
1. INTRODUÇÃO

Nas páginas que se seguirão, estaremos abordando obras significativas1 de

dois autores brasileiros contemporâneos que têm despertado o interesse não só da

crítica especializada, mas também do público leitor: Hilda Hilst e Caio Fernando

Abreu. Em poucos anos, tem crescido muito o número de livros, artigos, teses,

peças de teatro e outras produções sobre as obras de Hilda e de Caio. Apesar de

ainda insuficientemente lidos pelo grande público, pouco a pouco, os livros de

Hilda Hilst e os de Caio Fernando Abreu têm demonstrado que vieram para ficar e

que não estão entre os muitos produtos descartáveis produzidos em massa pela

feroz indústria cultural contemporânea.

Porém, a despeito da convivência entre nossos autores e da recíproca

admiração2, não justificaremos a aproximação que faremos entre eles apenas com

este fato, digamos, biográfico e nem no mencionado crescimento de interesse da

crítica e do público pelas obras de ambos. Parte da contribuição que pretendemos

dar ao estudo de textos literários escritos em língua portuguesa no Brasil está na

abordagem teórica que nos faz aproximar os empreendimentos artísticos de Hilda e

Caio.

1 - As obras de Hilda Hilst que serão objeto de destaque no presente trabalho são: Fluxo-Floema.
São Paulo : Perspectiva, 1970; A obscena senhora D. São Paulo : Massao Ohno, 1982 e Com meus
olhos de cão. São Paulo : Brasiliense, 1986. As obras de Caio Fernando Abreu que serão destacadas
são: Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991; Os dragões não conhecem o paraíso.
São Paulo : Cia. das Letras, 1988; Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras,
1990. Entretanto, não deixaremos de dialogar com outras obras dos referidos autores.
2 - Algumas referências sobre a convivência entre Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst poderão ser
encontrados em CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst (número 8, outubro de
1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. E também em ABREU, Caio Fernando. Cartas /
Organização Ítalo Moriconi. Rio de Janeiro : Aeroplano, 2002.
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Segundo nossas premissas teóricas, certo discurso ficcional brasileiro

contemporâneo, no qual consideramos estarem inseridas as obras de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst, reflete o surgimento – ou ressurgimento, pois nada

existe sob o sol que não tenha uma raiz ancestral – de uma nova forma de encarar a

realidade. Como conseqüência da tão decantada crise da modernidade, vem

tomando forma um novo paradigma: holístico, ecológico, feminista e

multiculturalista. É evidente que esse novo paradigma não surge apenas no

discurso ficcional e, muito menos, apenas no discurso ficcional brasileiro. Ele se

manifesta em inúmeros campos da produção científica, filosófica, histórica,

artística, dentre outros. Está difundido em todo lugar em que é hegemônico o

padrão civilizacional ocidental. Entretanto, nosso papel será destacar o diálogo do

novo paradigma com a produção de textos literários em língua portuguesa no

Brasil. E o faremos através da leitura das obras de Hilda Hilst e Caio Fernando

Abreu.

O novo paradigma é holístico em resposta às limitações teóricas e práticas da

ciência mecanicista, baseada no paradigma cartesiano-newtoniano, que se foi

tornando hegemônico no ocidente a partir da chamada Revolução Científica do

século XVII. A perspectiva holística dá prioridade a uma compreensão integral e

sistêmica dos fenômenos. O esforço científico cartesiano-newtoniano se limita ao

estudo das propriedades essenciais dos corpos que podem ser medidas e

quantificadas. Se os benefícios de tal procedimento foram extraordinários, seus

custos em termos de prejuízos para a percepção integral dos fenômenos não devem

ser desprezados. Perdidas as impressões sensoriais, perderam-se também a
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sensibilidade estética e ética. A experiência direta como tal foi expulsa do domínio

científico.

O novo paradigma é ecológico em resposta ao modelo tecnológico e

industrial, baseado na perspectiva científica acima mencionada, que tem levado a

uma degradação ambiental e cultural jamais vista em toda a história.

É feminista e multiculturalista em resposta ao modelo cultural patriarcal do

humanismo liberal, etnocêntrico, antropocêntrico, com seu raciocínio binário e seu

controle do corpo e da consciência das mulheres e de outras chamadas minorias

através da lógica da força ou da força da lógica.

Evidentemente, esse novo paradigma não é apenas o exato contrário de

tudo aquilo a que ele busca dar resposta. Trata-se de fato de um desdobramento

natural das conquistas do humanismo liberal e do avanço científico. Representa,

entretanto, uma correção de rumo necessária para que as conquistas de nossa

civilização não se transformem em um triste legado de destruição, cinismo e

insensibilidade.

É necessário ressaltar que os autores cujas obras escolhemos para

abordarmos no presente trabalho não possuem necessariamente a mesma natureza

de elaboração teórica, com relação à perspectiva holística, por nós esboçada.

Afirmar, portanto, que as obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu expressam o

surgimento ou ressurgimento de um novo modelo de percepção e de valores é,

evidentemente, uma inferência feita por nossa conta e risco. Iremos procurar

perceber a presença do novo paradigma nas obras de Hilda Hilst e Caio Fernando

Abreu não apenas no plano do enunciado, mas também no plano da enunciação.
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A presente obra está dividida em duas grandes partes: dois capítulos,

digamos, teóricos – Visão holística da realidade e Pensando a margem: arte,

crítica e movimentos sociais das minorias – e dois outros capítulos – O feminino

coração de Deus: uma interpretação de obras de Hilda Hilst e Fragmentos disso

que chamamos vida: uma interpretação de obras de Caio Fernando Abreu – em

que estaremos abordando diretamente as obras de Caio e Hilda. Estes últimos

capítulos estão subdivididos igualmente em três partes, cada uma delas abordando

um texto do corpus.

O primeiro capítulo, Visão holística da realidade, trata de apresentar

algumas modificações ocorridas em nosso modelo civilizacional nas formas de

encarar a realidade, especialmente, desde a chamada Revolução Científica do

século XVII até os dias de hoje, com as mudanças de perspectiva trazidas pela

teoria da relatividade e pela física quântica. Tomaremos como ponto de apoio para

nossa reflexão a obra do físico norte-americano Fritjof Capra, O ponto de

mutação3. Na referida obra, encontramos uma boa tentativa de síntese do novo

paradigma que busca ser uma alternativa para a superação dos impasses causados

pelos valores culturais ainda hegemônicos em nosso modelo de civilização.

Dialogando com Capra, através de nossas confluências e divergências, estaremos

buscando caracterizar o pano de fundo cultural no qual se deslocam as obras de

Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu que serão abordadas.

Estamos cientes, entretanto, de que tal contextualização, por mais precisa e

necessária que venha a ser, não passa de uma construção discursiva, elaborada a

partir das delimitações impostas por nosso inevitável local de enunciação. Não
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temos a ilusão de que tal esforço de contextualização nos ofereça todas as chaves

para a compreensão das obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu. Por outro

lado, julgamos igualmente ilusória a tentativa de compreender isoladamente o

arcabouço estrutural e formal dos textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu,

sem dar a devida atenção ao contexto histórico. Toda compreensão, estrutural ou

histórica, é sempre limitada e parcial.

O diálogo com a obra de Capra nos obrigará a trilhar caminhos por demais

abrangentes, muito distantes dos esperados, talvez, em um trabalho que trata de

assuntos literários. Sabemos que O ponto de mutação, desde sua publicação, tem

causado polêmicas. Temos conhecimento também dos inúmeros desdobramentos,

das muitas produções teóricas posteriores, que foram suscitadas pelas reflexões de

Capra. Decidimos não cuidar das polêmicas e nem nos deter sobre os

desdobramentos teóricos posteriores do pensamento de Capra. Fazê-lo, seria,

talvez, nos distanciarmos ainda mais de nosso campo de reflexão sobre os

fenômenos literários. Resta-nos pedir aos nossos leitores mais diretamente

interessados nas obras de Hilda e Caio que atravessem com paciência, se não

respeitosa, pelo menos condescendente, este nosso capítulo Visão holística da

realidade. Não nos moveu nenhuma espécie de arrogância intelectual. Esforçamo-

nos apenas para estar em sintonia com um contexto cultural, no qual estão

inseridas as obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu, em que, cada vez mais, há

pontos de interseção inevitáveis entre o fazer artístico e o fazer científico. Busca-se,

hoje, resgatar um sentido para o fazer artístico que o coloque além de mero objeto

de fruição estética ou de mero veículo de transmissão de mensagens edificantes.

3- CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Trad. Álvaro
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No segundo capítulo, Pensando a margem: arte, crítica e movimentos

sociais das minorias, iremos trazer para o campo das reflexões sobre a arte e a

literatura alguns dos temas abordados no capítulo anterior. Procuraremos enfatizar

as repercussões da mudança de paradigmas no campo das artes, da crítica de arte

e, mais especificamente, no campo da produção literária. Buscaremos ainda

estabelecer as possíveis inter-relações entre a contracultura, os movimentos sociais

dos anos 60 e 70, o paradigma holístico e a crise cultural que estamos

atravessando. Tentaremos ainda esboçar um perfil do contexto cultural brasileiro

imediatamente anterior à época em que foram produzidas as obras de Caio e Hilda

aqui abordadas. Procuraremos, por fim, aproximar o fazer literário de Hilda Hilst e

Caio Fernando Abreu de outras realizações artísticas de escritores brasileiros

contemporâneos: Campos de Carvalho, Raduan Nassar, Ignácio de Loyola Brandão,

Ana Cristina César, Roberto Drummond, Adélia Prado, Victor Giudice, Heloísa

Maranhão.

Visando inserir o literário em fenômenos culturais mais amplos, levando em

conta o histórico e o ideológico, começaremos por buscar estabelecer possíveis

ligações entre a mudança de paradigma, descrita por Capra, e a poética do pós-

modernismo4, elaborada por Linda Hutcheon. Embora a referida autora afirme que

o pós-modernismo não pode ser utilizado como sinônimo de contemporâneo5,

aproximar os fenômenos artísticos e críticos abordados por Hutcheon da mudança

de mentalidade descrita por Capra nos permitirá inserir a produção artística

Cabral. São Paulo : Cultrix, 1986.
4 - HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Rio de Janeiro : Imago,
1991
5 - Idem. p. 20
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contemporânea no amplo espectro de transformações culturais com as quais temos

convivido.

Através da leitura da tese de doutorado de Sônia Salomão Khéde, “Vias e

desvios da representação: a narrativa brasileira contemporânea – pós-64” 6,

buscaremos refletir sobre os dilemas vividos pela crítica literária nos dias de hoje.

Estará em questão a desestabilização dos sistemas teóricos dos estudos literários

que atingem tanto aos sistemas teóricos formais (o formalismo, o estruturalismo e

a semiologia) quanto os sistemas teóricos conteudistas, baseados na história.

Veremos como a chamada crise da representação afeta tanto a produção literária

propriamente dita quanto a crítica literária acadêmica.

Encarando a contracultura como algo que extrapola o movimento hippie em

sentido estrito, vendo como contracultural, em certo sentido, todo o espírito das

décadas de 60 e 70, procuraremos refletir sobre as aproximações existentes entre

contracultura, movimento sociais das minorias e a emergência do novo paradigma

holístico, feminista, ecológico e multiculturalista. Em nossas reflexões sobre o

referido tema, seremos acompanhados pela leitura de A contracultura7, onde

Theodore Roszak tenta descrever o “espírito da época”, nos anos 60 e início dos

anos 70. Teceremos considerações sobre a perspectiva contracultural e holística do

fazer artístico e, mais especificamente, literário. Tentaremos refletir sobre os

problemas do fazer artístico na época de sua reprodutibilidade técnica, questão

6 - KHÉDE, Sônia Salomão. Vias e desvios da representação: a narrativa brasileira contemporânea
– pós-64. Tese de Doutorado em Teoria Literária apresentada à Coordenação dos cursos de Pós-
Graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. Rio de Janeiro, 1987. 324 fls.
7 - ROSZAK, Theodore. A contracultura – reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição
juvenil. 2 ed. Petrópoles : Ed. Vozes, 1972.
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suscitada pelas reflexões de Walter Benjamim8, e sobre a tentativa de resposta

contracultural e holística a estes problemas. Tal tentativa de resposta estará ligada

à crítica contracultural ao mito da consciência objetiva. A contracultura atribui um

significado político ao cotidiano opressor das sociedades industriais, capitalistas ou

coletivistas. Busca revelar a estratégia de dominação que existe por trás do sentido

supostamente neutro e imparcial da objetividade científica. E estabelece uma clara

contraposição entre objetividade como ideologia e a imaginação visionária e

artística. A aposta contracultural não está em qualquer modelo meramente racional

de organização social e sim no estímulo ao desenvolvimento do nível não-

intelectivo da personalidade, na imaginação visionária e no senso, digamos, natural

de comunidade da espécie humana. Daí a importância do fazer artístico, do espírito

criador, das experiências de alteração de consciência, do misticismo. Tudo aquilo,

enfim, que propicie um contato direto e epifânico com aspectos disso que

chamamos de real torna-se, na linguagem da contracultura, uma força

revolucionária contra o mito tecnológico da consciência objetiva. Neste sentido, o

fazer artístico se revestiria de nova aura de espiritualidade, apesar das mazelas

empresariais com as quais os artistas têm que conviver na época da

reprodutibilidade técnica da arte.

Em nossa tentativa de esboçar alguns aspectos do panorama cultural

brasileiro no momento em que se desenvolvia mundialmente o fenômeno

contracultural, contamos com a companhia de Heloísa Buarque de Hollanda, em

8 - BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In: Textos
escolhidos. Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theoder Adorno. São Paulo : Abril Cultural, 1980,
Os Pensadores. p. 3-28.
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seu Impressões de viagem9. Embora as obras abordadas de Hilda Hilst e Caio

Fernando Abreu pertençam a um momento histórico imediatamente posterior,

entre os anos 70 e os 90, julgamos necessário traçar tal panorama porque

estaremos tratando das heranças contraculturais que se desdobram sobre as obras

dos referidos autores.

Em nossa interpretação das obras abordadas no presente trabalho,

buscamos dialogar com alguns textos que fazem parte da fortuna crítica que se

formou em torno das obras de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst. Além de

recorrermos, sempre que necessário, às mais diversas fontes de conhecimento

teórico sobre os fenômenos culturais, artísticos e literários. Buscamos deixar que os

próprios textos interpretados – e não analisados – fossem nos indicando a

maneira de aproximação teórica mais conveniente. Esperamos ter sido felizes em

nossas escolhas.

2. VISÃO HOLÍSTICA DA REALIDADE.

9 - HOLLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-1970.
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“O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo
separado do resto do universo – numa espécie de ilusão de ótica de sua
consciência. E essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe a nossos
desejos pessoais, conceitos e ao afeto apenas pelas pessoas mais próximas.
Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão ampliando o
nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e
toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá atingir
completamente este objetivo, mas lutar pela sua realização já é por si só
parte de nossa liberação e o alicerce de nossa segurança interior.”

Albert Einstein

Ainda que um novo – e cada vez mais enfurecido – coro de contentes10

tivesse alardeado os êxitos do crescimento da economia norte-americana no final

do século passado e tivesse tentado afastar os temores relativos ao surgimento de

mais uma das crises estruturais periódicas do capitalismo11, não há como negar que

Rio de Janeiro : Rocco, 1972.
10 - Referência a expressão cunhada por Sousândrade, em O Guesa. Cf. CAMPOS, Augusto. ReVisão
de Sousândrade. 2. ed. revista e aumentada. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1982. Pp. 163-232
11 - Karl Marx, em pleno século XIX, retomando e radicalizando as reflexões do economista liberal
clássico Ricardo, destacou que o capitalismo desenvolveria crises periódicas de superprodução e
subconsumo, relacionadas com uma tendência estrutural de redução na taxa de lucro. Entretanto,
apesar de algumas turbulências (como a Grande Depressão do século XIX), até o início da década de
1920, perdurou a fé no desenvolvimento ilimitado do capitalismo. Porém, a Crise de 1929
demostrou duramente que as reflexões de Marx e de seus seguidores não eram apenas previsões
tendenciosas de inimigos das virtudes do livre-mercado.

Em tempos de otimismo neoliberal, será oportuno lembrar que fundamentalmente nosso
sistema produtivo continua sendo o mesmo que gerou algumas das crises estruturais previstas nas
reflexões de Marx.

Antes do século XVIII, as crises econômicas afetavam fundamentalmente o setor agrário e
se caracterizavam pela escassez de alimentos e outros artigos necessários à sobrevivência. Com o
advento do capitalismo, houve uma mudança no caráter das crises que afetam à humanidade. As
crises do capitalismo não são crises de escassez, são crises de superabundância. Nelas, os preços, ao
invés de subirem, decaem.

Isto acontece porque a produção capitalista tem por objetivo o lucro. Porém, como já
apontara Ricardo, o próprio sistema capitalista tem uma tendência de redução na taxa de lucro.
Uma parte cada vez maior do lucro capitalista é empregado em aperfeiçoamento técnico e melhores
máquinas. Tais melhoramentos, embora caros, reduzem o custo da produção, eliminando o trabalho
de muitos homens. Porém, com o crescimento do desemprego e a queda dos salários, diminui
também a capacidade de consumo. Desse modo, mesmo que a capacidade de produção tenha
aumentado, a taxa de lucro tende a sofrer redução porque os trabalhadores têm seu poder
aquisitivo limitado.

Após a Crise de 1929, o Estado passou a intervir nas atividades econômicas visando a não
permitir que tais crises surjam tão facilmente ou objetivando diminuir os efeitos nocivos das crises.
Medidas como a criação de um salário mínimo, a compra estatal de estoques reguladores, dentre
outras, foram adotadas para minorar os efeitos da anarquia produtiva capitalista. Entretanto, por
mais que se procure garantir um patamar mínimo para os salários e por mais que a publicidade e as
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nossa decantada sociedade tecnológica vive hoje uma crise, sem precedentes, de

dimensões planetárias12. Os efeitos de tal crise, muito mais do que afetarem a

estabilidade econômica de determinado sistema de organização social específico,

ameaçam atingir toda a humanidade e também todo o planeta. Longe das

abstrações numéricas das Bolsas de Valores, acompanhamos o pesadelo em que se

transformaram as promessas de progresso e de felicidade difundidas pelo

pensamento iluminista e por seus variados desdobramentos.

O domínio técnico da natureza, o desenvolvimento extraordinário das forças

produtivas, a crescente urbanização, a difusão dos esclarecidos e racionais valores

ocidentais civilizados e a ênfase dada ao progresso material acabaram

demonstrando não serem, conforme se acreditava ou se fazia crer, as chaves

supremas da felicidade humana sobre a Terra.

Entretanto, os desafios do momento histórico em que vivemos não devem

ser encarados de forma sombria. Longe de se pretender integrado, o discurso do

novas formas assumidas pela internacionalização do capital busquem encontrar demanda por
novos produtos, não há consumo suficiente que consiga dar conta de toda a desenfreada produção
capitalista. A tendência à queda na taxa de lucro permanece e as crises de superprodução e
subconsumo continuam nos ameaçando. Vivemos num paradoxal e admirável mundo novo. Há,
hoje, milhões de seres humanos que não podem participar das inúmeras ofertas de consumo do
mundo capitalista. Como vender computadores para analfabetos do Terceiro Mundo? Por outro
lado, há a possibilidade de crise também porque não se consegue manter infinita a capacidade de
consumo dos privilegiados que podem consumir.

Entretanto, os problemas causados pela demanda infinita de lucros do sistema capitalista
parecem ainda mais graves. Caso todo o planeta tivesse o padrão de consumo da classe dominante e
da classe média norte-americana (padrão destacado como desejável pelas vozes da publicidade),
estima-se que seriam necessários três sistemas planetários como o nosso para sustentar tal nível de
prosperidade. Resta saber se o consumo dessas pessoas corresponde às reais necessidades dos seres
humanos ou se corresponde apenas às demandas causadas pela busca irrestrita de lucros típica do
sistema econômico dominante.

Para um aprofundamento do tema crise periódica do capitalismo: Cf. DOBB, Maurice. A
evolução do capitalismo. 8. Ed. Rio de Janeiro : Zahar Editores, 1981.
12 - O capitalismo, em busca de novas demandas de capitais e de produtos, na fase monopolista e
financeira que deu origem ao imperialismo, promoveu uma internacionalização jamais vista em
outras etapas da história da humanidade. O primeiro sistema econômico, de fato, mundial é o
capitalismo. Esta é uma de suas características distintivas apontadas por Marx.
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presente texto não deseja parecer também nada apocalíptico13. Como muitos já

tiveram a ocasião de apontar, o termo chinês para expressar “crise” – wei-ji – é

composto dos caracteres: “perigo” e “oportunidade”. A crise causada por nosso

modelo de civilização coloca em perigo não só a nós próprios, mas também todo o

planeta. Entretanto, ela nos dá a oportunidade, sem precedentes, de buscarmos

soluções planetárias e ecumênicas, muito além das preocupações pragmáticas de

indivíduos, corporações, religiões, academias ou Estados.

Porém, para buscarmos tais soluções, será necessário, em primeiro lugar,

admitir que estamos em crise e que precisamos ousar novos caminhos. Não há

porque insistirmos – a não ser que tenhamos algum compromisso com a

manutenção da hegemonia ideológica burguesa – no projeto iluminista, julgando-o

ainda não completamente realizado, como argumenta Rouanet14, seguindo a linha

de argumentação elaborada por Habermas. Será necessário, muito pelo contrário,

empreender uma vigorosa e consistente crítica do modelo de pensamento que deu

origem e sustentação ao Iluminismo e seus desdobramentos. Esta, talvez, seja a

única forma razoável de fazer jus à herança iluminista: contribuir para sua

superação. Negar, sem dúvida, significa incorporar o que está sendo negado.

Estamos conscientes, nossa elaboração teórica não reproduz a realidade. Ela

é apenas mais um entre os vários discursos através dos quais precariamente

tentamos organizar nossas versões sobre um real que todos sabemos ser, como

13 -ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. Trad. Pérola de Carvalho. rev. Geraldo Gerson de
Souza. São Paulo : Perspectiva, 1970.
14 - ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar na modernidade: ensaios. São Paulo : Companhia das
Letras, 1993
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disse Lacan, impossível15. Entretanto, justamente por reconhecermos o caráter

problemático da aventura de criar sentido através de elaborações discursivas

(sejam elas discursos teóricos sobre a arte, textos literários, teses científicas...) é

que não podemos atribuir nosso artefato textual a um sujeito científico neutro e

olimpicamente indiferente. Não podemos e nem desejamos disfarçar o caráter

engajado de nosso texto, fazendo com que ele pareça com alguma espécie de

análise neutra. Tanto quanto os textos literários abordados no presente trabalho,

nossa elaboração teórica deseja ser engajada, sem ser partidária, teleológica,

sectária ou panfletária.16

Numa frase em que demonstra ter aguda consciência da unidade dos

contrários que dá forma e movimento ao universo, Michael Bakunin afirma:

“Deixem-nos pôr a nossa fé no espírito eterno que destrói e aniquila somente

porque é a insondável e eterna fonte criativa de toda a vida. A ânsia de destruir é

também uma ânsia de criar.”17

O impulso destrutivo do projeto ideológico da contracultura, que foi herdado

e elaborado pela perspectiva holística, pode, portanto, ser encarado como uma

saudável e generosa manifestação da ânsia humana de criar um novo modelo de

civilização. O que pretendia a contracultura era fazer uma revolução dentro da

cultura ocidental, considerada neurótica (numa perspectiva freudiana) e alienante

(numa perspectiva marxista).

15 - Sobre o tema, cf. PELLEGRINO, Hélio. Édipo e a paixão. In: Os sentidos da paixão/ Sérgio
Cardoso...[et. al.] São Paulo : Cia. das Letras, 1987.
16 - Sobre o caráter engajado da teoria contemporânea e sobre a crítica contemporânea do discurso
analítico-referencial cf. HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção.
Rio de Janeiro : Imago, 1991. Pp. 60-83 e 104-137.
17 - APUD. WOODCOCK, George. Os grandes escritos anarquistas. Porto Alegre : L&PM, 1977.
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Entretanto, segundo o ponto de vista defendido por Rouanet, o impulso

destrutivo da contracultura – já esboçado pelas vanguardas modernistas – é

motivado por uma espécie de ressentimento contra a civilização. Tal

ressentimento se originaria do mal-estar provocado pelo desconforto dos

indivíduos em conseqüência dos sacrifícios pulsionais exigidos pela vida social. Vê-

se que Rouanet segue a linha de reflexão traçada por Freud em seu famoso texto: O

mal-estar na civilização18. Rouanet argumenta que a forma assumida pela

manifestação do mal-estar em nossa civilização é uma ressentimento contra a

modernidade. Tende a encarar, portanto, as críticas movidas contra a razão

estruturada em moldes iluministas como um perigoso desvio regressivo (no sentido

freudiano) e irracionalista, sempre pronto para descambar em adesão a formas pré-

modernas de religiosidade, como seitas messiânicas e variadas espécies de

fundamentalismo.

Entretanto, não se pode aceitar facilmente que a revolta causada por vermos

a praia que freqüentávamos em nossa infância coberta de óleo, lixo e toda espécie

de resíduo industrial seja motivada pelos sacrifícios pulsionais exigidos pela vida

civilizada. Não se pode também chamar de irracionalista, infantilizado ou

fundamentalista àquele que se preocupa com o esgotamento dos recursos hídricos

do planeta ou com os danos ambientais causados pela utilização descontrolada dos

combustíveis fósseis ou com o fato de não poder mais se deitar simplesmente ao sol

sem temer o risco de contrair algum tipo de câncer de pele.

A civilização tecnológica em que vivemos tem causado males aos seres

humanos – e ao planeta como um todo – que vão muito além dos sacrifícios

18 - FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro : Imago Ed. 1997.
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pulsionais necessários à convivência civilizada. Mesmo estes, como aponta

Marcuse, em Eros e civilização19, encontram-se muito acima do desejável, ao

menos no que diz respeito às classes dominadas, para a manutenção de um

saudável equilíbrio psíquico entre princípio de prazer e princípio de realidade.

Partindo do conceito marxista de mais-valia, Marcuse cunha a expressão mais-

repressão. E argumenta: nas sociedades de classe, os elementos pertencentes às

classes dominadas têm sua libido reprimida acima do necessário. Tal repressão

extra ocorre porque os produtores diretos se dedicam ao trabalho, abrindo mão

dos prazeres corporais mais primários, não apenas para produzirem o suficiente

para a sua sobrevivência. Eles também produzem os excedentes de produção que

são apropriados pela minoria que compõe a classe dominante.

Por mais boa vontade – ou ingenuidade – que tenhamos, será difícil admitir

que insistir no progresso contínuo e irrestrito do domínio técnico sobre a natureza

e na valorização da razão científica como forma superior de percepção da realidade

seja a solução para problemas causados justamente pela busca ilimitada do

progresso material e pela crença cega na superioridade da razão ilustrada. Longe

estamos de ser irracionalistas, buscamos apenas ser razoáveis.

Os ecossistemas, por exemplo, conseguem manter uma espécie de equilíbrio

dinâmico, baseado em ciclos e flutuações. Os empreendimentos da natureza não

são empreendimentos lineares. Não é porque uma coisa é boa que,

necessariamente, mais dessa mesma coisa será melhor. Água demais pode afogar.

Não estamos argumentando que alguns progressos materiais e o avanço das

capacidades intelectuais dos seres humanos, alcançados desde a Revolução

19 - MARCUSE, Herbert. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud.
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Industrial, podem e devem ser deixados de lado. Porém, é cada vez mais óbvio: os

excessos das luzes de nossa civilização podem, por vezes, deixar-nos cegos, a ponto

de não percebermos que nossa sobrevivência e a sobrevivência desse originalíssimo

sistema que é o planeta Terra está ameaçada.

Mais do que temer desvios regressivos devemos avançar para

encontrarmos uma maneira de superar os problemas causados pela excessiva

arrogância intelectual de nossa civilização e por nossa ingênua crença no progresso

material ilimitado. Um dos exercícios intelectuais mais abrangentes e generosos

nesse sentido é, sem dúvida, o livro do físico norte-americano Fritjof Capra, O

ponto de mutação20. Nele, encontraremos uma tentativa de síntese do novo

paradigma21 holístico, ecológico, feminista e, acrescentaríamos, multiculturalista

que – a partir das críticas ao modelo ocidental movidas pela contracultura e pelos

movimentos sociais dos anos 60 – busca ser uma alternativa para a superação dos

valores culturais hegemônicos em nossa sociedade (fortemente influenciada pela

visão mecanicista e fragmentada da filosofia cartesiana e da física newtoniana;

ainda, fundamentalmente, cientificista, industrial, patriarcal e etnocêntrica).

O Homem, universal e genérico, do humanismo é apresentado, agora, como

construto ideológico, ligado a uma situação histórica e social específica. Isto não

8. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1992.
20 - CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo :
Cultrix, 1986.
21- GUIMARÃES, Carlos Antônio Fragoso. O novo paradigma holístico.
www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.htm “Um paradigma significa um modelo. Foi o físico
Thomas S. Khun que o adotou como um termo científico em seu livro A estrutura das
revoluções científicas, publicado em 1962. Segundo Khun, a palavra paradigma pretende
sugerir que “certos exemplos da prática científica atual – tanto na teoria quanto na
aplicação – estão ligados a modelos conceptuais de mundo dos quais surgem certas
tradições de pesquisa.” Por exemplo, a ciência já foi dominada pelo pensamento geocêntrico
(ptolomáico), posteriormente, pelo sistema heliocêntrico de Copérnico (...), depois pela física
newtoniana etc. Cada uma dessas fases do pensamento científico condicionava a atitude científica
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afetou apenas, é óbvio, às artes e às chamadas ciências humanas. Também as

ciências contemporâneas ditas exatas foram tocadas pela revisão radical que está

sendo feita em todos os pressupostos do humanismo ocidental. O ponto de

mutação nos permite vislumbrar a estreita correlação existente entre as

transformações conceituais que estão ocorrendo em todos os campos do

conhecimento humano.

Segundo Capra, os vários aspectos da crise pela qual passamos (desemprego,

crise energética, crise de assistência médica, doenças degenerativas, poluição,

desastres ambientais, onda de violência, desigualdades regionais, guerras...)

São facetas diferentes de uma só crise, que é, essencialmente, uma
crise de percepção. Tal como a crise da física na década de vinte, ela
deriva do fato de estarmos tentando aplicar os conceitos de uma visão de
mundo obsoleta – a visão de mundo mecanicista da ciência cartesiana-
newtoniana – a uma realidade que já não pode ser entendida em função
desses conceitos22

São justamente as novas formas de encarar os fenômenos físicos –

esboçadas tanto pelos cientistas que exploraram o mundo atômico e subatômico

quanto por aqueles que se indagaram sobre os incomensuráveis espaços celestes,

nas primeiras décadas do século XX – que servem de ponto de partida para as

críticas movidas por Capra a nosso modelo cientificista de percepção. Porém,

Capra está longe de adotar uma perspectiva reducionista, nos moldes do

positivismo. As novas teorias da física são apresentadas ao leitor não porque se crê

ou se deseja fazer crer que seja essa ciência – ou qualquer outra – a instância

última que garante o rigor científico de nossas especulações. Não se trata aqui de

apresentar a física como modelo a ser seguido pelas outras formas humanas de

e estabeleciam quais seriam os critérios de pesquisa, freqüentemente ligados à maneira como se
esperava que o mundo devesse funcionar.”
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buscar conhecimento. De fato, Capra procura usar o feitiço contra o feiticeiro. A

física newtoniana dá sustentação teórica ao modelo tecnológico, social e psicológico

atualmente hegemônico e ainda há uma certa mitificação das chamadas ciências

exatas em nossa sociedade. Ao demonstrar que a própria física avançou para

concepções que ultrapassam à leitura cartesiana-newtoniana da realidade, tendo se

aproximado de algumas argumentações presentes em textos místicos de várias

tradições, Capra objetiva atacar nossa mitologia cientificista usando suas próprias

armas:

Os novos conceitos em física provocaram uma profunda mudança em
nossa visão do mundo, passou-se da concepção mecanicista de Descartes e
Newton para uma visão holística e ecológica, que reputo semelhante às
visões dos místicos de todas as épocas e tradições.23

Segundo Capra, nossa sociedade passa por uma crise análoga à crise vivida

pelos cientistas que se aventuram na exploração do mundo atômico e subatômico.

Ao desenvolverem a física quântica, muitos cientistas atravessaram não só uma

crise intelectual, mas uma crise emocional e existencial. O estudo das pequenas

partículas obrigou a revisão dos conceitos de inspiração cartesiana-newtoniana,

possibilitando o surgimento de um novo paradigma sistêmico e holístico.

Foi a Europa dos séculos XVI e XVII, afirma Capra, que gerou a base da

visão do mundo que sustenta o paradigma dominante em nossa cultura nos

últimos trezentos anos:

Esse paradigma compreende um certo número de idéias e valores
que diferem nitidamente dos da Idade Média; valores que estiveram
associados a várias correntes da cultura ocidental, entre elas a revolução
científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Incluem a crença de que
o método científico é a única abordagem válida do conhecimento; a
concepção do universo como um sistema mecânico composto de unidades
materiais elementares; a concepção da vida em sociedade como uma luta

22 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. pp. 13-14.
23 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 13.
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competitiva pela existência; e a crença do progresso material ilimitado, a
ser alcançado através do crescimento econômico e tecnológico.24

Capra, portanto, vislumbra uma radical ruptura entre a noção medieval de

um universo orgânico, vivo e espiritual e a moderna visão mecanicista do mundo

(influenciada pelas mudanças revolucionárias na física e na astronomia, que

culminaram nas realizações de Copérnico, Galileu e Newton).

Entretanto, ao frisar excessivamente a ruptura entre a perspectiva medieval

e a visão de mundo emergente na Idade Moderna, Capra deixa de vislumbrar uma

importante continuidade, existente e persistente no Ocidente, entre o método

científico e a metafísica platônica da idealidade. Essa continuidade se revestirá de

especial importância para nós porque a transformação do discurso poético em

mero objeto de fruição começa a se dar a partir da elaboração da metafísica criada

por Platão e Aristóteles. Tal continuidade é destacada por Heidegger e pela

hermenêutica:

Tributária da antiga e moderna episteme instaurada por Platão, reformada por
Descartes e consumada por Hegel, a ciência jamais consegue ir além ou,
sobretudo, vir aquém do horizonte cognitivamente delimitado pelo conceito e
preceito epistemológico de unidade lógica ou dialeticamente orgânica. Afeiçoados
e acostumados ao platonismo enrustido, ou ao positivismo extrovertido, que não é
mais do que o platonismo invertido, os ouvidos metafísica e cientificamente
educados são sempre ouvidos moucos e poucos para a linguagem da poesia que
resguarda ritualmente o silêncio do ser enquanto ser, sustando a fala
intempestiva e dispersiva acerca da unicidade ôntica.25

Gostaríamos de destacar o fato – apenas sugerido, mas não

satisfatoriamente desenvolvido, por Capra – de existir também no Ocidente (e não

apenas no Oriente taoísta), muito antes das recentes conquistas da física

contemporânea, uma tradição artística e filosófica diferente da tradição ontológica

24 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 28
25 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. O saber em memória do ser In: Tempo Brasileiro (1985) 95: 13-30.
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platônica e de seus desdobramentos cartesianos ou positivistas (incluímos, entre

esses dois, o materialismo). No campo filosófico, desde, pelo menos, Heráclito de

Éfeso, o Ocidente desfruta de uma tradição alternativa que busca pensar o devir e

não o ser. Entretanto, a tradição ontológica platônica se impôs como modelo

aparentemente único do pensamento ocidental. Alguns de seus desdobramentos

são, dentre outros: as oposições binárias de uma lógica unitária ou de uma dialética

finalista, uma metafísica desumana sempre em marcha para o Absoluto, uma

perspectiva linear da História, a valorização de um saber racionalizado e

matematizado e a desvalorização da arte como instância complexa de percepção do

real.

Maria Cristina Franco Ferraz, na obra Platão: as artimanhas do

fingimento26 demonstra como a filosofia platônica procurou desqualificar,

ontológica e moralmente, às práticas culturais das quais era rival no mundo grego

clássico: a sofística, a retórica, a poesia e a pintura. A tradição metafísica buscou

desqualificar a mimesis artística que passou a ser considerada como um

falseamento e um desvio sedutor para aqueles que buscam o caminho da verdade.

Na referida obra, Maria Cristina Franco Ferraz busca destacar ainda o quanto

somos tributários, muitas vezes inconscientes, dos valores forjados nesses

momentos iniciais da filosofia:

“As categorias que nos permitem efetuar e pensar a linguagem, quer em
seu suposto caráter informativo e comunicativo, quer em sua função
ficcionalizante, remetem a um solo comum demarcado originalmente pela
filosofia platônico-aristotélica, que, em seus embates com outras
orientações do pensamento vigentes no mundo grego, conquistou um
papel hegemônico no Ocidente. (...)
O fato, por exemplo, de julgarmos falar para ‘significar alguma coisa’ nos
torna, queiramos ou não, herdeiros de uma tradição metafísica que

26 - FERRAZ, Maria Cristina Franco. Platão: as artimanhas do fingimento. Rio de Janeiro : Relume
Dumará, 1999.
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remonta diretamente a Aristóteles e à sua tentativa, bem-sucedida, de
exclusão da sofística da cena do pensamento legitimado.”27

Segundo Ferraz, houve um processo de laicização da palavra que serviu para

que a sofística fosse condenada como uma filosofia das aparências ou um simulacro

de filosofia e serviu também para diminuir o alcance do discurso poético, relegado

ao espaço hedonista da “arte” como objeto de fruição estética. O pensamento

mítico-religioso da Grécia arcaica era regulado por uma lógica da ambigüidade,

onde os contrários não se excluíam de modo definitivo, funcionando em uma

relação de complementaridade. Platão e Aristóteles criaram uma lógica da

contradição, onde:

“Contrários que se opõem de forma complementar, sem se excluírem
radicalmente, se tornarão de fato impossíveis, absurdos, na lógica da
contradição em que irá se apoiar o pensamento laicizado, ancorado na
racionalidade. É nesse contexto que a sofística, para ser desqualificada,
irá ser inscrita, tanto por Platão quanto por Aristóteles, no campo oposto
ao da verdade, no terreno movediço, suspeito e ardiloso de pseudos.28

Platão e Aristóteles fundamentam a condenação da sofística e a limitação do

discurso poético ao espaço da fruição estética em perspectivas teóricas diversas.

Platão acusa poetas e sofistas de elaborarem um discurso que quer meramente

iludir e seduzir seu público e não atingir a verdade. O discurso de poetas e sofistas

não passaria de uma imitação do mundo sensível, o qual já se trata, por sua vez,

de cópia degradada do mundo supra-sensível das essências imutáveis. Já

Aristóteles, na Metafísica, estabelece uma diferença entre dizer e significar alguma

coisa. A desqualificação da sofística e a transformação da arte em uma espécie de

discurso inferior, cujo valor repousa sobre seus aspectos cívicos e utilitários,

27 - FERRAZ, Maria Cristina Franco. Op. Cit. p. 9
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residiria na valorização dos aspectos semânticos do discurso. A potência do logos,

capacidade específica dos seres humanos de “falar de” para “dizer algo”, tornaria o

saber filosófico, racional, o parâmetro último e definitivo de apreensão da

realidade. Contrariamente à filosofia, que objetivava conhecer o verdadeiro, a

sofística e as artes não se ocupariam daquilo de que se fala, mas, em seu lugar,

privilegiariam aquele a quem se dirige a fala. Seriam, portanto, discursos de menor

grau de profundidade, visando mais seduzir e convencer do que conhecer a

verdade.

Ferraz nos faz ver que foi a própria metafísica que, ao se constituir,

engendrou o espaço periférico para onde ela própria deslocou a retórica, a sofística,

a poesia e a pintura. Ela afirma: “foi, portanto, devido ao gesto platônico-

aristotélico que a poesia teve sua potência real esvaziada, como discurso que, ‘não

sendo’, ‘fazia ser’”.29

Entretanto, embora hegemônico na cultura ocidental, o discurso platônico-

aristotélico nunca deixou de ter que conviver com a sombra da sofística e das artes.

Mesmo no campo filosófico, pensadores anteriores a Platão e Aristóteles, como

Heráclito de Éfeso, ou posteriores, como Espinosa, Schopenhauer, Nietzsche,

Heiddeger, certos aspectos de Marx, Gilles Deleuze, Félix Guattari, dentre outros,

nunca deixaram o campo do pensamento ocidental inteiramente dominado pelas

tendências logocêntricas e abstratas vinculadas à metafísica.

Consideramos que faltou a Capra perceber a herança metafísica da chamada

Revolução Científica do século XVII e do Iluminismo. Por não percebê-la, Capra vai

28 - FERRAZ, Maria Cristina Franco. Op. Cit. p. 10
29 - FERRAZ, Maria Cristina Franco. Op. Cit. p. 83
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buscar no Oriente taoísta algo que poderia ter encontrado na própria tradição

subterrânea da arte e do pensamento ocidentais.

Restrições apresentadas, voltemos à caracterização feita por Capra do

paradigma cartesiano-newtoniano.

A ciência do século XVII fundamenta-se através de um novo método de

investigação, defendido por Bacon – que envolve a descrição empírica da natureza

– e o método matemático e analítico de raciocínio concebido por Descartes. A

importância científica de Galileu reside justamente em sua capacidade de juntar

abordagem empírica e descrição matemática. O esforço científico se limita ao

estudo das propriedades essenciais dos corpos que podem ser medidas e

quantificadas. Outras propriedades, como som, cor, sabor ou cheiro, eram postas

de lado, consideradas meras impressões subjetivas. Os sons são, por exemplo,

considerados apenas como elementos passíveis de serem medidos em termos de

intensidade sonora. Se os benefícios científicos de tal procedimento foram

extraordinários, seus custos em termos de prejuízos para a percepção integral da

realidade e do homem não devem ser menosprezados. Nunca será demais repetir a

afirmação do psiquiatra R.D. Laing, citado por Capra:

“Perderam-se a visão, o som, o gosto, o tato e o olfato, e com eles
foram-se também a sensibilidade estética e ética, os valores, a qualidade, a
forma: todos os sentimentos, motivos, intenções, a alma, a consciência, o
espírito. A experiência como tal foi expulsa do domínio do discurso
científico.”30

Livre de toda preocupação ética e estética, o espírito baconiano determinou

uma profunda mudança na natureza e no objetivo da investigação científica. Não se

buscava mais compreender a ordem natural das coisas para se alcançar maior
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sabedoria ou para se obter alguma espécie de comunhão com o ritmo cósmico. A

ciência passou a ser aquele conhecimento usado para dominar e controlar a

natureza. Capra faz questão de assinalar os fins antiecológicos do método

indutivo31 inaugurado por Bacon: “A natureza, na opinião dele, tinha que ser

‘acossada em seus descaminhos’, ‘obrigada a servir’ e ‘escravizada’.

Devia ser ‘reduzida à obediência’, e o objetivo do cientista era ‘extrair da

natureza, sob tortura, todos os seus segredos’.” 32

Capra não perde a oportunidade de destacar com acuidade os termos

patriarcais com que Bacon se refere à natureza. Destaca ainda a aproximação que

pode ser feita entre a idéia da natureza vista como uma mulher cujos segredos

devem ser arrancados sob tortura e a tortura generalizada de mulheres, sob a

acusação de bruxaria, no começo do século XVII. Consegue assim estabelecer uma

curiosa aproximação entre cientificismo e patriarcado.

Porém, além do método indutivo, o principal pilar do modelo científico

nascente no século XVII (que se tornaria hegemônico nos três séculos

subseqüentes) foi o método dedutivo desenvolvido por Renée Descartes.

Tendo recebido, em um colégio jesuíta, sólida formação filosófica de base

escolástica e humanista, Descartes argumentava que o ensino baseado na

escolástica medieval levava o espírito dos estudantes para o passado e não permitia

que estivessem preparados para os desafios do presente. Ele almejava construir um

pensamento filosófico capaz de dialogar com as conquistas culturais de sua época:

30 - APUD. CAPRA, Fritjof. Op. Cit. p. 51
31 - O método indutivo, formulado por Bacon, determinava a realização de experimentos empíricos,
através dos quais se devia extrair conclusões gerais sobre o fenômeno estudado. Tais conclusões
seriam testadas através de novos experimentos.
32 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. pp. 51-52
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o desenvolvimento do empirismo, a técnica de fabricação de relógios e de outros

mecanismos, o desenvolvimento da mecânica, a crítica aos privilégios da nobreza e

do clero, o florescimento do comércio e a ascensão da burguesia.

O nome completo do livro mais famoso de Descartes, O discurso do

método33, demonstra a preocupação de seu autor em estabelecer o diálogo da

filosofia com os avanços científicos e tecnológicos de sua época: Discurso do

método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências.

O método cartesiano objetivava construir uma completa ciência da natureza,

acerca da qual se poderia ter absoluta certeza. Tal ciência, como a matemática,

seria baseada em princípios fundamentais que dispensariam demonstração.

Para Descartes, o conhecimento científico deveria ser certo e evidente. Ele

buscou rejeitar todo conhecimento que fosse meramente provável e considerou que

só se deveria acreditar nas coisas sobre as quais não poderia haver dúvidas.

Atualmente, o conhecimento científico é considerado limitado e parcial, não

existindo mais nenhuma forma de sustentar qualquer espécie de convicção na

existência de verdade absoluta em ciência. Entretanto, a crença cartesiana na

verdade científica é, ainda hoje, muito difundida. Muitos ainda estão convencidos,

por exemplo, que o método científico é o único meio válido de compreensão do

universo. Tal tipo de raciocínio dá sustentação a argumentos que consideram a arte

apenas como mero objeto de fruição estética e não como uma instância complexa

de percepção.

A certeza cartesiana é fundamentalmente matemática. A chave de

compreensão do universo é sua estrutura matemática. Para ele, todos os

33 - DECARTES, Renée. O discurso do método. São Paulo : Ediouro, 1986.
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fenômenos da natureza poderiam ser deduzidos através de uma demonstração

matemática. Sua física é, fundamentalmente, uma geometria. Embora Descartes

procure se afastar da escolástica medieval, ele não se afastará decisivamente da

herança da idealidade platônica. Tanto para Descartes quanto para Platão, é

possível se atingir uma compreensão definitiva do ser das coisas através do uso de

uma linguagem abstrata e rigorosa, como a linguagem dos números.

Em busca de um critério absoluto para se estabelecer um meio irrefutável de

se encontrar a verdade, o método cartesiano começa pela dúvida. Todo o

conhecimento tradicional e todas as impressões dos sentidos são sistematicamente

postos em dúvida. A única coisa de que não se pode duvidar, afirmar Descartes, é a

existência de si próprio como pensador. Assim, ele chega à famosa afirmação

“Cogito, ergo sum”. A essência da natureza humana reside, portanto, no

pensamento. O homem é visto como o único ser no planeta dotado de inteligência.

O que podemos conceber com clareza e distinção através do pensamento é

verdadeiro. À essa concepção clara e distinta, Descartes chamou de “intuição”.

Além da intuição – ponto de partida de todo conhecimento –, o outro único

caminho para se conhecer é a dedução – desdobramento natural e lógico da

intuição inicial.

Outra característica do método cartesiano é ser analítico. Os problemas e

pensamentos devem ser decompostos em suas partes e dispostos em sua ordem

lógica. O método analítico criado por Descartes exerceu grande influência sobre a

produção científica subseqüente e possibilitou uma série de avanços tecnológicos.

Entretanto, como aponta Capra,

“(...) a excessiva ênfase dada ao método cartesiano levou à fragmentação
característica de nosso pensamento em geral e de nossas disciplinas
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acadêmicas, e levou à atitude generalizada de reducionismo na ciência – a
crença em que todos os aspectos dos fenômenos complexos podem ser
compreendidos se reduzidos às suas partes constituintes.”34

Além disso, o cogito cartesiano privilegiou excessivamente a mente em

detrimento da matéria, levando a crer que as duas eram coisas separadas e

fundamentalmente diferentes. A concepção de mundo cartesiana se baseia na

divisão entre dois domínios separados e independentes: o da mente (res cogitans

ou “coisa pensante”) e o da matéria (res extensa ou coisa extensa). Tanto a mente

quanto a matéria, para Descartes, eram criações de Deus, que representava o ponto

de referência comum a ambas. Embora a existência de Deus fosse um dado

essencial à filosofia cartesiana do conhecimento, pouco a pouco, os cientistas e a

filosofia da ciência que se seguiriam passariam a omitir qualquer referência

explícita a Deus – e a quaisquer outras espécies de preocupações de natureza ética

ou estética – e se fixariam no estudo, em separado, da mente e da matéria.

A ciência vinculada ao paradigma cartesiano-newtoniano concebia o

universo material como uma máquina, nada mais do que isso. Não havia qualquer

propósito, vida ou espiritualidade na matéria. A natureza funcionava

mecanicamente de acordo com leis matemáticas. O corpo humano era também um

autômato, embora fosse habitado por uma alma inteligente.

Vê-se que não é por mera obra do acaso que o planeta e nossos corpos

andam tão esquecidos e maltratados pela tecnologia e pela medicina. O privilégio

dado à mente, em detrimento do corpo e da matéria, acabou resultando não apenas

na valorização do espírito humano e sim na total indiferença ética e estética diante

das coisas da matéria, sempre tidas como inferiores. A concepção da natureza como

34 - CAPRA, Fritjof. Op. Cit. p 55
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uma máquina perfeita, governada por leis matemáticas exatas, acabou justificando

o domínio mecânico irrestrito dessa mesma natureza.

Outro problema de nosso sistema de valores, agravado pela concepção

cartesiana de sujeito que se desdobra a partir do cogito, é o egoísmo belicoso

derivado da noção de subjetividade. O “cada um por si” contemporâneo tem suas

raízes mais remotas na cultura da Grécia Clássica35. Porém, o mito do Homem,

herança cultural helênica, alcança sua forma mais radical e individualista através

do cogito cartesiano. O sujeito cartesiano e pós-cartesiano, enclausurado em sua

subjetividade monádica, não reconhece a alteridade. O outro é sempre objeto de

uma dedução analógica, só reconhecido pela mente cartesiana como resultado das

inferências solitárias do espírito.

Coube a Isaac Newton desenvolver uma completa formulação matemática da

concepção mecanicista da natureza, realizando a síntese das obras de Copérnico e

Kepler, Bacon, Galileu e Descartes. Newton conseguiu unir em uma única teoria os

estudos de Kepler sobre o movimento dos planetas e os experimentos de Galileu

sobre as leis das quedas dos corpos. Combinou essas duas descobertas formulando

leis matemáticas gerais dos movimentos dos corpos que governam todos os objetos

no sistema solar, desde planetas às pedras. Afirma Capra: “O universo newtoniano

era, de fato, um gigantesco sistema mecânico que funcionava de acordo com leis

exatas.”36

35- Sobre o tema proposto Cf. SOUZA, Ronaldes de Melo e. O princípio da reversibilidade em
Machado de Assis. Humanidades (1992) 8: 334-345.
36- CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 59
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Newton conseguiu ainda combinar duas tendências opostas que

orientavam a ciência seiscentista: o método empírico indutivo e o método racional

dedutivo.

A física newtoniana, realização culminante da ciência seiscentista, reinou

absoluta até boa parte do século XX. Juntamente com o darwinismo, acabou

exercendo forte influência sobre todo o mundo cultural ocidental, até há bem

pouco tempo. Porém, os novos caminhos trilhados pela física quântica e pela teoria

da relatividade iriam, pouco a pouco, ampliando os horizontes e apontando

aspectos da realidade em que os conceitos newtonianos não podiam mais penetrar.

O palco do universo newtoniano, onde ocorriam os fenômenos físicos

descritos com precisão matemática, era o espaço tridimensional da geometria

euclidiana clássica. Um espaço absoluto, vazio e independente dos fenômenos

físicos que neles ocorriam. O tempo newtoniano também era um tempo absoluto,

fluindo de forma linear do passado para o futuro através do presente, sem

nenhuma ligação com os fenômenos materiais nele ocorridos. Os elementos que se

movimentavam no espaço e no tempo absolutos eram concebidos como partículas

materiais, objetos sólidos e indestrutíveis de que toda matéria era composta.

Newton imaginava uma matéria homogênea e explicava a diferença entre um tipo e

outro de matéria não em termos de átomos de diferentes pesos ou densidades, e

sim em termos de uma aglomeração mais ou menos densa de átomos. Ou seja, o

modelo newtoniano de matéria era fundamentalmente atomístico. Os elementos

básicos que compunham a matéria podiam ser de diferentes dimensões, mas eram

feitos da mesma “substância”. O total de substância material de um objeto era

determinado por sua massa.
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Entretanto, como afirma Capra:

“Duas descobertas no campo da física, culminando na teoria da
relatividade e na teoria quântica, pulverizariam todos os principais
conceitos da visão de mundo cartesiana e da mecânica newtoniana. A
noção de espaço e de tempo absolutos, as partículas sólidas elementares, a
substância material fundamental, a natureza estritamente causal dos
fenômenos físicos e a descrição objetiva da natureza –nenhum desses
conceitos pôde ser estendido aos novos domínios em que a física agora
penetrava.37

Em breve, teremos oportunidade de descrever as mudanças de perspectiva

ocasionadas pelas conquistas teóricas da física quântica e da teoria da relatividade.

Por hora, será oportuno destacarmos um importante desdobramento das

concepções teóricas de Newton sobre o campo das ciências sociais e sobre o

imaginário das classes médias e da elite pensante do século XVIII: o Iluminismo.

O filósofo iluminista destacado por Capra é John Locke. Esta escolha pode

ser vista como determinada apenas pela imersão de ambos no mesmo universo

cultural anglófono. Se partíssemos de tal raciocínio, poderiam ser feitas algumas

restrições à escolha de Capra. Sem dúvida, o pensamento ilustrado francês foi o que

mais se difundiu por todo o planeta. Ao menos no campo da filosofia social, foi o

que alcançou maiores repercussões. Embora, no campo dos estudos econômicos,

não possamos negar que pertence ao universo cultural anglófono a doutrina que

apresentou – e apresenta – maiores desdobramentos: o liberalismo clássico de

Adam Smith. Poder-se-ia argumentar que Capra não poderia falar de Iluminismo e

de suas repercussões no campo social sem dar o devido destaque à Filosofia das

Luzes do século dezoito francês.

Poder-se-ia argumentar ainda que o pensamento ilustrado, principalmente

se considerados os filósofos franceses e seus desdobramentos, apresenta variações
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muito significativas de um autor para outro. Como considerar, por exemplo, a

perspectiva deísta presente em Voltaire e as concepções materialistas de um Denis

Diderot como um único pensamento intitulado “Iluminismo”? Dir-se-ia que não se

pode resumir todo o pensamento iluminista nas concepções presentes na obra

inegavelmente pioneira de John Locke.

Entretanto, acreditamos que o destaque dado por Capra à obra de John

Locke não se deve apenas a uma contingência relacionada com a cultura anglófona

que os autores compartilham. Além do fato de Locke ter sido o pioneiro na

construção do pensamento liberal burguês, exercendo forte influência sobre as

chamadas “idéias francesas”, há na junção da sensualista teoria do conhecimento

de Locke e suas concepções sociais liberais, apresentadas no Tratado do Governo

Civil38, algo de substantivo e que é argutamente destacado por Capra: a visão

atomista dos fenômenos naturais – de inspiração newtoniana – contamina a leitura

da realidade social esboçada por Locke, dando origem às suas concepções sobre o

caráter individualista da natureza humana. Escreve Capra:

“Assim como os físicos reduziram as propriedades dos gases aos
movimentos de seus átomos, ou moléculas, também Locke tentou reduzir
os padrões observados na sociedade ao comportamento de seus
indivíduos.”39

Acreditamos que o destaque dado por Capra à obra de Locke se deve,

principalmente, à convicção – da qual compartilhamos – de que entre todos os

pensadores iluministas perdurou, desde Locke, uma leitura das relações sociais em

que o indivíduo é considerado na sociedade como os átomos ou moléculas são

37 - CAPRA, Fritjof. Op. Cit. p. 69
38 - LOCKE, John, Ensaio Sobre A Verdadeira Origem Extensão e Fim do Governo Civil. Lisboa. :
Edições 70, 1999. Cf., ainda: LOCKE, John, Dois Tratados sobre o Governo. Martins Fontes
Editorial Ltda. : São Paulo, 1998.
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considerados na composição da matéria. Demonstra-se, assim, que o

individualismo burguês está vinculado às concepções científicas cartesianas e

newtonianas. Reciprocamente, sem permanecermos presos à perspectiva

mecanicista, sem estarmos limitados a relações estanques de causa e efeito,

poderíamos formular a frase anterior de maneira inversa: as concepções científicas

cartesianas e newtonianas são a faceta, nos campos da teoria do conhecimento e da

física, do individualismo burguês (que é tanto uma prática social concreta,

especialmente reforçada devido à ascensão econômica da burguesia, quanto uma

concepção teórica que fundamenta determinada doutrina política).

Durante o século XIX, segundo Capra, o modelo mecanicista do universo,

base do paradigma cartesiano-newtoniano, continuou sendo elaborado e

permaneceu hegemônico tanto na física quanto na química, na biologia, na

psicologia e nas ciências sociais. Entretanto, nesse mesmo período, novas formas

de pensamento e novas descobertas científicas continuavam a ser desenvolvidos e

começavam a evidenciar as limitações do modelo newtoniano. No campo dos

conhecimentos físicos, Capra destaca os estudos de fenômenos elétricos e

magnéticos, desenvolvidos Michael Faraday e Clerk Maxwell:

“Ao substituírem o conceito de força pelo conceito muito mais sutil de
campo de força, eles foram os primeiros a ultrapassar a física
newtoniana, mostrando que os campos têm sua própria realidade e
podem ser estudados sem qualquer referência a corpos materiais. Essa
teoria, chamada eletrodinâmica, culminou com a descoberta de que a luz
é, de fato, um campo eletromagnético rapidamente alternante, que viaja
através do espaço em forma de ondas”.40

39 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 64
40 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p.65
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Capra destaca o fato de que, apesar das mudanças de perspectiva

provocadas pela eletrodinâmica, o próprio Maxwell ainda tentou explicar seus

resultados em termos mecânicos, interpretando os campos como estados de tensão

mecânica num meio muito leve e difundido por toda a parte, chamado éter. Coube

a Einstein, mais tarde, reconhecer claramente que o éter não existia e que “os

campos eletromagnéticos são entidades físicas independentes que podem viajar

através do espaço vazio e não podem ser explicadas mecanicamente.”41 Começava

a surgir – ou a ressurgir –, diante de nossos olhos, um universo diferente daquele

que se supunha composto apenas de substâncias materiais que se deslocam num

espaço tridimensional e num tempo linear.

Será oportuno destacar: durante o século XIX e o princípio do século XX,

não apenas a física produziu conquistas intelectuais que, por um lado, colocaram

em questão aspectos fundamentais do paradigma cartesiano-newtoniano e, por

outro, procuraram se adequar a ele. Pensamos, por exemplo, que o fabuloso legado

do materialismo histórico e dialético de Karl Marx e da psicanálise de Sigmund

Freud podem ser melhor aproveitados, neste início de século XXI, se

compreendermos o caráter oscilante que tanto o pensamento de Freud quanto o

pensamento de Marx tiveram diante do paradigma cartesiano-newtoniano, ainda

hoje hegemônico, se não no campo filosófico e científico, ao menos, no terreno da

visão do senso comum das classes médias e das elites econômicas contemporâneas

.

Freud nos oferece um poderoso instrumento de ruptura com relação às

concepções ingenuamente materialistas das ciências neurológicas de sua época.

41 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. P. 65
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Concebe a existência das neuroses, distúrbios nervosos funcionais sem lesões

físicas aparentes, que não estão relacionados com qualquer espécie de disfunção

concreta do cérebro ou de quaisquer outras instâncias a ele vinculadas e

materialmente observáveis. Desde a publicação de “Estudos sobre histeria”, escrito

juntamente com Breuer, o empreendimento científico de Freud pode ser entendido

como uma tentativa de descobrir um modo de conhecer a mente humana para

poder melhor tratar de suas disfunções. O objeto das especulações científicas de

Freud, o aparelho intrapsíquico, não é, entretanto, dotado de substância material

alguma. Nem por isso deixa de se constituir em objeto de especulação científica.

Isto é definitivamente uma ruptura com o materialismo ingênuo e mecanicista

derivado da biologia de inspiração cartesiana. Algo imaterial, o aparelho

intrapsíquico – que, no entanto, não se trata de nenhuma entidade mítica –

interfere diretamente no desempenho, até corporal, de seres humanos concretos. A

separação estanque de corpo e mente começava a ser refutada. O espírito humano,

longe de ser algo perfeito e completamente elaborado pela divindade, também

necessitava de tratamento.

Porém, os frutos advindos dessa conquista teórica de Freud só seriam

colhidos plenamente, mais tarde, por alguns de seus herdeiros, como, por

exemplo, Reich. Embora as conseqüências físicas de eventos psicológicos fossem

examinadas na clínica freudiana, a própria técnica terapêutica não realizava

nenhuma interferência física direta. A divisão cartesiana entre corpo e mente, base

filosófica mais próxima de nós do conceito de objetividade científica, continua a ter

seu peso dentro da psicanálise, embora de maneira diametralmente oposta. Afirma
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Capra: “a psicoterapia freudiana negligencia o corpo, tal como a terapia médica

negligencia a mente.”42

Mesmo tendo desenvolvido um poderoso arsenal conceitual e clínico para

exploração da psique humana, Freud continuava a afirmar que, em princípio, todos

os problemas mentais poderiam ser compreendidos – no futuro – em termos de

neuroquímica43. Como a ciência neurológica não estava suficientemente avançada,

Freud tratou de desenvolver a psicanálise como meio alternativo de encontrar um

caminho eficaz para conhecer e tratar do aparelho intrapsíquico. O raciocínio de

Freud é semelhante ao de Maxwell. Este último, descobre os campos de força, mas

continua a procurar uma causa mecânica qualquer que determine sua existência. O

primeiro, descobre a existência do aparelho intrapsíquico e do inconsciente,

entretanto, ainda espera por avanços biomédicos que ajudem a explicar, em última

instância e em termos materiais e mecânicos, os problemas mentais.

Embora estivesse consciente da natureza limitada dos modelos científicos de

sua época e afirmasse a importância das constatações empíricas, advindas

diretamente da experiência clínica, Freud buscava construir o arsenal teórico da

psicanálise rigorosamente de acordo com os paradigmas científicos então

hegemônicos. Afirma Capra:

“(...) Freud tentou usar, tanto quanto possível, os conceitos básicos da
física clássica em sua descrição dos fenômenos psicológicos e estabelecer,
assim, uma relação conceitual entre a psicanálise e a mecânica
newtoniana. Ele deixou isso bem claro numa alocução para um grupo de
psicanalistas: ‘Os analistas (...) não podem repudiar sua descendência da
ciência exata nem sua ligação com representantes dela. (...) Os analistas
são, no fundo, mecanicistas e materialistas incorrigíveis.”44

42 - CAPRA. Op. cit. p. 175
43 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p.169
44 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 171
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Tentando estar de acordo com tais perspectivas, numa fase mais “avançada”

de seus estudos de psicanálise, Freud procurou construir um modelo mecânico e

topográfico do aparelho intrapsíquico, dividindo-o em três estruturas distintas e

integradas: o id, o ego e o superego. Assim como as partículas newtonianas se

entrechocam no espaço absoluto euclidiano, as estruturas psicológicas freudianas –

id, ego e superego – se entrechocam no espaço psicológico. Dotada de uma

topografia e composta de substâncias individualizadas como átomos, que se

deslocam e colidem dentro de um espaço limitado, a psique poderia ser alvo das

escavações frias e objetivas do cientista satisfatoriamente preparado pelo método

psicanalítico. O mesmo modelo atomista newtoniano – que exerce influência e é

influenciado pelo individualismo burguês – serve de parâmetro para a estrutura da

psique humana tal como é descrita pelo Freud maduro.

Afirma Capra:

“(...) A psicologia freudiana é basicamente uma psicologia do conflito. Em
sua ênfase na luta existencial, Freud foi indubitavelmente influenciado por
Darwin e os darwinistas sociais, mas para a dinâmica detalhada de
‘colisões’ psicológicas ele recorreu a Newton. No sistema freudiano, todos
os mecanismos da mente são impulsionados por forças semelhantes às do
modelo da mecânica clássica.”45

Embora as estruturas psicológicas descritas por Freud permaneçam sendo

abstrações, sem qualquer vínculo com estruturas cerebrais concretas, elas

apresentam propriedades muito semelhantes às da matéria descrita por Newton. O

princípio consagrado pela física newtoniana, segundo o qual a cada ação

corresponde uma igual reação em sentido contrário, está presente, nas obras de

Freud, sob a forma da natureza dual e conflitante das pulsões. O entrechoque das
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partículas explica o movimento no universo newtoniano. O entrechoque pulsional

explica os movimentos no espaço intrapsíquico freudiano. O universo newtoniano

era, de fato, um gigantesco sistema mecânico que funcionava de acordo com leis

matemáticas exatas. Freud parece ter encarado o aparelho intrapsíquico da mesma

forma, como um gigantesco e invisível sistema mecânico. Queria descobrir as leis

exatas que regiam o funcionamento da alma humana. Criou, com esse objetivo,

uma linguagem que almejava ser para o espaço intrapsíquico o que fôra a

matemática para o universo físico: a psicanálise.

Apenas compreendendo o caráter oscilante da psicanálise diante do

paradigma cartesiano-newtoniano é que podemos entender alguns aspectos

paradoxais da prática e da teoria psicanalíticas. Por um lado, a descoberta do

inconsciente é fundamental para a superação do sujeito unitário cartesiano. Por

outro, o observador científico freudiano, em sua prática clínica, deve seguir o

modelo clássico de objetividade e neutralidade científica.

Ao afirmar que nossa consciência representa apenas uma fina camada

submersa que oculta uma vasta região inconsciente, Freud destrói as bases sobre as

quais se assentava o mito cartesiano do sujeito unitário, autônomo e racional. A

mente não é apenas o lugar privilegiado habitado por uma razão pura e luminosa.

Poderosas pulsões em conflito habitam a alma humana e determinam boa parte de

nossas ações sobre a Terra. Vê-se, assim, destruída a noção filosófica de sujeito

compreendido como indivíduo real, que é portador de determinações e que é capaz

de propor objetivos e praticar ações voluntárias. O sujeito freudiano é um sujeito

partido. Nem mesmo seu próprio espaço intrapsíquico pode ser devassado por sua

45 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 173
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razão monádica. De fato, mecanismos psíquicos repressivos impedem que o

indivíduo tenha plena consciência de seu próprio mundo interior, fazendo

desaparecer da consciência conteúdos desagradáveis ou inoportunos. Por outro

lado, ao longo do processo de integração social, os seres humanos internalizam

valores e comportamentos que dificilmente poderiam ser adjetivados como

individuais, pois pertencem à esfera dos valores culturais apreendidos

coletivamente. Depois de Freud, não se pode falar com facilidade em indivíduo.

Também Marx e o marxismo, ao desenvolverem a noção de ideologia (visão

particular e freqüentemente distorcida que determinada classe social tem sobre si

própria e sobre a realidade) e ao vincularem as conquistas do espírito humano

(valores sociais, políticos, religiosos, artísticos...) às condições concretas em que se

dá a produção das riquezas materiais, ajudaram a destruir o sujeito monádico

cartesiano

Entretanto, o analista freudiano é, ao menos na teoria, o velho observador

neutro e distanciado do positivismo. Nesse sentido, ao menos em suas formulações

teóricas, Freud avançou menos do que Marx em sua ruptura com o paradigma

cartesiano-newtoniano. Marx desenvolve uma filosofia centrada na capacidade

humana de intervir, agindo, no sentido de transformar a realidade. Em sua famosa

XI Tese sobre Feuerbach afirma: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo

de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo”.46 Sem separar ação e

pensamento, Marx desenvolve uma noção de ação pensante e de pensamento ativo:

a práxis. O materialismo dialético estabelece uma relação dinâmica entre teoria e

prática, considerando-os dois opostos de uma mesma unidade. A teoria do
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conhecimento marxista, que se desdobrou a partir de tais premissas, rompe

pioneiramente com a postura clássica do observador objetivo positivista. O sujeito

do conhecimento marxista não está dissociado de seu objeto de estudo.

Reciprocamente, sujeito e objeto influenciam e transformam um ao outro no

momento em que se dá a ação de conhecer. Marx enfatiza seu papel de participante

“apaixonado” ao afirmar que sua análise social era inseparável de sua crítica da

sociedade capitalista.

Na clássica disposição do divã e da poltrona no consultório freudiano típico,

o paciente é colocado na posição de um objeto que será observado sem interferir na

observação. A observação clínica deve ser feita sem qualquer interferência ou

interação por parte do psicanalista. A transferência, embora deva ser considerada

como dado clínico, é um processo unilateral: sempre é o paciente que projeta seu

desejo, seu temor, sua ansiedade e sua agressividade na direção do analista. O

analista deve estar atento a seus próprios desvãos inconscientes apenas para não

permitir que eles interfiram em sua observação fria da fala de seu paciente.

Diga-se em favor de Freud: tais preceitos eram muito mais afirmações

teóricas, justificadas pela necessidade de adequar a psicanálise aos padrões

científicos hegemônicos, do que ações postas em prática em sua clínica. Através da

leitura dos inúmeros relatos de seus casos clínicos, percebemos que ele

freqüentemente transcendia as limitações impostas pelo paradigma cartesiano-

newtoniano.

Também o legado de Karl Marx será melhor aproveitado nos dias de hoje se

compreendermos o caráter oscilante do materialismo histórico e dialético e seus

46 - MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 2. ed. São Paulo : Ciências Humanas,

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


40

desdobramentos diante das concepções científicas e filosóficas hegemônicas

durante século XIX. Tanto Freud quanto Marx desenvolveram reflexões fortemente

impregnadas do cientificismo hegemônico em sua época. É inegável a crença

iluminista que ambos têm na ciência como forma superior de compreensão e

expressão da realidade (embora Freud nunca deixe de dialogar com os artistas que

ele chamava de escritores criativos e Marx não deixe de expressar sua surpresa

diante da permanente atualidade e expressividade do legado cultural da Grécia

Clássica). Tanto Freud quanto Marx são influenciados pelo darwinismo que acabou

superando, durante o século XIX, no imaginário das elites pensantes, a imagem

newtoniana do mundo como uma máquina.

Antes de nos determos sobre alguns aspectos do materialismo histórico e

dialético, será conveniente, portanto, esboçarmos algumas linhas sobre o

evolucionismo de Charles Darwin e seus desdobramentos, especialmente no campo

do pensamento social.

Segundo Capra:

“A noção de evolução surgira na geologia, onde estudos meticulosos de
fósseis levaram os cientistas à conclusão de que o estado atual da Terra
era o resultado de um desenvolvimento contínuo causado pela ação de
forças naturais durante imensos períodos de tempo. Mas os geólogos não
foram os únicos a pensar nesses termos. A teoria do sistema solar,
proposta por Immanuel Kant e Pierre Laplace, baseava-se no pensamento
evolucionista e desenvolvimentista; os conceitos evolucionistas foram
fundamentais para a filosofia política de Hegel e Engels; poetas e filósofos,
indistintamente, durante todo o século XIX, preocuparam-se
profundamente com o problema do devir.47

Pouco a pouco, também a especulação científica começa a se voltar na

direção de um universo em constante transformação. A ciência começou a ousar

1979. p. 14
47 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 66
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pensar não apenas o ser mas também o devir. Isso foi exigindo um afastamento

paulatino da herança metafísica platônica e de seus desdobramentos realistas de

recorte aristotélico. Sem dúvida, o renascimento da dialética, com Hegel,

representou, no campo filosófico, o princípio desse afastamento.

Desde Heráclito, o movimento foi o tema preferido dos pensadores que se

dispuseram a pensar dialeticamente. Afirma Djacir Menezes:

“(...) o despertar da consciência dialética principia exatamente quando se
começou a pressentir a incapacidade do pensar conceitualístico e formal
em face do devenir das coisas naturais e sociais.48

Nietzsche e Deleuze, porém, talvez estejam certos ao afirmarem que o

niilismo e a metafísica platônica da idealidade permanecem pulsando por detrás da

dialética hegeliana:

“A oposição pode ser a lei da relação entre os produtos abstratos, mas a
diferença é o único princípio de gênese ou de produção que produz a
oposição como simples aparência. A dialética alimenta-se de oposições
porque ignora os mecanismos diferenciais sutis e subterrâneos; os
deslocamentos topológicos, as variações tipológicas.49

Ao destacarem a pluralidade da diferença em lugar do esquemático

racionalismo das oposições binárias integradas numa unidade, Nietzsche e Deleuze

(ou Deleuze através de Nietzsche) procuram demonstrar o quanto as premissas do

raciocínio dialético ainda são devedoras da rancorosa negação platônica do mundo

terreno em nome da construção de uma idealidade superior. A dialética busca

pensar o movimento, porém, pensa-o ainda de maneira conceitualística e formal.

48 - MENEZES, Djacir. Proudhon, Hegel e a dialética. Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1966. p. 52
49 - DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Editora Rio: Rio de Janeiro, 1976. p. 131.
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Porém, por ser – ainda hoje – mais palatável do que o pensamento não

dialético de Nietzsche, do que a hermenêutica ou o pós-estruturalismo

desconstrucionista, em nosso meio cultural ainda hegemonicamente platônico, a

dialética – e especialmente o materialismo dialético – logrou abrir brechas

importantíssimas no persistente platonismo inercial de nossa civilização.

No campo científico, um dos primeiros e mais consistentes passos nessa

direção foi dado pela teoria da evolução das espécies, em biologia. O pensamento

sobre a natureza, desde a Antigüidade, concebia a idéia de uma “grande cadeia do

ser”. Essa cadeia, entretanto, era vista como uma estática hierarquia: Deus e

variados seres celestiais ocupavam o topo e eram seguidos, em ordem decrescente,

pelo homem, pelos animais, até que se atingisse às formas mais inferiores de vida.

Tal concepção estava de acordo tanto com perspectiva judaico-cristã da vida

quanto com as leituras cartesiano-newtonianas dos fenômenos biológicos. O

mundo biológico estava, então, tão pronto e acabado quanto o mundo físico.

Lamarck foi o primeiro a propor um modelo de evolução biológica em que todos os

seres vivos teriam evoluído a partir de formas mais primitivas e simples, sob a

influência do meio.

Coube, entretanto a Charles Darwin reformular a teoria de Lamarck sobre a

evolução e explicá-la fazendo uso dos conceitos de variação aleatória e seleção

natural, até hoje, matrizes dominantes no pensamento evolucionista.

A teoria da evolução acabaria por dominar não só o século XIX, mas também

todo o pensamento científico e filosófico contemporâneo. O mundo – pelo menos

no que se refere aos seres vivos – deixou de ser a máquina cartesiana totalmente

construída pelas mãos de Deus e passou a ser visto como algo em constante
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transformação evolutiva. Evidentemente, os biólogos não abandonaram sua

perspectiva reducionista. Continuaram a tentar adaptar a teoria da evolução de

Charles Darwin ao modelo físico-químico herdado de Descartes e Newton.

Conseguiram descrever, com sucesso, os mecanismos químicos e físicos da

hereditariedade e, recentemente, caminham na direção de desvendar os mistérios

do código genético dos organismos vivos. Além de indagações, sem dúvida, da

maior relevância, alguns cientistas, ainda vinculados a premissas mecanicistas e

com menor discernimento sobre as possibilidades e limites da especulação

científica, esperam poder descobrir coisas como a combinação genética que

determina a preguiça ou qualquer tipo de orientação sexual e, quem sabe, política.

Também no campo da física, mais especificamente na termodinâmica,

surgiram leituras da realidade que não mais se contentavam com a concepção

cartesiana segundo a qual o mundo era uma máquina inteiramente acabada e

construída pelas mãos do Criador. Entretanto, havia uma divergência fundamental

entre o processo evolutivo esboçado pela termodinâmica e o processo evolutivo

descrito pela biologia. Conforme se pode depreender mediante as conclusões

derivadas da segunda lei da termodinâmica (lei da dissipação de energia), que

acabaram implicando na criação do conceito de entropia, qualquer sistema físico

isolado avançará espontaneamente na direção de uma desordem sempre crescente.

Essa imagem da evolução cósmica está em nítido contraste com a idéia

evolucionista sustentada pelos biólogos, que concluem que o universo vivo evolui

da desordem para a ordem, para estados de complexidade cada vez mais

crescentes.
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A teoria da evolução teve forte influência sobre os mais variados setores do

pensamento científico e filosófico do século XIX em diante. Aos poucos, foi sendo

abandonada a imagem newtoniana do mundo como uma máquina que saiu já

totalmente construída das mãos de Deus e passou-se a considerá-lo como um

sistema evolutivo em permanente transformação.

Um dos mais conhecidos desdobramentos do evolucionismo de Charles

Darwin sobre o pensamento sociológico é o chamado darwinismo social50. A partir

das idéias de Darwin sobre a seleção natural das espécies através da “sobrevivência

dos mais aptos”, surgiu todo um ramo de pensamento sociológico que baseava sua

teoria da evolução social numa espécie de analogia orgânica, substituindo

organismos vivos por grupos sociais. Surge, então, uma concepção segundo a qual

a sociedade era composta por uma série de grupos sociais em conflito. Objetivando

tornar científica a sociologia, trilhando o caminho reducionista de utilização dos

modelos das ciências físicas e biológicas no quadro das ciências sociais, os

darwinistas sociais esboçam as primeiras teorias do conflito social. Usaram e

abusaram de material histórico, etnográfico e etnológico para comprovarem suas

proposições. Elaborado em plena fase da partilha imperialista da África e da Ásia, o

darwinismo social, com seu forte conteúdo racista e eurocêntrico, serviu para

justificar cientificamente a dominação da Europa capitalista – tidos como habitada

por raças mais aptas – sobre os povos de outros continentes – considerados como

raças inferiores.

Porém, se é fato normalmente aceito que as teorias de Charles Darwin

influenciaram, de forma direta ou subliminar, boa parte do pensamento científico e
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filosófico que a elas se seguiu – inclusive o pensamento de Marx e de Freud –,

nunca será demais relembrar que os princípios usados por Darwin eram, por sua

vez, uma aplicação de conceitos das ciências sociais à biologia. A expressão

darwinismo social pode confundir e mesmo distorcer a ordem dos acontecimentos,

não permitindo que vejamos a influência do quadro científico e filosófico da época

sobre as reflexões de Darwin. A idéia da vida como uma luta constante pela

existência, da qual parece nascer o conceito de seleção natural do evolucionismo de

Darwin, parece derivar das argumentações de Thomas R. Malthus.

Malthus formula uma visão sombria do futuro da humanidade, no qual, o

conflito generalizado por gêneros alimentícios, cada vez mais escassos, será nosso

destino inevitável. Matematicamente, ele expressou essa idéia afirmando que a

multiplicação dos indivíduos se dá numa progressão geométrica, enquanto que o

aumento dos alimentos segue uma progressão aritmética. O malthusianismo

passará a defender, portanto, a necessidade de que a população se reduza ao nível

dos meios de subsistência.

Por trás do pensamento malthusiano é fácil vislumbrar o atomismo social de

recorte iluminista presente nas argumentações de John Locke. Além do evidente

reducionismo matemático presente no raciocínio sociológico de Malthus, podemos

também verificar a leitura da sociedade como um espaço de conflito entre unidades

atômicas que colidiriam entre si movidas pela fome. Desse modo, poderemos

perceber que também o evolucionismo de Darwin apresenta um movimento

oscilatório diante do paradigma cartesiano-newtoniano. Darwin rompe com o

velho paradigma ao apresentar a visão de um universo biológico em permanente

50 - Cf. Dicionário de ciências sociais. Fundação Getulio Vargas. 2. ed. Rio de Janeiro : Ed. da
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devir. Porém, volta a ele ao dar uma excessiva ênfase à capacidade de competição

como fator de sobrevivência biológica. São, novamente, as partículas newtonianas

que se chocam aleatoriamente na evolução tal como é descrita por Darwin. Antes

de Darwin, H. Spencer já procura analisar as sociedades como organismos vivos,

fazendo uso de certas idéias de evolução51. Na obra de Spencer fica mais evidente a

aproximação entre individualismo político e a tentativa de síntese do pensamento

científico evolucionista da época.

Também o patriarcalismo inercial de nossa civilização acaba exercendo

influência sobre as especulações científicas de Charles Darwin:

“Darwin publicou sua teoria da evolução em 1859, em seu monumental A
origem das espécies, e completou-a doze anos depois com A origem
do homem, onde o conceito de transformação evolucionista de uma
espécie em outra é ampliado, passando a incluir os seres humanos.
Darwin mostrou que suas idéias acerca dos traços humanos estavam
fortemente impregnadas do preconceito patriarcal de seu tempo, apesar
da natureza revolucionária de sua teoria. Ele viu o macho típico como
forte, bravo, inteligente, e a fêmea típica como passiva, frágil de corpo e
deficiente de cérebro. Ele escreveu: “O homem é mais corajoso,
combativo e enérgico do que a mulher, e tem um gênio mais inventivo”. 52

Como a maioria dos pensadores do século XIX, Marx estava preocupado em

ser, antes de qualquer outra coisa, científico. A aproximação entre a inversão

materialista da dialética hegeliana e as conquistas do pensamento científico do

século XIX parece ter sido a busca do empreendimento cultural de Karl Marx e

Engels (além, evidentemente, da emancipação econômica, política e cultural do

proletariado). A partir das considerações de Marx e Engels, os marxistas tentaram,

por exemplo, distinguir as formas “utópicas” de socialismo (elaboradas por

pensadores também preocupados com a chamada questão social, como Robert

Fundação Getulio Vargas, 1987. p. 300
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Owen, Charles Fourier, Proudhon e outros) e as formas de socialismo “científico”,

derivadas exclusivamente da herança teórica deixada pelos dois socialistas

germânicos.

Também do desejo de afirmação científica de seu materialismo histórico e

dialético parecem derivar, em nossa opinião, os mais graves equívocos do

pensamento marxista e de seus desdobramentos no campo da ação social.

Sem dúvida, um dos modelos científicos seguidos por Marx foi o de Charles

Darwin. Afirma Capra:

“(...) diz-se que a imagem favorita de Marx sobre si mesmo era a de ‘o
Darwin da sociologia’. A idéia da vida como uma luta constante pela
existência, que tanto Darwin quanto Marx ficaram devendo ao economista
Thomas Malthus, foi vigorosamente promovida no século XIX pelos
darwinistas sociais, que influenciaram, se não Marx, certamente muitos
de seus seguidores53.

Para explicar cientificamente o movimento da história, assim como Newton

explicara o movimento dos corpos e Darwin descrevera o movimento da evolução

dos seres biológicos, Marx precisou também de partículas que se chocassem e

gerassem alguma espécie de força causadora do movimento dialético da história: as

partículas de Marx eram as classes sociais, que se chocavam em luta pelo

excedente de produção. Os indivíduos em conflito da sociedade civil atomista de

John Locke foram substituídos, na concepção dialética de Marx, pelas classes

sociais. A aproximação entre dialética e atomismo já se encontra presente no texto

do jovem hegeliano Karl Marx, escrito para o doutoramento na Universidade de

Bonn, Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro. No referido

texto, Marx procura estudar as diferentes funções desempenhadas pelo atomismo

51 - BANTON, M. A idéia de raça. Lisboa : Edições 70, 1977. p. 105.
52 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 106
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nos dois filósofos gregos. Segundo o jovem Marx, o átomo de Demócrito

representaria apenas uma categoria abstrata, uma hipótese que exprimiria um

elemento empírico da natureza. Porém, na obra de Epicuro, o átomo consistiria

numa forma que a consciência de si assume, tornando-se o atomismo epicurista

um princípio absoluto que deixaria de se referir exclusivamente às coisas e se

configuraria, segundo a perspectiva hegeliana, num momento do próprio Espírito.

Para Hegel, Estado, Religião e Filosofia se constituem nas supremas

manifestações do Absoluto. Nesse sentido, a religião cristã aparece como a mais

completa revelação da Razão enquanto Espírito universal. Portanto, em algumas

construções filosóficas, como no conceito de átomo de Epicuro, se manifestariam a

ação transformadora da idealidade sobre a realidade concreta.

Tanto a dialética quanto o atomismo precisam de alguma causa primeira

para compreenderem o movimento e também apontam para um possível fim.

Ambos têm uma perspectiva linear do tempo. Aristóteles e seu motor imóvel

permanecem se fazendo presentes no fundo de cada uma dessas duas concepções.

Na dialética hegeliana, é o Absoluto que move, de fora e segundo uma teleologia

própria, os rumos da história. Também a inversão marxista da dialética hegeliana

não abrirá mão de buscar encontrar algum princípio único inicial que determine os

rumos seguidos pela história até o seu final. Segundo Marx, o princípio concreto

que dá movimento à história é o conflito entre as classes sociais pelo excedente de

produção.

Não se trata aqui de negar a existência concreta – ainda hoje fortemente

vigente – do conflito entre os proprietários do meios de produção e o proletariado.

53 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 32
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Conflito este cada vez mais internacionalizado, pois, vivemos em um mundo em

que o Terceiro Mundo produz a riqueza socialmente necessária para manter o

padrão de vida desfrutado pelas famílias ricas dos países economicamente

hegemônicos. Somos, habitantes dos países periféricos, em nossa grande maioria, o

novo proletariado mundial.

Não se deseja aqui também refutar a teoria do valor construída por Marx,

cuja pedra angular repousa sobre o conceito de mais-valia, em que se demonstra

que a classe trabalhadora executa, além do trabalho necessário, um sobretrabalho;

isto é, um valor excedente produzido por uma mercadoria muito especial, a força

de trabalho, que, ao ser consumida, produz mais valor do que seu próprio valor de

troca.

Não se pretende ainda negar que o proletariado é alienado objetivamente de

seu trabalho pelas relações de produção estruturadas em moldes capitalistas e que

essa separação em relação ao trabalho e ao produto de seu trabalho provoca uma

alienação do trabalhador diante dele mesmo, do fruto de seu trabalho e da

natureza. Muito menos se trata de diminuir o alcance das críticas de Marx e Engels

ao modo de produção capitalista e seus efeitos deletérios sobre os seres humanos e

sobre o planeta. A despeito do que pensam os arautos do fim da história, é

extraordinária a atualidade do pensamento de Marx (especialmente se pensamos

em temas como alienação, crises periódicas do capitalismo e o fetiche das

mercadorias). Porém, não se pode deixar de apontar certa tendência essencialista

no conceito marxista de luta de classes, presente devido à maneira conceitualística

e formal de pensar o movimento segundo o modelo da dialética.
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Descrevendo um movimento oscilatório frente ao velho paradigma, Marx

avança ao não procurar um princípio meramente abstrato que engendre o

movimento da história: “Toda vida social é essencialmente prática. Todos os

mistérios que levam a teoria para o misticismo encontram sua solução racional

na práxis humana e na compreensão dessa práxis54. O conceito de classe social,

especialmente no estudo do modo de produção capitalista, está ancorado

solidamente nas relações sociais de produção entre seres humanos concretos em

sua atividade prática de produção dos bens materiais necessários à manutenção da

vida.

Entretanto, ao transformar o conceito de luta de classes numa espécie de

motor imóvel que move a história, certo marxismo, se não os próprios Marx e

Engels, tem que recorrer a uma leitura essencialista e arbitrariamente uniforme da

história dos seres humanos como, por exemplo, criar um inexistente ponto zero,

comum a toda a humanidade, em que ainda não existia o conflito de classes: o

comunismo primitivo. Ignorando os mecanismos diferenciais sutis e subterrâneos,

os deslocamentos topológicos, as variações tipológicas que existem entre as

diversas formas de organização humana, corre-se o risco de impor a todo o gênero

humano o mesmo tipo de padrão evolutivo seguido pela Europa ocidental.

Concordamos com a argumentação de Gayatri Spivak55: entre todos os

instrumentos para se desenvolver histórias alternativas – gênero, raça, etnicidade,

classe – , este último é, sem dúvida, o mais abrangente e o menos sujeito a

essencialismos, devido a sua forte ligação com acontecimentos históricos concretos

54- MARX, Karl. A ideologia alemã. 2. ed. São Paulo : Ciências Humanas, 1979. p.14
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e a seu elevado grau de abstração. Entretanto, leituras essencialistas do conceito de

classe social não deixaram de vicejar ao logo da história do marxismo. Tais leituras

implicam em certas práticas sociais que, ainda hoje, insistem em qualificar como

menores, atrasadas ou pequeno burguesas demandas sociais advindas de

preocupações legítimas relativas à condição de gênero ou etnia, por exemplo. Até

pouco tempo, certa esquerda ortodoxa no Brasil enfiava todas as demandas sociais

não estreitamente vinculadas à chamada questão social no rótulo genérico de “luta

das minorias”. Querendo absorver o potencial revolucionário advindo dessas lutas

menores, muitos militantes profissionais da esquerda se aproximaram das

minorias. Queriam usar o potencial desperdiçado em lutas ecológicas, feministas,

homoeróticas e outras, como força auxiliar na luta maior pela emancipação do

proletariado56. Porém, parafraseando Fernando Gabeira, como algumas pessoas

não se dispuseram a esperar pela revolução proletária para simplesmente tentarem

respirar melhor ou terem um orgasmo, aos poucos, o pragmatismo reducionista de

certos heróis do proletariado do futuro ofuscante vai sendo deixado de lado em

nome de conquistas menores, porém, concretas.

Embora o ponto central na explicação da ação social, descrita pelo

materialismo histórico e dialético, seja o modo de produção e não a produção em si

ou a simples satisfação das necessidades vitais humanas, certo marxismo insiste

numa leitura dos movimentos da história fortemente marcada por uma causalidade

mecanicista e linear. As transformações econômicas “determinam”, em última

55 - SPIVAK, Gayatri. Quem reivindica a alteridade? In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de.
Tendências e impasses – o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro : Rocco, 1994. pp.
187-205.
56 - Sobre a tentativa de instrumentalização “revolucionária” do movimento homoerótico no Brasil,
Cf. TREVISAN, João Silvério. A manipulação da homossexualidade liberada. In: Devassos no
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instância, segundo tal leitura, as modificações culturais, políticas, sociais etc. A

sucessão dos modos de produção, da periodização da história proposta pelo

materialismo histórico e dialético, torna-se tão rígida e normativa quanto a

sucessão das diferentes idades da periodização tradicional da história. Certos

marxistas parecem não reconhecer a relativa autonomia que a superestrutura goza

diante da infra-estrutura (tal autonomia relativa faz com que cada caso concreto de

mudança social deva ser explicado em função da inter-relação específica entre os

diversos níveis da estrutura). Redunda de tal leitura linear e mecanicista dos

conceitos de modo de produção, infra-estrutura e superestrutura, um

reducionismo econômico dos mais perniciosos para a leitura dos fenômenos sociais

empreendida pelo materialismo histórico e dialético. A excessiva ênfase dada a

fenômenos relacionados com o nível econômico e a perspectiva reducionista com

que se aborda questões superestruturais impedem que certo marxismo e certos

atores sociais e políticos de esquerda compreendam a importância – material,

concreta – de certas transformações culturais. Minimizam-se, por exemplo,

transformações culturais concretas tão importantes quanto às relacionadas com o

processo de emancipação feminina – uma mudança que ameaça milhares de anos

de patriarcado.

O inegável cientificismo de recorte iluminista e a noção de “sobrevivência

dos mais aptos”, herdada de Darwin, levou o materialismo histórico e dialético e

seus desdobramentos políticos a uma concepção de Estado – ainda que concebido

como provisório – e de liderança política muitíssimo elitista e justificada pelo

esclarecimento científico dos que se tornariam responsáveis pela construção da

paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Rio de Janeiro : Record, 2000.
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emancipação do proletariado. Em um texto, publicado em 1910, Michael Bakunin,

muitíssimo antes da decadência do chamado socialismo real, prevenia o Sr. Marx

para os perigos contidos em sua concepção de Estado provisório do proletariado,

liderado por uma elite pensante. A citação é longa, mas esclarecedora:

Entretanto, no Estado popular do Sr. Marx, segundo nos dizem, não
haverá nenhuma classe privilegiada. Todas serão iguais, não apenas sob o
ponto de vista jurídico e político mas quanto ao ponto de vista econômico.
Pelo menos essa é a promessa que nos fazem, embora eu duvide que ela
venha a ser cumprida. Talvez já não haja mais uma classe privilegiada
como tal, mas haverá um governo e, deixem-me enfatizá-lo, um governo
extremamente complexo, que não se contentará em governar e conduzir as
massas politicamente, como fazem agora todos os governos, mas passará
a orientá-las também economicamente, concentrando em suas mãos a
produção e a “justa divisão da riqueza, da agricultura, da criação e
desenvolvimento de fábricas, a organização e exploração do comércio e,
sobretudo, a aplicação do capital para a produção, que será feita por um
único banqueiro – o Estado.” Tudo isso tornará necessário um imenso
desenvolvimento da ciência e a presença no governo de muitas “cabeças
pensantes”. Será o reinado da “inteligência científica”, o mais
aristocrático, despótico, arrogante e desdenhoso de todos os regimes.
Haverá uma nova classe, uma nova hierarquia de verdadeiros e pretensos
sábios e o mundo ficará dividido entre uma minoria que governará em
nome da ciência e uma enorme maioria ignorante. Então essa massa
ignorante que tome cuidado! 57

Curiosamente, alguns textos literários que visaram apontar possíveis

desdobramentos autoritários das utopias derivadas do socialismo científico, como

1984, de George Orwell, e Admirável mundo novo, de Aldous Huxley, acabaram

descrevendo situações muito semelhantes às que vivemos em pleno capitalismo

globalitário (junção, feita pelo professor Milton Santos, entre os termos

”globalizante” e “autoritário”). O capitalismo não se mostrou incompatível com a

gestão esclarecida de certa elite burocrática. Soube, muito pelo contrário, conviver

muitíssimo bem com ela. Indo ainda mais longe em nossas afirmações, nunca o Rei

Filósofo de Platão teve tanto poder como nos dias de hoje.

pp. 332-385
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Marx, preocupado em compreender a base material da duplicação religiosa

do mundo promovida pelo cristianismo ocidental, objeto de estudo de Feuerbach,

não percebeu que a ideologia da burguesia em ascensão já se fundamentava em

novas idéias. A Ciência – e não mais a religião – é a base de sustentação da

hegemonia ideológica burguesa. Evidentemente, parafraseando Marx em suas

teses sobre Feuerbach, uma vez descoberta a duplicação do mundo em científico e

terreno, não bastará atacar a Ciência, será preciso atacar às condições concretas

que dão origem à duplicação científica do mundo.

A hegemonia cristã sobre a Europa medieval teve curiosos e poderosos

reflexos sobre a cultura européia que começaria a se tornar mundialmente

hegemônica a partir da expansão marítima e comercial, iniciada no século XV. Em

pleno século XIX e no começo do século XX, tanto nas obras de Marx quanto nas

de Freud, respectivamente, podemos notar uma curiosa tendência para uma

espécie de messianismo laicizante.

Ao fazer coincidir o nascimento do Cristo com o marco zero do calendário, a

Igreja logrou transformar o cristianismo em religião única, existindo desde um

imaginário princípio dos tempos. Mesmo em pensadores leigos, do século XIX e do

início do século XX, como Feuerbach, Marx e Freud, a perspectiva judaico-cristã da

divindade patriarcal e do tempo linear se faz presente, ainda que de forma

subliminar e não intencional, devido ao inercial eurocentrismo dos pensadores

mencionados. Buscando atacar a hegemonia cultural judaico-cristã é que a cultura

européia caminhou na direção da laicização e buscou negar qualquer espécie de

religiosidade – mesmo àquelas não vinculadas a quaisquer espécies de

57 - APUD. WOODCOCK, George. Os grandes escritos anarquistas. Porto Alegre : L&PM, 1977. p.
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institucionalização –, querendo, de fato, negar veementemente a religião

institucional judaica e seus desdobramentos, cristianismo e islamismo.

Mas, é impossível não notar o parentesco entre o deus pai exaltado, descrito

por Freud em Totem e tabu58, com o deus patriarcal e antropomórfico dos hebreus,

dos cristãos e, mais tarde, do islamismo. Mesmo pretendendo negar a religião, a

perspectiva de Freud permanece sendo fundamentalmente judaico-cristã. Mais

tarde, em O futuro de uma ilusão59, Freud buscará reformular sua visão sobre a

origem da religião expressa em Totem e tabu, passando a relacionar o surgimento

da religião com o desamparo humano, causado pelo trauma inicial do nascimento:

O desamparo do homem, porém, permanece e, junto com ele, seu anseio
pelo pai e pelos deuses. Estes mantém sua tríplice missão: exorcizar os
terrores da natureza, reconciliar os homens com a crueldade do Destino,
particularmente a que é demonstrada na morte, e compensá-los pelos
sofrimentos e privações que uma vida civilizada em comum lhes impôs.60

Note-se, entretanto, que Deus continua a ser encarado como um ser

masculino, embora o desamparo esteja relacionado com o nascimento, portanto,

com a expulsão do útero materno. Estando religião vinculada ao desamparo, não

seria natural que se ansiasse pela mãe e não pelo pai? Freud busca explicar o

deslocamento da mãe para o pai vinculando-o à maior força física do pai, mais

apto a proteger o menor desamparado. Entretanto, preferimos atribuir a visão de

Deus como pai ao patriarcado inercial de nossa civilização. Uma criança

desamparada provavelmente não verá uma desproporção tão grande de força física

128-131
58 - FREUD, Sigmund. Totem e tabu. Vol. XIX In: Ed. Standart das obras completas. Rio de
Janeiro : Imago, 1972.
59 - FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. In: Ed. Standart das obras completas. Rio de
Janeiro : Imago, 1972.
60 - FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Op. cit. p. 29
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entre seu pai e sua mãe, a não ser que tal desproporção seja reforçada por valores

culturais patriarcais.

Um outro aspecto que vincula as reflexões de Freud sobre os fenômenos

religiosos à perspectiva judaico-cristã é sua excessiva ênfase no fato de a religião

servir como defesa simbólica diante das ameaças da natureza ou como

compensação simbólica dos sacrifícios libidinais necessários à vida civilizada. De

fato, em formas diversas de religiosidade não ligadas ao modelo judaico-cristão, o

êxtase, não apenas o temor, diante da natureza, é cultuado através de rituais

religiosos. Do mesmo modo, poderíamos destacar o fato de que certas formas de

manifestação religiosa não judaico-cristãs ultrapassam em muitos aspectos a

compensação meramente simbólica dos sacrifícios libidinais, servindo

determinados cultos para a realização concreta de variadas formas de pulsões.

Marx, por sua vez, busca compreender as bases feudais concretas que dão

origem ao cristianismo ocidental e seu sistema de valores, não aceitando discutir a

religiosidade cristã apenas em termos abstratos. Porém, é inegável que o marxismo

tendeu a fixar a perspectiva segundo a qual a religião – qualquer que seja ela, tenha

ou não uma base institucional – é o “o ópio do povo”. O conceito de ideologia para

o marxismo é um conceito ambíguo. Ideologia é tanto um falseamento da realidade

quanto simplesmente um sistema de valores característico de certos segmentos

sociais. Boa parte da conotação ambígua presente no conceito marxista de

ideologia reside na concepção segundo a qual as ideologias seriam formas de

consciência falsa, ou seja, seriam sistemas de idéias distorcidas e enganadoras,

baseadas em ilusões, em contraposição às teorias e opiniões científicas. As opiniões

marxistas quanto à qualidade científica de sua doutrina fizeram com que se
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pensasse que o marxismo não constitui uma ideologia e nem gera ideologias,

simplesmente pelo fato de ser rigorosamente científico.

Tão desconfiado frente a duplicação religiosa do mundo e suas bases

materiais e históricas, boa parte do marxismo não percebeu – devido a sua imersão

no cientificismo do século XIX – a duplicação científica do mundo e a construção

de uma ideologia burguesa fundamentada sob o alicerce da Ciência e da

Tecnologia. É claro que o próprio Marx não deixou de atacar às ciências sociais e à

economia de sua época, mostrando seu caráter ideológico. Entretanto, insistimos

que o marxismo permaneceu fortemente vinculado ao cientificismo hegemônico.

Diante dos efeitos maléficos sobre os seres humanos e sobre a natureza das

ações da tecno-burocracia que dirige o mundo contemporâneo, ficamos espantados

ao ver afirmações como essas, vindas de uma pessoa lúcida como Sigmund Freud:

É tão impossível passar sem o controle da massa por uma minoria,
quanto dispensar a coerção no trabalho da civilização, já que as massas
são preguiçosas e pouco inteligentes; não têm amor à renúncia instintal e
não podem ser convencidas pelo argumento de sua inevitabilidade; os
indivíduos que as compõem apoiam-se uns aos outros em dar rédea livre a
sua indisciplina. Só através da influência de indivíduos que possam
fornecer um exemplo e a quem reconheçam como líderes, as massas
podem ser induzidas a efetuar o trabalho e a suportar as renúncias de que
a existência depende. Tudo correrá bem se esses líderes forem pessoas com
uma compreensão interna (insight) superior das necessidades da vida, e
que se tenham erguido à altura de dominar seus próprios desejos
instintais.61

Tanto Marx quanto Freud foram extremamente lúcidos ao apontarem as

mazelas presentes nas leituras religiosas da realidade, pautadas pela perspectiva

judaico-cristã. Entretanto, ambos foram por ela influenciados e comungaram com

o messianismo laicizante típico da mentalidade cientificista do século XIX.

Depositaram suas esperanças de redenção da humanidade em um grupo de

61 - FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Op. cit. p. 18
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iluminados, não pela religião, mas pelo saber científico. Para Marx, o proletariado

seria conduzido ao comunismo por um Estado Proletário, liderado por uma

inteligência científica que, no futuro, renunciaria ao poder. Freud permanece fiel

ao modelo platônico do Rei Filósofo, adaptando-o segundo os preceitos da

psicanálise. Freud, na verdade, é mais descrente quanto à realização integral do

sonho de uma sociedade perfeita, mas não deixa de apontar para as melhorias que

o conhecimento científico poderá trazer para a humanidade:

Nosso Deus, ?ò?ò?ò?ò?ò[logos], atenderá todos esses desejos que a natureza a
nós externa permita, mas fa-lo-á de modo muito gradativo, somente num
futuro imprevisível e para uma nova geração de homens.62

Tão perspicazes ao perceberem as mazelas da religiosidade estruturada em

moldes judaico-cristãos, Marx e Freud, imersos em um ambiente cultural

hegemonicamente cientificista, não puderam perceber os aspectos religiosos (nos

moldes patriarcais de nossa matriz civilizacional) que acabaram envolvendo a

crença na Ciência como forma de saber superior a todos os demais. E não

perceberam também o quanto o empreendimento científico de sua época esteve

marcado pelos mesmos valores patriarcais, etnocêntricos e pelo mesmo raciocínio

binário característico da religiosidade que buscavam criticar.

Entretanto, o que se busca através dos presentes comentários sobre aspectos

das obras de Marx e Freud é, evidentemente, ressaltar o caráter pioneiro da ruptura

empreendida por ambos com relação ao modelo científico hegemônico no século

XIX. Criticá-los, na presente perspectiva, é uma forma de destacar a atualidade de

suas obras, se devidamente compreendidas em seu respectivo contexto histórico.

62 - FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. Op. cit. p. 68
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Marx, a despeito do cientificismo de sua época, abriu brechas importantes

na teoria do conhecimento estruturada em moldes cartesianos e newtonianos,

destacou a relação dialética entre o sujeito do conhecimento e seu objeto de estudo,

rompendo com o mito positivista da neutralidade científica.

Apesar de compartilharem uma certa perspectiva algo essencialista e

eurocêntrica de Homem, identificada com o humanismo europeu do século XIX,

tanto Marx quanto Freud foram pensadores decisivos na desconstrução do sujeito

monádico cartesiano (no campo da produção do conhecimento e da intimidade

psicológica) e do individualismo burguês (no campo do pensamento e da ação

pública). O conceito marxista de classe social (desde que não apreendido num viés

essencialista) e a leitura marxista de ideologia nos fazem compreender o caráter

social e relativo dos valores culturais. A noção psicanalítica de inconsciente destrói

as bases sobre as quais se assentava o mito cartesiano do sujeito unitário,

autônomo e racional.

Os atuais ataques às concepções humanistas do liberalismo burguês –

realizados por Foucault, Derrida, Baudrillard, dentre outros –, sem dúvida, seguem

o caminho trilhado por Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, para citar apenas

alguns, no sentido de desafiar as bases empiricistas e racionalistas sobre as quais se

assentava o discurso cultural hegemônico.

Entretanto, os pensadores acima mencionados são filósofos, psicanalistas,

sociólogos. No máximo, há, entre os citados, um economista pouquíssimo

ortodoxo, o Senhor Carlos Marx. Algum fiel mais renitente do credo positivista,

ainda hoje hegemônico, poderia querer argumentar que nenhum desses cidadãos é

cientista no sentido rigoroso da palavra. Por isso, será interessante destacar, mais
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uma vez recorrendo a Capra, como nas chamadas ciências exatas, mais

particularmente na física – ramo do conhecimento científico que dá sustentação

teórica ao modelo tecnológico, social e psicológico atualmente hegemônico e que

ainda exerce certo fascínio mítico – também surgiram concepções que ultrapassam

a leitura cartesiana-newtoniana da realidade, tendo estranhamente se aproximado

de algumas argumentações presentes em textos místicos de várias tradições, como

no Tao-te King, estudado por Capra.

A nova física, segundo Capra, foi iniciada com a publicação, em 1905, de

dois artigos de Albert Einstein, os quais introduzem duas tendência

revolucionárias: a teoria especial da relatividade e um novo modo de considerar a

radiação eletromagnética, o qual se tornaria característico da teoria quântica, a

teoria dos fenômenos atômicos.

Buscando unificar eletrodinâmica e mecânica, Einstein procura, na teoria

especial da relatividade, construir uma estrutura comum para ambas. Tal teoria

unifica e completa a física clássica, mas, ao mesmo tempo, provoca mudanças

radicais nos conceitos tradicionais de espaço e tempo, e, portanto, abala um dos

alicerces da visão de mundo newtoniana. Dez anos depois, Einstein publica a teoria

geral da relatividade, passando a incluir também a gravidade, realizando novas e

drásticas modificações nos conceitos de tempo e espaço.

Paralelamente, outra importante conquista da física do século XX, a

pesquisa experimental dos átomos, descobre fenômenos, como a radioatividade e

os raios X, que não são explicáveis em termos de física clássica.
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De fato, a exploração do mundo atômico e subatômico colocou os cientistas

diante de uma estranha e inesperada realidade que abala a visão de mundo

hegemônica. Afirma Capra:

Nada parecido com isso acontecera antes na ciência. Revoluções
como as de Copérnico e Darwin tinham introduzido profundas mudanças
na concepção geral do universo, mudanças que haviam chocado muita
gente, mas os novos conceitos, per se, não eram difíceis de ser
apreendidos. No século XX, entretanto, os físicos enfrentaram, pela
primeira vez, um sério desafio à capacidade de entender o universo. Todas
as vezes que faziam uma pergunta à natureza, num experimento atômico,
a natureza respondia com um paradoxo, e, quanto mais eles se
esforçavam por esclarecer a situação, mais agudos os paradoxos se
tornavam.63

Depois de muito tempo, os físicos envolvidos com a pesquisa do mundo

subatômico compreenderam que tais paradoxos são aspectos essenciais da física

atômica e surgem quando se pretende descrever fenômenos atômicos em termos

dos conceitos da física clássica. A nova física passou a empreender profundas

mudanças nos conceitos clássicos de espaço, tempo, matéria, objeto, causa e

efeito. Conceitos esses fundamentais para o nosso modo de encarar o mundo. A

transformação na visão que tínhamos de conceitos tão fundamentais causou – e

continua causando – grande choque em todas as áreas do conhecimento humano.

Alguns empreendimentos literários contemporâneos, por exemplo, se

afastam da leitura euclidiana de tempo e espaço, criando textos – como os de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst – que não respeitam mais as regras convencionais

da narrativa, nas quais a ação se passa em um tempo e em um espaço lineares,

previamente dados e homogêneos.

A visão de mundo que emerge da nova física não encara mais o universo

como um mecanismo composto de uma grande variedade de peças articuladas. O
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universo passa a ser descrito como um sistema dinâmico, orgânico, indivisível,

cujas partes estão inter-relacionadas e só podem ser entendidas como “modelos de

um processo cósmico.”64 Tal perspectiva sistêmica da unicidade imanente do

universo implica na rejeição de um modelo de raciocínio binário e no desafio de se

pensar, finalmente, o contraditório e o paradoxal, sem a ilusão de podermos

dominar, através do pensamento conceitualístico e formal, os paradoxos e as

contradições nas quais estamos inevitavelmente imersos.

Por exemplo, a investigação experimental dos átomos trouxe resultados

paradoxais e inesperados:

Ao invés de partículas duras, sólidas, como eram consideradas pela teoria
consagrada pelo tempo, concluiu-se que os átomos consistem em vastas
regiões de espaço onde partículas extremamente pequenas – os elétrons –
se movimentam em redor do núcleo. Alguns anos depois, a teoria quântica
deixou claro que mesmo as partículas subatômicas – os elétrons, prótons e
nêutrons – não se pareciam em nada com os objetos sólidos da física
clássica. Essas unidades subatômicas da matéria são entidades muito
abstratas e têm um aspecto dual. Dependendo do modo como as
observamos, apresentam-se ora como partículas, ora como ondas; e essa
natureza dual também é apresentada pela luz, que pode adotar a forma de
partículas ou de ondas eletromagnéticas.65

Tanto a luz quanto a matéria, dependendo da forma como são observadas,

podem adotar a forma de partículas ou de ondas. Por mais paradoxal que possa

parecer, matéria e luz podem ser, ao mesmo tempo, uma partícula ( entidade

confinada num volume muito pequeno) e uma onda (algo que se espalha por uma

vasta região espacial). Um elétron não é nem uma partícula nem uma onda, mas

interage com o meio onde está se “comportando” como partícula ou como onda.

Nenhum “objeto” atômico possui propriedades intrínsecas, independentes do meio

63 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 71
64 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 72
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onde estão. Segundo Niels Bohr, as imagens onda e partícula são descrições

complementares da mesma realidade, são apenas parcialmente corretas e limitadas

a uma gama de aplicações. Essa noção de complementaridade e unidade dos

contrários se aproxima do pensamento antigo chinês, expresso através da

terminologia yin / yang. 66

Porém, outras matrizes místicas ou literárias, inclusive ocidentais, já se

aproximaram – e muito – da perspectiva aqui apresentada. Leia-se, com os olhos

atentos para a noção de unidades dos contrários, o texto bíblico relativo ao

nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. Leia-se, também com essa perspectiva, o

Esaú e Jacó, de Machado de Assis67.

O fato é que a noção de unidade e complementaridade dos contrários obriga

a uma profunda revisão dos conceitos clássicos. Por exemplo, qualquer espécie de

materialismo fica inviabilizado. Simplesmente não existe mais, de forma estrita, a

matéria sólida que fôra imaginada pela perspectiva clássica. De maneira

surpreendentemente radical, tudo o que era sólido realmente se desmanchou no

ar. Aliás, o próprio conceito de realidade da matéria foi contestado. No nível

subatômico a matéria mostra “tendência” para existir e não ocorre com certeza em

tempos definidos, antes, mostra “tendências para ocorrer”: “Todas as leis atômicas

se expressam em termos de probabilidades. Nunca podemos predizer com certeza

65 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 73
66 - APUD. CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 74
67 - Cf. também Souza, Ronaldes de Melo e. O princípio da reversibilidade em Machado de Assis.
Humanidades (1992) 8: 334-345. Recentemente, em um trabalho, ainda não publicado, de
conclusão do curso Tendências Recentes da Narrativa ( O Perspectivismo Narrativo em Machado de
Assis), ministrado pelo autor do texto citado inicialmente, na Faculdade de Letras da UFRJ,
escrevemos sobre o jogo dos duplos e a unidade dos contrários em Esaú e Jacó, de Machado de
Assis. O mencionado trabalho intitula-se Ruminações em torno da flor eterna.
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um evento atômico; apenas podemos prever a probabilidade de sua ocorrência.”

68

Além da dissolução dos objetos sólidos em padrões oscilatórios de

probabilidades, houve a dissolução das partículas subatômicas em probabilidades

de interconexões. As partículas subatômicas não são coisas, substâncias ou algo

assim. Elas são interconexões entre “coisas” que, por sua vez, são interconexões

entre outras “coisas”. Assim, a física contemporânea nos devolve a um universo

dotado de uma imanente unicidade, como o que nos fora apresentado por muitos

textos místicos e/ou literários. Escreve Capra:

É assim que a física moderna revela a unicidade básica do universo.
Mostra-nos que não podemos decompor o mundo em unidades ínfimas
com existência independente. Quando penetramos na matéria, a natureza
não nos mostra quaisquer elementos básicos isolados, mas apresenta-se
como uma teia complicada de relações entre várias partes de um todo
unificado. Heisenberg assim se expressou: “O mundo apresenta-se,
pois, como um complicado tecido de eventos, no qual conexões
de diferentes espécies se alternam, se sobrepõem ou se
combinam, e desse modo determinam a contextura do todo.”69

Não apenas a noção de materialidade e mesmo de realidade da matéria foi

relativizada pela nova física. Além do forte golpe no método analítico cartesiano,

com a demonstração da unicidade imanente do universo, outro precioso elemento

da leitura cartesiana-newtoniana do universo foi fortemente abalado: a noção

clássica de causalidade. As teorias e experiências desenvolvidas em torno das

chamadas conexões não-locais70 ajudaram a demonstrar que a concepção

cartesiana de causalidade é incompatível com a teoria da física quântica. Houve

experimentos em que partículas separadas a uma distância tal que não poderia

68 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 74
69 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 75
70 - Cf. CAPRA, Fritjof. Op. cit. 75-82
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haver comunicação tão rápida entre elas, continuaram mantendo conexões

instantâneas. Mesmo muito separadas no espaço, as partículas em questão estavam

ligadas por conexões não-locais. O quadro mecânico e determinista deixou de ser

possível. O mundo não pode mais ser visto a partir de elementos isolados,

independentes. Há elementos que estão interrelacionados, mas não estão ligados

por leis causais na acepção cartesiana-newtoniana:

Na teoria quântica, eventos individuais nem sempre têm uma causa bem
definida. Por exemplo, o salto de um elétron de uma órbita para outra, ou
a desintegração de uma partícula subatômica, podem ocorrer
espontaneamente sem terem sido causados por qualquer evento. Nunca
podemos predizer quando e como tal fenômeno vai acontecer; apenas
podemos predizer sua probabilidade. Isso não significa que eventos
atômicos aconteçam de um modo completamente arbitrário; significa
apenas que não são devidos a causas locais. O comportamento de
qualquer parte é determinado por suas conexões não-locais com o todo, e
como não conhecemos precisamente essas conexões, temos que substituir a
estreita noção clássica de causa e efeito por um conceito mais amplo, o de
causalidade estatística.71

Emerge dessa concepção uma visão de mundo cada vez mais longe da

mecânica clássica. Na chamada mecânica quântica é o todo que determina o

comportamento das partes. Ao passo que, na mecânica clássica, as propriedades e o

comportamento das partes é que determinam as propriedades e o comportamento

do todo. Começam a surgir leituras, como as de David Bohm, que assinalam as

possíveis analogias entre os processos quânticos e os processos mentais. O universo

começa a se parecer mais com um grande pensamento, como afirmou James Jeans,

do que com uma grande máquina.72

Retomando uma perspectiva da relação entre sujeito e objeto do

conhecimento muito compatível com a que fora esboçada, no século XIX, por

Marx, Capra afirma:

71 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p 80
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As semelhanças evidentes entre a estrutura da matéria e a
estrutura da mente não nos devem surpreender muito, uma vez que a
consciência humana desempenha um papel fundamental no processo de
observação e, na física atômica, ela determina, em grande medida, as
propriedades dos fenômenos observados. (...) Na física atômica, os
fenômenos observados só podem ser entendidos como correlações entre
vários processos de observação e medição, e o fim dessa cadeia de
processos reside sempre na consciência do observador humano. A
característica fundamental da teoria quântica é que o observador é
imprescindível não só para que as propriedades de um fenômeno atômico
sejam observadas, mas também para ocasionar essas propriedades.
Minha decisão consciente acerca de como observar, digamos, um elétron
determinará, em certa medida, as propriedades do elétron. Se formulo
uma pergunta sobre a partícula, ele me dá uma resposta sobre a
partícula; se faço uma pergunta sobre a onda, ele me dá uma resposta
sobre a onda. O elétron não possui propriedades objetivas independentes
da minha mente. Na física atômica, não pode mais ser mantida a nítida
divisão cartesiana entre matéria e mente, entre observado e observador.
Nunca podemos falar da natureza sem, ao mesmo tempo, falarmos sobre
nós próprios.73

Percebe-se que a práxis científica da física quântica, como nós é

descrita por Capra, se aproxima – ou seria melhor dizer, “se reaproxima” – das

atividades práticas e teóricas relacionadas com a criação poética. Sem dúvida, uma

das virtudes fundamentais da criação literária – num mundo marcado pela

dicotomia entre uma leitura metafísica do ser (que dá ênfase ao sujeito) e uma

leitura positivista da realidade (que enfatiza o objeto) – foi ter sabido conservar e

destacar a mediação, junção imanente entre o observador e o acontecimento

observado. O aspecto epifânico do qual se revestem as coisas do mundo, quando

apreendidas pela criação poética, revela tanto o caráter dinâmico dos eventos

observados quanto as infinitas possibilidades humanas de apreensão desses

eventos. Entretanto, mais do que apenas revelar e/ou iluminar supostos

acontecimentos concretos, objetivos e externos à consciência, a experiência poética

72 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 80/81
73 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 81
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nos faz perceber o quanto o ato de dizer o mundo implica em criá-lo, modificá-lo,

velá-lo (nos dois sentidos em que se pode entender o termo).

Seguindo a mesma perspectiva que vincula observação e fenômenos

observados, estudos especificamente teóricos, mais ou menos recentes, dos

fenômenos artísticos – ou literários – têm destacado o papel ativo (e criativo)

daquele que frui a obra de arte. Assim como não é possível observar à natureza

sem observarmos a nós próprios, não podemos também ler uma verdadeira criação

artística sem estarmos a ler a nós próprios e o mundo a nossa volta. A consciência

que nossos estudos estéticos têm, hoje, desse fato revela uma saudável sintonia

entre os pontos de vista esboçados pela física quântica e outros ramos de

conhecimento, inclusive os estudos literários, que nos interessam mais

diretamente. Livros como Obra aberta74, de Umberto Eco já se tornaram clássicos

nesse tipo de abordagem que torna o observador (no caso, o elemento que frui a

obra de arte) imprescindível, não só para que as propriedades do fenômeno

artístico sejam observadas, mas também para ocasionar essas propriedades.

Portanto, o caráter intrínseco da interação entre obra de arte e aqueles que a

fruem, atualmente (para não irmos mais longe), não constitui mais nenhuma

novidade, tanto para os criadores quanto para os críticos. O fato que chama nossa

atenção é que também pessoas dedicadas a atividades tidas como mais

especificamente científicas comecem a destacar a estreita interdependência

existente entre observador e fenômeno observado.

Porém, com relação às atividades artísticas, é bom que se diga logo: o

mercado – sempre o mercado – cultural transformou interatividade em produto de

74 - ECO, Umberto. Obra aberta. São Paulo : Perspectiva, 1976.
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fácil consumo. Assim como há um holismo vulgar, proliferando através de toda

espécie de embuste esotérico, há também uma compreensão muitíssimo

empobrecida – e, talvez por isso mesmo, amplamente difundida nos meios de

comunicação de massa – da interação entre obra de arte e aqueles que a fruem.

Não se deve imaginar, portanto, que o fato do telespectador pegar seu telefone e

decidir o final da novela das oito faz com que essa novela passe a se constituir num

exemplo digno de obra aberta.

Deixemos, entretanto, de lado as mazelas do mercado cultural. A despeito do

mercado e do fetiche que envolve certos simulacros de arte, a criação artística e

científica continua a existir, simplesmente porque a aventura humana sobre a Terra

ainda não se esgotou totalmente. Embora o mercado tente reduzir tudo a seu valor

de troca, nem tudo ainda se transformou inteiramente em mercadoria.

Ao ultrapassar os limites do ideal clássico de descrição objetiva da natureza,

a física quântica transcende também o mito da ciência isenta de valores e

reintroduz a possibilidade de uma discussão ética sobre a produção científica. Os

modelos, os resultados teóricos e as realizações tecnológicas ligadas às atividades

científicas estão intimamente relacionados com o pensamento e com os valores

morais e filosóficos, conscientes ou não, de cada cientista (que, por sua vez, se

relacionam com os valores éticos da civilização e do período histórico em que ele

está imerso). Embora, aspectos específicos da pesquisa científica possam não

depender do sistema de valor do sujeito que move a investigação, o sentido maior

da indagação científica nunca estará completamente desvinculado dos padrões de

valores de cada civilização. Conseqüentemente, os cientistas – individual e

coletivamente – são moralmente responsáveis por suas pesquisas.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


69

Transferindo tal raciocínio para o campo de atividades artísticas,

poderíamos afirmar que aqueles que produzem e aqueles que fruem determinado

tipo de obra de arte são moralmente responsáveis por suas conseqüências.

A visão sistêmica ou holística fundamenta-se na consciência do estado de

inter-relação e mútua dependência entre todos os fenômenos: físicos, biológicos,

psicológicos, sociais e culturais. Tal visão ultrapassa a excessiva fragmentação dos

saberes especializados (imposta pelo raciocínio analítico do paradigma cartesiano)

e transcende à divisão especializada do trabalho (típica do modo de produção

capitalista). Afirma Capra:

A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações de integração,
cujas propriedades não podem ser reduzidas às de unidades menores. Em
vez de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas, a abordagem
sistêmica enfatiza princípios básicos de organização.75

No caso da concepção sistêmica da vida, todo organismo é encarado como

uma totalidade integrada, como um sistema vivo. São também encarados como

sistemas vivos, não apenas organismos individuais e suas partes, mas também

sistemas mais complexos, como os grupos sociais – humanos ou de outros tipos de

animais – ou ecossistemas de alguma região selvagem, por exemplo, em que

coexistem uma variedade de organismos e matéria inanimada em interação mútua.

Os mesmos aspectos de totalidade são exibidos por organismos individuais e por

sistemas sociais e ecossistemas. Afirma Capra: “o que se preserva numa região

75 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 260
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selvagem não são árvores ou organismos individuais, mas a teia complexa de

relações entre eles76”.

Mesmo que possamos distinguir partes individuais em um dado sistema, a

natureza de seu todo é sempre algo diferente do que a simples soma de suas partes.

Uma vez dividido o sistema em elementos separados, física ou teoricamente, as

propriedades sistêmicas desaparecem e correremos o risco de não compreendê-lo

satisfatoriamente.

O universo e a natureza, se vistos como uma rede interligada de relações,

segundo uma perspectiva sistêmica, parecerão bem mais dinâmicos e orgânicos do

que estáticos e mecânicos. Uma pedra, por exemplo, pode parecer imóvel, se vista

macroscopicamente. Entretanto, adquire uma feição de extremo dinamismo e

atividade se a conseguimos simplesmente ampliar alguma de suas partes

aparentemente inertes.

Para dar conta de abarcar um universo extremamente dinâmico e resultante

de uma rede interligada de relações, o pensamento estruturado em bases holísticas

deve ser concebido como um pensamento em processo, tanto quanto estão em

processo os fenômenos estudados. Afirma Capra: “a forma torna-se associada ao

processo, a inter-relação à interação, e os opostos são unificados através da

oscilação77.” Vê-se, portanto, que a própria escrita científica se aproxima de uma

estrutura próxima da noção de obra aberta.

Embora a concepção holística admita a existência na natureza de operações

mecânicas, essas operações são encaradas como mais especializadas e secundárias.

O padrão fundamental, segundo o qual os fenômenos são encarados pela

76 - Idem.
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concepção holística ou sistêmica, se aproxima mais do orgânico do que do

mecânico.

Há diferenças decisivas entre uma perspectiva teórica que dá destaque aos

aspectos mecânicos dos fenômenos observados e uma outra perspectiva que

procura ressaltar seus aspectos orgânicos. Assim como, com exceção das máquinas

cibernéticas, há diferenças fundamentais entre máquinas e organismos. Conforme

vimos, a concepção cartesiana-newtoniana encara o mundo como um mecanismo.

Ora, máquinas são construídas. Nascem inteiramente prontas das mãos de seu

criador. Ao passo que organismos crescem e se desenvolvem. Por isso, a ênfase de

quem procura destacar a natureza orgânica dos fenômenos deve estar voltada para

o processo e não apenas para a relação fixa entre supostas partes articuladas.

Enquanto as atividades de uma máquina são determinadas por sua estrutura, a

estrutura de um organismo é determinada por seus processos.

Destaque-se ainda o fato de não existirem dois organismos rigorosamente

idênticos. Os organismos são dotados de grande flexibilidade e plasticidade

internas. As máquinas, entretanto, são elaboradas através da junção exata de um

número bem definido de peças, cada qual com determinada função previamente

estabelecida. Assim, máquinas funcionam rigorosamente segundo padrões lineares

de relação de causa e efeito. Quando há algum problema de funcionamento,

usualmente, podemos encontrar uma única causa – quem sabe, uma peça

defeituosa? – para o problema. Entretanto, escreve Capra: “(...) o funcionamento

77 - CAPRA, Fritjof. Op. cit.. p. 261
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dos organismos é guiado por modelos cíclicos de fluxo de informação, conhecidos

de realimentação (feed-back loops). “78

Sendo plásticos e flexíveis, os organismos vivos são sistemas auto-

organizados. Possuem uma relativa autonomia com relação ao meio onde estão.

Escreve Capra:

Os dois principais fenômenos dinâmicos da auto-organização são a auto-
renovação – a capacidade dos sistemas vivos de renovar e reciclar
continuamente seus componentes, sem deixar de manter a integridade de
sua estrutura global – e a autotranscendência – a capacidade de se dirigir
criativamente para além das fronteiras físicas e mentais nos processos de
aprendizagem, desenvolvimento e evolução. 79

Talvez soe estranha a afirmação que vincula criatividade e processos

mentais a quaisquer espécies de organismos vivos, uma vez que nós estamos

acostumados a relacionar tais fenômenos apenas aos seres humanos, normalmente

encarados como os únicos animais racionais. Em momento oportuno, iremos

apresentar uma nova leitura de mente, proposta por Gregory Bateson e destacada

por Capra, em O ponto de mutação.

Por hora, será oportuno destacar apenas que, embora a estrutura e a função

dos organismos vivos não sejam impostas pelo meio ambiente e sim estabelecidas

pelo próprio sistema, esses organismos necessitam constantemente interagir com o

meio ambiente para garantirem seu funcionamento. Máquinas não precisam

interagir, organismos são sistemas abertos que precisam trocar matéria e energia

com o ambiente para permanecerem vivos. Escreve Capra:

78 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 262
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Assim como a noção de uma entidade física independente tornou-se
problemática na física subatômica, o mesmo ocorreu em biologia com a
noção de organismos independentes. Os organismos vivos, sendo sistemas
abertos, mantêm-se vivos e em funcionamento através de intensas
transações com seu meio ambiente, que também consiste, parcialmente,
em organismos. Assim, a totalidade da biosfera – nosso ecossistema
planetário – é uma teia dinâmica e altamente integrada de formas vivas e
não-vivas. Embora essa teia possua múltiplos níveis, as transações e
interdependências existem em todos os seus níveis. 80

Em momento oportuno, iremos destacar o fato de ter-se tornado

problemática, no campo dos estudos literários, tanto a noção de personagem

unitário e coerente (em termos de verossimilhança) quanto a própria noção de

autor ou de texto.

Por hora, sigamos a linha de raciocínio de Capra que destaca como

característica essencial dos seres vivos a capacidade de estabelecer vínculos.

Destaca ainda que os estudos dos ecossistemas demonstram que a maioria das

relações entre os organismos vivos é fundamentalmente cooperativa. Mesmo que

exista competição, ela ocorre em um contexto mais amplo que é de cooperação. Até

as relações entre predador e presa, ainda que destrutivas para a presa imediata,

geralmente, são benéficas para as espécies como um todo. E argumenta:

Esse insight está em profundo contraste com os pontos de vista dos
darwinistas sociais, que viam a vida exclusivamente em termos de
competição, luta e destruição. A concepção que eles tinham da natureza
ajudou a criar uma filosofia que legitima a exploração e o impacto
desastroso de nossa tecnologia sobre o meio ambiente natural.81

Reciprocamente, sem estabelecermos relações lineares de causa e efeito,

poderíamos dizer que tal visão darwinista da natureza, longe de ser neutra, é

determinada pelo ambiente capitalista e imperialista em que se desenvolveu. O que

80 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 268/269
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nos faz pensar, juntamente com Capra, que o comportamento destrutivo do ser

humano deve ser pensado em termos dos valores culturais contemporâneos e não

justificados pseudocientificamente pela natureza competitiva do ser humano.

As relações entre os organismos vivos e seu meio ambiente são explicadas,

por Capra, através do conceito sistêmico de ordem estratificada. Os sistemas vivos

apresentam uma tendência natural para formar estruturas de múltiplos níveis, que

diferem em grau de complexidade. Em cada nível de complexidade iremos

encontrar sistemas integrados, todos auto-organizados, atuando como partes de

totalidades maiores. Afirma Capra:

Todo subsistema é um organismo relativamente autônomo, mas também,
ao mesmo tempo, um componente de um organismo maior; é um
“holon”, no termo de Arthur Koestler, manifestando ambas as
propriedades independentes dos todos e as propriedades dependentes das
partes. Assim, o predomínio total de ordem no universo assume um novo
significado: a ordem em um nível sistêmico é a conseqüência da auto-
organização em um nível maior.82

Partindo da perspectiva segundo a qual a noção de entidade física

independente tornou-se problemática, Capra nos apresenta a chamada hipótese

Gaia, do químico James Lovelock:

A Terra é, pois, um sistema vivo; ela funciona não apenas como um
organismo, mas, na realidade, parece ser um organismo Gaia, um ser
planetário vivo. Suas propriedades e atividades não podem ser previstas
com base na soma de suas partes; cada um de seus tecidos está ligado aos
demais, todos eles interdependentes; suas muitas vias de comunicação são
altamente complexas e não-lineares; sua forma evoluiu durante bilhões de
anos e continua evoluindo. Essas observações foram feitas num contexto
científico, porém transcendem largamente o âmbito da ciência. À
semelhança de muitos outros aspectos do novo paradigma, elas refletem

81 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 273
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uma profunda consciência ecológica, que é, em última instância,
espiritual.83

Percebe-se o sentido que pode ser dado à ação humana sobre o planeta a

partir do ponto-de-vista acima esboçado. Numa perspectiva que retoma, num outro

patamar, leituras animistas de povos chamados primitivos ou a noção de união

imanente entre os seres humanos e o universo, presente em tradições místicas das

mais diversas, podemos ser vistos como órgãos do corpo vivo de Gaia. Nascemos e

estamos destinados a morrer porque somos partes integrantes de um sistema

maior que se renova constantemente e não se detém ou se esgota em nós próprios.

A auto-renovação do sistema maior consiste no seu próprio ciclo de nascimento e

morte. Nossa união com algo transcendente se torna imediatamente presente.

Somos, agora, partes de algo que nos ultrapassa.

A percepção da Terra como um ser vivo, do qual fazemos parte, constitui um

importante fator de revitalização cultural. No passado, seres humanos, como nós,

tiveram uma leitura da realidade muito próxima da perspectiva acima esboçada.

Pouco a pouco, porém, nosso modelo civilizacional foi-se afastando dessa

concepção e caminhando na direção de uma leitura dos fenômenos naturais e

humanos que nos coloca em uma posição antagônica diante do planeta e dos outros

seres.

Tanto nossa perspectiva hegemônica de divindade quanto nossa leitura

hegemônica do ser humano nos colocaram em uma posição contrária ao restante

do planeta. Ao afirmarmos, juntamente com Capra, que tal premissa implica numa

consciência ecológica que é, em última instância, espiritual, sabemos que podemos

83 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 278/279
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contar com uma série de narizes torcidos diante da presente afirmação. Depois de

muitos séculos de autoritarismo exercido em nome da religião, nossa civilização

reagiu negando toda e qualquer dimensão espiritual, desqualificando toda e

qualquer transcendência. Se a hegemonia da leitura judaico-cristã da

espiritualidade conseguiu algo de substantivo no Ocidente, foi, sem dúvida,

confinar os assuntos espirituais dentro de perspectivas supersticiosas, vinculadas a

hierarquias e dogmas. Somada com o mito grego do Homem, a espiritualidade

patriarcal de recorte judaico-cristão produziu um tipo de divindade muito curiosa.

O Deus Pai de nosso modelo de civilização criou o mundo e os homens. Depois,

colocou-se fora dele, delegando seu poder ao Homem, criado à sua imagem e

semelhança. Deus é uma espécie de motor imóvel que só interfere no mundo de

forma miraculosa e/ou através de intermediários rigorosamente estabelecidos por

alguma espécie de saber esotérico, vinculado a algum tipo de instituição formal.

Porém, num futuro adventício, não se sabe exatamente quando, esse mesmo Deus

voltará a interferir no mundo que ele próprio criou e do qual exilou-se

voluntariamente. Ou seja, para nos encontrarmos com essa divindade, temos que

nos afastar do mundo. Não é à-toa que muitos insistem em se afastar de assuntos

espirituais, diante de um mundo concreto tão fascinante e repleto de dimensões

inimagináveis. Talvez, quando aprendermos – ou será reaprendermos? – que nossa

transcendência está vinculada de forma imanente ao nosso estar no mundo,

possamos novamente valorizar a espiritualidade – nada teológica – que reside no

simples fato de fazermos parte de um organismo planetário do qual precisamos e

que, por sua vez, precisa de nós.
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Para podermos observar um pouco melhor a perspectiva segundo a qual o

planeta precisa dos seres humanos, será preciso destacar a leitura sistêmica da

evolução. Segundo Capra:

Há numerosas diferenças fundamentais entre a nova teoria sistêmica da
evolução e a teoria neodarwinista clássica. Na teoria clássica, a evolução
avança para um estado de equilíbrio, com os organismos adaptando-se
cada vez mais perfeitamente ao seu meio ambiente. De acordo com a visão
sistêmica, a evolução se opera longe do equilíbrio e desenrola-se através
de uma interação de adaptação e criação. Além disso, a teoria dos
sistemas considera que o meio ambiente é, em si mesmo, um sistema vivo
capaz de adaptação e evolução. Assim, o foco transfere-se da evolução de
um organismo para a co-evolução de organismo mais meio ambiente.84

Portanto, a evolução dos seres não é apenas um fenômeno de adaptação

reativa ao meio. É também um fenômeno criativo e transacional. Além da auto-

renovação e da adaptação ao meio, os seres vivos condicionam-se mutuamente,

condicionam e são condicionados pelo meio ambiente e evoluem criativamente na

direção de uma autotranscendência. Isto se dá através de uma espécie de processo

de aprendizagem.

Vista sob uma perspectiva sistêmica, a evolução é um processo aberto e

indeterminado. Há, no entanto, um padrão reconhecível de desenvolvimento.

Escreve Capra:

Desde os dias de Darwin, as concepções científica e religiosa acerca da
evolução têm estado freqüentemente em oposição, supondo a última que
houve algum plano básico geral, uma espécie de projeto idealizado por um
criador divino, enquanto a primeira reduz a evolução a um jogo de dados
cósmico. A nova teoria dos sistemas não aceita nenhuma dessas
concepções. Embora não negue a espiritualidade e possa até ser usada
para formular o conceito de deidade, (...), não admite um plano evolutivo
previamente estabelecido. A evolução é uma aventura contínua e aberta
que cria ininterruptamente sua própria finalidade, num processo cujo
desfecho detalhado é inerentemente imprevisível. Não obstante, o modelo
geral de evolução pode ser reconhecido e é muito compreensível. Suas
características incluem o aumento progressivo de complexidade,

84 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 280/281
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coordenação e interdependência; a integração de indivíduos em sistemas
de múltiplos níveis; e o refinamento contínuo de certas funções e tipos de
comportamento. Como resumiu Ervin Laszlo: “Há uma progressão da
multiplicidade e do caos para a unicidade e a ordem.” 85

Depois do longo processo que fez surgir e se desenvolver a vida em nosso

planeta, duas novas etapas mais “recentes” aceleraram o processo evolutivo: o

desenvolvimento da reprodução sexual (que introduziu grande variedade genética)

e o surgimento da consciência (que tornou possível a substituição dos mecanismos

genéticos da evolução por mecanismos sociais, mais eficazes e mais velozes, por

serem fundamentados no pensamento conceitual e na linguagem simbólica ).

Ao apresentar o pensamento de Gregory Bateson em torno dos fenômenos

relacionados com a mente e a consciência, Capra nos oferece uma visão de mente

substancialmente diversa das perspectivas que se desdobraram a partir das

concepções cartesianas:

Gregory Bateson propôs que a mente fosse definida como um fenômeno
sistêmico característico de organismos vivos, sociedades e ecossistemas, e
enumerou uma série de critérios que os sistemas têm que satisfazer para
que a mente ocorra. (...) Na concepção de Bateson, a mente é uma
conseqüência necessária e inevitável de uma certa complexidade que
começa muito antes de os organismos desenvolverem um cérebro e um
sistema nervoso superior.86

Portanto, a mente, na perspectiva de Bateson, não é uma exclusividade dos

seres humanos. De fato, a perspectiva aqui apresentada relaciona mente com a

capacidade de auto-organização dos organismos vivos. A mente não é, nessa

leitura, uma entidade que interage com a matéria: “vida e mente são manifestações

85 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 281/282
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do mesmo conjunto de propriedades sistêmicas, um conjunto de processos que

representam a dinâmica da auto-organização.”87

Superando a divisão cartesiana entre mente e matéria, poderemos perceber

que elas não aparecem mais como categorias distintas e sim como aspectos

diferentes de um mesmo processo universal. A mente é um modelo de organização,

um conjunto de relações dinâmicas, tanto quanto a matéria (da forma como ela é

vista pela física quântica).

Além disso, segundo o conceito sistêmico de mente, a atividade mental não é

característica somente de organismos que consideramos individuais. Também

sistemas sociais e ecológicos possuem uma dinâmica de auto-organização,

possuindo, portanto, uma espécie de mente coletiva. Podemos, assim, compreender

que existem manifestações mais amplas de mente, das quais nossas mente

individuais são apenas subsistemas. Podemos ainda inserir todas as mentes

individuais, sociais e ecológicas em uma mente maior: a mente de Gaia. Por sua

vez, em que sistema maior, também dotado de auto-organização, estará inserida a

mente de Gaia?

Vê-se que nos aproximamos de uma perspectiva aparentemente religiosa.

Diga-se, entretanto: não apresentamos aqui qualquer espécie de antropomorfismo

religioso. Por mais que vislumbremos uma espécie de inteligência auto-

organizadora em todo cosmos, isto não significa necessariamente afirmar a

existência de uma deidade pessoal qualquer, masculina ou feminina. Significa

menos ainda promessas de recompensas ou punições, materiais ou espirituais,

nesta ou em outra vida, para aquele que seguir ou deixar de seguir qualquer espécie

87 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 284
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de preceitos morais ou regras de comportamento previamente estabelecidas por

alguma deidade ou seus sacerdotes. Não se falou aqui também em nenhuma

espécie de cerimônia, nenhuma espécie de culto a qualquer personalidade,

nenhuma espécie de atitude mágica, nenhuma promessa de consolação

transcendente. De fato, a consciência de que fazemos parte de algo maior que nos

ultrapassa, talvez nos dê mais compreensão do que esperança.

Porém, podemos, finalmente, encarar a complexa atividade mental humana

como mais uma escolha arriscada feita pela evolução planetária. Fazendo uso da

consciência, da linguagem simbólica e do pensamento abstrato, organizamos

sociedades que transferem a ênfase da evolução genética para a evolução social.

Somos geneticamente os mesmos há cerca de 50.000 anos. Entretanto, não

paramos de evoluir e de nos adaptar ao planeta desde então.

Porém, essa evolução e adaptação estão longe de serem perfeitas.

Nossa mente não deveria nos distinguir do restante do universo, ela deveria

nos aproximar. Estamos especialmente capacitados para estar em contato com a

dinâmica auto-organizadora do planeta e de todo o universo. Nossa inteligência e

criatividade nos permitem compreender de maneira privilegiada a inteligência e a

criatividade cósmica. De fato, a dinâmica auto-organizadora do universo se

expressa em nós quando exercemos o potencial criativo de que nossa mente é

capaz.

Entretanto, ao desenvolvermos o pensamento abstrato tão rápida e

agudamente, perdemos um pouco o contato com regiões de nosso cérebro

responsáveis por atividades, digamos, mais primitivas. Nossa sabedoria animal
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ficou obscurecida por uma excessiva capacidade de usar o pensamento abstrato e a

linguagem simbólica. Afirma Capra:

No processo de criação de um mundo interior abstrato, parece que
perdemos o contato com as realidades da vida e passamos a ser as únicas
criaturas que, com freqüência, não são capazes de cooperar, e que chegam
a matar indivíduos de sua própria espécie. A evolução deu-nos não só a
pirâmide de Quéops, os Concertos de Brandenburgo e a teoria da
relatividade, mas também a queima de bruxas, o Holocausto e a Bomba de
Hiroxima.88

Porém, essa mesma consciência nos fornece o potencial para vivermos em

harmonia com o planeta que nos abriga. Ainda temos liberdade de escolha.

Podemos optar por mudar nossa postura diante das coisas do planeta e podemos

readquirir a consciência de que não estamos tão distantes assim dos outros seres da

Terra. Somos, de fato, especialmente dotados para aprender a respeitar os ritmos

cósmicos dos quais fazemos parte.

Somos seres individuais particularmente influenciados por modelos mentais

coletivos. Evoluímos como seres sociais e não podemos nos manter mentalmente

ou fisicamente saudáveis sem estarmos em permanente contato com outros seres

como nós. A dimensão cultural é uma dimensão fundamental dos seres humanos.

Nosso mundo de valores culturais é parte integrante de nosso ambiente natural. Os

seres humanos surgiram através do próprio processo de criação de cultura.

Precisamos criar cultura para sobrevivermos e evoluirmos. O impulso de

autotranscendência, característico de toda a vida natural, está presente também em

nossas criações culturais. Talvez, devamos apenas aprender – ou reaprender – a

exercitar nossa criatividade cultural e nosso impulso natural na direção da

88 - CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 293
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autotranscendência em harmonia com os ritmos do mundo vivo do qual fazemos

parte.

Julgamos ter apresentado, ao longo do presente capítulo, os pontos de vista

básicos do que estamos chamando de paradigma holístico. Nossa próxima tarefa,

antes de nos debruçarmos sobre os textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu,

será esboçarmos as relações existentes entre este nascente paradigma e alguns

movimentos sociais e culturais contemporâneos.

3. PENSANDO A MARGEM: ARTE, CRÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS

Quanta do latim / Plural de quantum / Quando quase não há /
Quantidade que se medir / Qualidade que se expressar /Fragmento
infinitésimo / Quase que apenas mental / Quantum granulado no mel /
Quantum ondulado no sal / Mel de urânio, sal de rádio / Qualquer coisa
quase ideal / Cântico dos cânticos/ Quântico dos quânticos/ Canto de
louvor / De amor ao vento / Vento arte do ar / Balançando o corpo de flor
/ Levando o veleiro pro mar / Vento de calor / De pensamento em chamas
/ Inspiração / Arte de criar o saber / Arte, descoberta, invenção / Teoria
em grego quer dizer / o ser em contemplação/ Cântico dos cânticos /
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Quântico dos quânticos / Sei que a arte é irmã da ciência / Ambas filhas de
um Deus fugaz / Que faz num momento / E no mesmo momento desfaz /
esse vago Deus por trás do mundo / Por detrás do detrás / Cântico dos
cânticos / Quântico dos quânticos.

Quanta. Gilberto Gil

No capítulo anterior, tecemos considerações aparentemente distantes dos

interesses específicos dos apreciadores de estudos literários. Esperamos ter

contado com a paciência e compreensão de nossos leitores. Nada que é humano,

porém, está completamente distante dos interesses dos que cultivam a literatura e a

arte em geral. As formas contemporâneas de acompanhamento teórico da

produção artística e da produção literária tentam localizar o fenômeno artístico em

um contexto discursivo amplo, buscando ressaltar a relevância do fazer artístico

como dimensão inalienável da experiência humana. Certamente, busca-se, hoje,

resgatar um sentido para o fazer artístico que o coloque além de mero objeto de

fruição estética ou de mero veículo de transmissão de mensagens edificantes.

Foi imprescindível, para o bom desenvolvimento de nosso trabalho,

apresentarmos tanto a visão de mundo predominante desde, pelo menos, meados

do século XVII (identificada com o paradigma cartesiano-newtoniano, com a

persistência da hegemonia do patriarcado e com o modelo industrial, tecnológico e

econômico atualmente dominante) quanto às tentativas de se construir um novo

paradigma holístico. Esse conflito entre o velho e o novo paradigma forma o caldo

de cultura contemporâneo, no qual buscamos inserir os empreendimentos

literários de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu.

Tivemos ainda a oportunidade de refletir sobre a crise da sociedade e da

cultura contemporânea. Evidentemente, essa crise também se reflete sobre o
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campo dos estudos literários, tornando necessário inserir o literário em fenômenos

culturais mais amplos, levando em conta o histórico e o ideológico, para que

possamos ter uma compreensão mais abrangente de nossas práticas diárias como

professores, críticos de literatura, escritores ou simplesmente interessados em

assuntos literários.

O texto literário é por nós encarado como uma maneira própria de busca de

tradução do mundo, nem melhor nem pior do que a racionalidade filosófica.

Portanto, deve ser lido como algo que pensa, mas não como algo que pensa

segundo parâmetros filosóficos e/ou científicos. Não deve ser reduzido à

interpretação definitiva desta ou daquela premissa teórica. Reduzi-lo seria

submeter o pensamento específico engendrado pela criação literária à autoridade

exógena da racionalidade analítica. Seria acreditar e fazer crer aos demais que a

racionalidade analítica está mais bem aparelhada para compreender a realidade,

inclusive a realidade literária, do que esse discurso menor, próximo do mito, que é

o discurso engendrado pela obra literária. Em nossa opinião, o fenômeno literário

deve ser interpretado de dentro, sem nenhuma expectativa redutora que objetive

traduzir, nos termos de algum discurso teórico autorizado, a aventura expressiva

única que é cada texto.

Nossa hipótese de trabalho, portanto, estará sendo desenvolvida a partir de

questões motivadas pelas próprias obras que escolhemos abordar. Não seguiremos

nenhum tipo específico de teoria crítica ou de premissa filosófica, embora não nos

recusemos a dialogar com os aspectos que julgarmos mais esclarecedores dentre

aqueles destacados pelas mais diversas fontes de conhecimento teórico sobre o

fazer literário. Porém, para cumprir satisfatoriamente nossa tarefa, devemos
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alicerçar o trabalho de interpretação dos textos literários por nós escolhidos na

busca de compreensão de um contexto cultural maior. Assim se justifica nossa

opção por apresentar, no capítulo anterior, tão longa digressão sobre assuntos

aparentemente um pouco distantes de nossa área específica de estudos. Assim se

justifica também o presente capítulo, em que ainda não nos debruçaremos sobre

nosso prato principal: a leitura dos textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu.

Citando um argumento de Frank Lentricchia, Linda Hutcheon retrata com

muita propriedade a crise dos estudos literários atuais que

estão presos entre a urgente necessidade de essencializar a
literatura e sua linguagem num repositório textual, vasto e
fechado, e a contrastante necessidade de proporcionar
“relevância” à literatura, localizando-a em contextos discursivos
mais amplos.89

Nosso objetivo, portanto, é: localizar o fenômeno literário em um contexto

discursivo amplo, sem deixar, entretanto, de considerar, quando da abordagem

direta dos textos que compõem o corpus do presente trabalho, aspectos

fundamentais da urdidura especificamente literária presentes em cada um dos

textos abordados. Esperamos que tais objetivos não estejam muito acima de nossas

limitações pessoais. Os empreendimentos artísticos de Hilda Hilst e Caio Fernando

Abreu não podem ser encarados apenas como artefatos literários ou como meros

objetos de fruição estética. Eles dialogam com toda a crise de representação

contemporânea. Tal crise não é, como vimos, uma crise apenas estética. É também

uma crise de valores sociais, científicos, filosóficos, religiosos... Todo o sistema de

valores hegemônicos no ocidente está sendo questionado. Hilda Hilst e Caio
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Fernando Abreu não se omitiram diante dos desafios espirituais presentes na

chamada crise da modernidade. Não poderíamos, por nossa vez, nos omitir. Seria

uma forma de traição à aventura intelectual dos dois autores abordados na

presente tese procurar encarar suas obras sem levar em conta os mais variados

aspectos da crise de valores na qual estamos imersos.

No presente capítulo, entretanto, trataremos de assuntos bem mais

próximos aos interesses estéticos e literários. Teremos, então, a oportunidade de

retomar, em outro patamar, muito temas esboçados no capítulo anterior.

Procuraremos, ainda, aproximar o fazer literário de Hilda Hilst e Caio Fernando

Abreu de outras realizações artísticas de escritores brasileiros contemporâneos.

O livro de Linda Hutcheon, Poética do pós-modernismo, servirá como

ponto de apoio para muitas das reflexões aqui apresentadas. Dentre as leituras que

fizemos, a Poética do pós-modernismo nos pareceu ser a síntese mais ambiciosa

das repercussões, tanto sobre a produção literária propriamente dita quanto sobre

a crítica literária, do que estamos chamando de crise da modernidade. Entretanto,

é preciso dizer desde logo, não tencionamos classificar os textos estudados de

Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu como obras pós-modernas e, muito menos,

como metaficções historiográficas. Não se deve transplantar para o contexto

brasileiro estudos feitos em outros países, sem a devida atenção para aspectos

específicos de cada contexto cultural e nem se deve aceitar quaisquer propostas

estéticas em nome de um alegado projeto de experimentalismo de vanguarda.

Nosso objetivo será apenas inserir os discursos literários de Caio e Hilda em um

contexto cultural amplo que nos permita sua melhor compreensão.

89 - HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Rio de Janeiro :
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Na mesma direção, quando, ao final do presente capítulo, estivermos

fazendo a aproximação do fazer literário de Hilda Hilst e de Caio Fernando Abreu

com outros autores brasileiros (Campos de Carvalho, Raduan Nassar, Ignácio de

Loyola Brandão, Ana Cristina César, Roberto Drummond, dentre outros.), não

esperamos que nossos leitores encarem tais aproximações como qualquer espécie

de classificação das obras de Caio e Hilda ou das obras dos demais escritores

mencionados.

Avaliamos que algumas características das obras artísticas e críticas,

adjetivadas de pós-modernas por Linda Hutcheon, podem nos ser muito úteis na

busca da compreensão do fazer artístico e crítico em nosso contexto

contemporâneo. Apesar de a referida autora destacar que o pós-modernismo não

pode ser utilizado como um simples sinônimo de contemporâneo90, as reflexões de

Linda Hutcheon podem servir como uma bela síntese dos fenômenos artísticos e

das tendências da crítica de arte nos dias de hoje, aceitemos ou não usar o rótulo

pós-modernismo. Consideramos, portanto, que será muito produtivo apontarmos

as aproximações e afastamentos existentes entre a perspectiva holística, ecológica,

feminista e multiculturalista da realidade e alguns aspectos da arte, da

historiografia e da crítica literária e artística contemporânea, destacados no estudo

de Linda Hutcheon.

Comecemos pelo tema do paradoxo, palavra muitíssimo presente no

discurso de Linda Hutcheon sobre a poética do pós-modernismo e também

destacada por Capra como um dos aspectos essenciais da investigação da física

sobre o mundo subatômico.

Imago, 1991. p 12.
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Afirma Hutcheon: “(...) o pós-modernismo é um fenômeno contraditório,

que usa e abusa, instala e depois subverte, os próprios conceitos que desafia.“ 91

Gostemos ou não, tanto em termos das ciências chamadas exatas quanto em

termos dos fenômenos estéticos (no campo da produção artística propriamente dita

e no campo da crítica), vivemos, ao que tudo indica, sob o signo do paradoxo.

Afastados da crença platônica e cartesiana na existência de uma linguagem

matemática universal capaz de atingir uma compreensão definitiva das coisas no

mundo físico, ficamos reduzidos a uma compreensão limitada e parcial dos

fenômenos com os quais convivemos. Temos que admitir, queiramos ou não, os

aspectos paradoxais e misteriosos do universo do qual fazemos parte. Não temos

mais a ilusão de podermos esgotar todas as possibilidades do real através de nossa

capacidade de apreendê-lo com os artifícios de nossa racionalidade, por mais

rigorosos que sejam eles.

Consciente da sobreposição que caracteriza a teoria e a prática estética

contemporânea, Linda Hutcheon afirma que buscará construir uma estrutura

conceitual flexível que possa dar conta do paradoxo que caracteriza o fazer artístico

e o fazer crítico contemporâneo. Estratégia semelhante é seguida pela investigação

experimental dos átomos, a qual rejeita um modelo de raciocínio binário e se

propõe o desafio de pensar o contraditório e o paradoxal. Vimos que um elétron

não é nem uma partícula nem uma onda, mas que interage com o meio se

“comportando” como partícula e como onda. Sabemos o quanto essa perspectiva se

aproxima da noção de complementaridade e unidade dos contrários presente no

pensamento antigo chinês em torno da terminologia yin e yang.

90 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 20
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Segundo Hutcheon, por exemplo, a resposta do pós-modernismo aos

princípios modernistas de auto-reflexibilidade e autonomia da arte é também é

paradoxal. Não existe dicotomia ou oposição dialética entre autonomia da arte e as

marcas indeléveis do contexto histórico. Existe, isto sim, complementaridade e

unidade dos contrários. O pós-modernismo enfrenta as premissas modernistas da

auto-reflexibilidade e autonomia da arte afirmando sua fundamentação histórica,

social e política. Entretanto, o histórico, o social e o real não são vistos mais

ingenuamente como bases reais ou realistas. Eles são problematizados e vistos

como construtos discursivos, tanto no fazer artístico como no fazer crítico do pós-

modernismo.

Estabelece-se, então, o paradoxo metaficcional da poética da pós-

modernidade: são criadas narrativas autoconscientes que exigem tanto

distanciamento quanto envolvimento do leitor. O uso constante da paródia nas

obras classificadas por Linda Hutcheon como vinculadas ao pós-modernismo

exemplifica bem seu caráter paradoxal: a paródia estabelece a irônica diferença no

âmago da semelhança e se trata de uma transgressão que é sancionada pela

convenção.

Entretanto, apesar das muitas aproximações que poderíamos fazer com o

pensamento holístico, prudentemente, Hutcheon não apresenta seu pós-

modernismo com um novo paradigma:

“Por ser contraditório e atuar dentro dos próprios sistemas que
tenta subverter, provavelmente o pós-modernismo não pode ser
considerado como um novo paradigma (nem mesmo até certo
ponto da acepção kuhniana do termo). Ele não substituiu o

91 - HUTCHEON, Linda. Op. Cit. p. 19
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humanismo liberal, mesmo que o tenha contestado seriamente. No
entanto, pode servir como marco da luta para o surgimento de
algo novo.92

Seguindo o que foi esboçado do pensamento de Capra, argumentaríamos,

em contraposição: um modelo de pensamento pode ser contraditório e atuar

dentro do sistema que pretende subverter e, ainda assim (no caso presente, talvez,

por isso mesmo), ser um novo paradigma. O pensamento holístico consegue

conviver com a existência de paradoxos e contradições e se apresentar como uma

nova leitura da realidade, portanto, como um novo paradigma na acepção

kuhniana: um modelo conceptual de mundo do qual surgem certas tradições de

pesquisa. Sua novidade paradigmática reside exatamente no fato de ser um modelo

de pensamento que suporta conviver com o paradoxal, com o indefinido, com o

imponderável, com o provisório. Oferecendo uma alternativa à perspectiva

cartesiana-newtoniana (que, por sua vez, como vimos no capítulo anterior, serve de

substrato filosófico último para o humanismo liberal), o novo paradigma holístico

se caracteriza justamente por não se constituir com base em nenhuma espécie de

narrativa-mestra e também por admitir seus próprios aspectos paradoxais e

contraditórios.

Evidentemente, pensando numa perspectiva holística, não existe sob o sol

novidade absoluta alguma (qualquer pensador dialético de plantão afirmará que o

novo nasce sempre a partir do velho). Por outro lado, há inúmeras e sutis

diferenças entre cada forma pessoal ou social de encarar a realidade. Portanto,

aceitamos com igual parcimônia as duas afirmações: o pensamento holístico é um

92 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 21
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novo paradigma (diante do humanismo liberal, do pensamento dialético hegeliano

e seus desdobramentos idealistas e materialistas, do modelo cartesiano-

newtoniano...) e não apresenta nada de novo (é apenas uma reafirmação da

dialética sem síntese de Heráclito, já foram esboçados argumentos semelhantes

pelo pensamento chinês em torno dos conceitos de yin e yang, Espinosa,

Nietzsche, Heidegger e muitos outros pensadores ocidentais já se expressaram em

termos semelhantes.)

Gostaríamos de afirmar, entretanto: existe certo discurso ficcional e crítico

contemporâneo que expressa o surgimento – ou ressurgimento – de uma visão da

realidade diferenciada da hegemônica desde, pelo menos, o século XVII. Uma visão

sistêmica, integrada e, no entanto, paradoxal da vida, do fenômeno estético, da

mente, do corpo, da consciência, da evolução, do planeta, do cosmos...

Linda Hutcheon argumenta, de forma muito sensata, diga-se, que o seu pós-

modernismo, embora conteste seriamente o humanismo liberal, não se constitui

ele próprio em um novo paradigma, por ser contraditório e atuar dentro dos

próprios sistemas que busca subverter. Concordamos, embora apenas

parcialmente, com esse ponto de vista. De fato, não se pode afirmar que o pós-

modernismo apresentado por Linda Hutcheon, como um todo e por si só, se

constitua em um novo paradigma. Porém, o fato de ser contraditório e de atuar

dentro do sistema que busca subverter não impediria que o pós-modernismo fosse

encarado como um novo paradigma, caso ele o fosse. Conforme apontamos, a

perspectiva holística integra o paradoxal e o contraditório em suas especulações e

se constitui, esta sim, em um novo paradigma (tanto quanto algo pode ser

realmente considerado novo). Preferimos argumentar que o chamado pós-
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modernismo é um aspecto, dentro do campo da produção artística, das mudanças

culturais que nos permitem vislumbrar o surgimento do paradigma holístico.

Nosso argumento é: muitas das produções culturais contemporâneas, inclusive

algumas daquelas que são caracterizadas por Hutcheon como pós-modernas,

expressam o surgimento – digamos, a ponta do iceberg – de uma forma diferente

da atualmente hegemônica de encarar a realidade. Assim encaramos também,

dentre outras, as obras ficcionais de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst.

Compreendemos a preocupação de Linda Hutcheon em evitar vincular o

fenômeno pós-moderno a alguma espécie de novo paradigma. Conforme ela

mesma aponta:

Já não constitui uma grande novidade o fato de que as narrativas-
mestras do liberalismo burguês estão sofrendo ataques. Existe uma longa
história referente a muitos desses ataques céticos contra o positivismo e o
humanismo, e os atuais paladinos da teoria – Foucault, Derrida,
Habermas, Vattimo, Baudrillard – seguem as pegadas de Nietzsche,
Heidegger, Marx e Freud – para citar apenas alguns – em suas tentativas
no sentido de desafiar os pressupostos empiricistas, racionalistas e
humanistas de nossos sistemas culturais, inclusive os da ciência. 93

Linda Hutcheon não deseja transformar suas argumentações teóricas sobre

o pós-modernismo em qualquer espécie de discurso de autoridade epistemológica.

Ela não pretende construir nenhuma nova espécie de narrativa-mestra para

substituir as narrativas-mestras do velho liberalismo burguês. No presente

momento, de fato, talvez a tarefa de desconstruir o arcabouço teórico erguido pela

perspectiva burguesa e cientificista da realidade seja mesmo a atividade intelectual

que deva predominar. Ao evitar apresentar o pós-modernismo como um aspecto de

uma nova leitura da realidade, Hutcheon busca não ficar presa àquilo que se
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pretende superar. Boa parte dos pensadores acima citados também optou por

permanecerem do lado de fora dos pressupostos universalizadores do humanismo.

Qualquer visão mais abrangente da realidade pode ser vista, num contexto

logocêntrico como o nosso, como um discurso totalizante de alguma autoridade

epistemológica.

A modernidade epistêmica, segundo Michel Foucault, por exemplo, estaria

sendo substituída por um tipo de saber não comprometido com uma perspectiva

filosófica antropocêntrica, caracterizado pelo desaparecimento do sujeito. O

particular, o fragmentário e o descontínuo encontrariam seu lugar no pensamento

humano, em detrimento do universal, da totalização e do múltiplo.

Tal tendência entraria em aparente contradição com o fato de se apontar o

possível surgimento de um novo paradigma. Porém, e se o novo paradigma fosse

exatamente este? Uma perspectiva que integra o paradoxal e o contraditório, que

admite e se esforça para pensar o fragmentário, as margens, o particular e o ex-

cêntrico e que, sobretudo, sabe se manter como um pensamento fraco, incapaz de

se sustentar como autoridade epistemológica e de se fundamentar através de um

discurso antropocêntrico, baseado numa perspectiva linear da história.

No plano da produção artística contemporânea ou mais especificamente no

campo da produção literária, a inexistência de um princípio abstrato unificador

levou à produção de obras de arte que integram, numa espécie de amálgama, sem

oposição dialética, aspectos aparentemente contraditórios e inconciliáveis do real.

Surgem, assim, obras que são ao mesmo tempo dotadas de grande teor de auto-

reflexividade e que, por sua vez, não temem o diálogo com o contexto histórico:

93 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 23
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No pós-moderno não existe dialética: a auto-reflexão se mantém
distinta daquilo que tradicionalmente se aceita como o seu oposto – o
contexto histórico-político no qual se encaixa. O resultado dessa
deliberada recusa em resolver as contradições é uma contestação daquilo
que Lyotard chama de narrativas-mestras totalizantes de nossa cultura,
aqueles sistemas por cujo intermédio costumamos unificar e organizar (e
atenuar) quaisquer contradições a fim de coaduná-las. Esse desafio
enfatiza o processo de formação de significado na produção e na recepção
da arte, mas também em termos discursivos de maior amplitude: coloca
em evidência, por exemplo, a maneira como fabricamos “fatos” históricos
a partir de “acontecimentos” brutos do passado, ou, em termos mais
gerais, a maneira como nossos diversos sistemas de signos proporcionam
sentido a nossa experiência.94

Conforme apontamos anteriormente, o real e o histórico não são mais vistos

ingenuamente como bases seguras sobre as quais ancoramos nossas elucubrações

literárias ou filosóficas, como na perspectiva realista. Os “fatos históricos” e as

“criações literárias” são encarados como construtos discursivos, elaborações de

nossos sistemas de signos que proporcionam sentido à experiência. Tal perspectiva

atingiu também, como não poderia deixar de ser, o próprio discurso

historiográfico, levando a uma reavaliação crítica interna da história:

Os trabalhos recentes de Hayden White, Paul Veyne, Michel de
Certeau, Domenick LaCapra, Louis Mink, Fredric Jameson, Lionel
Gossman e Edward Said, entre outros, levantaram a respeito do
discurso histórico e de sua relação com o literário as mesmas
questões levantadas pela metaficção historiográfica: questões
como as da forma narrativa, da intertextualidade, das estratégias
de representação, da função da linguagem, da relação entre o fato
histórico e o acontecimento empírico, e, em geral, das
conseqüências epistemológicas e ontológicas do ato de tornar
problemático aquilo que antes era aceito pela historiografia – e
pela literatura – como uma certeza. 95”

A crise da representação atinge, portanto, igualmente à história e à literatura

(e, de um modo geral, a todo o conhecimento científico, artístico e filosófico).

94 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 12/13

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


95

Ambas têm que encarar seus próprios limites. Não resta mais garantia alguma de

que o signo consiga designar qualquer espécie de referente realmente externo. O

chamado contexto histórico é, ele próprio, em certa medida, um texto. Nas palavras

de Lionel Gossman, citado por Hutcheon:

A história e a literatura moderna [em ambos os casos, eu diria
pós-moderna] rejeitaram o ideal de representação que por tanto
tempo as dominou. Atualmente as duas encaram seu trabalho
como exploração, testagem, criação de novos significados, e não
como exposição ou revelação de significados que, em certo sentido,
já “existiam” mas não eram percebidos imediatamente.”96

O real, parafraseando Lacan, continua sendo impossível. Tanto para a

história quanto para a literatura. Não há como negar: existiram “acontecimentos”

ocorridos no passado. Entretanto, a apreensão desses “acontecimentos”, sua

transformação em “fatos históricos”, só se dá através do filtro textual da produção

de significados que organizam a experiência:

E, ao afirmar que a história não existe a não ser como texto, o
pós-modernismo não nega, estúpida e “euforicamente, que o
passado existiu, mas apenas que agora, para nós, seu acesso está
totalmente condicionado pela textualidade.97”

Assim, os aspectos “literários” da produção histórica – e científica – não

podem mais ficar escondidos. Tornou-se impossível varrer para debaixo do tapete o

teor de ficcionalidade que existe em toda criação de “fatos” não só históricos, mas

também filosóficos e científicos. Livres das ilusões idealistas de podermos atingir à

razão pura, chegamos a um ponto em que podemos imaginar que todo juízo é

estético e dialógico. A forma com que estamos inseridos na sociedade e também

95 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 14
96 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 34
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nossas inclinações, idiossincrasias, sensações, sentimentos interferem em nossa

maneira de observar o real, como muito bem percebia Riobaldo, ao comentar um

discurso de Zé Bebelo: “... e ele estava com a raiva tanta, que tudo quanto falava

ficava sendo verdade.98”

Surge, portanto, a necessidade de se romper com os paradigmas humanistas

e formalistas e situar arte e teoria tanto em termos enunciativos (quem formula tal

enunciação?) como em termos de contexto histórico, social, político. O caráter

discursivo de todo conhecimento ganha destaque e o próprio sentido de referência

acaba sofrendo um deslocamento:

Assim sendo, a referência pós-modernista difere da
referência modernista em seu declarado reconhecimento
da existência, embora também da relativa
inacessibilidade, do passado real (a não ser por meio do
discurso). Ela difere da referência realista em sua – mais
uma vez – declarada afirmação dessa relativa
inacessibilidade de qualquer realidade que possa existir
objetivamente e seja anterior ao conhecimento que dela
temos. Nesse aspecto ela se aproxima de uma longa
tradição filosófica que afirma que, embora possa existir “lá
fora”, a realidade é inevitavelmente organizada pelos
conceitos e pelas categorias de nossa compreensão
humana.99

Nos campos da produção de conhecimentos filosóficos, lingüísticos,

semióticos, historiográficos, na teoria literária e na ficção o tema da

referencialidade não pôde mais ser tratado com a mesma “naturalidade” daqueles

teóricos que, por exemplo, falavam em leis naturais ou em estruturas básicas.

Segundo a perspectiva contemporânea, escreve Hutcheon: o “real existe (e existiu),

97 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 34
98 - ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. P. 74
99- HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 189
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mas nossa compreensão a seu respeito é sempre condicionada pelos discursos,

por nossas diferentes maneiras de falar sobre ele.” 100

A perspectiva esboçada por Hutcheon, entretanto, não pretende “liquidar

referenciais”. Pretende, isso sim, enfocá-los de maneira problemática. Tenciona

repensar tanto a noção de referência realista quanto a recente perspectiva

baudrillardiana, que trata toda referência como mero simulacro. Sem negar que

sempre estivemos a trabalhar com um sistema de signos, Hutcheon afirma que

chamar a atenção para esse fato não é negar o real. O que se enfatiza é a

constatação de que só podemos conhecer o real por meio de signos.101

Não se nega a existência do passado e nem de pessoas concretas, de carne e

osso, mas se procura estabelecer as correlações existentes entre as noções abstratas

de história contínua e universal e a de sujeito cartesiano, conforme o expresso

nesse trecho da obra de Michel Foucault, citado por Hutcheon:

“A história contínua é o indispensável equivalente da
função fundamentadora do sujeito: a garantia de que tudo
o que dele se esquivou pode ser-lhe devolvido; a certeza de
que o tempo não dispensará coisa alguma sem restituí-la
numa unidade reconstituída; a promessa de que, um dia, o
sujeito – na forma de consciência histórica – vai voltar a
ser capaz de reaver o domínio e apossar-se de todas
aquelas coisas que são mantidas a distância pela
diferença, e nelas encontrar aquilo que pode ser
considerado como sua morada. A transformação da
consciência humana no sujeito original de todo
desenvolvimento histórico e toda ação constituem dois
lados do mesmo sistema de pensamento.102

100 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p- 202
101 - HUTCHEON, Linda. Op. cit.p. 288
102 - APUD HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 203
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Linda Hutcheon lembra, muito oportunamente, a profusão, na crítica de

arte contemporânea, de expressões como: teorizar, contextualizar, totalizar,

textualizar... Isto, mais do que uma demonstração de tendência para o barbarismo,

denota a ênfase no processo de construção do conhecimento. As tentativas

contemporâneas de compreender os acontecimentos artísticos nunca se concebem

como um conhecimento acabado e sim como um processo de conhecer em

permanente construção.

No campo da produção diretamente artística, a ênfase no processo aparece

na realização de obras de arte caracterizadas como obras abertas , que desafiam a

continuidade narrativa e a noção de fechamento das obras de recorte realista:

As estruturas de fechamento narrativo do século XIX (morte,
casamento; conclusões ordenadas) são minadas por esses epílogos pós-
modernos que colocam em evidência a maneira como, enquanto autores e
leitores, nós produzimos o fechamento.103

É preciso, entretanto, afirmar: a despeito da hegemonia cultural da

metafísica platônica e de seu oposto complementar realista e positivista, de

maneira geral, as obras de arte realmente dignas desse nome sempre tiveram um

alto grau de abertura para a intervenção criativa de seus fruidores.

A novidade histórica é que também a ciência, a história e a filosofia parecem

se abrir para a intervenção de seus fruidores e para as influências dos meios

naturais e sociais em que surgiram. Alcmeno Bastos, no prefácio de seu estudo

sobre o romance político nos anos 70/80, resume a forma pela qual a produção

103 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 86
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ficcional que lida com matéria de extração histórica se beneficia das mudanças

ocorridas na produção historiográfica propriamente dita:

Também deve ser ressaltado que a ficção que se apropria
de matéria de extração histórica tornou-se, em nossos dias,
beneficiária de uma mudança significativa no âmbito da própria
disciplina-história. De inevitável paradigma para o acerto ou
erro da representação ficcional da realidade social, a história
caiu sob suspeição, desde que os próprios historiadores
compreenderam tratar-se ela, primordialmente, de uma
construção cultural, discursiva, passível de contaminação,
ideológica ou de outra ordem qualquer. A história não é mais,
para os próprios historiadores, o lugar incontestável da verdade.
Comporta uma dose maior ou menor de ficção, entendida como
engendramento de situações apenas recuperáveis pela via
discursiva. Não deve isso significar a completa renúncia àquilo de
que os historiadores pareciam orgulhar-se sobremaneira: a
vontade consciente de não mentir à história. Menos ainda, a
superioridade da ficção literária sobre a história como
instrumento de revelação da(s) verdade(s), pois assim apenas
seriam invertidos os sinais do equívoco anterior. Em última
instância, a aparente degradação da história tem o valor positivo
de trazê-la de volta para o âmbito das práticas culturais que a
estreiteza de uma visão positivista relegara a plano desprezível –
o plano das humanidades.104

Porém, o fenômeno cultural que desejamos ressaltar é amplo. Não apenas a

história parece retornar ao plano das práticas culturais. Toda a ciência

contemporânea começa a ter que encarar sua feição de prática cultural discursiva

humana.

Entretanto, afirmar o caráter humano de nossas práticas culturais, numa

perspectiva holística, não significa retornar a uma leitura filosófica

antropocêntrica, resgatando um sentido quase renascentista de “humanidades”. Ao

contrário, significa inserir novamente o ser humano, com sua capacidade especial

de ordenar o caos e torná-lo cosmos através da produção de significados, na

104 - BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos anos 70/80. Rio de
Janeiro : Caetés, 2000.
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dinâmica de auto-organização dos outros seres vivos. Ao mesmo tempo, significa

reconhecer a humana tarefa de colocar o mundo em ordem através de seus

conceitos. Nascemos, talvez, para reinventar constantemente o mundo com nossos

conceitos.

Voltemos nosso olhar, agora, para uma discussão travada no campo dos

estudos especificamente literários. Como muito bem aponta Sônia Salomão Khéde,

em sua tese de doutorado, “Vias e desvios da representação: a narrativa brasileira

contemporânea – pós-64” 105: a desestabilização dos sistemas teóricos dos estudos

literários atinge tanto aos sistemas teóricos formais (o formalismo, o

estruturalismo e a semiologia) quanto os sistemas teóricos conteudistas, baseados

na história. De fato, há uma crise mais geral, que é a crise da representação. A

ênfase formalista nos aspectos morfológicos não considera o “segundo autor”; o

contexto. Por outro lado, a apreensão que temos do contexto é uma construção

discursiva tanto quanto qualquer esquema formal. Temos que aprender a viver com

mais este paradoxo. Khéde afirma que a pretensão de Barthes ou de Todorov de

descobrir uma gramática geral da narrativa constrói apenas mais uma narrativa

sobre a narrativa, supondo que a narrativa tenha uma estrutura tal que a

transforme numa langue internacional:

Mas ao desmistificar o centro religioso da história, ou seja, seu
caráter teológico, o estruturalismo terminou por lhe opor outro
centro, a estrutura, algo que não sendo uma verdade de situação,
pressuporia, por hipótese, a não interferência do observador.106

105 - KHÉDE, Sônia Salomão. Vias e desvios da representação: a narrativa brasileira
contemporânea – pós-64. Tese de Doutorado em Teoria Literária apresentada à Coordenação dos
cursos de Pós-Graduação da faculdade de Letras da UFRJ. Rio de Janeiro, 1987. 324 fls.
106 - KHÉDE, Sônia Salomão. Vias e desvios da representação: a narrativa brasileira
contemporânea – pós-64. p. 59
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O que se afirma, entretanto, não é a inexistência de qualquer espécie de

centro ou a impossibilidade de toda e qualquer apreensão teórica da realidade, seja

ela histórica ou estrutural. O que se busca ressaltar é que todo centro é provisório e

que toda apreensão teórica da realidade é parcial. Embora parcial, só podemos

apreender algo da realidade impossível através de nossos construtos discursivos.

Longe de invalidar a atividade crítica, o discurso crítico contemporâneo estimula a

proliferação infinita de leituras dos fenômenos literários e desafia a atividade

crítica a uma permanente revisão de seus próprios instrumentais teóricos:

A ultrapassagem da razão instrumental que transformou a teoria
literária num exercício tecnocrático, pressupõe o constante e radical
comprometimento do analista com a consciência histórica de seu método.
Por isso, a perspectiva da teoria literária, comprometida como ciência
histórico-hermenêutica, não pode admitir uma teoria geral da literatura
já que não se pode falar em literatura e sim em literaturas. Não
desprezamos, de modo algum, os necessários avanços científicos dos
métodos formais ou conteudistas. Eles podem e devem ser utilizados na
análise literária porque estão indissociavelmente ligados a questões da
linguagem. Mas a cada proposta contextual, ou seja, a cada texto que se
apresente como ruptura dentro da norma, a teoria terá que se rever como
práxis.107

Como podemos observar, o que se exige da atividade crítica, nos dias de

hoje, não é pouco. A cada desafio de um novo texto, a crítica precisa estar

disponível para responder com igual criatividade.

O desafio artístico, crítico, filosófico e científico contemporâneo é

precisamente o de se atrever a pensar as margens e os limites meramente

conceituais e convencionais perpetuados pelo raciocínio abstrato:

“O importante debate contemporâneo sobre as margens e as
fronteiras das convenções sociais e artísticas é também o resultado

107 - KHÉDE, Sônia Salomão. Op. cit. p. 108
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de uma transgressão tipicamente pós-moderna em relação aos
limites aceitos de antemão: os limites de determinadas artes, dos
gêneros e da arte em si.108

Aceitamos o desafio de pensar as margens. Nos capítulos subseqüentes

iremos nos debruçar sobre obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu.

Especialmente no caso de Hilda, embora, de maneira um pouco mais sutil, também

nas obras de Caio, teríamos grande dificuldade se fôssemos obrigados, por

exemplo, a classificar suas criações em alguma espécie de gênero ou forma literária.

Seu fazer artístico é um desafio às fronteiras estanques entre os gêneros.

Apontamos, no capítulo anterior, o caráter oscilante do marxismo e da

psicanálise. Também Linda Hutcheon parece ter percebido que marxismo e

psicanálise oscilam entre serem estratégias de pensamento totalizantes e

romperem com a totalização imposta pelo paradigma cartesiano-newtoniano:

Tanto o marxismo como a psicanálise freudiana foram acusados
de serem ‘metanarrativas’ totalizantes, e no entanto é possível
afirmar que foram fecundos em análises do pós-modernismo
exatamente porque seu modelo ‘fendido’ (ao mesmo tempo, a
dialética e a luta de classes, ou as oposições manifesto/latente e
consciente/inconsciente) dá margem a um tipo de totalização
antitotalizante ou de centralização descentralizada que é muito
pós-moderno – ou contraditório.109

Não podemos negar, entretanto, que, quando se busca pensar em termos de

sutis diferenças, é difícil se expressar através de oposições e exclusões binárias. É

esse o desafio de obras como as de Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst e outras,

algumas das quais adjetivadas por Hutcheon de pós-modernas. Elas...:

108 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p 26
109 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 86
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(...)desafiam o pressuposto humanista de um eu unificado e uma
consciência integrada, por meio do estabelecimento e, ao mesmo
tempo, da subversão da subjetividade coerente. O que está sendo
contestado pelo pós-modernismo são os princípios de nossa
ideologia dominante (à qual, talvez de maneira um tanto
simplista, damos o rótulo de “humanista liberal”): desde a noção
de originalidade e autoridade autorais até a separação entre
estético e político. O pós-modernismo ensina que todas as práticas
culturais têm um subtexto ideológico que determina as condições
da própria possibilidade de sua produção ou de seu sentido. E, na
arte, ele o faz deixando visíveis as contradições entre sua auto-
reflexividade e sua fundamentação histórica. Na teoria, seja ela
pós-estruturalista (termo que hoje parecemos utilizar para
abranger tudo o que existe desde a desconstrução até a análise de
discurso), marxista, feminista ou neo-historicista, as contradições
nem sempre são tão visíveis, mas costumam ser implícitas – como
ocorre na autoridade antiautorizadora de Barthes ou na mestre-
narrativização de Lyotard para nossa suspeita em relação às
narrativas-mestras.110

Portanto, não apenas as fronteiras entre os gêneros literários foram

ultrapassadas. Em termos mais gerais, falando dos movimentos sociais (sobre os

quais voltaremos a falar, brevemente, ainda nesse capítulo), mesmo as fronteiras

entre os papéis sociais atribuídos a cada sexo e que são constitutivos da identidade

sexual dos indivíduos começam a ser relativizadas. Para parcelas mais esclarecidas

do pensamento feminista ou homoerótico contemporâneo, por exemplo, já não

bastam generalizações essencialistas em torno da condição gay ou feminina.

Começam a ser destacadas as sutis diferenças que podem ser escamoteadas ao se

falar genericamente da condição das mulheres111 ou dos homossexuais112.

Toda generalização e classificação taxonômica tende a ser desafiada por um

tipo de pensamento que busca enxergar as sutis diferenças, antes apagadas pela

negação logocêntrica do mundo. Numa perspectiva holística, por exemplo,

110 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p 15
111 - Cf. HOLLANDA, Heloísa Buarque. O feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro :
Rocco, 1994.
112 - Cf. TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia
à atualidade. Rio de Janeiro : Record, 2000.
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qualquer sistema tem um grau muito grande de interdependência e abertura com

relação ao meio circundante. Nós estamos distantes, portanto, da concepção de

mundo que dá origem tanto ao sujeito monádico cartesiano quanto à objetividade

absoluta positivista. Não se pode facilmente, no presente contexto, falar em

distinções claras entre sujeito e objeto do conhecimento. Não há aqui, no campo

dos estudos e dos empreendimentos artísticos literários, por exemplo, espaço nem

para a subjetividade romântica nem para a objetividade de recorte realista. Sujeito

e objeto se sobredeterminam reciprocamente.

Da mesma forma, não se pode mais tranqüilamente recorrer à entidade

mitológica, o “autor”, ou se falar na originalidade absoluta de certas obras. Autores

e obras são sistemas abertos, relativamente autônomos e diferentes entre si, mas

também em permanente contato com o meio cultural em que estão imersos.

Também não se pode mais falar na autonomia absoluta das obras de arte (como

pretendeu o modernismo) e muito menos resumir toda a explicação do fazer

artístico vinculando-o a determinado contexto histórico. Nessa direção,

acreditamos que a visão unitária e transdisciplinar da filosofia da linguagem, dos

estudos culturais e da crítica literária desenvolvidas por Bakhtin se aproxima, ainda

que o mencionado autor faça uso da linguagem do materialismo histórico e

dialético, da visão holística e sistêmica identificada aqui como um novo paradigma.

Forjando categorias de interpretação fundamentais como “polifonia” e

“dialogismo”, apreendendo uma noção de “texto” como aquilo que diz respeito a

toda produção cultural fundada na linguagem e afirmando que não há produção

cultural fora da linguagem, Bakhtin apaga as linhas divisórias entre texto e

contexto, entre o estrutural e o histórico.
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Embora, no livro sagrado da civilização ocidental, esteja escrito: “no

princípio era o verbo”, durante um longo percurso da história cultural do Ocidente,

apenas os poetas, loucos e visionários admitiam estar criando parcelas de realidade

através da linguagem. Um pouco mais recentemente, na perspectiva cartesiana-

newtoniana, cientistas, filósofos e historiadores, em geral, não se preocupavam

senão com a instrumentalidade da linguagem e acreditavam poder elaborar

instrumentos conceituais capazes de expressar objetivamente aspectos do real.

Ao reconhecer que “É escritor aquele para quem a linguagem é problema,

quem sente sua profundidade, não a sua instrumentalidade ou sua beleza113”,

Roland Barthes pode nos ajudar a compreender a natureza fundamentalmente

política, nos dias de hoje, do fazer estético de Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst e

de outros tantos artistas contemporâneos. Alguns escritores contemporâneos

tomaram para si, com maior ou menor consciência, a tarefa de desconstruir a

ditadura da objetividade, imposta pela hegemonia do logocentrismo na cultura

ocidental. Gostaríamos, entretanto, de afirmar: a literatura, diante da longa

hegemonia cultural da metafísica da idealidade platônica, sempre representou no

Ocidente um lugar de resistência e revolta, onde a linguagem nunca pôde ser

reduzida inteiramente à sua função instrumental. Porém, contemporaneamente,

diante do recuo das pretensões logocêntricas de alguns cientistas, filósofos, críticos

literários e historiadores, certos artistas e escritores contemporâneos têm tido a

oportunidade de reafirmar, através de produções textuais, o caráter de resistência

política que existe na problematização da linguagem, característica fundamental da

atividade dos escritores realmente dignos desta adjetivação. É escritor aquele que
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escreve apesar das precariedades da linguagem e por causa mesmo dessas

precariedades. É escritor aquele que insiste na linguagem apesar de sabê-la um

instrumento precário. Ao enfatizarem a visibilidade da linguagem, com todos os

seus percalços, ao ressaltarem o caráter problemático da aventura de criar sentido

através de elaborações discursivas, ao destacarem e acatarem os diferenciados

pontos de vista que nascem dos infinitos estados de consciência de seus

personagens e das infinitas situações do ser diante do mundo e da sociedade, os

escritores se afastam tanto da solidão imperial do sujeito monádico cartesiano

quanto da indiferença objetiva do observador científico neutro. A criação literária

soube conservar e destacar a mediação, junção imanente e imediata entre o

observador e o acontecimento observado.

Vimos, no capítulo anterior, o mundo eficiente, lógico e míope criado pela

racionalidade científica de recorte iluminista. A ciência se limita ao estudo das

propriedades essenciais dos corpos, aquelas que podem ser medidas e

quantificadas. Impressões subjetivas causadas pelo som, pela cor, sabor ou cheiro,

são desprezadas. Sem tato, olfato e gosto, perdem-se também todas as noções de

valores morais e estéticos. A experiência concreta é expulsa do mundo regido por

valores científicos abstratos. Será oportuno destacar que Julia Kristeva, em Sentido

e contra-senso da revolta114 , procura contribuir para a ultrapassagem da noção de

texto e quer introduzir em seu lugar a noção de experiência ou de experiência-

revolta. Certo fazer literário exercita sua revolta política contra o mundo

burocratizado da razão instrumental contemporânea ao insistir em reintroduzir no

113 - BARTHES, Roland. Critique et verité, Le Seuil, Paris, 1966. p. 46 APUD: KRISTEVA, Julia.
Sentido e contra-senso da revolta. Rio de Janeiro : Rocco, 2000.
114- KRISTEVA, Julia. Sentido e contra-senso da revolta. Rio de Janeiro : Rocco, 2000. p. 24
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universo abstrato da linguagem a experiência concreta (sempre lúdica e epifânica):

o gosto, o cheiro, a dor, o prazer, o ódio, o amor...

Assim, certo fazer literário contemporâneo busca devolver vida ao universo

excessivamente humano e abstrato das palavras, busca romper com as fronteiras

entre arte e vida, tornando o fazer literário uma experiência de limites:

A experiência política, social e intelectual dos anos 60 ajudou a
permitir que o pós-modernismo fosse considerado como aquilo que
Kristeva chama de “escrita-como-experiência-dos-limites: os
limites da linguagem, da subjetividade e da identidade sexual, bem
como – poderíamos também acrescentar – da sistematização e da
uniformização. (...) Indiscutivelmente, ela significou um repensar e
um questionamento das bases de nossas maneiras ocidentais de
pensar, que costumamos classificar, talvez com demasiada
generalização, como humanismo liberal. 115

A experiência política, cultural e social dos anos 60 – especialmente a

experiência dos movimentos sociais das chamadas minorias de poder: movimentos

feminista, homoerótico, étnico, ecológico, contracultural... – tem uma estreita

correlação com a emergência do paradigma holístico. Algumas das posturas

estéticas e políticas adotadas por artistas contemporâneos, alguns dos quais

encarados por Linda Hutcheon como criadores de obras pós-modernas, são

derivadas de uma perspectiva que poderíamos chamar, genericamente, de

contracultural. Naturalmente, estamos encarando a contracultura como algo que

extrapola o movimento hippie em sentido estrito. Foi contracultural, em certo

sentido, o espírito das décadas de 60 e 70.

Uma das formas privilegiadas de repensar e questionar as bases de nossas

maneiras ocidentais de pensar, herdada das posturas críticas dos movimentos

115 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p 25
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sociais das minorias, destacada por Linda Hutcheon, é a presença do ex-cêntrico

em certo fazer literário contemporâneo. A postura interrogativa e a contestação

diante da autoridade da razão instrumental e dos seus burocratas de plantão são

resultados culturais da revolta descentrada da “política molecular”116 da década de

60. Nos capítulos seguintes, retomaremos o tema do ex-cêntrico em nossa leitura

de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst.

Certos pensadores e artistas contemporâneos desafiam os discursos

centralizados, canônicos, hierarquizados e fechados das narrativas-mestras

ocidentais. Estão de ouvidos bem abertos para todos os discursos e personagens

que estiverem fora do centro. Ou seja, que se afastem da humanidade abstrata

inventada pelo humanismo ocidental. O Homem genérico começa a se revelar

como uma estratégia discursiva do centro cultural e economicamente hegemônico

para impor seu ponto de vista: branco, masculino, letrado, heterossexual,

monogâmico, proprietário, ocidental e monoteísta. Nas margens e nas fronteiras do

mundo organizado pela racionalidade iluminista é que alguns artistas e críticos

foram encontrar seus personagens e seu espaço de atuação. Assim, vai-se buscar o

ponto de vista do estrangeiro, do selvagem, do louco, dos marginalizados por

motivos políticos, sexuais, morais, culturais... Enfim, vai-se buscar uma perspectiva

descentrada. Essa perspectiva é que Linda Hutcheon chama de ex-cêntrica.

Porém, não se trata de destruir toda e qualquer ordem e todo e qualquer

centro. Há uma necessidade humana vital de estabelecer a ordem. Faz parte de

116 - O tema da “micropolítica” foi por nós abordado em nossa dissertação de mestrado. CARVALHO,
Cláudio. Roberto Freire: uma paixão no labirinto : um estudo dos romances Cleo e Daniel e Coiote. Rio
de Janeiro : UFRJ, Faculdade de Letras, 1996. 317 fls. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira)
Fac. de Letras, UFRJ, 1996.
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nossa busca, digamos, natural de transcendência a tendência que temos de

transformar o caos em cosmos. Se tal afirmação não é verdadeira, é, pelo menos, no

que provisoriamente acreditamos.

Não se trata também de transformar o atual centro em margens e as

margens atuais em centros permanentes. Toda ordem não passa de resultado das

elaborações provisórias dos seres humanos. Tanto quanto a estrutura da língua a

estrutura política e institucional são resultados do conflito, da negociação e do

diálogo entre seres humanos concretos. Não existe nenhum centro natural,

abstrato e preexistente. O caráter renovador da ação de repensar as margens e as

fronteiras reside na recusa a qualquer espécie de discurso dicotômico. Não existem

contradições absolutas e, muito menos, sínteses históricas de teleológico

salvacionismo. Em direção contrária à homogeneização, imposta pelo modelo

cultural ocidental, o discurso artístico e crítico que abre espaço para o ex-cêntrico

trata daquilo que é híbrido, diferente, heterogêneo e provisório.

No campo teórico do feminismo, por exemplo, pensadoras como Gayatri

Spivak117 e Teresa de Lauretis118 atacam perigosos essencialismos que podem restar

escondidos em expressões como “história alternativa” ou “gênero como diferença

sexual”. Ao ressaltar o caráter de construto cultural das narrativas históricas,

Spivak nos permite refletir sobre a perigosa generalização centralista e colonialista

que pode existir por trás de supostas “histórias alternativas das mulheres”,

redigidas a partir da perspectiva de feministas bem instaladas nos centros

Cf. também: GUATTARI, Felix. Micropolítica: cartografia do desejo. Petrópolis, Vozes, 1986 e
GUATTARI, Felix. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. 2. Ed. Brasiliense, 1985.
117 - SPIVAK, Gayatri. Quem reivindica a alteridade? In: HOLLANDA, Heloísa Buarque. O
feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro : Rocco, 1994.
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hegemônicos de produção cultural ou nas classes sociais dominantes das

sociedades pós-coloniais. Teresa de Lauretis destaca o conceito de gênero e aponta

como tal conceito acaba se tornando uma deficiência e uma limitação para o

pensamento feminista. Procura demonstrar como o gênero é engendrado não

apenas a partir da diferença sexual, mas também por meio de códigos lingüísticos e

culturais, sendo o gênero também um construto cultural nascido de uma complexa

tecnologia política.

Na mesma direção, tratando embora de temática diversa, Edward Said

afirma:

“... sem examinar o orientalismo como um discurso, não se pode
entender a disciplina enormemente sistemática por meio da qual a cultura
européia conseguiu administrar – e até produzir – o Oriente política,
sociológica, ideológica, científica e imaginativamente durante o período
pós-iluminista.”119

Não se trata, portanto, de opor abstratas alternativas culturais orientais ou

de qualquer outro grupo étnico à cultura ocidental hegemônica. As chamadas

culturas orientais só são vistas como algo homogêneo diante de construtos

discursivos como a cultura ocidental. Não se trata também de inverter a

dominação patriarcal e criar alguma espécie redentora de matriarcado. Conceitos

como feminino, homoerótico, Oriente, Terceiro Mundo e tantos outros, nascem em

função de sua diferença diante de outras abstrações discursivas como masculino,

heterossexual, Ocidente, Primeiro Mundo.

118 - LAURENTIS, Teresa. A tecnologia do gênero, In: Cf. HOLLANDA, Heloísa Buarque. O
feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro : Rocco, 1994.
119 SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo : Companhia das Letras, 1996.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


111

Há, no movimento de pensar as margens, um nítido afastamento em relação

à idéia de centralização e demais noções associadas: universalidade, origem,

unidade, pureza étnica, língua nacional institucionalizada, história monumental e

progressivamente linear... Esta tendência implica numa valorização de aspectos

ligados ao regional e ao local. O questionamento do sujeito cartesiano unificado

levou a uma descrença em relação a qualquer sistema totalizante. É, no mínimo,

curioso perceber mais esse paradoxo contemporâneo, que nos é apontado por

Linda Hutcheon: a desconfiança diante da homogeneização ocorre no plano de

certa vertente do pensamento ocidental justamente quando há um impulso

homogeneizante por parte da sociedade de consumo do mundo globalizado 120.

Torna-se inevitável esboçar aqui algumas reflexões, de natureza histórica e

sociológica, sobre a chamada reconfiguração de identidades e sobre as questões em

torno das identidades étnicas e da emergência de novas identidades relativas às

chamadas minorias de poder: grupos feministas, raciais ou étnicos, grupos

homoeróticos, ecológicos etc. Tais questões estão ligadas ao tema das mudanças

culturais vinculadas à contracultura. Procuraremos explicitar nossa leitura da atual

fase globalizada do capitalismo e seu relacionamento com a questão das chamadas

minorias.

Comecemos, prudentemente, pelo óbvio: o ser humano é um animal

gregário. Por mais plurais que sejam, as sociedades humanas, estudadas pelas

ciências sociais, permanecem apresentando um ponto em comum: são os valores

culturais, transmitidos pelo grupo social, que fazem humanos os homens. É ao

120 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p 29
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grupo social que o homem deve sua humanidade (e, em sociedades mais

complexas, sua identidade).

Pode-se afirmar que a expressão ser humano peca por ser demasiado

genérica e totalizante. O uso da retórica iluminista em torno de uma humanidade

abstrata à qual se deve impor valores universais serviu – e continua servindo – a

toda espécie de dominação econômica e cultural. Desde os começos da Idade

Moderna, sob variados rótulos – colonialismo, imperialismo, globalização – a

imposição do modelo cultural ocidental tem-se feito sobre outros povos. Longe de

representar alternativa contrária à hegemonia ocidental, a consolidação de nações

autônomas nas Américas representou a destruição dos modelos alternativos de

civilização e o enraizamento do Ocidente nessas paragens.

Ainda na fase medieval, em plena competição com seus rivais muçulmanos,

o Ocidente (ficção ainda em processo de elaboração, obra aberta ainda por

completar-se) inventou sua fronteira histórica mais remota: a Grécia Clássica.

Ainda hoje, nas faculdades de ciências humanas, se pode ouvir falar do tal milagre

grego. A despeito das sofisticadas reflexões produzidas pelas milenares civilizações

orientais e mesmo pelos povos ameríndios conquistados na Idade Moderna, vários

dos nossos professores de filosofia continuam afirmando que o pensamento nasceu

na Grécia.

Devemos ressaltar que a construção do Ocidente foi feita não apenas

através do estabelecimento de fronteiras geográficas, mas também através do

estabelecimento de fronteiras históricas.

Contudo, abrir mão do etnocentrismo inercial de nossa civilização não

significa dizer que nada se produziu no pensamento ocidental que nos possa ser
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útil. E, muito menos, significa mistificar e inventar orientalismos exóticos. Tudo

pode e deve ser colocado em dúvida, mas, no momento, creio ser razoável partir da

premissa que afirma ser o homem um animal gregário que fundamenta sua

humanidade através da transmissão de valores culturais. Partimos dessa premissa

para enfrentarmos a problematização em torno do que se chama reconfiguração de

identidades.

Em nossa opinião, termos como etnia, raça, nação, Estado – que, de um

modo ou de outro, estão sempre relacionados com nossa consciência de identidade

cultural – parecem criações ficcionais derivadas da natureza gregária do animal

humano.

Temos já uma longa trajetória humana sobre o planeta e o que chamamos

arrogantemente de história corresponde a um período relativamente curto dessa

trajetória. Ao fixarmos o começo da história humana no começo do Estado e na

invenção da escrita, corremos o risco de esquecermos dados essenciais de nossa

tendência gregária.

Estamos pretendendo argumentar que noções como etnia, raça, nação,

cidadania, Estado e tantas outras, relacionadas com uma identidade social, são

apenas expressões de nosso gregarismo inercial, destruído pelo Estado e pela

propriedade.

O homem, por uma questão de sobrevivência, se identificava com os outros

membros de seu grupo apenas por serem membros de seu grupo, sem que isso

implicasse em especulações metafísicas sobre em que consistia o ser dessa

identidade. Perguntas sobre preferências religiosas, cor de pele, costumes

lingüísticos ou alimentares não teriam cabimento em tal contexto. O Estado desfez
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os laços naturais que uniam o corpo social e substituiu a solidariedade e a moral

selvagem pela Ética e pela Lei do Estado. Quando as civilizações do Oriente

Próximo começaram a se organizar em torno do rei-divindade, surgiram os deuses,

os estandartes, as distinções entre traços fisionômicos e as demais racionalizações

de nosso gregarismo inercial.

Desenraizado de sua identidade gregária inercial (sem dúvida, tão

polimórfica e plural quanto são os agrupamentos humanos), o homem foi-se

acostumando a absorver padrões identitários culturais derivados das construções

engendradas pelos aparelhos institucionais dominantes. O membro do grupo, que

se reconhecia e era reconhecido pelo agrupamento, passou a se reconhecer e ser

reconhecido por sua função perante os aparelhos institucionais dominantes.

Estamos, evidentemente, nos referindo aos agrupamentos humanos onde a

apropriação do excedente de produção por parte de uma minoria acabou dando

origem à sociedade de classes. Neles, uma elite de controladores dos meios de

produção organizou, através de uma burocracia, a forma como se daria o

relacionamento social e como os diferentes membros do grupo seriam

reconhecidos pela sociedade.

No Ocidente, desde o surgimento do Estado-nação, tais identidades

culturais, organizadas em função dos interesses das classes dominantes, estiveram

sempre relacionadas com uma posição perante o Estado. Uma das funções sociais

do Estado Moderno foi, sem dúvida, fortalecer os laços identitários nacionais entre

os integrantes das nações européias.

A história do Estado-nação se confunde com a história da disputa pela

hegemonia econômica e cultural entre uma decadente classe de senhores feudais e
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uma burguesia em ascensão. O renascimento comercial e urbano, o contato com o

Oriente muçulmano e a conseqüente intensificação das atividades mercantis

fizeram surgir, nos burgos medievais, uma nova classe de comerciantes, com

interesses mais cosmopolitas do que os antigos senhores feudais (dentre eles, os

membros do alto clero). A burguesia – então, burguesia comercial – será a grande

responsável pelo processo de centralização política e administrativa que levará à

destruição do feudalismo.

Durante os primeiros cinco séculos que se sucederam à queda do escravismo

romano, no fragmentado mundo medieval, a religiosidade cristã – administrada

pela maior herdeira do Império Romano, a Igreja Católica – foi o elo cultural que

sustentou os laços identitários entre os homens europeus. Era a Igreja que

batizava, o Senhor que protegia e Deus que reconhecia seus fiéis.

Paradoxalmente, ao tentar fortalecer o aparelho de Estado, em busca de um

maior contato com áreas comerciais fora dos limites feudais, a burguesia teve que

desafiar o universalismo cristão que era hegemônico entre os europeus. Em busca

de novas áreas comerciais – e progressivamente se dedicando ao controle da

produção de mercadorias e não apenas à circulação –, a burguesia teve que

transformar seus interesses econômicos em interesses nacionais. Através de

alianças com as realezas medievais, a burguesia promoveu a centralização política

que, anos mais tarde, tornaria possível a expansão comercial e marítima européia.

Em certo sentido, a idéia de um deus único e universal defendida pelo cristianismo

não era totalmente incompatível com os interesses expansionistas da burguesia

comercial européia. O que não parecia agradá-la era a hegemonia aristocrática na

Igreja Católica. Ainda assim, em países como Portugal e Espanha, a aliança entre
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Igreja, burguesia comercial e parte dos senhores feudais conseguiu garantir o

sucesso do expansionismo ibérico.

Apesar das justificativas religiosas para o Absolutismo Monárquico, o Estado

Moderno refletia a tensão entre a influência crescente da burguesia e a força

persistente dos senhores feudais (dentre eles, o alto clero). Outras matrizes

identitárias, digamos, leigas, vieram se somar ao universalismo cristão. Surge,

então, o pano de fundo que daria origem ao nacionalismo europeu. Um

nacionalismo contaminado pelo furor messiânico do cristianismo. Richard

Jenkins121 nos faz ver que as bases culturais das nações modernas estão ligadas aos

reinos medievais nascidos da decadência do império romano e das invasões

bárbaras.

A mentalidade messiânica dos cruzados, os interesses econômicos da

burguesia, os interesses territoriais da decadente aristocracia e a concentração de

poder nas mãos da Monarquia Absoluta deram origem à expansão européia pelo

mundo, obra em função da qual nasceram os Estados Nacionais.

A expansão acima mencionada, nos dias de hoje, parece consumada ou a

caminho de consumar-se. Devem advir daí os recentes choques identitários

nacionais contemporâneos. As nações, acostumadas a competir entre si, parecem

preparar-se para administrar em conjunto, de acordo com os interesses do capital,

os conflitos internos e internacionais oriundos dos descontentamentos com a

ordem burguesa. A ideologia burguesa – cristalizada no pensamento de recorte

iluminista – parece desejar, atualmente, adquirir uma feição mais

internacionalista. Embora o controle do aparelho estatal ainda seja fundamental
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para a manutenção do capitalismo internacionalizado e para o controle das

populações locais – veja-se o poder de fogo concentrado no Estado norte-

americano e os investimentos cada vez maiores em segurança pública e

comunicação social –, a tão propalada globalização do mundo corresponde à

centralização do poder nas mãos da burocracia estatal, de algumas instituições

financeiras e umas poucas empresas internacionais. Não há, de fato, uma redução

de poder do Estado-nação porque, verdadeiramente, o poder do Estado-nação

sempre foi, tanto quanto o poder da Igreja medieval, um poder gerencial,

repressivo e simbólico. Em nossos discursos acadêmicos, as nações podem

corresponder a fronteiras imaginadas e serem denunciadas como meras abstrações

discursivas. Porém, conforme vemos em nossos telejornais, a ação militar de

Estados como os EUA ou como Israel, por exemplo, mostra que eles são

comunidades imaginadas capazes de produzir petardos bem concretos que

derramam o sangue bem real de pessoas de carne e osso. No mundo atual, o Estado

é, sem dúvida, um mecanismo ideológico de duplicação do mundo tão poderoso

quanto teria sido, no passado, a Igreja. Mais eficaz, talvez, porque o mito da

racionalidade pragmática burguesa é mais difícil de ser denunciado do que a frágil

mitologia cristã, cheia de acontecimentos absurdos e dependente de atos de fé. É,

entretanto, preciso compreender o Estado como uma entidade em pleno

movimento e não como um ser imóvel e a-histórico. Se assim o olharmos,

poderemos ver que os Estados contemporâneos se encontram em processo de

transformação, porém, longe estão de se encontrarem em decadência. O que se

encontra em decadência, talvez, a despeito das formalidades democráticas (como

121 - JENKINS, Richard. Rethinking ethnicity: arguments and explanations. London : Sage
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eleições liberais burguesas), é a interferência dos homens comuns nas máquinas

estatais.

Entretanto, o papel cultural do Estado parece sofrer atualmente grande

modificação. Depois das duas grandes Guerras Mundiais e da Guerra Fria, o

nacionalismo parece ser algo que não interessa mais as duzentas e poucas

empresas e especuladores internacionais que controlam o planeta. De fato, a

repartição geopolítica do mundo parece estar consumada e o Estado precisa

aprender a promover esta espécie de internacionalismo sob a hegemonia dos

antigos burgueses, dos especuladores internacionais e de seus quadros

burocráticos. Conforme afirmamos anteriormente, longe de representar alternativa

contrária à hegemonia ocidental, a consolidação de nações autônomas nas

Américas representou a destruição dos modelos alternativos de civilização e o

enraizamento do Ocidente nessas paragens. Da mesma forma, poderíamos dizer

que a Revolução Comunista Chinesa representou a preparação final daquele

imenso continente para sua integração ao modelo econômico e cultural

hegemônico que se expandiu com as caravelas.

O que parece estar ocorrendo é uma espécie de desconstrução dos mitos

nacionais modernos e uma progressiva gestação de uma cultura internacional de

hegemonia ocidental.

Além da religiosidade cristã inercial, entre os mitos leigos mais poderosos

cultivados pelo Estado estão, sem dúvida, a língua nacional (e mesmo a noção de

uma cultura nacional) e o uso artístico dessa língua (batizado de literatura, lá pelo

século XVIII). Ambos se encontram, atualmente, em baixa.

Publication, 1997.
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Como argumenta Luiz Costa Lima:

Na competição pela hegemonia européia, primeiro França e
Espanha, depois Inglaterra e França, usavam das armas de que
pudessem dispor para retirar do adversário a primazia. E assim,
muito embora, ‘a velha razão de Estado pensasse abstratamente
[...] (e) postulasse uma natureza humana sempre idêntica a si
mesma’, o Estado nacional começou a se apropriar da literatura
antes mesmo de ela se apresentar como território próprio e por
excelência do sujeito individual.122

O individualismo foi, sem dúvida, uma resposta burguesa ao coletivismo

feudal cristão. Foi sugerido pelo Renascimento, estimulado pela Reforma

Protestante, universalizado através do cogito cartesiano. Atingiu, entretanto, sua

plena formulação – ganhando dimensões políticas, jurídicas, metafísicas e

científicas – no Iluminismo francês e na literatura romântica. A partir dessa matriz,

identidade social passou a ser confundida com subjetividade individual. O objetivo

da atividade cultural e do Estado passou a ser formar indivíduos cada vez melhores.

Curiosamente, porém, antes da língua, do pensamento e da literatura serem vistos

como expressões da subjetividade individual (no sentido dos séculos XVIII e XIX),

eles foram índices de identidade nacional. E como aponta Costa Lima, mesmo “o

sujeito individual, no caso o poeta, era tomado como parte do todo a que

pertencia, a nação, cujo modo de ser refletiria”123 . Desta forma, o culto ao gênio

individual é ainda o culto ao Estado-nação. O gênio é a expressão máxima das

capacidades realizadoras do Estado. Mesmo que o gênio se mostre refratário aos

anseios públicos e nacionais, mesmo que ele seja maldito e excêntrico, o que

importa é que ele possa ser apresentado como uma realização suprema da alma

122 LIMA, Luiz Costa. Literatura e nação; esboço de uma releitura. Revista brasileira de literatura
comparada - N.1 (1991) - Rio de Janeiro : Abralic, 1991 - v. In: p. 33
123 - Idem. p. 33
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coletiva. O gênio – literário, científico, político – é o santo mártir do culto leigo do

Estado. Daí a importância geopolítica das antologias, dos estudos universitários

das literaturas nacionais e dos cânones. A literatura comparada, em seus

primórdios, desempenhou o papel diplomático e bélico neste conflito cultural entre

as literaturas nacionais.

Poderá soar como uma heresia o que afirmaremos em seguida, mas parece-

nos simplesmente que o colonialismo e o imperialismo – num sentido restrito – já

cumpriram o seu papel histórico e lograram impor o modelo cultural ocidental a

quase todo o mundo. Por isso, estamos inaugurando uma nova fase desse mesmo

modelo, em que o papel do Estado está sendo redimensionado, e que se apresenta

sob o simpático nome de globalização.

Não se pode falar sem o uso de prudentes aspas em “independência” dos

países latino-americanos e em “descolonização” da África e da Ásia. O resultado do

processo de independência política dos países latino-americanos – e mesmo dos

Estados Unidos – não foi outro senão o enraizamento dos padrões civilizacionais

europeus no continente americano. Será, talvez, um pouco cedo, mas cremos que

reflexão semelhante poderia ser feita com relação ao que ficou conhecido como

“descolonização” da África e da Ásia. Como afirma Nestor Garcia Canclini124, o

lugar da América Latina ainda é de dependência. O mesmo se pode afirmar com

relação à África e à Ásia. Se pensarmos em termos de matriz cultural e de modelo

econômico, mesmo países bem sucedidos, como EUA e Japão, representam

derivações do modelo cultural e econômico articulado com o processo histórico

deflagrado pela ascensão da burguesia comercial européia (que culminaria com o
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controle da produção – e não apenas da circulação – de mercadorias por parte da

classe burguesa, na Revolução Industrial).

Seria, entretanto, impróprio afirmar que não existe uma crise de identidade

e um mal-estar que rondam a civilização ocidental. As esperanças emancipatórias,

científicas e democráticas derivadas do Iluminismo prometeram demais aos

cidadãos ocidentais e ocidentalizados para que não causassem uma fortíssima

decepção. Curiosamente, entre os desdobramentos burgueses e socialistas do

sonho iluminista, do lema da Revolução Francesa – “liberdade, igualdade e

fraternidade” –, restou esquecida a mais abstrata e o mais amorosa das palavras: a

fraternidade. A liberdade, enfatizada pelo liberalismo burguês, e a igualdade,

enfatizada pelos diversos matizes do socialismo, são as dimensões de destaque do

lema revolucionário que marcou os projetos e utopias sociais com os quais temos

convivido na contemporaneidade. São justamente as dimensões que se encontram

mais próximas de uma apreensão pela via intelectual. A palavra fraternidade

acabou sendo esquecida porque justamente diz respeito aos aspectos afetivos de

nossas personalidades. Aspectos estes considerados menores diante da ênfase dada

à razão pela ideologia iluminista e seus desdobramentos.

O contato com os povos colonizados e com as populações neocoloniais levou

o Ocidente a olhar para suas próprias contradições e imperfeições. Além disso, são

evidentes os impactos ambientais causados pela produção industrial movida pelos

interesses econômicos e financeiros do mercado. Também a insatisfação com as

satisfações hedonistas oferecidas pelo mercado cultural contemporâneo e o ritmo

de vida acelerado, solitário e sem sentido da vida moderna não permitem que se

124 - CANCLINI, Nestor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multinacionais da
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pense sem uma certa decepção na falência das promessas luminosas da Ciência e

do Estado democrático.

Desde que as Revoluções Burguesas e a Revolução Industrial instauraram o

domínio do capitalismo sobre os diversos níveis de organização da civilização,

surgiram também as alternativas culturais e políticas ao sistema, dentro do próprio

Ocidente e em suas periferias, com o objetivo de dar resposta aos problemas

colocados pelo novo sistema econômico que lançaria seus tentáculos em direção a

todo o planeta, transformando o mundo numa grande, porém, socialmente

desigual, aldeia global, sob a hegemonia ocidental. Sobre esse tema, leia-se Stuart

Hall125, em um artigo onde a globalização é vista como a nova forma de um

processo globalizante anterior.

Algumas pichações colocadas nos muros de Paris, durante os episódios de

Maio de 1968, eram retiradas de textos de Rimbaud e de alguns de seus herdeiros

surrealistas. Isto parece indicar que, pelo menos no espírito de alguns homens, a

crise do modelo cultural ocidental, baseado na racionalidade iluminista, não é tão

pós-moderna quanto alguns parecem imaginar.

Afirmar que as idéias de progresso e racionalidade se tornaram

hegemônicas durante a modernidade, tanto entre setores ligados à burguesia

quanto entre setores que defendiam – ou julgavam defender – os interesses do

proletariado, absolutamente, não significa dizer que não existiram críticas às idéias

de progresso – identificado com mero avanço tecnológico – e à racionalidade

pragmática e contábil do burguês.

globalização. Rio de Janeiro : Ed. UFRJ, 1995.
125 - HALL, Stuart. The local and the global: globalization and ethnicity. p. 20
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Durante um longo período, a hegemonia ideológica da racionalidade

iluminista logrou êxito em identificar qualquer crítica ao progresso e à

racionalidade com mero decadentismo, obscurantismo ou reacionarismo político.

Nunca, porém, deixaram de existir os que desconfiassem de um progresso tão

retilíneo e de uma razão tão triunfal.

Nos anos 60 e 70, enquanto boa parte da esquerda latino-americana estava

sendo perseguida pelas ditaduras militares que se disseminaram pelo continente

(sob a tutela dos democráticos norte-americanos) ou estava às voltas com a

construção do paraíso socialista (em Cuba ou mesmo em alguns sonhos chilenos),

o mundo do capitalismo desenvolvido e os países socialistas, especialmente os do

leste europeu, já estavam convivendo com as questões trazidas pela modernidade

no poder. As democracias burguesas e as democracias populares apresentavam

pontos de sustentação ideológica que, apesar da Guerra Fria, se assemelhavam, a

saber: ambas tinham uma perspectiva de progresso identificada com o avanço

ininterrupto das forças produtivas; ambas tinham a racionalidade, a ciência e a

educação como valores culturais a serem defendidos e preservados; e, sobretudo,

ambas consideravam que o poder nas sociedades deve ser exercido em nome da

maioria.

Porém, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, o equilíbrio de forças

entre as nações estava mais sustentado por avanços tecnológicos e pela corrida

armamentista do que fundamentado por abstrações democráticas e pela melhoria

do padrão de vida das pessoas naquelas respectivas sociedades.

O chamado socialismo real se mostrava, na realidade, cada vez menos

próximo do sonho de liberdade e prosperidade de socialistas do mundo inteiro.
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Vieram os escândalos relativos ao Governo de Stálin. Veio a Guerra do Vietnã e a

falta de perspectiva de milhares de jovens.

A chamada descolonização da África e da Ásia, o crescimento econômico do

Japão e uma nova orientação no discurso da Antropologia e das ciências humanas

em geral permitiram que o Ocidente – através de uma visão cada vez menos

etnocêntrica de sua própria cultura – pudesse colocar em questão seu próprio

modo de vida. Some-se a esses fatores a chegada, cada vez mais numerosa, de

populações oriundas das áreas neocolonizadas, que se incorporaram, nem sempre

de forma fácil, às formações sociais dos antigos países imperialistas.126

Os problemas da sociedade industrial, comuns entre democracias burguesas

e populares, não puderam ser mais escamoteados por uma perspectiva meramente

bipolar, em torno do conflito ideológico da Guerra Fria.

A questão social, tão cara a Marx e seus contemporâneos socialistas e

anarquistas, não estava – e não está –, evidentemente, resolvida. Especialmente

nos países do que antes era chamado de capitalismo periférico (para onde o

capitalismo central exportou boa parte de suas contradições sociais), as

desigualdades e as péssimas condições de vida de populações inteiras continuavam

– e continuam – causando indignação aos que tinham algum respeito pelo

próximo e pela dignidade humana.

Porém, numa perspectiva mais antropológica de nosso modelo cultural, os

problemas sociais pareceram mais complexos do que simples fatos a serem

solucionados por planos qüinqüenais ou por brilhantes pacotes econômicos. A

própria racionalidade que dá origem a esses planos está posta em questão.

126 - HALL, Stuart. The local and the global: globalization and ethnicity. p. 24
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Os agentes sociais mostraram-se mais complexos e mais plurais do que uma

ambiciosa burguesia e um abstrato proletariado. Percebeu-se, pouco a pouco, que o

mundo era habitado por minorias étnicas e religiosas submetidas a toda espécie de

opressão. As mulheres, os grupos homoeróticos, os jovens, os velhos e as crianças,

submetidos à tirania de um modelo cultural patriarcal que se expandia pelo

mundo, começaram a aparecer também como agentes sociais e como objeto de

reflexão científica e política.

As aproximações entre marxismo e psicanálise – Reich, Marcuse e outros –

permitiram que se encontrassem as correlações entre repressão sexual e exploração

do trabalho alienado das massas trabalhadoras. A retomada de pensadores como

Heidegger e Nietzsche – especialmente pela corrente de pensamento que ficou

conhecida como desconstrução – permitiu que se vislumbrasse o caráter

logocêntrico, desvitalizante e desvitalizado do pensamento essencialista e

ontológico que se tornou hegemônico no Ocidente desde Platão.

Por outro lado, mesmo no mundo capitalista, muitos sindicatos começaram

a ocupar faixas de poder dentro da sociedade institucionalizada e isto não serviu

para trazer modificações profundas na relação entre capital e trabalho. Também

dentro das democracias burguesas representantes do pensamento marxista

dominaram fatias de poder político, lugares em parlamentos, instituições

científicas etc. Tal fato não serviu para amenizar o chamado mal-estar de nossa

civilização. Serviu, isto sim, para diminuir o poder de fogo do discurso marxista

clássico. Daí porque muitos jovens ainda ávidos de mudanças do Movimento de

Maio de 68, na França, se declarassem “marxistas, da linha Groucho”.
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Surgia, assim, uma nova forma de contestação que tentava se adaptar às

transformações das sociedades industriais. Não limitava suas críticas às

contradições da sociedade capitalista. Iria criticar também toda a sociedade

industrial, tecnocrática, nas suas manifestações mais simples e corriqueiras.

A contracultura, devido a suas próprias características pouco ortodoxas, foi

facilmente vulgarizada e teve seu conteúdo crítico bastante esvaziado pela

publicidade e pelos mecanismos de reprodução ideológica da sociedade industrial.

No Brasil, muito do que foi proposto pelo que genericamente podemos chamar de

contracultura foi diluído pela força do modismo imposto pelos meios de

comunicação de massa.

Porém, o saldo cultural deixado por esse novo pensamento crítico da

sociedade industrial e pelos movimentos das chamadas minorias de poder é

inestimável. No mundo globalizado sob a hegemonia de algumas instituições

bancárias e uns poucos burocratas, sob o domínio bélico e científico de poderosas

máquinas estatais e sob um padrão cultural imposto pelas empresas de

comunicação de massa, são essas minorias que podem recuperar algo da influência

dos homens e das mulheres comuns sobre sociedades anônimas e plutocráticas tão

poderosas. Muito menos preocupado com resultados imediatos e com uma eficácia

política de valor duvidoso, o comportamento político herdado dos anos 60 e 70

deixou suas sementes e estas germinaram no movimento e no pensamento

holístico, ecológico, feminista, multiculturalista de hoje. Germinaram ainda nas

muitas organizações não governamentais e movimentos de minorias que defendem

as pessoas comuns (difícil falar em cidadão no mundo de hoje, talvez fosse mais

adequado retornar ao termo súdito) confrontados pelos interesses do Estado, seus

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


127

aparelhos institucionais e pela irracional busca de lucratividade das empresas.

Evidentemente, não se está aqui a mitificar toda espécie de ONG ou de articulação

política das chamadas minorias. Muitas delas se colocam no papel de braço auxiliar

do Estado ou dos conglomerados industriais e financeiros, isto, quando não se

vinculam a interesses e ações realmente escusos. Porém, assim como é preciso

conviver com a diversidade dos indivíduos e grupos sociais, será preciso conviver

com a diversidade de formas de organização alternativa.

Conforme já tivemos a oportunidade de afirmar, a solidariedade grupal é um

dado inercial no comportamento gregário do animal humano. Porém, não há

necessidade de nenhuma metafísica ou palavra para que tal solidariedade se

manifeste. Os grupos étnicos, ou melhor, a consciência de pertencer à determinada

etnia, comunidade, polis, nação, Estado, família, torcida de futebol é já uma

artificialidade, uma abstração. Os homens se agrupam, verdadeiramente, em torno

de seus interesses comuns.

Através do estudo de Hutchinson e Smith127, ficamos sabendo que o adjetivo

étnico deriva do termo grego ethnos, usado como sinônimo de gentio, em oposição

a heleno. Dentre os variados usos que os gregos antigos fizeram do referido termo,

gostaríamos de destacar uma acepção que conferia uma dimensão, digamos,

biológica a ethnos: a de um grupo de pessoas ou animais atuando juntos. Portanto,

os elementos gregos que integravam a sociedade de classes da Grécia Clássica

perceberam a solidariedade gregária daqueles agrupamentos e a expressaram em

oposição aos laços – culturais – que uniam e distinguiam os helenos. Hutchinson e

Smith ainda nos fazem ver que, desde a Antigüidade Clássica até a expansão anglo-
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saxônica pela América, o termo étnico conservou uma carga semântica que

separava um nós (civilizado, nacional) de um eles (étnico, selvagem).

Porém, ao se abstrair a noção de etnidade, já se abandona a eventual

naturalidade que ela traduzia. Se buscássemos retomar o sentido de ethnos aqui

destacado, não poderíamos afirmar que gregos da Antigüidade ou judeus

comporiam um grupo étnico, isto seria naturalizar relações sociais que são

culturais. Etnia, hoje, expressa uma naturalização de vínculos culturais mais

relacionados com a absorção de valores herdados das sociedades de classe que se

estruturaram com o surgimento da apropriação privada da riqueza socialmente

produzida. Portanto, não há caminho de volta. Buscar retornar a qualquer pureza

étnica será como buscar retornar à inocência perdida. As abstrações em torno do

que seria etnicidade são, desde a Grécia Clássica, construções civilizadas.

Entretanto, enquanto forma de resistência política de grupos que têm o legítimo

dever de lutar pelo respeito aos seus direitos, é inegável a importância atual de

alguns movimentos étnicos.

O que nos parece oportuno destacar é, sem dúvida, a feição adquirida pelas

questões raciais e étnicas no mundo contemporâneo. Para tanto, seguiremos os

passos esboçados no texto Rethinking ethnicity, de Richard Jenkins, especialmente

quando o autor destaca a questão da etnidade no mundo moderno.

Com o aparecimento do moderno Estado burocrático e do capitalismo,

comunidades étnicas adquiriram nova importância política. Surgiu uma oposição

entre etnias e a ideologia iluminista do Estado-nação. Isto produziu conflitos em

Estados que possuíam vários grupos étnicos. O exemplo eloqüente destes conflitos,

127 - HUTCHINSON, John e SMITH, Anthony D. Ethnicity. Oxford : Oxford University Press, 1996.
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destacado por Jenkins, é a ação dos revolucionários franceses diante das minorias

que estavam nos limites da nova nação francesa. Jenkins cita a frase de Clermont

Tonnerre, com relação à questão dos judeus: “aos judeus como nação não damos

nada. Aos judeus como indivíduos, tudo. 128

Em nossa opinião, seria um equívoco essencializar o ser judeu. A origem da

cultura judaica está relacionada com a sociedade de classes lideradas pelos

Patriarcas, Juizes e Reis hebraicos. Não há ninguém naturalmente judeu, da

mesma forma que não há ninguém naturalmente brasileiro. O conflito aí

manifestado se relaciona com a tensão entre uma cidadania burguesa e um

elemento étnico, como aponta Jenkins. Mas esse elemento étnico não deve ser

naturalizado. As etnias, em seu sentido mais moderno, são criações tão ficcionais

quanto o Estado-nação.

Entretanto, a existência do conflito revela o caráter do modelo iluminista

hegemônico, também pouco tolerante com a diferença. A cidadania burguesa leiga

foi tão imposta aos indivíduos quanto os valores teocráticos de qualquer espécie de

fundamentalismo. E o que se encontra numa profunda crise é, de fato, a cidadania

burguesa.

Ainda segundo Jenkins, a tensão entre cidadania burguesa e elemento étnico

se agudiza com a chegada de elementos oriundos das antigas colônias, igualmente

nacionais e étnicos. Também Stuart Hall129 aborda esse tema do seu ponto de vista

de cidadão inglês negro de origem jamaicana. Emerge a questão do

multiculturalismo: expressão política da tensão entre reações nacionalistas e

p. 4
128 - JENKINS, Richard Op. cit. p. 4
129 - HALL, Stuart. Op cit. p. 21
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minorias étnicas nos Estados Ocidentais. O Estado-nação europeu e seus

desdobramentos têm que ensinar a seus cidadãos tolerância para com a diferença.

O mesmo Estado-nação que, desde a Idade Moderna, seguindo os interesses

hegemônicos da burguesia e do capital, teve que ensinar a seus cidadãos brancos

que eles eram os responsáveis pela difusão dos valores superiores da civilização

cristã pelo planeta é, agora, responsável por gerir os conflitos étnicos que ele

ajudou a gerar. Completada a conquista burguesa de mercados, não há mais

motivos para a sobrevivência do etnocentrismo inercial que alavancou tanto a

expansão marítima e comercial européia quanto a partilha imperialista do mundo.

Existem, entretanto, marcas profundas deixadas pela partilha capitalista do

mundo. Populações marginalizadas – devido à persistente desigualdade na divisão

da riqueza socialmente produzida – mas que se identificam culturalmente com

grupos étnicos e mesmo raciais oriundos das antigas colônias. Hoje, o fenômeno

persistente do racismo no mundo ocidental tem, sem dúvida, uma base popular e

revela também o mal-estar de cidadãos brancos ocidentais que, acostumados a se

considerarem naturalmente superiores, têm que concorrer em pé de igualdade por

um emprego com pessoas às quais eles deveriam ensinar valores supostamente

mais elevados da civilização. A burguesia vendeu o mito da superioridade racial

para conquistar novos mercados e tem, agora, que conviver com ele. No texto de

Stuart Hall, tomamos conhecimento dos esforços pedagógicos do Estado inglês que

tenta convencer seus cidadãos de que eles são apenas mais um outro grupo étnico e

não o povo destinado a exercer a liderança mundial, como se haviam acostumado a

pensar em si próprios.130

130 - Idem. p. 21
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Foi o próprio Estado-nação ocidental que estimulou as rivalidades étnicas

que, recentemente, através do discurso politicamente correto, tenta desfazer.

Jenkins131 nos faz ver como o Imperialismo desenhou os novos Estados africanos e

asiáticos sem levar em conta identidades étnicas. Por outro lado, argumenta

Jenkins, o Imperialismo estimulou, como estratégia de dominação, certa

classificação étnica das populações. As novas elites pós-coloniais urbanizadas

usaram certas classificações étnicas como espaço de articulação de seus interesses

políticos.

Como nos faz ver Jenkins, ao mesmo tempo em que antropólogos anti-

essencialistas desconstroem o conceito de etnidade, mostrando como as

comunidades étnicas são profundamente divididas em outras tantas identidades

(gênero, classe, região...), verifica-se que etnidade tornou-se altamente simbólica

nas sociedades modernas, existindo mesmo uma espécie de renascimento étnico.

Tal renascimento, assim como os movimentos das minorias raciais, sexuais,

ecológicas e tantas outras, em nossa opinião, expressa a tentativa de rearticulação

do homem comum diante da opressão do mercado, da máquina estatal e de seus

plutocratas. São as ações descentralizadas dos chamados grupos de interesses

(feministas, homoeróticos, étnicos, raciais, ecológicos), além das já tradicionais

articulações de esquerda, existentes em torno dos interesses das classes

dominadas, que parecem, ainda, oferecer alguma resistência – política e teórica –

às novas formas de opressão engendradas pelo renovado capitalismo globalitário.

Por outro lado, toda espécie de sectarismo, fundamentalismo e nacionalismo

e esquisitice holística emerge também como manifestação de minorias de poder. O

131 - JENKINS, Richard Op. cit
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perigo de balcanização política mundial não é algo que deva ser desprezado. A

fragmentação teórica e política do mundo contemporâneo não pode ser

simplesmente festejada ou lamentada. Tem que ser vista em todas as suas infinitas

contradições.

É preciso que olhemos com coragem para o potencial contraditório dos

movimentos sociais das chamadas minorias de poder e seus desdobramentos

também contraditórios no campo da teoria das chamadas ciências humanas. O

grande potencial político dos discursos das chamadas minorias de poder reside na

negatividade crítica das teorias que eles podem engendrar e na positividade

afirmativa de sua ação política132. Os essencialismos são, de fato, o grande perigo. E

pode colocar tais iniciativas gregárias de seres humanos, que lutam naturalmente

por seus interesses de sobrevivência e transcendência, nas mãos de seus maiores

inimigos: o mercado, o Estado e seus burocratas.

Sem tal consciência, haverá sempre o risco, no campo acadêmico, da

balcanização e do paroquialismo, tão bem demonstrados e combatidos por textos

como os de Amit-Talai e Caroline Knowles133. Daí nosso interesse na perspectiva

holística apresentada por Capra. Ela permite articular, num mesmo movimento de

superação do paradigma cartesiano-newtoniano e seus desdobramentos patriarcais

e liberais burgueses, as leituras étnicas, feministas, homoeróticas, ecológicas, sem

destruir seus aspectos específicos.

132 - LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: Tendência e impasses - o feminismo como
crítica da cultura/ organização de Heloísa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro : Rocco, 1994. A
referida autora elabora essa reflexão a respeito do feminismo. É de nossa responsabilidade a
extensão da reflexão aos demais grupos chamados minoritários.
133 - AMIT-TALAI, Vereds e KNOWLES, Caroline. Re-situating identities. The politics of race,
ethnicity, culture. Peterborough, Ontario : Broadview press, 1996.
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Linda Hutcheon também ressalta a pluralidade dos movimentos sociais.

Não deixa, entretanto, de destacar também as aproximações existentes entre os

movimentos sociais, especialmente no campo teórico:

Os negros e as feministas, os etnicistas e os gays, as culturas
nativas e do ‘Terceiro Mundo’ não formam movimentos
monolíticos, mas constituem uma diversidade de reações a uma
situação de marginalidade e ex-centricidade percebida por
todos134.

Ressaltamos, por exemplo, o papel da leitura feminista da realidade como

crítica da cultura patriarcal. Afirma Linda Hutcheon:

“As mulheres ajudaram a desenvolver a valorização pós-moderna
das margens e do ex-cêntrico como uma saída com relação à
problemática de poder dos centros e às oposições entre o
masculino e feminino.135”

Não podemos, porém, admitir que a abrangente contribuição crítica do

feminismo se transforme meramente em luta paroquial por espaços acadêmicos ou

partidários. O mesmo raciocínio se aplica a qualquer uma das leituras acima

mencionadas.

Por outro lado, já discutimos amplamente a crítica ao discurso do

humanismo liberal e sua presunção de que a subjetividade é produzida por valores,

de alguma forma, eternos, ou neles se baseia. Há, portanto, num extremo oposto,

outro perigo a ser contornado: a tendência a essencializar a sua ex-centricidade ou

se tornar cúmplice das noções do humanismo liberal sobre universalidade (falar em

nome de todos os ex-cêntricos) e eternidade (para sempre).

134 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 90
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Uma certa aura populista ronda atualmente os movimentos minoritários.

Um certo tom de Babel se ouve na voz do pensamento único do mundo globalizado

sob a hegemonia da mídia. O Estado-nação e a publicidade, ambos a serviço do

mercado, parecem estar conseguindo esvaziar o conteúdo crítico das novas formas

de organização social que nasceram da crise da cidadania burguesa e não apenas da

crise do Estado. Diluir e incorporar as novas formas de resistência às modernas

formas de opressão parece ser o novo papel do Estado, cada vez mais

internacionalizado.

Porém, desde suas raízes mais imediatas, na década de 60, os movimentos

sociais das minorias e a contracultura convivem com a absorção superficial do

conteúdo crítico de seus discursos, ridicularização e transformação de seus

aspectos mais mundanos em modismos e produtos baratos para a indústria

cultural de massa. Além de serem apresentadas pela publicidade e pelos meios de

comunicação de massa como algo vinculado a pessoas de comportamento risível e

fora dos padrões da normalidade burguesa, os movimentos sociais das minorias e a

contracultura se transformaram em fonte de inspiração para o discurso vazio da

publicidade e da moda. Atualmente, por exemplo, os meios de comunicação de

massa obscurecem as profundas implicações políticas, culturais e econômicas das

lutas travadas pelo movimento ecológico e vendem para o grande público uma

perspectiva meramente conservacionista e retórica de ecologia.

Entretanto, desde a década de 60, a emergência de grupos anteriormente

silenciosos nunca mais pôde ser completamente ignorada. Nas décadas que se

seguiram, o discurso dos ex-cêntricos se fez ouvir, cada vez mais, também no plano

135 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 35
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teórico e artístico, desafiando o cânone e as narrativas-mestras do humanismo

liberal burguês. Se, por um lado, a apropriação acadêmica, institucional e

partidária do discurso das minorias resultou em certo paroquialismo, certo

clientelismo e mesmo no arrefecimento da radicalidade política dos discursos e das

práticas das minorias; por outro lado, a aceitação das questões levantadas pelos ex-

cêntricos, por parte de certas instâncias institucionais de poder, permitiu uma

maior capacidade de ação e visibilidade aos chamados movimentos sociais das

minorias. Além disso, a produção intelectual (dentro ou fora dos espaços e dos

discursos institucionais) que se seguiu permitiu o aprofundamento e a difusão de

muitas das questões apenas esboçadas pela contracultura e pelos movimentos

sociais.

Creio que devamos, neste ponto, abordar mais detidamente o tema da

contracultura. Aceitemos ou não o conceito de pós-modernismo ou a concepção

segundo a qual houve uma emergência de um novo paradigma holístico, não se

pode deixar de admitir a influência da contracultura e dos movimentos sociais, que

se formaram nos anos 60, sobre boa parte do pensamento contemporâneo e sobre a

produção artística (inclusive a de Caio Fernando Abreu e mesmo de Hilda Hilst).

Em nossas reflexões sobre o referido tema, seremos acompanhados pela leitura de

A contracultura136, onde Theodore Roszak tenta descrever o “espírito da época”,

nos anos 60 e início dos anos 70:

136 - ROSZAK, Theodore. A contracultura – reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição
juvenil. 2 ed. Petrópoles : Ed. Vozes, 1972.
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Parece-me incontestavelmente óbvio que o interesse de nossos
universitários e adolescentes pela psicologia da alienação, pelo misticismo
oriental, pelas drogas psicodélicas e pelas experiências comunitárias
compreende uma constelação cultural que diverge radicalmente dos
valores e pressupostos que têm constituído os pilares de nossa sociedade
pelo menos desde a revolução Científica do século XVII.137

Nota-se: o recorte no tempo histórico é o mesmo feito por Capra. De fato, o

livro de Roszak consta na bibliografia de “O ponto de mutação”. Capra considera

que o paradigma holístico expressa uma ruptura com os valores culturais

estabelecidos desde Revolução Científica. Roszak encara a contracultura dessa

mesma forma.

De maneira semelhante, desta vez, à forma como Linda Hutcheon encara o

seu “pós-moderno”, Roszak vê a contracultura como: a “matriz em que se está

gestando um futuro alternativo, mas ainda excessivamente frágil.” Capra, embora

aborde aspectos muito variados da realidade, enfatiza, em sua abordagem holística,

as mudanças ocorridas no pensamento científico e filosófico. Linda Hutcheon,

embora também se volte sobre um largo campo de estudos das chamadas

humanidades, destaca as transformações ocorridas em aspectos estéticos e

culturais. Roszak se debruça, principalmente, mas não somente, sobre a

contracultura como movimento social e suas implicações culturais. Cada um dos

referidos autores dá destaque a um determinado aspecto da realidade, mas, os três,

parecem perceber – e desejar – o nascimento de um frágil futuro alternativo.

Segundo Roszak, as fontes da contracultura são: psiquiatria profunda

(Cremos que, nesses termos, queira se referir à psicanálise, à gestalt e alguns de

seus desdobramentos, desejando excluir as correntes positivistas da psicologia

comportamental.); os “adocicados” remanescentes da ideologia esquerdista

137 - ROSZAK, Theodore. Op. Cit. p. 8
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(Cremos que Roszak e seu tradutor não tenham se preocupado com a distinção

leninista entre “comunismo” e “esquerdismo”. Portanto, o termo “esquerdista” não

deve ser lido, no presente contexto, com a carga semântica pejorativa que teria em

algum outro contexto); as religiões orientais; o Weltschmerz romântico; o

anarquismo; o dadaísmo; o folclore indígena norte-americano e a sabedoria

sempiterna.

Percebe-se que Roszak, embora se refira a outros contextos, trata

basicamente dos Estados Unidos. Ele afirma que a contracultura parece ser um

fenômeno mundial. Porém, seu livro enfocará principalmente o contexto norte-

americano.

Roszak dá destaque ao tema do conflito de gerações e à luta contra a

tecnocracia. Encara a contracultura como o conflito de jovens, em sua maioria,

universitários contra a política apática de consenso e coalizão de seus pais

burgueses. Os jovens se negam a se transformarem em burocratas, agentes

inconscientes de um controle totalitário. Tais jovens se afastam também dos

tradicionais partidos de esquerda que, em busca dos votos da classe média,

começam a adquirir um certo discurso mais palatável aos setores conservadores.

Ficam isolados também dos setores operários que “parecem haver chegado à

conclusão de que a essência da revolução consiste num envelope de pagamento

mais polpudo.” 138 Roszak vê nas posturas do movimento contracultural uma

crítica à tradição da esquerda européia, uma recusa às velhas categorias de análise

política e uma luta contra tecnocracia de direita ou de esquerda:

Enquanto prossegue o debate político cotidiano dentro e entre as
sociedades capitalistas e coletivistas do mundo, a tecnocracia

138 - ROSZAK, Theodore. Op. Cit. p. 17
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expande-se e consolida seu poder em ambas, como um fenômeno
transpolítico que obedece às diretrizes de eficiência industrial, de
racionalidade e de necessidade. 139

A contracultura consegue atribuir um significado político ao cotidiano

opressor das sociedades industriais, capitalistas ou coletivistas. Consegue também

revelar a estratégia de dominação que existe por trás do sentido supostamente

neutro e imparcial da objetividade científica. Contra a política voltada para a

tomada do poder institucional, os jovens valorizariam a chamada “política do

cotidiano”. Alguns dos desdobramentos teóricos mais importantes derivados da

chamada política do cotidiano, podem ser encontrados nas seguintes obras:

Microfísica do poder140, de Michel Foucault, e em dois livros de Felix Guattari,

Micropolítica: cartografia do desejo141 e Revolução molecular: pulsações políticas

do desejo142.

O modelo tribal e descentralizado de organização social é valorizado em

contraposição às sociedades estruturadas em megalópoles industriais, vistas como

meros mecanismos tecnológicos. Apontando a falácia da neutralidade dos

discursos técnicos e burocráticos, a contracultura critica a especialização

profissional e os hábitos burgueses: monogamia obrigatória, obediência a horários

rígidos de trabalho, consumismo, pragmatismo, religiosidade cristã institucional...

Procura-se desvendar as raízes da tecnocracia em nosso passado cultural e

realiza-se uma vigorosa crítica à cosmovisão científica da tradição ocidental.

Porém, busca-se alcançar uma práxis contracultural cotidiana e não apenas

139 - Idem. p. 21
140 - FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 2. ed. Rio de Janeiro : Graal, 1981.
141 - GUATTARI, Felix. Micropolítica: cartografia do desejo. Petrópolis : Vozes, 1986.
142 - GUATTARI, Felix. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. 2. ed. São Paulo :
Brasiliense, 1985.
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reproduzir discursos e adotar posturas públicas exteriores. A reforma de si mesmo

prevalece em lugar da política institucional.

Alguns dos aspectos mais interessantes do pensamento explicitado por

Roszak no livro em questão estão relacionados com os problemas, práticos e

teóricos, enfrentados pela contracultura. Outro tema que se reveste de grande

interesse é a contraposição entre objetividade como ideologia e imaginação

visionária.

Tratemos, em primeiro lugar, dos problemas enfrentados pela

contracultura.

Um dos problemas destacados por Roszak é relativo à absorção da

contracultura por parte da publicidade e dos meios de comunicação de massa:

Uma crítica justa a ser dirigida aos jovens é que eles enfrentaram muito
mal a publicidade deturpada com que os meios de comunicação
sobrecarregaram suas experiências revolucionárias. (...) A imprensa
decidiu que a rebelião “vende” bem. (...) o problema é novo e difícil: uma
espécie de cínica asfixia da rebeldia através de publicidade contínua, e
começa a parecer que para o sistema esta arma é muito mais eficaz do que
a supressão pura e simples (...).

(...) temos hoje figurinistas, cabeleireiros, editores de revistas de moda e
uma verdadeira falange de artistas populares que, sem terem na cabeça
uma só idéia que não tenha partido de seus relações-públicas, passaram
de repente a advogar “a filosofia da atual juventude contestadora” para
benefício dos suplementos dominicais...(...) Nessa altura, a contracultura
corre, pois, o risco de sucumbir a esses dois perigos: por um lado, a
debilidade de seu relacionamento cultural com os desprivilegiados; por
outro, sua vulnerabilidade à exploração como espetáculo divertido para
sociedade opulenta. 143

De forma muito perspicaz, Roszak, em 1969, aponta para o perigo da

utilização comercial na contracultura, o que inclui não somente a imprensa e a

publicidade, mas também a indústria cultural (com filmes, músicas e outros
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elementos) que criou uma moda ao gosto contracultural. Tal problema não foi

enfrentado somente pela contracultura. Ele foi – e é ainda – encarado pelas

minorias, sejam elas étnicas, sexuais ou ecológicas. De fato, no sistema capitalista,

tudo é passível de se transformar em mercadoria, até mesmo certos instrumentos

culturais de contestação do sistema. O próprio Marcuse se mostrou preocupado

com a absorção industrial de suas obras.

Avançando um pouco mais, poderíamos dizer que a avidez da sociedade do

espetáculo não poupa nada: “o pop não poupa ninguém”, alerta uma letra de rock.

Toda a vida social é transformada em produto cultural para ser exposto nos meios

de comunicação de massa. O máximo que se pode afirmar é: será preciso saber

conviver com mais este paradoxo contemporâneo. Linda Hutcheon demonstra esta

característica nas obras por ela chamadas de pós-modernas: elas não se recusam à

convivência com os meios industriais de produção e difusão cultural. Por outro

lado, sua resistência às narrativas-mestras ocidentais e a presença do ex-cêntrico

em determinadas obras contemporâneas representam uma forma de resistência à

padronização industrial da cultura imposta pelos meios de comunicação

globalizados.

Note-se: o perigo da excessiva vulgarização publicitária do comportamento

contracultural aparece, na obra de Roszak, relacionado não só com os interesses

comerciais da cultura hegemônica, mas também com a falta de base social sólida do

movimento dos jovens norte-americanos. É preciso que se diga, entretanto, que a

contracultura, entendida num sentido amplo e não apenas restrita ao contexto

relacionado com os jovens hippies norte-americanos, soube abrir espaço e dialogar

143 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 47 e p. 80
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com novos atores sociais, as chamadas minorias, que ampliaram a base social de

contestação à tecnocracia de esquerda e de direita. De fato, a crítica empreendida

pelas chamadas minorias à sociedade etnocêntrica, patriarcal, tecnocrática e

industrial contribuiu para que a contestação contracultural não ficasse limitada a

seus aspectos mais festivos e infantilizados. Diga-se, ainda, que alguns aspectos do

pensamento contracultural atingiram e modificaram também certos setores de

esquerda e, graças a tal aproximação, a preocupação com a chamada “questão

social” nunca desapareceu de todo nos horizontes da contracultura.

Um dos aspectos contraditórios mais curiosos, identificados por Roszak, da

apropriação da contracultura pelos meios industriais de comunicação de massa é a

relação do movimento com alguns artistas populares, especialmente com ídolos do

mundo musical pop (artistas contestadores, mas também integrados à industria

cultural de massa). De fato, paradoxalmente, a arte e seus meios industriais de

produção e difusão foram veículos privilegiados tanto da divulgação das

perspectivas contraculturais quanto de sua vulgarização, no pior sentido da

palavra, e conseqüente arrefecimento de seu conteúdo crítico.

A questão é delicada e, no caso brasileiro, ultrapassou às fronteiras da

contracultura, atingindo mesmo artistas vinculados a um pensamento de esquerda

mais tradicional. Manifestações culturais aparentemente vinculadas à

contracultura, como a Jovem Guarda e o Tropicalismo, nasceram mais de

iniciativas empresariais do que da adesão aos aspectos ideológicos da

contracultura. Porém, durante os anos 70, no Brasil, apesar da Ditadura Militar,

entre certos setores da classe média, grassou uma espécie de “cultura de
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contestação”144, algo chic. Essa cultura de contestação abrangia um espectro

muito maior do que o contracultural. Ela continha elementos do pensamento de

esquerda, certos aspectos contraculturais, misturados com ícones do mercado

“internacional popular”, todos vendidos pelos meios de comunicação de massa.

Será interessante notar, apenas como forma de vislumbrarmos a relação paradoxal

entre contestadores e mercado cultural, sem adquirirmos nenhum tom de

moralismo acusatório, que boa parte de nossos artistas musicais de vanguarda

(não só vanguarda estética, mas de vanguarda política do proletariado) tornaram-

se prósperos contratados das empresas fonográficas multinacionais, então, em

plena expansão sobre o mercado nacional.

Um outro problema importante, ligado ao anterior, enfrentado pela

contracultura e destacado, em 1969, por Roszak é: a exploração comercial em

torno do tema da chamada liberação sexual. Tal tema é oportuno porque muitos

moralistas de plantão, ainda nos dias de hoje, costumam relacionar a excessiva

exploração industrial da pornografia com as movimentações contraculturais em

torno de temas delicados como o corpo, o desejo e o sexo. De fato, entre os

chamados cidadãos médios, a versão Playboy da liberação sexual acabou

prevalecendo. Roszak, entretanto, parece ter compreendido muito bem o desafio

lançado pelo impulso contracultural – e nessa direção o pensamento feminista e

homoerótico merecem destaque – ao moralismo familiar hipócrita e à lascívia

falocrata das elites e das classes médias contemporâneas. Não se pode negar, houve

muitos equívocos – algumas vezes com resultados, inclusive pessoais, desastrosos

144 - Sobre o tema cf. CARVALHO, Cláudio. Roberto Freire: uma paixão no labirinto : um estudo dos
romances Cleo e Daniel e Coiote. Rio de Janeiro : UFRJ, Faculdade de Letras, 1996. 317 fls. Dissertação
(Mestrado em Literatura Brasileira) Fac. de Letras, UFRJ, 1996.
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– entre os que estiveram munidos das melhores intenções libertárias. Porém,

Roszak, de forma muito oportuna, demonstra que a pornografia profissional não é

libertária e, muito menos, contracultural. Representa, isso sim, uma forma de

espúria apropriação industrial do tema da liberação sexual:

Elementos de grotesco pornográfico e de arrepiante
sadomasoquismo surgem repetidamente na arte e no teatro de
nossa cultura de juventude e aparecem constantemente na
imprensa underground. (...) O erotismo supostamente libertário
desse estilo revela uma incompreensão total do fato de que a
pornografia profissional não desafia a lascívia essencial da
sexualidade de classe média; viceja nela e tem o maior interesse
em manter a idéia de que o sexo seja coisa suja. 145

Outro aspecto problemático da contracultura que preocupa Roszak é a

tendência à infantilização, resultante de um discurso que se volta contra o saber

institucionalizado e que parece voltar-se contra qualquer espécie de saber. Citando

São Paulo, Roszak procura comparar o impulso reformador da contracultura com a

atitude cultural dos primeiros cristãos diante da hegemonia cultural helênica e da

religião judaica:

Pois está escrito [alardeava São Paulo]: Destruirei a sabedoria dos sábios,
e aniquilarei a inteligência dos entendidos... porque tanto os judeus pedem
sinais, como os gregos buscam sabedoria; ... pelo contrário, Deus escolheu
as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as
coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes (Cor 1,19.22.27) 146

Roszak não esconde que a “rejeição total” ao Ocidente estava levando os

jovens ao sectarismo extremo e à infantilização. Compara, entretanto, o impulso

contracultural com o movimento cartista dos operários ingleses, nas primeiras

fases da Revolução Industrial, quando os trabalhadores não haviam adquirido

ainda consciência de classe. Longe de abandoná-los com seus equívocos, Roszak
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prefere apostar no impulso reformador dos jovens. Admite que será preciso haver

paciência para que a contracultura abandone sua fase de encantamento e

brincadeiras e atinja seus estágios mais elevados de ação e reflexão.

Sem dúvida, muitos dos frutos colhidos, hoje, pelos movimentos sociais das

minorias, pela luta ecológica contra a ambição excessiva de lucros das empresas

burguesas, pela produção artística, científica e filosófica são oriundos das sementes

exóticas plantadas em solo incerto pela contracultura. Depois da desestabilização

do chamado socialismo real, muito da resistência à hegemonia burguesa em nossa

sociedade, especialmente nos países capitalistas mais desenvolvidos, se deve a

esses setores ditos minoritários. Por isso, ousaríamos afirmar que Roszak não se

enganou ao empenhar seus esforços intelectuais em busca de compreender e

explicar o movimento contracultural.

Remetendo-se ao episódio da mitologia grega em que centauros enfurecidos,

irrompendo contra as festividades civilizadas em andamento, atacam o Templo de

Zeus e são detidos por Apolo, Roszak manifesta-se a favor dos centauros

contraculturais, em termos bem distantes da neutralidade científica:

Entretanto, para tornar meu ponto de vista pessoal bastante claro
desde o começo, afirmo acreditar que, apesar de suas leviandades,
esses jovens centauros merecem vencer a peleja contra os Apolos
que se postam como guardiães de nossa sociedade. Isto porque a
cultura ortodoxa contra a qual investem acha-se fatal e
contagiosamente enferma. O principal sintoma dessa enfermidade
é a sombra de aniquilação termonuclear sob a qual nos
encolhemos temerosos. A contracultura toma posição tendo como
pano de fundo esse mal absoluto, um mal que não é definido pelo
simples fato da bomba, mas pelo ethos total da bomba, no qual
nossa política, nossa moralidade pública, nossa vida econômica e
nosso esforço intelectual acham-se inseridos com abundância de
engenhosa racionalização. Somos uma civilização sepultada num
inabalável compromisso para com o genocídio, jogando
loucamente com o extermínio universal da espécie. E com que

145 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 83
146 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 55
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perversidade violentamos nosso senso de humanidade para
simular, mesmo por um dia, que tal horror possa ser aceito como
“normal”, como “necessário” 147

Não julgamos que o horror cotidiano e a produção tecnicamente sofisticada

do genocídio estejam tão longe de nós, apesar do afastamento temporário da

perspectiva do holocausto atômico. Nos verdadeiros cassinos em que se

transformaram as Bolsas de Valores, pelo mundo afora, uns poucos continuam

jogando loucamente com o extermínio silencioso de populações inteiras. Por isso,

insistimos em reintroduzir, escovando mais uma vez a história a contrapelo, como

propunha Walter Benjamim, as discussões trazidas por Roszak sobre os centauros

aparentemente derrotados.

A abordagem do último do aspecto problemático, destacado por Roszak, da

contracultura nos permitirá também introduzir o tema da objetividade como

ideologia dominante vista em comparação com a imaginação visionária. O aspecto

problemático em questão é relativo à aproximação entre contracultura e drogas.

Trata-se de um tema delicado, pois, nos dias de hoje, o consumo excessivo de

drogas – lícitas e ilícitas – acabou se transformando numa catástrofe epidêmica de

dimensões mundiais. Além disso, o tráfico de drogas movimenta milhões de

dólares em todo o mundo, criando um poder econômico e bélico paralelo ao seu

redor.

Da mesma forma como, no imaginário mediano das classes médias, a

pornografia e a promiscuidade da indústria cultural aparecem associadas à

contracultura, também o consumo excessivo e leviano de drogas é facilmente

vinculado aos jovens de cabelos grandes e roupas coloridas. De fato, houve, na

147 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 59
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época, um fascínio pelas drogas e seus perigos. Porém, o uso irresponsável e

consumista das drogas pode ser comparado à pornografia vendida pela Playboy:

trata-se de uma versão suja, meramente comercial, da busca de liberdade e

transcendência de todo um grupo de pessoas pertencentes a uma geração. A

experiência psicodélica era um elemento importante da rejeição radical à ideologia

da objetividade. Deve ser vista nesse contexto, não segundo a ótica consumista,

moralista e/ou hedonista dos meios de comunicação de massa. A exploração

política da consciência era vista como um meio químico para a reformulação da

personalidade. O objetivo, ainda que pudesse ser considerado equivocado, era a

abertura de novos canais de percepção. Havia uma busca de transcendência no uso

de drogas que ultrapassava o mero prazer hedonista. Estudos de William James,

Havelock Ellis, mais tarde, Aldous Huxley e Alan Watts sobre experiência religiosa

e importância dos poderes não-intelectivos serviam como base teórica para muitas

das experiências psicodélicas. Entretanto, tais experiências foram tragadas pelo

movimento social com resultados bem pouco sadios. Isto é inegável. O uso de

meios químicos para alterar a consciência acabou funcionando como microscópios

nas mãos de crianças. Afirma Roszak:

Ao nível da adolescência rebelde, a perspectiva oferecida
pela experiência psicodélica – a de expansão da consciência – está
fadada a abortar. Aplicadas em personalidades amorfas e
alienadas, as drogas psicodélicas têm precisamente o efeito
inverso: diminuem a consciência, através da fixação148.

Roszak destaca – e lamenta – a valorização comercial da cultura das drogas.

Aponta o caráter mesquinho da comercialização de drogas nos guetos hippies
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norte-americanos. Lamenta que a experiência psicodélica tenha deixado de ser um

meio de buscar sabedoria e transcendência e tenha se transformado, para muitos,

num fim em si mesmo. Afirma, entretanto, que o esforço fútil para transformar a

parte marginal da contracultura em sua essência é simplesmente “decadente”. Não

deixa de reconhecer, porém, os progressivos avanços do tráfico sobre as

comunidades dos hippies:

Mesmo que a maioria dos hippies consiga manter-se fora
dos aspectos mais cínicos e criminosos do tráfico, suas
comunidades tornam-se, entretanto, um mercado cada vez mais
dominado por interesses comerciais insensíveis, tão preocupados
em intensificar a consciência quanto Al Capone em organizar
festivais dionisíacos149”.

Roszak não poupa críticas à figura de Timothy Leary, considerado como um

dos que contribuíram para elevar a experiência psicodélica à condição de cultura

total e autônoma, afastada do impulso contracultural de rejeição radical à ideologia

da objetividade.

Porém, trazendo a questão das drogas para um contexto mais amplo, Roszak

encara a experiência psicodélica dos jovens como um sintoma de um fato social

muito maior: nossa sociedade acha-se a caminho da dependência de drogas.

Ajustes e funções que eram deixados a cargo do organismo – sono, vigília,

relaxamento, potência sexual, digestão – estão sendo atribuídos a um crescente

arsenal de compostos químicos150. Desde, pelo menos, a Revolução Industrial,

enquanto o uso de ópio e outros compostos químicos florescia entre os artistas e

aristocratas, os operários entorpeciam seu sofrimento com o álcool. Também as

148 - ROSZAK, Theodore. Op. cit.. p. 165
149 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 168
150 - ROSZAK, Theodore. Op. cit.. p. 174 e 175
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mães operárias, para que pudessem vender sua força de trabalho nas fábricas dos

burgueses, ministravam láudano (conhecido então como “benção de mãe”) em seus

bebês, que eram, desde pequeninos, acostumados ao uso de narcóticos.

Ironicamente, Roszak nos faz ver que as drogas, ilícitas ou vendidas

legalmente em bares e farmácias, têm funcionado como uma válvula de escape para

os problemas humanos causados pela sociedade tecnológica. Citando Paul

Goodman, Roszak desenvolve uma interessante aproximação entre drogas, doença

e construção tecnológica do ego alienado:

Para o gestaltista, a neurose individual e social só se
instala quando o manto inconsútil do “campo organismo
ambiente” é cindido por um faccionalismo psíquico que segrega,
do todo ecológico, uma unidade de consciência defensiva
contraposta a uma realidade “externa” considerada estranha,
intratável, e finalmente hostil.

O sinal desta perda de fé em processos auto-reguladores é
a construção de um ego alienado que se retrai temerosamente do
“mundo externo” e que diminui progressivamente até que, por fim,
passa ser visualizado como uma espécie de homúnculo sitiado
dentro do crânio, manipulando o corpo como se tratasse de um
mecanismo pouco maleável, imaginando febrilmente estratégias
de ataque e defesa.
(...) A saúde, que a rigor é questão de deixar a vida correr
livremente, um abandono confiante às necessidades e impulsos do
corpo, da comunidade e da natureza, transforma-se numa
fragmentária organização cerebral através de pílulas, dietas,
rigorosa assistência médica etc. 151

Logo que uma pessoa começa a desconhecer, desconsiderar e desconfiar dos

processos naturais do seu próprio corpo e de sua emoção, passa também a não

acreditar mais na sociabilidade humana e na ligação do ser humano com o meio

circundante. Nessa situação, todas as relações dos homens entre si e com a

natureza têm de ser mediadas e controladas por burocratas, especialistas e seus

diversos tipos de “remédios”, para que aconteçam adequadamente.
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Roszak destaca que a contracultura, tentando livrar a sociedade da alienação

tecnológica e buscando restabelecer o elo entre o ser humano e o meio ambiente,

passa a perseguir um novo objetivo utópico, um novo modelo de sociedade:

Muitos talvez só saibam com segurança o que ela não deve ser.
Alguns, mais perspicazes, possuem percepção lúcida de onde a tecnocracia
acaba e de onde começa a Nova Jerusalém: não ao nível de classe, partido
ou instituição, mas ao nível não-intelectivo da personalidade de que
promanam essas formas políticas e sociais. Percebem (e muitos de seus
seguidores acham atrativo nessa percepção) que a construção da boa
sociedade não é uma tarefa primordialmente social, e sim psíquica. O que
torna a rebelião da juventude em nossa época um fenômeno cultural, e
não um mero movimento político, é o fato de passar por cima da ideologia,
procurando atingir o nível da consciência, buscando transformar nosso
sentido mais profundo do ego, do próximo, do ambiente152.

A originalidade política do ativismo dos anos sessenta reside numa

inclinação sem precedentes para o oculto, para a magia e para o ritual exótico que

se tornou parte integrante da contracultura. Roszak destaca que “talvez, afinal, a

era da ideologia esteja passando, dando lugar à era da mistagogia”.153 De fato,

mais do que deslocar a ênfase dos processos de transformação social para os

processos de transformação psíquica, a contracultura e seus desdobramentos

buscaram integrar as dimensões políticas e psíquicas das ações dos seres humanos

numa nova dimensão. Dimensão essa, diríamos, quase religiosa. Embora, sem

nenhum compromisso com as religiões institucionais ou com os aspectos

institucionalizados da religião. Heidegger esperava que encontrássemos, como

forma de busca de solução para nossos impasses civilizacionais, alguma nova

espécie de religiosidade. Talvez a experiência contracultural, ainda que

ridicularizada por muitos cérebros científicos e estigmatizada pelas religiões

institucionais hegemônicas, tenha sido, nesses dias próximos de nós, a mais

151 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p.192
152 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 61
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generosa tentativa de reencontro do Ocidente com uma espécie de dimensão

mística desvinculada de compromissos com os poderes políticos instituídos ou com

a constituição de algum novo tipo de poder.

A aproximação entre drogas e experiência religiosa, aqui desenvolvida, será

retomada quando abordarmos a obra de Caio Fernando Abreu, especialmente, na

leitura que faremos de Onde andará Dulce Veiga?

Os problemas do Ocidente e de suas áreas periféricas com as dimensões

místicas da percepção humana, seja lá o que for que isso signifique, estão

indubitavelmente ligados à resistência contra o poder temporal exercido, com mão

de ferro, desde a queda do Império Romano, pelo cristianismo institucionalizado e

seus desdobramentos (surgidos com a Reforma Protestante, na Idade Moderna).

Desde pelo menos o Iluminismo, a crítica radical ao poder no Ocidente (com

exceção de alguns primeiros românticos) tem-se caracterizado por ser também

uma crítica à religião cristã institucionalizada. Alguns pensadores, julgando

avançar ainda mais contra qualquer espécie de misticismo, afirmam abertamente

seu credo materialista na Ciência154 e atacam qualquer espécie de religiosidade,

cristã e não-cristã. A rejeição ao corrupto sistema religioso ocidental levou nossos

revolucionários à rejeição de tudo o quanto pudesse soar como espiritual. A era

pós-cristã passou a ser encarada como a era da secularização iluminista.

Entretanto, afirma Roszak:

É possível, porém, que nos tenhamos enganado redondamente com
relação ao que sempre esperamos que sobrevivesse à morte do Deus
cristão; ou seja, uma cultura inteiramente secularizada, inteiramente
materialista, sinistra e sombria em sua obsessão por pujança tecnológica.

153 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 132
154 - Sobre o aspecto religioso do culto à Ciência Cf. FEYERABEND, Paul. Contra o método. Rio de
Janeiro, Francisco Alves, 1977.
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(...) o que jazia além da era cristã e da “terra árida” que a sucederia talvez
fosse uma nova revivescência religiosa, de caráter eclético. É exatamente
isto que constitui hoje um dos aspectos capitais da contracultura.155

Uma sombra, entretanto, se ergue sobre o pensamento ocidental quando

ousamos pensar em alguma espécie de renascimento de valores espirituais e

quando se critica abertamente à racionalidade. Além do temor, justificado, que

muitos têm do fortalecimento da religiosidade institucional, há outros temores

maiores. Não se pode deixar de considerar seriamente algumas críticas de certos

setores intelectuais contra o irracionalismo. Nas primeiras décadas do século XX,

uma das poucas manifestações concretas de desafio à toda poderosa racionalidade

ocidental acabou descambando para a mística da máquina de guerra do Estado

nazi-fascista.

Entretanto, a contracultura nunca pretendeu tomar o poder e, muito menos,

organizar qualquer espécie de aparelho estatal. Ao pretender se afastar da tradição

de intelectualismo secular que, desde a Revolução Científica do século XVII, se

tornou o principal instrumento do poder econômico e burocrático contemporâneo,

a contracultura pretendeu apenas desmistificar também à Razão e à Ciência.

O apelo moral da contracultura é ainda mais veemente do que seu impulso

revolucionário. O que se passa a desenvolver é uma crítica à política institucional e

à revolução meramente política, conforme o que está expresso no texto de Roszak:

Se a melancólica história das revoluções no último meio século tem
algo a nos ensinar é a inutilidade de uma política que se concentra
ingenuamente na derrubada de governos, classes dominantes ou
sistemas econômicos. Esse tipo de política termina apenas
redesenhando os torreões e as muralhas da fortaleza tecnocrática.
O que se deve procurar são os alicerces do edifício. E esses

155 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 144
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alicerces jazem entre as ruínas da imaginação visionária e do
senso de comunidade humana.156

Os resultados históricos concretos das experiências socialistas, desde a

Revolução Russa de 1917, somados à crescente institucionalização, integração ao

sistema capitalista e burocratização do movimento operário dos países capitalistas

centrais, no chamado Estado de Bem Estar Social, fizeram com que, pouco a pouco,

a juventude fosse desenvolvendo uma reavaliação do pensamento e das ações

políticas baseadas no materialismo histórico e dialético. Segundo Roszak:

Com muita freqüência, Marx é veículo da inflexibilidade
da realpolitik do século XIX, misturada com a sinistra
insensibilidade do darwinismo social e com um insolente ateísmo
positivista157

Segundo a perspectiva contracultural, apresentada por Roszak, o chamado

socialismo real, cuja base teórica é o marxismo, constitui uma imagem refletida do

capitalismo burguês – invertida, mas inequivocamente idêntica. Em ambas as

tradições permanecem intactos o imperativo tecnocrático, a crença no progresso

linear da história e uma perspectiva dicotômica da relação entre os homens e a

natureza, com suas conseqüentes concepções de vida.

Por isso, a busca de transformação social da contracultura se situa não no

nível de classe, partido ou instituição. A contracultura busca um rompimento com

o tipo de racionalidade objetiva – na leitura de Capra identificada com o paradigma

cartesiano-newtoniano – de onde promanam as formas políticas e institucionais

que ordenam nossas organizações sociais e econômicas. A rebelião da juventude,

156 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p.66

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


153

antes de ser encarada como um fenômeno político, deve ser vista como um

fenômeno cultural. Seus possíveis resultados devem ser buscados, portanto, numa

perspectiva histórica de longa duração e não segundo a ótica imediatista da eficácia

política em busca da tomada do poder. A aposta contracultural não está em

qualquer modelo meramente racional de organização social e sim no estímulo ao

desenvolvimento do nível não-intelectivo da personalidade, na imaginação

visionária e no senso, digamos, natural de comunidade da espécie humana. Daí a

importância do fazer artístico, do espírito criador, das experiências de alteração de

consciência, do misticismo. Tudo aquilo, enfim, que propicie um contato direto e

epifânico com aspectos disso que chamamos real torna-se, na linguagem da

contracultura, uma força revolucionária contra o mito tecnológico da consciência

objetiva.

Sobre o mito da consciência objetiva, escreve Roszak:

Assim, se sondarmos a tecnocracia à procura da força peculiar
que ela exerce sobre nós. Chegaremos ao mito da consciência objetiva. Não
há senão outro meio de ter acesso à realidade – assim reza o mito – e esse
meio consiste em cultivar um estado de consciência isento de toda
distorção subjetiva, de todo envolvimento pessoal. O que emana desse
estado de consciência, e nada mais, chama-se, por direito, conhecimento.
Esta é a rocha sobre a qual se assentam as ciências naturais; e sob o
fascínio dessas ciências naturais, todos os campos de conhecimento
esforçam-se por se tornar científicos.158

Roszak afirma enfaticamente: “a consciência objetiva não é alguma espécie

de manifestação definitiva, transcultural, cuja força de convicção nasça do fato

de estar singularmente em contato com a verdade”.159 Ao invés disso, Roszak

157 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 109
158 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p.212
159 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 218
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encara a consciência objetiva como uma nova mitologia. Nosso modelo

civilizacional, num dado contexto histórico específico, investiu seu senso de

significação e de valor na consciência objetiva, na tecnologia e no conhecimento

objetivado da realidade. Tais valores culturais, como outra mitologia qualquer,

podem ser contestados por movimentos culturais que encontram sentido e valor

em outra parte.

Foi o que fez a contracultura. Ao contestar os valores culturais derivados do

mito da consciência objetiva, mito esse que ultrapassou a esfera de convivência de

uns poucos especialistas e se transformou em senso comum no Ocidente, a

contracultura permitiu uma visão distanciada e crítica dos valores culturais

hegemônicos em nossa sociedade. Escreve Roszak: “todo um episódio de nossa

história cultural, a grande era da ciência e da tecnologia que começou com o

Iluminismo, revela-se em todos os seus aspectos insolitamente arbitrários, muitas

vezes absurdos e freqüentemente dolorosos”. 160

Roszak desenvolve uma crítica à ideologia da objetividade como valor

cultural. Mesmo que o valor epistemológico da objetividade não seja inteiramente

compreendido por todos os indivíduos que integram nossa civilização, o mito da

objetividade tornou-se um padrão de pensamento muito popular. No plano da

criação literária, o culto indiscriminado a certo tipo de “concisão canônica”,

especialmente buscada pelo modernismo e seus defensores teóricos, a busca quase

paranóica pelo texto “enxuto”, parece ser uma das feições adquiridas pelo mito da

objetividade.

160 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 218
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A busca de objetividade, afirma Roszak, parece implicar uma operação de

esvaziamento. Busca-se encontrar um não-eu, lugar expurgado de todas as paixões,

onde a realidade pode ser apreendida objetivamente. A objetividade como ideologia

afasta o ser humano do envolvimento com o meio onde vive: busca-se o máximo

possível de Lá e o mínimo possível de Aqui. Estabelece-se uma hierarquia odiosa

que inferioriza o observado e exila o sujeito na abissal solidão monádica do cérebro.

A natureza não pode mais ser simplesmente vivida, deve ser observada, dominada,

analisada e classificada. Isolado em sua dolorosa e privilegiada capacidade de

raciocínio, resta ao ser humano temer o Caos das coisas que escapam à sua

compreensão.

A perspectiva de Roszak, terá notado o leitor, se aproxima muitíssimo das

críticas de Capra ao paradigma cartesiano-newtoniano, apresentada no capítulo

anterior. Também Linda Hutcheon, comentando o texto de Timothy J. Reiss, The

discourse of modernism161, desenvolverá uma leitura muito próxima das de Capra e

Roszak. A perspectiva de Reiss/Hutcheon se revestirá de especial interesse para os

estudiosos de assuntos literários porque sua ênfase recai sobre um tipo particular

de dicção, característica de nossos discursos contemporâneos, pelo menos, até a

modernidade. O modelo discursivo analítico-referencial que, segundo Reiss, dá

sentido à maioria das práticas humanas contemporâneas, é muito semelhante ao

discurso característico do paradigma cartesiano-newtoniano, apresentado por

Capra. Tal modelo discursivo suprime ou reprime o sujeito da enunciação, em

nome da suposta existência de um sujeito neutro, universal, objetivo, científico.

Escreve Hutcheon:

161 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. . p. 104/108
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Desde o século XVII, o modelo teórico predominante tem sido
aquele que recebe várias denominações diferentes: “positivista”,
“capitalista”, “experimentalista”, “historicista” ou simplesmente
“moderno”. Reiss o designa por outro nome: discurso analítico-
referencial. Sua razão para a escolha dessa denominação é o fato
de perceber nesse modelo a coincidência da ordem da linguagem
(e de outros sistemas de significação com

a ordenação lógica da ‘razão’ e com a organização
estrutural de um mundo que se admite como sendo
exterior a essas duas ordens. Sua relação não é
considerada como sendo apenas de analogia, mas de
identidade. Sua afirmação exemplar é cogito-ergo-sum
(mundo-sistema de mediação racional-semiótica).

Sua prática suprimida é a do “sujeito enunciador como
atividade discursiva” 162.

Linda Hutcheon, entretanto, destaca: justamente na ciência, na filosofia e na

arte – expressões culturais que, até então, vinham contribuindo para reforçar o tom

de neutralidade do discurso analítico-referencial –, começam a surgir questões em

torno da dimensão problemática das fronteiras previamente estabelecidas, pela

perspectiva ideológica hegemônica, entre mundo, linguagem e sujeito da

enunciação. Este último não é mais visto como algo que ordena, de fora, através da

linguagem, um mundo objetivo que lhe é exterior. O sujeito enunciador é encarado

também como um ser constituído de e na linguagem, como um local de

enunciação: centro provisório onde se desenvolve uma atividade discursiva,

instável e passível de todo tipo de problematização. Assim, nos discursos

adjetivados por Hutcheon de pós-modernos, se subvertem as “noções de

objetividade e transparência lingüística que negam “o sujeito enunciador”163.

162 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 104 e 105
163- HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 105
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Neste ponto da discussão se impõe que abordemos diretamente uma questão

importante que, no entanto, tem sido tratada de forma apenas tangencial ao longo

do presente capítulo: qual o lugar do fazer artístico dentro de uma perspectiva

holística? Abordaremos, como ponto de partida, a questão em torno do papel do

fazer artístico como forma de resistência contracultural ao mito da consciência

objetiva.

Mais do que encarar a aventura contracultural como uma utopia coletivista,

em torno de idéias descentralistas, anárquicas, em busca da construção de uma

democracia participante (uma espécie de nostalgia do senso comunitário

espontâneo da aldeia neolítica), gostaríamos de destacar aqui um outro aspecto

central da contracultura: seu investimento na imaginação visionária como arma de

combate à alienação promovida pela sociedade industrial. E sua fé na criação

artística como um dos lugares privilegiados em que a imaginação visionária pode e

deve ser exercitada. A arte é vista como uma espécie de antídoto contra a alienação

promovida pela ditadura da objetividade. Mais do que um mero produtor de

mercadorias destinadas ao mercado de arte, espera-se que o artista desempenhe –

como Ginsberg – o papel de profeta e sacerdote da boa nova contracultural.

Paradoxalmente, a arte da geração beat, a arte Pop e outras manifestações

artísticas, de um modo ou de outro, ligadas à contracultura, não se recusaram a

estabelecer um forte diálogo com as técnicas industriais de reprodução da arte.

Entretanto, a contracultura insiste em acreditar na função ritualística da arte. De

certa forma, a despeito das formulações teóricas de Benjamin164 sobre a perda da

164 - BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In: Textos
escolhidos. Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theoder Adorno. São Paulo : Abril Cultural, 1980,
Os Pensadores. p. 3-28.
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aura da obra de arte na época das técnicas de sua reprodução industrial, a

contracultura se recusa a crer que o mercado tenha se tornado um ditador tão

absoluto e busca reencontrar as funções ritualísticas da obra de arte, além daquelas

presas apenas ao fetichismo mercadológico.

Para Benjamin, a obra de arte desempenhava, antes de tornar-se mera

mercadoria, uma função primeiramente mágica, que se transforma, depois, em

religiosa; ambas de caráter ritualístico. Tendo-se tornado mercadoria, com o

advento do capitalismo, a obra de arte perderia seu caráter ritualístico e

desempenharia apenas uma função de exibição. Vejamos o que está expresso no

seguinte trecho de Benjamin:

O alce que o homem figura sobre as paredes de uma gruta, na idade da
pedra, consiste num instrumento mágico. Ele está, sem dúvida, exposto
aos olhos de outros homens, porém – antes de tudo – é aos espíritos que
ele se endereça. Mais tarde, é precisamente esse valor de culto como tal
que impele a manter a obra de arte em segredo (...) Na medida em que as
obras de arte se emancipam do seu uso ritual, as ocasiões de serem
expostas tornam-se mais numerosas165

Entretanto, segundo a leitura contracultural – e, ousaríamos afirmar, numa

perspectiva holística – nunca houve uma emancipação total da arte de seu uso

ritual. A despeito do poder do mercado e da ênfase contemporânea nos aspectos

meramente relacionados com a distribuição e/ou exibição de produtos artísticos,

muitos artistas continuaram e continuarão, haja ou não mercado, a criar obras, no

fundo de cavernas ou em modernos apartamentos, dedicadas, sim, aos espíritos,

ainda que esses próprios artistas possam desconfiar e rir daqueles que falam na

existência de alguma espécie de dimensão espiritual. Independentemente do

165 - BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. Op.cit. p. 12.
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espírito baconiano de nossa civilização e de sua busca de conhecimento para

dominar e para controlar a natureza, no fazer artístico verdadeiramente digno

desse nome continuou e continuará resistindo uma maneira (Mágica?) de se

relacionar com o mundo que vai muito além de qualquer pragmatismo

mercadológico e científico. Certo êxtase (terror e encantamento) diante do sabor,

do cheiro, do som, da textura, da cor, das transformações e permanências das

coisas, enfim, o pasmo humano diante do imponderável da experiência epifânica de

contato com o mundo, continuará impondo aos artistas a celebração ritual da vida.

Única maneira de não vivermos em permanente exílio em nosso próprio universo

ou em nossos próprios cérebros.

Em oposição ao platonismo – e suas variações idealistas e realistas –

Nietzsche não concebe a existência de uma verdade definitiva acima e fora de nós.

A verdade é algo criado por nós, por um ato de vontade. Não há distinção clara e

objetiva entre aparência e verdade. Entre luz e sombra. O artista, ao inventar novas

verdades – ou mentiras, pouco importa – cria novas possibilidades de vida. O

fundamental é esse ato criador e não os produtos que dele possam derivar. Ou,

como escreve Deleuze:

Verdade é aparência. Verdade significa efetuação do poder,
elevação ao mais alto poder. Em Nietzsche, nós os artistas = nós os
procuradores de conhecimento ou de verdade = nós os inventores de novas
possibilidades de vida.166

A despeito do que afirma Benjamim, os artistas (Seria melhor, talvez,

escrever “criadores”?) nunca deixaram de dedicar seus desenhos rupestres a

166 - DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro : Editora Rio, 1976. P. 85.
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espíritos que moram em fundas e escuras cavernas. Platão, em seu mito

ascensional, julga ter encontrado, para além da caverna, a luz de uma verdade

definitiva e transcendente. Artista, poeta, criador, é aquele que continua se

enfurnando no mundo, procurando transcendência apenas nas coisas imanentes.

Aquele que desconfia das parcelas de luz que ele próprio encontra e alimenta.

Aquele que busca e sabe que não irá encontrar nada de definitivo. Aquele que não

encontra saída, a inventa.

É até admissível que o produto resultante da criação artística não passe, nos

dias de hoje, de mera mercadoria. Porém, o artista não deve ser definido como

aquele profissional que produz objetos artísticos, sejam eles de maior ou menor

qualidade estética, de maior ou menor valor venal. O fazer artístico é a

manifestação, em estado puro, da vontade humana de criar. Os artistas, ateus ou

deístas, queiram ou não, são sacerdotes dessa vontade profana e profanadora. Vale

mais, para quem cria, o ato de criação do que o produto criado e seu produtor. Os

objetos de arte podem ter perdido sua aura nesses tempos de reprodutibilidade

técnica. Sejamos, entretanto, generosos e tranqüilos diante desta constatação.

Deixemos que os burgueses e burocratas se refestelem com as migalhas lucrativas

que caem no chão do banquete da criatividade humana. Nem o mais brutal

fetichismo mercadológico, nem o mais feroz controle estatal tirarão do homem a

vontade de inventar-se e inventar o mundo. Essa vontade se expressa no ritual

artístico, que se repete, com os mais variados suportes, desde antes das cavernas

paleolíticas até os dias de hoje.

De fato, certo fazer artístico contemporâneo tem sabido reafirmar um tipo

de transcendência sem negar a imanência. Esperamos que o estudo dos
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empreendimentos literários de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst demonstrem a

correção da afirmação anterior. Por isso, apontamos neles uma filiação à

perspectiva holística da realidade e sua ligação com a herança da contracultura.

Mesmo certas vertentes do pensamento dito progressista, tão apressadas em

combater a duplicação religiosa do mundo e suas bases materiais e históricas, não

perceberam – devido a sua imersão no cientificismo do século XIX – a duplicação

científica do mundo e a construção de uma ideologia fundamentada no alicerce da

Ciência, da Razão e da Tecnologia. Devido à hegemonia ideológica do mito da

objetividade, a atividade artística tornou-se submissa ao credo científico ou

meramente refratária diante dele.

Afirmações idealistas em torno do fazer artístico preservavam na arte apenas

o seu valor enquanto objeto de fruição estética, sem atribuir à arte qualquer

dimensão cognitiva. O tal juízo estético, diante do juízo crítico, não passa de um

juízo de segunda categoria.

Ou então, bravatas românticas isolavam o artista no reino abissal de uma

solitária subjetividade delirante, muitas vezes patética, outras vezes ridícula.

Discursos integrados de artistas e intelectuais sérios, ávidos de serem

aceitos pela sociedade burguesa – ou pela sua duplicação socialista real –,

investiram seus esforços em variados tipos de esforçados realismos.

Buscas modernistas de escapar à ditadura das ideologias e/ou dos mercados

afirmaram uma nova teologia moderna em torno do culto da autonomia da arte.

Porém, a despeito de todas essas racionalizações em torno do tema da

função da arte, tema muito caro a toda uma legião de intelectuais de variados

matizes ideológicos, muitos artistas (românticos, realistas, modernistas...)
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continuaram exercendo sua imaginação visionária e celebrando o ritual selvagem

de inventar novas possibilidades de vida. A criação artística nunca soube se

restringir aos limites impostos por qualquer espécie de discurso analítico e/ou

programático. A arte continuou a se fazer, a despeito de qualquer eventual função

ou jurisdição para ela estabelecida pela Igreja, pela Filosofia, pelo Estado, pelo

Mercado, pelo Partido, pela Ciência.

Dentro de uma perspectiva contracultural, o ato criador, o impulso

visionário do artista vale mais do que a obra realizada. Desde o dadaísmo, muitos

artistas já caminhavam nessa direção, buscando produzir acontecimentos artísticos

impossíveis de se transformarem em produtos de consumo.

Como exemplo da perspectiva de arte da contracultura, Roszak destaca a

influência da aventura intelectual da geração beat, em particular da atuação de

Allen Ginsberg. Chamamos a atenção para o fato de as experiências de Ginsberg,

em torno da herança surrealista da escrita automática e do fluxo de consciência,

estarem muito próximas do derramamento oracular muitas vezes presentes nos

textos de Hilda Hilst, que serão abordados nos capítulos seguintes.

Escreve Roszak:

No começo dos anos cinqüenta, entretanto, Ginsberg abandonou
essas virtudes literárias convencionais em favor de um fluxo
espontâneo e incontido de linguagem. Daí em diante, tudo que ele
escreve parece ser servido cru, da forma como deve ter saído de
sua mente e de sua boca. Não há nunca sinal de um verso revisto;
outro verso é acrescentado. Em lugar de revisão, temos
acumulação. Como se rever significasse repensar, e, portanto,
duvidar e escamotear a versão inicial.167

O “método” literário de Ginsberg e da geração beat, mais do que uma busca

fadada ao fracasso de produzir um tipo de arte que não tenha o intelecto como
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mediadora, nos parece um esforço de valorizar o impulso criador, sem atenção

exagerada à qualidade estética do produto. A opção de se dedicar à criação poética

é encarada aqui mais como um estilo de vida do que como uma escolha de carreira

profissional. O poeta não almeja mais encontrar um lugar para seu produto poético

no mercado burguês. Em lugar de pretender tornar-se um burocrata especialista na

produção de produtos literários, o criador contracultural faz sua aposta nos

poderes curativos da imaginação visionária. Vincula-se a uma tradição que destaca

as funções rituais e oraculares da arte, anterior à existência autônoma do fazer

artístico.

Paradoxalmente, em parágrafos anteriores, pudemos observar como o

mercado e a publicidade transformaram a contracultura em um mero fenômeno de

moda. Entretanto, não se pode negar que algo do derramamento oracular

contracultural continuou pulsando em manifestações artísticas dos dias de hoje.

Linda Hutcheon destaca que, as obras por ela chamadas de pós-modernas, não se

recusam à convivência com os meios industriais de produção e difusão cultural. Por

outro lado, representam uma resistência às narrativas-mestras ocidentais e à

padronização industrial da cultura imposta pelos meios de comunicação

globalizados.

Buscando encontrar um outro papel social para o artista, afastando-se da

especialização profissional imposta pelas necessidades da sociedade industrial (seja

ela capitalista ou socialista real) e do mito da objetividade, a contracultura tenta

reencontrar algo do papel ritual desempenhado pela arte nas sociedades primitivas.

Escreve Roszak:

167 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 133
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Longe de ser uma excentricidade vanguardista, a
concepção que Ginsberg faz da poesia como um derramamento
oracular pode reivindicar uma prestigiosa genealogia que
remonte aos profetas visionários de Israel (e, para além deles,
talvez ao xamanismo da Idade da Pedra). Como Amós e Isaías,
Ginsberg aspira a ser um nabi, um murmurador: uma pessoa que
fala com línguas, que permite que sua voz aja como instrumento
de poderes acima de seu domínio consciente. (...) É como se,
inicialmente, Ginsberg dispusesse a escrever uma poesia de aflição
encolerizada: bradar contra a angústia do mundo que ele e seus
amigos mais chegados experimentaram nas sarjetas, guetos e
instituições mentais de nossa sociedade. O que resultou desse
sofrimento foi um uivo de dor. No fundo desse uivo, porém,
Ginsberg descobriu o que o Moloch burguês mais desejava
sepultar em vida: os poderes curativos da imaginação visionária.
Tendo conhecido os poderes visionários, Ginsberg viu-se impelido
a buscar, além da expressão literária, todo um estilo de vida. Mais
do que um poeta, ele se tornou, para muitos jovens rebeldes dos
Estados Unidos e da Europa, o catequizador errante cujos poemas
são apenas uma maneira subsidiária de divulgar a nova
consciência que ele corporifica e as técnicas para seu cultivo168.

Não será por mera coincidência que um descentrado personagem central da

obra de Hilda Hilst, Com meus olhos de cão, que será por nós interpretada nos

capítulos que se seguirão, terá o nome do profeta bíblico Amós169. Hilda Hilst, Caio

Fernando Abreu e Ginsberg compartilharão um misticismo de imanência e não de

transcendência. Esses autores tentarão nos trazer de volta êxtases, como descreve

Roszak, “sepultados e esquecidos sob o lixo escatológico e sexual da existência.” O

misticismo deles será firmemente ancorado no mundo e em sua imanência. Nada

tem de ascético. Nada tem de escapista. A presença de um misticismo não

necessariamente judaico-cristão, de uma espécie eclética de misticismo não

vinculado a quaisquer instituições religiosas, permite aproximar o

empreendimento estético de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst do pensamento

contracultural e holístico, mais do que apenas de uma tendência pós-moderna, nos

168 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 134-135
169 - Cf. A Bíblia Sagrada : Antigo e Novo Testamentos. Alfalit Brasil/Alfalit International : Deerfield,
Flórida, 1996. p. 715-721
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termos em que a pós-modernidade é apresentada por Linda Hutcheon. Caio,

Ginsberg e Hilda parecem encarar o fazer artístico como uma tentativa de construir

uma visão diferenciada sobre a realidade. Adotando uma perspectiva quase

pansacramentalista, enxergam um universo cheio de substância passível de ser

cultuada e iluminada pela criação humana. Como afirma Roszak, sobre Ginsberg e

o xamanismo de sua escrita:

Se a obra do artista lograr seu intento, se o ritual do xamã for
eficaz, ampliar-se-á a percepção da realidade por parte da
comunidade; uma parcela das forças invisíveis se integrará à sua
experiência170.

Vista segundo a perspectiva acima, a arte adquire nova importância e perde

o caráter de mero objeto de fruição estética, instrumento a serviço da difusão de

preceitos morais e ideológicos ou produto de consumo. Passa a existir uma espécie

de olhar artístico da realidade. Como escreve Hilda Hilst, em Qadós: “Orto, se a

gente olha tudo, de um jeito vagaroso, tudo é sagrado 171”.

Havíamos destacado o paradoxo presente no fato de a tendência artística

que se desdobra da contracultura buscar uma revivescência das facetas ritualísticas

da arte e, ao mesmo tempo, contradizendo as formulações teóricas de Benjamin,

conviver com os meios profanos de difusão cultural da indústria de massa. Linda

Hutcheon destaca certos setores do fazer artístico contemporâneo, por ela

adjetivados de pós-modernos, que promovem uma aproximação entre cultura de

massa, cultura popular e cultura de elite. De fato, Hutcheon ressalta a postura

crítica das obras artísticas por ela abordadas, tanto diante do discurso padronizado

da indústria cultural quanto diante dos discursos especializados e segmentados dos

170 - ROSZAK, Theodore. Op. cit. p. 261
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meios acadêmicos e eruditos. Trata-se de uma crítica cultural feita “por dentro” da

cultura de massa. Tal crítica, entretanto, será feita sem o ranço aristocrático e a

nostalgia decadentista de certos intelectuais diante de toda manifestação artística

difundida por meios industriais 172.

Encarando nessa mesma perspectiva a obra Onde andará Dulce Veiga173, de

Caio Fernando Abreu, é que iremos desenvolver boa parte de nossas interpretações

em torno dela, em um dos capítulos que se seguirão. Algumas das afirmações de

Hutcheon, sobre os romances A mulher do tenente francês e O nome da rosa,

poderiam muito bem ser aplicadas à obra mencionada de Caio Fernando Abreu.

Também o “romance B”, elaborado por Caio, usa e abusa, de forma paródica, das

convenções da narrativa policial como forma de usar a agressiva indústria cultural

para criticar, a partir de dentro, seus próprios processos de codificação.

Também a natureza híbrida dos textos de Hilda Hilst – nos quais se fundem

prosa, poema, especulações filosóficas e teológicas, além de outras variadas formas

discursivas – pode ser compreendida como fazendo parte da mesma tendência

mencionada nos parágrafos precedentes. Além da aproximação entre discursos

artísticos oriundos dos mais variados setores, em termos de estratificação social

(arte de elite, arte de massa, arte popular...), houve também uma aproximação

entre discurso crítico e discurso literário. Essa aproximação se verifica também em

textos de críticos, como Barthes e Derrida. Porém, um esforço especulativo também

pode ser encontrado nos textos literários de Hilda Hilst. Rosalind Krauss, citada

171 - HILST, Hilda. Qadós. São Paulo : EDART, 1973. p. 98.
172 - HUTCHEON, Linda. Op. cit. p. 46
173 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? : um romance B. São Paulo : Companhia
das letras, 1990.
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por Hutcheon, aponta o fato de surgir um texto crítico que é paraliterário174.

Barthes e Derrida são, por exemplo, lidos quase como autores de ficção e não

apenas como críticos. Embora com um teor de ficcionalidade maior, os textos de

Hilda Hilst também devem ser encarados como habitantes desse espaço

paraliterário apontado por Krauss.

Ao mesmo tempo em que dialogam com a cultura de massa, com a cultura

popular e com a cultura erudita, os textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst

conseguem afirmar as diferenças, múltiplas e provisórias, de personagens ex-

cêntricos: gays, loucos, marginais... A afirmação dessas diferenças faz com que

esses referidos autores se voltem contra a uniformização que caracteriza a cultura

de massa.

Porém, antes de nos debruçarmos diretamente sobre os textos que formam o

corpus do presente ensaio, será conveniente tratarmos, em rápidas pinceladas, do

panorama cultural brasileiro no momento em que se desenvolvia mundialmente o

fenômeno contracultural. Para darmos conta de tal tarefa, destacaremos a leitura

do contexto cultural realizada por Heloísa Buarque de Hollanda em Impressões de

viagem175.

No referido texto, três momentos culturais são destacados: a participação

engajada, o tropicalismo e a poesia marginal. O primeiro deles é o período dos anos

60 que, sob influência ainda das discussões desenvolvimentistas em torno dos

rumos a serem seguidos pelo Brasil, se caracteriza por duas formas de

engajamento: o engajamento político cepecista e o engajamento estético

174 - KRAUSS, Rosalind. Poststructuralism and the ‘paraliterary’. Octuber 13 : 36-40, 1980. APUD:
HUTCHEON, Linda. Op. cit.
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experimentalista. O segundo é o momento tropicalista, na virada dos 60 para os 70.

O terceiro é a chamada literatura marginal que marca os anos 70. Nosso objetivo

será destacar algumas características do contexto brasileiro em um momento

cultural que antecede ao das obras de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst.

Nosso primeiro momento é marcado pela crise aguda do modelo político

populista que viria a desembocar na Ditadura Militar. Heloísa Buarque de

Hollanda descreve o contexto cultural, então, vivido, nos seguintes termos:

(...) a produção cultural, largamente controlada pela esquerda,
estará nesse período pré e pós-64 marcada pelos temas do debate
político. Seja ao nível da produção em traços populistas, seja em
relação às vanguardas, os temas da modernização, da
democratização, o nacionalismo e a “fé no povo”, estarão no centro
das discussões, informando e delineando a necessidade de uma
arte participante, forjando o mito do alcance revolucionário da
palavra poética176.

Duas vanguardas – cepecista e experimentalista –, ambas com intenções e

discursos modernizantes, disputam a hegemonia da cena artística. A vanguarda

cepecista se caracteriza por uma enfatizar os aspectos econômicos e políticos que

explicariam o subdesenvolvimento brasileiro. Sua perspectiva modernizante se

vincula ao discurso progressista do materialismo histórico e dialético. O povo e a

transformação revolucionária da realidade brasileira são os eixos em torno dos

quais se desenvolve o fazer artístico ligado ao pensamento aqui adjetivado

genericamente de cepecista. Há uma tendência a tratar o povo de forma

paternalista. O discurso artístico tende a se tornar um discurso propedêutico,

175 - HOLLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-1970.
Rio de Janeiro : Rocco, 1972.
176 - HOLLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-1970.
Rio de Janeiro : Rocco, 1972. p. 17
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objetivando conscientizar os setores populares para que eles consigam levar a bom

termo seu destino revolucionário. Busca-se construir uma sintaxe popular, ainda

que isso implique em certa negligência formal. As questões de técnica literária

passam a ser encaradas em termos das possibilidades de se elaborar um discurso

politicamente eficaz. Convivem no mesmo discurso, a culpa burguesa e crença

evangélica no poder da palavra. Inicialmente, há um predomínio da poesia. Porém,

o fracasso em atingir ao público pretendido determina uma mudança para outras

formas artísticas mais populares: teatro, cinema, música popular.

Apesar do insucesso em se atingir setores populares mais amplos, os artistas

ligados à ideologia cepecista obtiveram grande penetração entre jovens artistas e

intelectuais de origem burguesas e da classe média. Roberto Schwarz descreve o

período pós-64 nos seguintes termos: “apesar da ditadura da direita há relativa

hegemonia cultural da esquerda no país 177”. Concordamos com tal perspectiva.

Alertamos, entretanto, para o fato de que tal hegemonia cultural vincula-se à

penetração do discurso cepecista e de seus congêneres entre as classes médias e a

intelectualidade. Não é, conforme sabemos, a maioria populacional que define a

hegemonia cultural.

Havia, entretanto, um público consumidor ávido de cultura revolucionária.

O discurso cepecista é descrito por Heloísa Buarque de Hollanda como uma espécie

de rito cívico entre amigos. Apesar da efervescência cultural, especialmente entre a

classe média e setores economicamente privilegiados, a literatura propriamente

dita torna-se, cada vez mais, meio ausente do centro do debate cultural. Busca-se

atingir um público ainda fundamentalmente iletrado. Há esforços, de intelectuais
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como Paulo Freire, no sentido de conscientizar e alfabetizar, num só movimento, os

setores populares. As preocupações artísticas e culturais evoluíram na direção de

preocupações pedagógicas.

No campo artístico propriamente dito, os meios de comunicação de massa

são vistos como o espaço privilegiado que deve ser ocupado para se atingir a um

povo iletrado como o povo brasileiro. Dessa forma, a impulso literário de muitos

criadores acaba se exercendo em outros canais de expressão artística. Muitos

escritores buscavam atuar em revistas e jornais, tornando-se a imprensa uma

tribuna de discussão da chamada questão social e de outras questões de interesse

nacional.

De fato, desde os anos 30, o jornalismo desempenha um papel decisivo na

consagração de obras literárias brasileiras. Isto se deve ao fato de não existir um

mercado literário brasileiro suficientemente significativo178. Muitos de nossos

escritores devem suas refeições diárias às atividades profissionais nos órgãos de

comunicação de massa. Assim, direta ou indiretamente, cultura letrada e meios de

comunicação têm, no caso brasileiro, apesar de eventuais desentendimentos

recíprocos, uma relação muito íntima. Quem estuda acontecimentos culturais e

artísticos brasileiros, na Idade Contemporânea, deve ter cuidado em não

estabelecer uma dicotomia muito estanque entre cultura letrada e pós-letrada.

Muitas das reflexões feitas pelos grandes pensadores vinculados à chamada Escola

de Frankfurt, como Adorno e Benjamin, devem ser transferidas para o solo cultural

brasileiro com parcimônia. O Brasil, por exemplo, não teve uma opinião pública

177 - SCHWARZ, Roberto. Cultura e política, 1964-1969. In: O pai de família e outros estudos. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1978. p. 62
178 - Cf. ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo : Brasiliense, 1988.
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letrada, com participação plena na esfera pública, que se pudesse contrapor a uma

cultura de massas, como ocorreu com as sociedades européias. A tentativa de

incorporar as massas populares ao universo cultural letrado coincidiu, no Brasil,

com a emergência de uma cultura pós-letrada e transnacional. O Brasil era – e

talvez ainda seja – um país em que a população trabalhadora nunca teve o status

liberal-burguês de povo. A partir dos anos 50, tornou-se mais acelerada uma

espécie de aproximação compensatória entre cultura letrada e meios de

comunicação de massa179. No Brasil, diríamos, as pessoas começaram a se tornar

público consumidor antes mesmo de serem plenamente considerados cidadãos.

Voltemos, entretanto, ao eixo principal de nossa exposição, ligada ao livro de

Heloísa Buarque de Hollanda. A cena cultural dos anos 60 era dividida entre o

engajamento político de recorte cepecista e o engajamento estético

experimentalista. Houve mesmo figuras, como Ferreira Gullar, que transitaram de

uma para outra. Tendo começado sua carreira literária ligado a uma vertente do

experimentalismo concretista, Gullar se aproximou, pouco a pouco, do discurso

político engajado das esquerdas.

A vanguarda experimentalista buscava desenvolver técnicas de

comunicação literária compatíveis com as sociedades urbanas e industriais, então,

emergentes no Brasil. Desejavam aumentar o teor de modernidade do discurso

poético, fazendo uso de novas técnicas de comunicação oriundas, por exemplo, do

discurso publicitário. A apresentação dessas vanguardas, esboçada por Heloísa

179 - Cf. GOMES, Angela Maria Dias de Brito. Letrados e pós-letrados, imprevistas parcerias.
Subprojeto de pesquisa do Projeto Integrado de Pesquisa: Nação, mídia e pluralismo cultural. Rio
de Janeiro : Universidade Federal do Rio de Janeiro/Faculdade de Letras/Escola de
Comunicação/Centro Interdisiciplinar de Estudos Contemporâneos. Apostila em xerox. S/data. 15
p.
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Buarque de Hollanda no livro citado acima, será suficiente para que o leitor, se

assim o desejar, possa se aprofundar no tema. Gostaríamos apenas de destacar

que, apesar da tensão existente entre experimentalismo formal e arte popular

engajada, ambos os grupos têm uma característica comum: a perspectiva utilitária

e cerebral da arte. Seja para conscientizar o povo, seja para modernizar as formas

expressão poética, seja para atingir as duas metas ao mesmo tempo, as vanguardas

fazem do fazer artístico um meio para se atingir determinados objetivos. De

maneiras divergentes ou convergentes, as vanguardas enfatizam a dimensão

técnica e programática do fazer artístico. Enfatizam, portanto, o produto artístico e

seus possíveis efeitos sobre o público.

O segundo momento, esboçado por Heloísa Buarque de Hollanda, ocorrido

na virada dos anos 60 para os 70, é o momento do tropicalismo. A referida autora

destaca no tropicalismo sua perspectiva crítica da intelligenzia de esquerda, seu

namoro com meios de comunicação de massa e sua ligação com a contracultura.

Cabe aqui nos questionarmos sobre a natureza da ligação entre

contracultura, meios de comunicação de massa e tropicalismo. Será conveniente

compararmos a leitura de Roszak sobre a contracultura com a leitura de Heloísa

Buarque de Hollanda sobre o tropicalismo. Roszak, na obra já mencionada, dá uma

dimensão problemática à relação entre contracultura e meios industriais de

comunicação de massa. Critica a transformação da contracultura em mero

fenômeno de moda e de publicidade. Heloísa Buarque de Hollanda, em nossa

opinião, não trata de maneira suficientemente problemática a relação entre

tropicalismo, contracultura e meios industriais de produção e difusão de produtos
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artísticos. Ao procurar, por exemplo, demonstrar as diferenças entre o tropicalismo

e a intelligenzia de esquerda, escreve Heloísa Buarque de Hollanda:

O problema do tropicalismo não é saber se a revolução brasileira
deve ser socialista-proletária, nacional-popular ou burguesa. Sua
descrença é exatamente em relação à idéia de tomada de poder, a
noção de revolução marxista-leninista que já estava dando
provas, na prática, de um autoritarismo e de uma burocratização
nada atraentes.180

Tal afirmação, caso seja aceita sem maiores reflexões, significaria

admitirmos a existência de um vínculo por demais estreito entre o ideário

tropicalista e as posturas da contracultura. Significaria interpretar o tropicalismo

como um movimento social, comparável à contracultura, capaz de propor rumos

históricos concretos à sociedade brasileira. O perigo está no fato de o tropicalismo

não ter sido jamais um movimento social e muito menos um movimento de massa

e sim um fenômeno do mundo das artes e do espetáculo. Terá Guilherme Araújo,

empresário musical que produziu o tropicalismo, se questionado seriamente sobre

os rumos da revolução social no Brasil? Os Rolling Stones jamais foram tão

confundidos com a contracultura da forma como Caetano e Gil foram confundidos,

no Brasil, com esse fenômeno cultural e político. Tal confusão deve advir do fato de

a contracultura ter chegado ao Brasil antes como fenômeno de moda e, só mais

tarde, já no período em que se desenvolveu a chamada poesia marginal, como

acontecimento social concreto. Mais uma vez, nós importamos idéias exóticas e

utilizamos idéias fora do lugar. Em nossa opinião, faltava ao tropicalismo

legitimidade política para encarar questões relativas aos rumos da revolução social

180 - HOLLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-
1970. Rio de Janeiro : Rocco, 1972. p. 61
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no Brasil, do mesmo modo que faltava a Bob Dylan legitimidade social para

conduzir os rumos da contracultura.

Concordamos que o tropicalismo tenha representado, no Brasil, a expressão

de uma crise de valores, ligada à contracultura, como afirma Heloísa Buarque de

Hollanda. Entretanto, ele representou também, especialmente no âmbito do

mercado fonográfico, uma versão cult da Jovem Guarda. Note-se como, nas

palavras da própria Heloísa Buarque de Hollanda, a contracultura chega ao Brasil

já contaminada por todo aparato midiático que é visto com desconfiadas ressalvas

por Roszak:

É por essa época que começa a chegar ao país a informação da
contracultura, colocando em debate as preocupações com o uso de
drogas, a psicanálise, o corpo, o rock, os circuitos alternativos,
jornais underground, discos piratas etc.181

A respeito das articulações existentes entre tropicalismo, indústria cultural e

contracultura, Evelina Hoisel se expressa nos seguintes termos:

(...) as ligações e os comprometimentos da festa com o
sistema tecnológico, com a comunicação de massa, fizeram com
que suas propostas se diluíssem, fossem gradativamente
incorporadas à vida e ao cenário brasileiro sem que tivessem,
contudo, o teor contestatório original. O sistema impôs o fim da
festa no momento em que começou a consumir seus ingredientes.
182

Porém, alguns dos frutos autênticos da contracultura conseguiram crescer

em território brasileiro. Tanto nas obras tropicalistas, quanto naquelas adjetivadas

de pós-modernas por Hutcheon e também nas que formam o corpus do presente

ensaio. Sem dúvida, a valorização de ambientes e personagens ex-cêntricos, deve

181 - Idem . p. 63
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ser ressaltada como uma importante característica herdada da contracultura, como

podemos vislumbrar através da citação de Heloísa Buarque de Hollanda:

Por outro lado, a realidade dos grandes centros urbanos é
valorizada agora em seus aspectos “subterrâneos”; marginal do
Halem, eletricidade e LSD, Rolling Stones e Hell’s Angels. A
identificação não é mais imediatamente como o “povo” ou o
“proletariado revolucionário”, mas com as minorias: negros,
homossexuais, freaks, marginal do morro, pivete. Madame Satã,
cultos afro-brasileiros e escola de samba. A Bahia é descoberta,
nesse momento, como paraíso oficial das minorias: marca
profunda da negritude, dos rituais africanos, da cozinha sensual,
do ócio, da mescla do primitivo e do moderno, é associada à
disposição libertária do tropicalismo. 183

O contexto cultural dos anos 70, que se seguiu ao surgimento do

tropicalismo e à difusão da contracultura no Brasil, período no qual se desenvolveu

a chamada poesia marginal, abordada por Heloísa Buarque de Holanda, e que

serve de contexto originário mais próximo para as obras que formam o corpus do

presente ensaio, poderia ser resumido nos seguintes termos: sem conseguir formar

propriamente uma consciência pública letrada, o país caminha inexoravelmente na

direção de uma cultura de integração mundial, via meios de comunicação de

massa. Tal fenômeno se acelera justamente quando nos encontramos em plena

Ditadura Militar, que se torna ainda mais discricionária após a publicação do AI-5,

em 1968.

Conforme aponta Heloísa Buarque de Holanda, respaldada pelas

argumentações de Roberto Schwarz, o golpe militar de 64 deixa intocada a

produção cultural esquerdizante, dando origem a um contexto cultural anômalo em

que há uma ditadura militar de direita e uma hegemonia cultural de esquerda. Até,

182 - HOISEL, Evelina. Supercaos : os estilhaços da cultura em PanAmérica e Nações Unidas. Rio de
Janeiro : Civilização Brasileira ; Salvador : Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1980. P. 44
183- HOLLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-1970.
Rio de Janeiro : Rocco, 1972. p. 66
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pelo menos, 1968, o debate cultural, marcado pelo tom algo contracultural do

período, se recusa a absorver os padrões de comportamento e as linguagens do

sistema dominante, mas também vê com desconfiança a rigidez comportamental e

o autoritarismo político e cultural que caracterizam a esquerda marxista ortodoxa.

O chamado “segundo golpe” determinou o recrudescimento da ditadura.

Vieram a censura, a repressão política, o exílio dos divergentes, a reforma

universitária, a derrota do movimento estudantil e a aventura heróica e equivocada

da guerrilha urbana e rural. Enfim, o AI-5 leva à impossibilidade de se desenvolver

qualquer debate público mais aprofundado sobre as alternativas econômicas,

culturais e políticas do país. Os regimes discricionários são, por excelência, o reino

das oposições binárias. No Brasil pós-68, restaram apenas duas alternativas: ser

contra ou a favor da ditadura. O debate cultural, mencionado no parágrafo acima, é

abortado. As divergências entre os atores sociais praticamente desaparecem.

Tradicionais políticos liberais, setores conservadores divergentes, todo tipo de

intelectual acadêmico esquerdizante, variados grupos de esquerda democrática e

revolucionária, comportamentais centauros contraculturais, setores progressistas

da Igreja, enfim, uma gama enorme de insatisfeitos com o sistema ditatorial são

perseguidos e agrupados sob o rótulo de “subversivos”.

Por outro lado, o coro dos contentes com o sistema ditatorial é reforçado por

uma emergente classe média que compra automóveis, enciclopédias,

apartamentos, casas de veraneio e todo tipo de eletrodomésticos com o

enriquecimento repentino – e efêmero – causado pelo chamado milagre

econômico. As classes dominantes brasileiras estão cada vez mais integradas ao

capitalismo internacional. O país vive um clima de ufanismo nacionalista, por um
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lado. E de censura, por outro. Até vivermos as conseqüências da crise do petróleo e

do crescente endividamento externo, as obras públicas faraônicas e os índices de

crescimento econômico marcam o ritmo acelerado de crescimento do país.

No campo da produção cultural, o crescimento econômico vivido pelo país

na década de setenta terá importantes conseqüências. A indústria cultural dará um

salto significativo com o crescimento da capacidade de consumo da classe média. O

mercado editorial cresce, assim como o mercado fonográfico e o mercado de artes

plásticas. O teatro empresarial adquire maior relevância. Proliferam produções

cinematográficas, com o apoio do Estado. A televisão adquire uma importância

econômica e um nível de eficiência produtiva jamais visto. Diante do evidente

crescimento do mercado cultural no Brasil, alguns artistas, mesmo com certa

dicção de esquerda, passam a ser cooptados pela indústria cultural e pelas agências

estatais emergentes. Assim escreve Heloísa Buarque de Holanda:

Vinga, portanto, a ideologia da competência, do padrão técnico e dos
esquemas internacionalmente consagrados pela indústria cultural. Muitos
artistas e intelectuais, vivendo o clima de “vazio cultural” que alguns
dizem marcar o momento, passam progressivamente a ser cooptados
pelas agências estatais ligadas à área da cultura que são redinamizadas
ou criadas a partir desse período. 184

Sobre a referida “ideologia da competência”, ligada, sem dúvida, ao mito da

objetividade, cabe aqui apontar dois caminhos seguidos por artistas brasileiros,

ambos relacionados com a experiência tropicalista. Enquanto Caetano Veloso,

depois de um impulso contracultural inicial, tende a se aproximar cada vez mais da

Bossa Nova e do concretismo, tornando sua obra cada vez mais tecnicamente

competente e palatável ao gosto internacional popular, José Celso Martinez Corrêa

caminha no sentido de valorizar a dimensão ritualística de seu fazer artístico,
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enfatizando cada vez mais o processo, ainda que em detrimento da obra final. São,

sem dúvida, opções diametralmente opostas tomadas a partir de um ponto de

partida semelhante.

Apesar da divergência inicial entre setores do público que apoiavam as

manifestações culturais de “resistência” contra a ditadura (Chico Buarque, shows

do Opinião, Teatro de Arena...) e outros setores adjetivados pelas patrulhas

ideológicas de “desbundados” (Caetano e Gil, Teatro Oficina...), pouco a pouco,

tanto a perseguição da censura ditatorial quanto o mercado de arte (especialmente

o mercado fonográfico), passaram a promover uma inusitada aproximação entre

grupos que pareciam ter tendências opostas. O espetáculo teatral Roda Viva, que

une o contracultural José Celso e o engajado Chico Buarque, é um bom exemplo da

aproximação entre representantes do desbunde tropicalista e representantes da

séria esquerda engajada. Enquanto a censura política da ditadura e a moralidade

da tradicional família proprietária brasileira aumentam seu furor persecutório,

surge um público que consome política comercialmente. Algumas realizações

artísticas tornam-se uma espécie vicária de manifestação política. Todo artista

censurado, mesmo que por motivos mais vinculados à moral e aos bons costumes,

mesmo que pela ignorante e truculenta paranóia institucional da mediana família

brasileira, passa a ser ungido por uma aura de esquerda. Aura essa, aliás,

muitíssimo conveniente em termos comerciais. Estará, assim, costurada uma

inusitada aproximação entre tendências artísticas contraculturais e tendências

artísticas engajadas e modernizantes.

184 - Idem. p. 91
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Com a Reforma Universitária e o ataque repressivo ao movimento

estudantil, a Universidade brasileira vê-se diante de uma crescente burocratização

e passa a ser pautada também pelo mito da “competência técnica”. Heloísa

Buarque de Hollanda relaciona a crescente burocratização da Universidade com o

advento da “moda das tendências estruturalistas”:

A burocracia universitária passa a controlar as novas
“associações” estudantis e o ensino vai-se especializando, tendendo
à sofisticação e à valorização da “competência técnica”, resultando
muitas vezes num arremedo colonizado de novidades européias.
Um exemplo flagrante nesse sentido é a moda das tendências
estruturalistas, que acabava por não encontrar correspondente na
problemática estudantil, mas mostrava a burocratização e a
melancolia de boa parte dos scholars nativos. Ao lado de certo
aprofundamento teórico – desejável – o que se tem em algumas
áreas é um elitismo colonizado e colonizador até certo ponto
semelhante à postura das vanguardas: a impostação
intelectualizada e tecnicista que nada tem a dizer ao problema
político e vivencial dos estudantes e professores nesse momento.185

Vê-se que a próspera ideologia da competência, vinculada à especialização,

atinge todos os setores do pensamento contemporâneo. A arte é cada vez mais

justificada em termos de qualificação técnica. A universidade, cada vez mais,

justifica sua existência através da busca de aumentar sua produtividade (seja lá o

que for que isso signifique) e de servir aos interesses do mercado. Mesmo a atuação

política institucional, seja em partidos políticos ou em movimentos sociais e

sindicais, está entregue a diferentes tipos de especialistas e burocratas. Porém,

quando apontamos para o surgimento de um novo paradigma holístico,

demonstramos que também surgem inúmeras manifestações (artísticas, filosóficas,

científicas, políticas...) em sentido contrário. Ao abordarmos as obras de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst, desejamos demonstrar que certo discurso ficcional
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brasileiro expressa o surgimento de uma perspectiva holística, ecológica, feminista

e multiculturalista da realidade.

Ao afirmarmos tal ponto de vista não pretendemos fazer crer que as obras

literárias de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst sejam alguma espécie de panfleto

programaticamente ecológico, feminista, holístico, multiculturalista. Significa

dizer, isto sim, que são criações literárias que dialogam, de um modo ou de outro,

de forma mais ou menos consciente ou intencional, com as grandes questões aqui

mencionadas e que, segundo nossa perspectiva, se relacionam com os impasses

civilizacionais vinculados à crise do paradigma cartesiano-newtoniano.

Evidentemente, as características por nós encontradas nas obras de Caio

Fernando Abreu e de Hilda Hilst não são fenômenos isolados do contexto em que

eles estão inseridos. Gostaríamos de mencionar alguns escritores brasileiros, cujas

obras foram produzidas mais ou menos no mesmo período em que Hilda e Caio

produziram as suas, que têm alguma afinidade artística com os autores por nós

estudados. Não gostaríamos, porém, de que tal aproximação das obras de Caio e

Hilda com a de outros autores se parecesse com qualquer espécie de classificação

canônica e/ou taxonômica.

As obras dos autores que iremos mencionar têm em comum com as obras de

Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst um caráter visceralmente artístico e, ao mesmo

tempo, pensante. Tal pensamento se expressa não apenas no que se costuma

chamar de conteúdo, mas também na forma como este conteúdo é enunciado. De

maneira geral, assim como Hilda e Caio, tais artistas conseguiram escapar do

naturalismo persistente que Flora Sussekind afirmar ser o estigma de nascimento

185 - Ibidem p. 93
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da literatura brasileira186. Segundo a mencionada autora, o naturalismo,

propriamente dito, do século XIX, o romance de 30 ou romance reportagem da

década de 70, todos eles, submetem o dado ficcional à autoridade exógena de um

saber autorizado: os conhecimentos fisiológicos da medicina positivista, os

conhecimentos econômicos do materialismo histórico e dialético ou a técnica de

comunicação social da pesquisa e da redação jornalística. Ainda segundo

Sussekind, nosso persistente naturalismo deriva da ausência de indagação crítica,

tanto por parte dos autores quanto por parte do público leitor. O ficcional é vedado

porque ele exigiria uma resposta ativa de um leitor capaz de questionar sua própria

noção de realidade, sem o apoio de alguma espécie de discurso autorizado já

previamente experimentado e estabelecido como critério de aferição da verdade.

É justamente este aspecto ao mesmo tempo inquiridor e ficcional, presente

nas obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst, que nos faz aproximar as obras

destes autores com as dos demais escritores que serão, em seguida, mencionados.

Tentaremos cotejar as criações de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst com

autores que produziram suas obras mais ou menos no mesmo período. Por mais

que sejamos tentados a mencionar a ruptura – já destacada por Sussekind – que

autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, para ficarmos

apenas nestas três grandes referências, representaram diante do inercial

naturalismo de nosso fazer literário doméstico; por mais que, por causa do caráter

inegavelmente pensante das três aventuras literárias mencionadas, fiquemos

tentados a traçar linhas de aproximação entre Machado, Rosa, Clarice, Caio e

Hilda, sabemos que tal tarefa justificaria a elaboração de um outro ensaio. Outro

186 - SUSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance? : uma ideologia estética e sua história: o naturalismo.
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autor brasileiro cujas obras poderiam ser aproximadas dos empreendimentos

literários de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst, apesar da prevalência de certo

experimentalismo cerebral de recorte modernista, seria Oswald de Andrade. A

prosa fragmentária de Oswald, sem dúvida, poderia ser aproximada com bom

proveito dos textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst. Fiquemos, porém, no

que nos é possível fazer no momento.

Os autores que desejamos aproximar de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst

são: Campos de Carvalho, Adélia Prado, Ignácio de Loyola Brandão, Raduan

Nassar, Ana Cristina César, Roberto Drummond, Victor Giudice, Heloísa

Maranhão. Outros, com certeza, poderiam ser mencionados. Entretanto, cremos

que o esforço de contextualização do fazer artístico de Hilda e Caio será satisfeito

com a aproximação realizada com os autores mencionados.

Embora Campos de Carvalho não seja exatamente contemporâneo de Caio

Fernando Abreu e tenha publicado seus textos iconoclastas em período anterior ao

momento em que Hilda Hilst começou a fazer vir a público sua prosa, não

poderíamos deixar de fazer aproximações entre sua aventura intelectual e as

criações dos autores que são objeto do presente estudo. Certamente, para nos

valermos ainda das reflexões de Sussekind, num meio literário tão zeloso de suas

tradições hereditárias187, os textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst e as obras

de Campos de Carvalho podem ser encarados como filhos bastardos. Chegou a vez

de reuni-los, ainda que brevemente.

Rio de Janeiro : Achiamé, 1984.
187 - Idem. p. 21-39
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A publicação da Obra Reunida188 de Campos de Carvalho tem como

introdução, além do prefácio de Jorge Amado, um pequeno estudo de Carlos Felipe

Moisés. Nele, encontramos a seguinte descrição das características da produção

literária de Campos de Carvalho:

A lua vem da Ásia (1956), Vaca de nariz sutil (1961), A
chuva imóvel (1963) e O púcaro búlgaro (1964), de Campos
de Carvalho, não formam propriamente uma tetralogia, mas
guardam entre si alguns pontos de contato, como o estilo fluente e
impetuoso, rico de sutilezas, culto e elaborado mas, ao mesmo
tempo, coloquial. É um estilo requintado que, no entanto, dá a
impressão de brotar espontaneamente de algum impulso
incontrolável, já que se coloca invariavelmente a serviço de certas
obsessões: a revolta e o inconformismo, o introspectivismo, a
angústia de base religiosa, a paixão libertária, a sexualidade, a
busca incessante da verdade, do amor, da fraternidade. E é
perpassado por uns intermitentes rasgos de lirismo.189

São muitos os pontos de aproximação com as obras de Caio Fernando Abreu

e Hilda Hilst. A começar pelo estilo fluente e sutil, que sabe ser ao mesmo tempo

culto e coloquial. Devemos dizer, entretanto, que a palavra fluente, se aplicada aos

textos dos autores aqui abordados, pode nos pregar uma peça. Os textos dos

referidos autores estão longe de serem textos fáceis e transparentes. Exigem todo o

tempo a presença de um leitor crítico e participativo, capaz de recriar novos

significados a partir das provocações apresentadas pelos textos de Caio Fernando

Abreu, Hilda Hilst e Campos de Carvalho. Só aceitamos dizer que tais autores têm

textos fluentes se isto quer dizer que seus textos fluem abundante e

impetuosamente como a água das cachoeiras. Em momento oportuno, quando

188 - CARVALHO, Campos. Obra reunida. 2. ed. Rio de Janeiro : José Olympio, 1997.
189 - MOISÉS, Carlos Felipe. A lua, a vaca, a chuva e o púcaro. In: CARVALHO, Campos. Obra
reunida. 2. ed. Rio de Janeiro : José Olympio, 1997. p. 16
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estivermos abordando a obra Fluxo-Floema190, de Hilda Hilst, destacaremos o

caráter central da noção de fluxo na poética hilstiana. Também as obras de

Carvalho são caracterizadas por um fluxo alucinante de eventos. Ou de

pensamentos, uma vez que não há uma distinção muito nítida entre o que

realmente aconteceu aos personagens ou o que foi imaginado por estes.

Tanto os fluxos verbais das obras de Caio Fernando Abreu, de Hilda Hilst e

de Campos de Carvalho parecem brotar de “algum impulso incontrolável”, como

destaca Moisés. Cremos que tal impressão deriva da natureza não racionalista da

aventura intelectual dos três autores abordados. As sentenças iniciais do livro A lua

vem da Ásia poderiam ter sido urdidas por Caio Fernando Abreu ou por Hilda

Hilst:

“Aos 16 anos matei meu professor de lógica. Invocando legítima
defesa – e qual defesa seria mais legítima? – logrei ser absolvido por cinco
votos contra dois, e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca
tenha estado em Paris.”191

Tanto quanto Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, Campos de Carvalho

representa uma força de resistência diante da lógica logocêntrica que impera, desde

Platão, no contexto cultural ocidental. É de um impulso iconoclasta contra nosso

logocentrismo inercial que parece brotar a criação dos autores mencionados.

A natureza inquiridora dos textos de Campos de Carvalho faz com que seus

textos, tanto quanto os de Caio e Hilda, sejam textos marcados por temas

persistentes. Esta estética da obsessão, em nossa opinião, também aparece nas

obras de outros autores aqui mencionados, como: Ignácio de Loyola Brandão,

190 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970.
191 - CARVALHO, Campos. Obra reunida. 2. ed. Rio de Janeiro : José Olympio, 1997. p. 36
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Raduan Nassar, Ana Cristina César, Roberto Drummond, Victor Giudice, Heloísa

Maranhão.

Os temas obsessivos presentes nas obras de Caio Fernando Abreu, Hilda

Hilst e Campos de Carvalho têm também muitos pontos de aproximação. Um deles,

não mencionado por Moisés, é exatamente a revolta diante da estupidez

burocrática e tecnológica institucionalizada. Em Vaca de nariz sutil, o personagem

central e narrador é um soldado que voltou da guerra e que é acusado de violentar

uma menor. Assim, ele se queixa da acusação:

Matei dezenas, centenas de criaturas em nome da pátria e ainda
me pagavam para matá-las: fui recebido de braços abertos e me
condecoraram em praça pública; agora não matei a ninguém, não
fiz mal a ninguém, e tenho que andar rente aos muros como se
fosse um criminoso.192

A angústia diante da moral sexual vigente e também de fundo religioso está

presente nas obras dos três autores: Caio, Hilda e Campos de Carvalho. Entretanto,

este último está mais próximo do agnosticismo inercial de nosso modelo de

civilização. Ele não se encaminha, como Caio e Hilda, na direção de uma forma

alternativa de busca de transcendência – ainda que, por vezes agônica – livre dos

dogmas da religiosidade cristã institucionalizada.

Os “intermitentes rasgos de lirismo”, identificados por Moisés, nas obras de

Campos de Carvalho estão também presentes na prosa de Caio Fernando Abreu e

Hilda Hilst. Mais do que a natural “contaminação” existente entre os diversos

gêneros literários, uma vez que não existem gêneros literários em estado puro,

parece existir nestes autores uma intencional busca de realizar uma espécie de

fusão entre os gêneros literários conhecidos. Nada mais natural, no caso de
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Campos de Carvalho, para um autor que faz de um de seus personagens o assassino

confesso do professor de lógica, sob a alegação de legítima defesa. Ora, os gêneros

literários conhecidos são uma construção discursiva derivada da lógica formal

aristotélica.

Campos de Carvalho, Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu são autores que não

se detém diante do inusitado e do insólito. Apresentam pontos de vista ex-cêntricos

(diante do império da lógica no Ocidente, por exemplo), imprimem a seus textos

um formato nada tradicional e apresentam personagens que são loucos, suicidas,

transgressores da moral sexual vigente, marginais, outsiders...

Moisés destaca que “a mola propulsora” da narrativa de A lua vem da Ásia é

“uma volúpia geográfica” que acompanha o protagonista da primeira à última

página. Não apenas na mencionada obra, mas também em outras criações de

Campos de Carvalho, encontramos uma perspectiva de tempo e espaço que rompe

com a noção newtoniana do tempo e do espaço lineares. O tempo e o espaço

presentes nas obras de Campos de Carvalho são convidados a se retirarem da

posição cômoda de mero pano de fundo que ambienta a ação e são transformados

em elementos importantes do enredo. Encontramos também nas obras de Caio

Fernando Abreu, Hilda Hilst e Heloísa Maranhão, dentre outros, uma perspectiva

relativizada e problematizada do tempo e do espaço.

Outra característica (predominante, a propósito, entre todos os autores aqui

cotejados) que permite aproximar as obras de Campos de Carvalho das obras dos

autores que são objeto do presente ensaio é a prevalência da narração em primeira

pessoa. Entretanto, os narradores de Caio, Hilda e Campos de Carvalho são sujeitos

192 - CARVALHO, Campos. Idem. p. 210
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partidos, almas descentradas. Estão a quilômetros de distância do sujeito

monádico cartesiano. Por exemplo, na relação incestuosa entre os irmãos André e

Andréia, de Chuva Imóvel, muitas vezes, a consciência do narrador André aparece

fundida com a de sua irmã ou com a da mãe dos dois. Num procedimento e numa

temática, aliás, muito próxima do personagem Hillé, de A obscena senhora D.

Temática esta também presente em Lavoura arcaica193, de Raduan Nassar.

Assim como os personagens de Caio Fernando Abreu, os personagens de

Campos de Carvalho são seres deambulantes, que vivem errando pelos becos e

avenidas das cidades e pelos desvãos da memória. A atmosfera das obras de

Carvalho, entretanto, nos parece ainda mais opressiva e cheia de desesperança do

que a esboçada nos textos de Caio Fernando Abreu, apesar do grande senso de

humor de Carvalho.

Caio consegue caminhar na direção de certas alternativas ao ambiente

sufocante identificado com o mal-estar civilizacional contemporâneo. Há nele certa

“alegria, alegria”, tropicalista e contracultural. Certo eco de juvenilidade utópica

sempre nos parece ressoar mesmo nas obras mais aparentemente desesperançadas

de Caio. Há, ainda, uma aura de espiritualidade, também presente nas obras de

Hilda, ainda que não conivente com a religiosidade institucional ou com qualquer

espécie de metafísica ascensional. Tais válvulas de escape não aparecem, de forma

clara, ao menos, nas obras de Campos de Carvalho.

A aproximação entre erotismo, espiritualidade e o caráter ao mesmo tempo

reflexivo e lírico, presentes tanto nas obras de Caio Fernando Abreu quanto nas

obras de Hilda Hilst, permite que aproximemos seus empreendimentos literários

193 - NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. 3 ed., 4?¡reimpressão, Companhia das Letras, 1995.
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das criações de Adélia Prado194. Evidentemente, o tom adotado tanto por Caio

quanto por Hilda se distancia bem mais do cristianismo do que o tom da poesia de

Adélia, caracterizada por uma fervorosa – embora transgressiva – fé cristã.

Ainda que dê destaque à produção lírica de Hilda Hilst (enquanto a presente

tese, conforme sabemos, se volta para a prosa hilstiana), Angélica Soares195 realiza

uma interessante aproximação entre o fazer literário hilstiano e o fazer literário de

Adélia Prado, dentre outras poetas, sob a perspectiva do erotismo, visto sob um

enfoque próximo à perspectiva de George Bataille. O que nos faz vislumbrar uma

dimensão espiritual na perspectiva erótica presente nos textos de Hilda e de Adélia.

Talvez, por uma questão de prudência metodológica, devêssemos nos limitar

a aproximar as obras em prosa de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst – que são,

afinal, o objeto do presente estudo – de outras obras do mesmo gênero literário.

Tal prudência nos obrigaria a excluir de nossa lista de aproximações as obras de

Ana Cristina César e Adélia Prado. Entretanto, uma das características que estamos

a destacar nas obras dos autores que são objeto da presente tese é justamente a

aproximação que eles fazem, na sua própria criação, entre os chamados gêneros e

formas literárias. Ora, esta é uma característica também presente nas criações de

Adélia Prado e Ana Cristina César. Os poemas das duas, apesar do elevado lirismo e

do desenho dos versos, têm a aparência externa de algum tipo de prosa

confessional. As duas referidas poetas se destacam, dentre outras coisas, pelo uso

que conseguem fazer da fala diária e direta, conseguindo dar uma aparência das

mais simples às suas rigorosas e sofisticadas criações poéticas. Ambas parecem

194 - PRADO, Adélia. Poesia reunida. São Paulo : Siciliano, 1991.
195 - SOARES, Angélica. A paixão emancipatória: vozes femininas da liberação do erotismo na
poesia brasileira. Rio de Janeiro : DIFEL, 1999.
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querer despir o texto literário de toda espécie de beletrismo e de academicismo.

Tanto nos casos de Hilda e Caio quanto nos casos de Adélia e Ana C., o caráter

híbrido de seus textos reflete uma profunda indagação diante dos gêneros e formas

literárias canônicas. Tal reflexão se faz necessária porque os mencionados autores

buscam produzir uma arte pensante, a qual, no entanto, busca estruturar o

pensamento em moldes literários e não através da submissão ao modelo

logocêntrico do pensamento filosófico e/ou científico. A própria incorporação de

uma dicção coloquial e a – apenas aparente – frouxidão formal dos textos dos

referidos autores parece querer expressar a existência de um tipo de pensamento

que pode ser profundo sem utilizar jargões filosóficos e que pode ser literariamente

eficiente sem precisar se ater a convenções artísticas canônicas.

Adriana Maria de Abreu Barbosa196 destaca o permanente entrecruzamento

entre poesia e crítica que há na “poesia antiliterária do cotidiano” de Ana Cristina

César. Ressalta também a maneira como Ana Cristina César desfaz em sua poesia

os limites entre os gêneros literários. O caráter pensante da produção literária de

Ana C. e sua entrega, digamos, integral à criação literária, destacados na biografia

escrita por Italo Moriconi197, é que nos fez, imediatamente, pensar em aproximar

seus empreendimentos literários das obras de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst.

Há, evidentemente, muitos pontos de aproximação entre as biografias de Caio

Fernando Abreu e Ana Cristina César. Eles tiveram, de fato, um certo convívio

pessoal. Ambos tiveram também em comum uma morte precoce. Poderiam ser

196 - BARBOSA, Adriana Maria de Abreu. Transgressão, identidade feminina e outricidade na poesia
marginal de Ana C. in Desafiando o cânone : aspectos da literatura de autoria feminina na prosa e
na poesia (anos 80 e 90) / organizadora: Helena Parente Cunha. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro,
1999. p. 171-190.
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classificados como integrantes de uma mesma geração artística: a chamada

geração 70, identificada sob o rótulo de marginal. Há mesmo certa presença

intertextual da poesia de Ana C. nos textos de Caio. Entretanto, ainda que não

houvesse nenhuma destas aproximações biográficas, a natureza reflexiva (a

constante e sutil indagação sobre o fazer literário e sobre o ser/estar no mundo) e a

radicalidade na busca de fundir arte e vida, presentes tanto nas experiências

humanas e literárias de Caio, Ana C. e Hilda, nos obrigariam a fazer tal

aproximação.

Indagar, para os autores com os quais estamos aqui trabalhando, é também

se indagar. Daí a prevalência, conforme já destacamos quando mencionamos as

obras de Campos de Carvalho, do uso da primeira pessoa. Porém, será sempre

preciso desconfiar do caráter aparentemente confessional dos textos aqui

estudados. Será preciso lembrar que estamos lidando com pós-modernos sujeitos

descentrados e não com cartesianas identidades monádicas.

As realizações literárias concretas de Caio, Hilda, Adélia, Ana C. parecem ser

uma espécie de resultado secundário de uma busca espiritual e/ou existencial que

se faz através da entrega integral à criação artística. Daí se colocarem estes autores,

de certa forma (ou de forma incerta), sejam ou não adjetivados “marginais”, à

margem das mazelas dos problemas da arte em sua época de reprodutibilidade

técnica. A produção de mercadorias para o consumo editorial não é,

definitivamente, o eixo em torno do qual giram estes autores; ainda que alguns

deles se mostrassem atentos aos problemas do mercado editorial, como Caio e

Hilda. Todos eles, podemos inferir, fariam uso sem restrições da frase atribuída a

197 - MORICONI, Ana Cristina César : o sangue de uma poeta. Rio de Janeiro : Relume Dumará,
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Paulo Leminski, que cito de memória: “poesia não vende e é bom que não venda”.

Por isso, autores como Raduan Nassar e Campos de Carvalho, passado o impulso

iconoclasta que os fez recorrer à palavra escrita, simplesmente se retiraram da cena

literária.

É fato que Hilda Hilst e também Caio Fernando Abreu, muitas vezes, se

manifestaram – em suas obras literárias e declarações públicas – com relação às

mazelas relativas ao mercado editorial. Entretanto, nem um deles permitiu que tais

mazelas impedissem que suas respectivas obras fossem produzidas. Caio e Hilda,

artistas capazes e fundamente comprometidos com o tempo em que vivemos,

foram capazes de conviver com as mazelas do mercado incorporando-as e

transcendendo-as em seus próprios textos.

Entre os autores que estamos buscando aproximar de Caio Fernando Abreu

e Hilda Hilst, a literatura aparece antes como uma compulsão irresistível mais do

que como uma opção profissional. Mesmo nos mais “profissionais” dentre eles,

como Ignácio de Loyola Brandão e Roberto Drummond, o impulso visceral para a

criação literária parece ser predominante.

Será interessante lembrar, fazendo uso da mencionada biografia de Ana C.,

escrita por Italo Moriconi, como forma de demonstrar que tal impulso criador não

se deixa deter por nenhuma forma de apreensão institucional e burocrática do

saber literário, que Ana Cristina César liderou um movimento de debate, entre

estudantes, contra o “peso da teoria” no curso de Letras. Tivemos oportunidade de

destacar a correlação, estabelecida por Heloísa Buarque de Holanda198 entre

1996.
198 - Cf. HOLLANDA, Heloísa Buarque. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde, 1960-
1970. Rio de Janeiro : Rocco, 1972. P. 91-93
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Ditadura Militar, Reforma Universitária, “ideologia da competência” e a “moda

das tendências estruturalistas”. Caio, conforme veremos, se coloca tranqüilamente

como uma pessoa com interesses místicos, ainda que sob o risco de passar por

mistificador ou tolo, em nosso contexto cultural hegemonicamente laicizado. Da

mesma forma, Ana C., ainda que sob a acusação de defender uma espécie de anti-

intelectualismo frouxo ou de humanismo ingênuo, soube se colocar contra a

burocratização institucional dos estudos literários.

Em sintonia com o espírito da geração 70, dita marginal, Ana Cristina César

se volta contra o objetivismo, de inclinação materialista dialética ou estruturalista,

que deixou suas marcas no campo político e/ou no campo estético, no Brasil, entre

os anos 60 e 70.

Entre os três momentos culturais, situados entre o final dos anos 50 e os

anos 70, destacados por Heloísa Buarque de Holanda (a participação engajada

cepecista ou experimentalista, o tropicalismo e a poesia marginal), os dois últimos

têm em comum o fato de serem respostas culturais à hegemonia do objetivismo em

certos setores da vida intelectual brasileira. Resposta essa que, entretanto, buscou

também não cair nas armadilhas do subjetivismo.

A vida literária e artística dos anos 50, no Brasil, havia sido marcada por

certa influência do subjetivismo e dos existencialismos, vindos desde os anos 30, de

recorte ateu ou cristão. Autores como Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos

Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, a recuperação da obra de Augusto dos

Anjos, a redescoberta de Fernando Pessoa entre nós, Clarice Lispector, Guimarães

Rosa, poderiam ser relacionados com o espírito da época ao qual estamos nos

referindo. Sabemos, evidentemente, que não seria correto “classificar” a criação de
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Clarice Lispector, de Drummond ou de Guimarães Rosa com o rótulo de

“subjetiva”. Longe está de nós, entretanto, a intenção de classificar coisa alguma.

Queremos apenas indicar uma certa tendência à indagação espiritual e/ou

existencial presente no período destacado.

Seguindo direção contrária, retomando, por sua vez, certo viés materialista

já esboçado no romance de 30 e 40 (por exemplo, de Graciliano Ramos, Jorge

Amado, Lins do Rêgo) e/ou certo objetivismo formal ao estilo de João Cabral de

Melo Neto, surgiram as respostas objetivistas da participação engajada de esquerda

e/ou experimentalista, nos anos 60 e 70.

A reação tropicalista e a da chamada geração 70 representam uma resposta

anti-objetivista à hegemonia cultural do objetivismo militante de esquerda e/ou

experimentalista. Aproveitam-se dos temas da contracultura e das críticas à

burocratização do socialismo real, incorporam a seu discurso as outras palavras

nascidas da emergência de novas identidades sociais: as chamadas minorias.

Aproximam-se, por exemplo, com maior ou menor consciência de um ou outro

artista, da noção de intersubjetividade: mescla de objetividade e subjetividade,

campo de interação comunicativa ou de relação interpessoal que, em oposição aos

subjetivismos individualistas e objetivismos coletivistas, busca encontrar o sentido

pleno da experiência humana na interseção entre o individual e o coletivo, entre o

espiritual e o material. Conforme vimos, a crítica (ecológica, feminista, holística e

multiculturalista) ao mito da objetividade acaba se impondo, na década seguinte,

apesar de nosso meio cultural ainda permanecer hegemonicamente dominado pelo

pragmatismo racional e contábil do burguês.
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Hilda Hilst, que publicou seus primeiros poemas no final da década de 50,

poderíamos afirmar, representa uma espécie de elo de ligação entre a indagação

espiritual e existencial dos anos 50 e o espírito contracultural da intersubjetividade,

característico dos anos 70 em diante. Neste sentido, suas realizações literárias

podem ser aproximadas das de Adélia Prado. Esta última soube recuperar o fervor

religioso cristão e a indagação existencial, característico de certa literatura dos anos

50, e agregar a ele, por exemplo, as questões de gênero, típicas do contexto dos

anos 60 e 70, em que se dá a emergência do feminismo.

Sobre a produção literária hilstiana, a este respeito, será interessante

apontar, ainda, que a dicção de sua poesia, em que ecoam a voz de certos poetas

latinos199, vai se transformando, nos anos 70, numa prosa ficcional de influências

mais contemporâneas. Caio Fernando Abreu, em carta dirigida a Hilda Hilst200,

destaca como, em sua produção ficcional, Hilda Hilst começa a fazer “coisas

completamente opostas” à sua poesia, qualificada, algo ironicamente, de “digna”.

Conforme estamos destacando, não consideramos que a prosa hilstiana seja tão

oposta à sua poesia. De fato, Hilda Hilst soube guardar-se diante das “tentações”

objetivistas e diante do messianismo político revolucionário dos anos 60 e 70.

Apontamos, entretanto, uma mudança de dicção.

A dicção dos textos em prosa de Hilda Hilst poderia ser aproximada da

dicção adotada na poesia de Ana Cristina César. Em artigo citado, Adriana Maria

199- cf. COELHO, Nelly Novaes. A poesia obscura/luminosa de Hilda Hilst e a ‘metamorfose’ de
nossa época. In: Hilst, Hilda. Poesia (1959-1979). São Paulo : Edições Quíron/Instituto nacional do
Livro, 1980, pp. 275-325.
200 - ABREU, Caio Fernando. Confluências. In: : CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA :
Hilda Hilst (número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 20-23.
Também publicada em ABREU, Caio Fernando. Cartas / Organização Ítalo Moriconi. Rio de
Janeiro : Aeroplano, 2002. p. 363-371
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de Abreu Barbosa201 destaca uma crítica literária, ao livro As mulheres de

Tijucopaco, de Marilene Felinto, em que Ana C. define o referido livro como um

livro de mulher, por contar femininamente a história. Tal crítica expressaria,

podemos inferir, uma certa poética buscada pelos textos literários de Ana Cristina

César. As características que são ressaltadas por Ana C. como índices de

feminilidade são: forma errante, descontínua, desnivelada; exposição de muitos

sentimentos em estado bruto; texto que se dirige eternamente a um interlocutor;

excesso inquietante do texto que parece não conseguir acabar. Ora, tais

características poderiam servir muito bem em um comentário sobre os textos de

Hilda Hilst.

Partindo de tal crítica, Barbosa afirma:

É assim que, por oposição, escrever/falar masculinamente
significa fazê-lo sem desvios, com objetividade, centrado na clareza da
mensagem e não no interlocutor. O estilo masculino seria então
caracterizado por mensagens claras, diretas e impessoais.202

Não desejamos fazer aqui eco a qualquer espécie de essencialismo que

busque encontrar a estabelecer uma dicotomia binária entre “escrita feminina” e

“escrita masculina”. Gostaríamos de ressaltar, entretanto, que tanto a prosa

hilstiana quanto a poesia de Ana C. se voltam contra o objetivismo. E que tal

objetivismo tem algo de patriarcal, embora, não necessariamente tenha algo de

masculino.

Outro ponto de aproximação dos textos de Hilda Hilst e Ana Cristina César

está no uso do humor, muitas vezes, cáustico e despudorado, presente nos textos

201- BARBOSA, Adriana Maria de Abreu. Transgressão, identidade feminina e outricidade na poesia
marginal de Ana C. in Desafiando o cânone : aspectos da literatura de autoria feminina na prosa e
na poesia (anos 80 e 90) / organizadora: Helena Parente Cunha. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro,
1999. p. 171-190.
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das duas autoras. Ao destacar a ironia presente nos textos de Ana C., Barbosa

escreve:

A lingüista Lakoff aponta entre as características de uma suposta
linguagem feminina a demonstração de completa inabilidade para
contar piadas. O universo do humor, principalmente o picante, era
reservado à fala masculina203 .

Desconstruindo dicotomias binárias, tanto Hilda Hilst quanto Ana Cristina

César fazem uso permanente do humor em seus textos. Humor, muitas vezes, sutil.

Outras vezes, nem tanto. É que nenhuma das duas autoras faz a menor questão de

recorrer a meias palavras. Quando falam de sexo, por exemplo, preferem não usar

eufemismos. Os aspectos corporais da vida humana não são jamais escamoteados

ou adocicados pelos textos de Ana Cristina César, Hilda Hilst ou Caio Fernando

Abreu. De fato, conforme veremos, Caio e Hilda buscam encontrar transcendência

justamente através do mergulho profundo nos aspectos mais imanentes da

experiência humana. Assim, ao retratarem aspectos da vivência corporal de seus

personagens, Caio e Hilda dão a eles uma dimensão transcendente que vai muito

além do escatológico ou do pornográfico. Ao evocar a imagem do imaginário cristão

de “aos pés da cruz”, contida no título do livro de Ana C., A teus pés, Barbosa204

nos faz ver que, também na obra de Ana Cristina César, podemos encontrar, apesar

de menos evidente, uma dimensão transcendente dos aspectos corporais e eróticos

da experiência humana.

Porém, conforme podemos notar, ao retomar de maneira paródica o tema

cristão do “ficar aos pés da cruz”, erotizando-o, pois, aqui, a teus pés está

vinculado à entrega amorosa carnal, Ana C. atinge também a dimensão

202- Idem. 174
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transgressiva da blasfêmia. Embora, até na blasfêmia, o tom adotado por Ana C. se

mantenha elegantemente cool. Do mesmo modo, ainda que busquem encontrar

uma dimensão transcendente nos aspectos carnais da experiência humana, Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst não se deixam deter quando, para encontrar o

divino, precisam blasfemar. Isto nos dá a oportunidade de aproximar a produção

literária de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst da literatura de outro artista da

blasfêmia: Raduan Nassar.

Vera Queiroz205, ao comparar a novela Um copo de cólera, de Nassar, com a

prosa hilstiana, destaca a incursão que ambos fazem no universo da fúria, da

cólera, da desmedida. Embora com um teor de fúria menor, Caio Fernando Abreu é

um autor que faz seus personagens mergulharem em um universo, ao mesmo

tempo, apaixonado, impaciente e patológico, que se caracteriza também pela

desmedida. Tal desmedida se expressa em um tipo de articulação discursiva dos

personagens centrais em que predomina o uso de primeira pessoa do singular. A

fala dos personagens flui como um jorro permanente e personalíssimo, impossível

de ser detido. Em momento oportuno, destacaremos o caráter de movimento que

segue um fluxo e que não pode ser detido que caracteriza tanto a produção literária

hilstiana quanto alguns importantes textos de Caio Fernando Abreu.

Buscando fazer uso de um tipo de discurso centrado no interlocutor e não na

clareza ou objetividade da mensagem, os personagens centrais dos autores

mencionados desferem um violento golpe contra as possíveis justificativas

203 - Idem. 177
204 - Idem. 182
205 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000.
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racionais dos poderes institucionais estabelecidos. Veja-se a fala de André,

personagem de Lavoura arcaica:

(...) é sempre um fato corriqueiro querida Ana, pelo qual sempre
passamos feito sonâmbulos, mas que, silencioso, é ainda o maior e
o mais antigo escândalo: a vida só se organiza se desmentindo, o
que é bom para uns é muitas vezes a morte para outros, sendo que
só os tolos, entre os que foram atirados com displicência ao fundo,
tomam de empréstimo aos que estão por cima a régua que estes
usam pra medir o mundo.206

A desmedida e a aparente falta de razão presentes nos discursos de muitos

dos personagens de Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu e Raduan Nassar são, assim,

aspectos perfeitamente razoáveis ou, pelo menos, justificáveis. São a embocadura

possível para o sopro da voz dos ex-cêntricos. Oprimidos pelo mito da objetividade

e pela moral instituída, os personagens de Caio, Hilda e Raduan, muitas vezes, se

recusam a tomar de empréstimo a régua dos poderosos para medirem seus

mundos. Preferem seus próprios contra-sensos à escravidão do bom senso comum.

Preferem suas próprias blasfêmias à repetição de tirânicas palavras sagradas.

Fazem um uso pródigo da razão, aproximam-se do pensamento mítico-religioso da

Grécia arcaica, regulado por uma lógica da ambigüidade, onde os contrários não se

excluíam de modo definitivo, funcionando em uma relação de complementaridade.

Afastam-se da lógica da contradição, forjada por Platão e Aristóteles207.

Veja-se a maneira sofística como André, personagem de Lavoura arcaica,

afirma manejar as palavras:

(...) a razão é pródiga, querida irmã, corta em qualquer direção,
consente qualquer atalho, bastando que sejamos hábeis no manejo
desta lâmina208.

206 - NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. 3 ed. rev. pelo autor. São Paulo : Companhia das Letras,
1989.
207 - Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Platão: as artimanhas do fingimento. Rio de Janeiro :
Relume Dumará, 1999.
208 - NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. 3 ed., 4?¡reimpressão, Companhia das Letras, 1995. p. 133
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Mais do que para apenas entreter – embora no entretenimento repousem

também alguns aspectos de sedução da palavra –, mais do que simplesmente para

possibilitar fruição estética, o discurso literário de Raduan Nassar, de Caio e de

Hilda serve como exploração e testagem dos pródigos matizes da razão, em favor

de dar argumentos (afiadas lâminas) àqueles que foram desarmados pelas formas

institucionalizadas de razão e de moral.

Em Um copo de cólera209, o homem, discutindo com a mulher feminista e

militante de esquerda, assume o irracionalismo de suas paixões e afirma: “só usa

da razão quem nela incorpora suas paixões”. Um pouco antes, assume que, em

determinados momentos, vira fascista210, lembrando, porém, que “nada esteja

mais na moda hoje em dia do que ser fascista em nome da razão”. Também

encontraremos nas obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst esta mesma

razão apaixonada que luta ferozmente contra o fascismo inercial da objetividade

transformada em mito.

Como afirma Leyla Perrone-Moisés:

A questão da ordem e da desordem está presente, em todos
os níveis, na obra de Raduan Nassar. A uma “ordem” social
hipócrita e autoritária, escorada na “razão”, os protagonistas de
seus livros opõem uma “desordem” anarquista, exigida pelo corpo
e pela paixão. A opção pela “desordem” tem seu fundamento no
desejo de uma Ordem verdadeira, aquela de que se tem a ilusão na
infância familiar e que se mostra depois impossível na sociedade.
A desordem do mundo contamina a linguagem, submetida tanto à
desordem das paixões quanto à “ordem” social, guardiã e álibi de
uma desordem ética. A própria palavra “ordem” é reconhecida
como ambígua: “ordem, palavra por sinal sagaz que incorpora, a
um só tempo, a insuportável voz de comando e o presumível lugar
das coisas” (CC. P. 61).211

209 - NASSAR, Raduan. Um copo de cólera. São Paulo : Companhia das Letras, 1992. p. 75
210 - Idem. p. 67
211 - PERRONE_MOISÉS, Leyla. Da cólera ao silêncio. In: CADERNOS DE LITERATURA
BRASILEIRA : Raduan Nassar (número 2, setembro de 1996). Rio de Janeiro : Instituto Moreira
Salles. p. 61-77. p. 74
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Também nas obras iconoclastas de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu

encontramos os apelos do corpo e da paixão se voltando contra a ordem instituída.

Também encontraremos nelas o impulso “anarquista”, contracultural e reformador

que parece pulsar nas obras de Raduan Nassar. Da mesma maneira que a

contracultura, estes autores se voltam contra os valores culturais ocidentais,

considerados alienantes (se usarmos uma linguagem marxista) e neuróticos (se

usarmos uma linguagem freudiana).

Em Lavoura arcaica, o discurso ficcional de Raduan Nassar coloca em

questão a tradição cristã ao retomar de forma paródica o tema da volta do filho

pródigo. Aborda ainda os temas, intocáveis e sagrados, da interdição do incesto, do

imperativo do trabalho e do poder do patriarca. O tema do incesto, a propósito, é

tratado também por Campos de Carvalho e Hilda Hilst (em A obscena senhora D.,

obra que faz parte do corpus do presente trabalho). Tal como em Raduan Nassar,

especialmente em Lavoura arcaica, o princípio vital que movimenta as criações de

Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu parece marcado por um intenso espírito

religioso. Entretanto, os autores mencionados estão distantes do tranqüilo e

radiante ascendimento que, normalmente, acompanha as manifestações de

espiritualidade. São textos que parecem celebrar uma espécie de ritual de

exorcismo. Através da desmedida, experimentada por alguns personagens dos

referidos autores, os leitores têm a oportunidade de se verem livres, ao menos

enquanto lêem, do mal-estar imposto pelo excessivo peso da ordem civilizacional.

Adotando uma perspectiva que coloca em questão qualquer espécie de valor

cultural absoluto, os textos de Raduan Nassar, Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst
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parecem querer expressar a faceta demoníaca que existe em todo angelismo, a

violência que subjaz em toda norma civilizada ou a natureza espiritual que há em

todo sofrimento e desejo carnal. Afastando-se da perspectiva binária que rege a

platônica e aristotélica lógica da contradição, o personagens André, de Lavoura

arcaica, responde a seu pai, quando este último exige que o filho ponha suas idéias

em ordem: “ – Toda ordem traz uma semente de desordem, a clareza, uma

semente de obscuridade, não é por outro motivo que falo como falo.212 Seguindo o

mesmo raciocínio não binário, aparece nas obras de Caio Fernando Abreu, de Hilda

Hilst e de Raduan Nassar uma perspectiva da divindade que não excluí nem o

humano, nem o carnal, nem o demoníaco.

Já que “toda ordem traz uma semente de desordem” e “a clareza, uma

semente de obscuridade”, parafraseando a fala de André, poderíamos afirmar que

não é por outro motivo que nossos autores (Campos de Carvalho, Ignácio de Loyola

Brandão, Raduan Nassar, Roberto Drummond, Victor Giudice, Heloísa Maranhão,

Caio e Hilda) escrevem como escrevem. A desmedida vivida pelos personagens, na

esfera do enunciado, parece avançar também para a esfera da enunciação. Assim,

por exemplo, Campos de Carvalho “ordena”, de forma expressiva e absolutamente

caótica, os capítulos de seu livro A lua vem da Ásia213. Assim, muitas vezes, Raduan

Nassar, Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst dão prioridade à força do jorro

discursivo de seus personagens, ainda que compreensão imediata do que está

sendo dito possa ser um pouco dificultada. São urdidos textos que não parecem

212 - NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. 3 ed., 4?�reimpressão, Companhia das Letras, 1995. p.
160
213- CARVALHO, Campos. Obra reunida. 2. ed. Rio de Janeiro : José Olympio, 1997.
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desejar corresponder às expectativas daqueles que buscam classificá-los segundo

uma forma ou um gênero canônico.

No caso dos textos de Hilda Hilst, conforme aponta Vera Queiroz214, não há

mais sequer qualquer submissão às convenções formais da estrutura do período.

São abolidas, por exemplo, as maiúsculas depois do ponto. As convenções do

discurso escrito são também desrespeitadas, ao sobreporem-se falas distintas sem

qualquer sinal gráfico que as distinga ou a seu emissor.

Numa atitude próxima às inclinações da contracultura, mesmo certa

mistificação da erudição livresca, comum em nossa civilização ilustrada, é alvo do

ataque de alguns dos escritores aqui mencionados. Em entrevista, ao ser

perguntado sobre como dividia seu tempo entre ler o mundo e ler os livros, Raduan

Nassar responde nos seguintes termos:

Nunca senti muito apego pelos livros. Os livros que me sobraram
estão esquecidos lá nas prateleiras, me pergunto sempre que é que estão
fazendo ainda nas estantes. Depois, a gente se empanturrar de leituras
não me parecia muito diferente de se empanturrar numa comilança.215

Por causa dessa atitude frugal, muitos dos autores aqui mencionados correm

o risco de serem adjetivados de irracionalistas ou de serem acusados de produzirem

obras que poderiam ser classificadas de antiintelectuais. Deixando a teorização

para os teóricos, também em entrevista, de maneira igualmente frugal, Ignácio de

Loyola responde nos seguintes termos à acusação de antiintelectualismo: “se

alguém quiser chamar minha literatura de antiintelectual, chame. Eu nunca

214- QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. p. 22
215 - CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Raduan Nassar (número 2, setembro de 1996).
Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 27
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penso nessas coisas, não sei me rotular. Só sei que estou escrevendo216“. Conforme

veremos, não se trata propriamente de antiintelectualismo. Trata-se, isto sim, de

organizar o pensamento em moldes diferentes daqueles que organizam o chamado

pensamento científico.

Nas obras de Ignácio de Loyola Brandão, particularmente em Zero217, iremos

encontrar uma maneira selvagem de organizar o texto literário que nos enseja a

fazer uma aproximação com a forma pela qual Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst

também parecem organizar os seus. Sem seguirem uma forma canônica

preconcebida, estes autores parecem deixar que a forma e o conteúdo do que será

escrito surjam se sobredeterminando reciprocamente. Tem-se a impressão de que

não há propriamente uma forma anterior que seja arquitetada em função de um

conteúdo a ser expresso. Do mesmo modo, parece não existir um conteúdo

predeterminado que se adeqüe a qualquer espécie de camisa de força formal. Na

verdade, embora produzam obras de inegável originalidade, Loyola, Hilda e Caio

parecem estar trabalhando com retalhos de formas e conteúdos já socialmente

existentes, embora articulados de maneira inteiramente nova.

Claude Lévi-Strauss, em O pensamento selvagem218, busca estabelecer

comparações entre o que chamou de pensamento científico e de pensamento

mágico ou selvagem. Para demonstrar como atua o pensamento selvagem, Lévi-

Strauss recorreu à imagem do bricoleur, aquele que trabalha unindo coisas já

existentes, restos, fragmentos. Assim, parece ser o procedimento literário de

Ignácio de Loyola Brandão, de Hilda Hilst e de Caio Fernando Abreu. Seus textos

216 - CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Ignácio de Loyola Brandão (número 11, junho
de 2001). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 53
217- BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Zero. São Paulo : Global, 2001.
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parecem ser estruturados segundo uma lógica mais próxima do que Lévi-Strauss

denominou pensamento mágico do que segundo os parâmetros do chamado

pensamento científico.

São por demais conhecidos os depoimentos de Ignácio de Loyola Brandão

sobre o método de colagem que deu origem a Zero219. De resto, a própria leitura do

romance em questão já dará ao leitor a impressão de estar diante de uma espécie de

bricolage literária. Tal atitude selvagem não é inteiramente abandonada em outras

obras de Loyola, embora, em Zero, ela apareça de maneira mais evidente. Basta-

nos lembrar, por exemplo, que o título do romance Não verás país nenhum220 foi

resultado de uma operação paródica de corte e costura no verso ufanista de Bilac:

“Criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste / pois não verás país

nenhum como este”.

Do mesmo modo, além da farta presença de retalhos intertextuais explícitos,

nas quais se apoiam as obras de Caio Fernando Abreu221 e Hilda Hilst, podemos

notar, especialmente nesta última, o cultivo de uma escrita que é intencionalmente

híbrida. A mistura de gêneros e formas literárias, o uso de recursos literários dos

mais variados, de dicções que misturam a mais culta linguagem mística e filosófica

com o mais grosseiro e escatológico calão, é, sem dúvida, uma característica que

deve ser destacada na poética hilstiana. Tais aspectos serão, sem dúvida, melhor

abordados em momento oportuno. Destaque-se, por hora, que, no que diz respeito

218- LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo : Nacional, 1976.
219 - Sobre o tema, cf. HOHLFELDT, Antônio. O verbo violentou o muro: ficção científica nos anos
70: o caso Ignácio de Loyola Brandão. IN: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Ignácio
de Loyola Brandão (número 11, junho de 2001). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 109-
135.
220 - BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Não verás país nenhum. 6. ed. Rio de Janeiro : Codecri, 1982
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à mistura de gêneros e formas literárias, presentes nos textos de Caio e de Hilda

Hilst, além da inevitável contaminação, já que não existe forma ou gênero literário

em estado puro, parece haver uma intenção de Caio e de Hilda em construírem

uma arte selvagem e contaminada. Uma espécie de colagem mágica de recursos

literários – e extraliterários – os mais diversos.

As obras dos autores aqui mencionado oferecem ao leitor a possibilidade de

transformar suas experiências lingüísticas, existenciais e imaginárias, pois ele

estará diante de um mundo aparentemente já conhecido, porém ordenado de

maneira inusitada. Ao mesmo tempo, tal combinação selvagem de procedimentos

literários já existentes contribuí para o alargamento dos paradigmas literários que

nos foram legados pela tradição.

Podemos afirmar, portanto, parafraseando Loyola, que “embora só saibam

que estão escrevendo”, os escritores aqui mencionados contribuem para dar uma

nova direção às regras de composição de seu tempo, buscando fundar um novo tipo

de discursividade. Vê-se que a relevância da atuação cultural desses escritores se

funda especificamente sobre os aspectos literários de sua literatura. Não sobre

eventuais enfoques temáticos. Do mesmo modo como Hilda Hilst se recusa a ser

encarada apenas como uma escritora mística ou erótica, da mesma maneira com

que Caio Fernando se recusa a ser um escritor preso ao gueto homossexual,

também Ignácio de Loyola Brandão se nega a ser visto como um “escritor

ecológico”. Depois da publicação de Não verás pais nenhum, segundo depoimento

do próprio autor, ele teria sido muito assediado por movimentos ecológicos.

221 - Sobre o uso das citações nas obras de Caio Fernando Abreu, cf. SEPÚLVIDA, Lenirce. A escrita do
corpo: a citacionalidade em Caio Fernando Abreu. Niterói : UFF, Faculdade de Letras, 2001.264 fl.
mimeo. Tese de Doutorado em Letras (Literatura Comparada).
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Entretanto, podemos ver por suas declarações que foi o tema que escolheu o

escritor e não o escritor que escolheu o tema:

Eu gostaria de esclarecer que, em primeiro lugar, nunca
fui militante e, em segundo lugar, jamais fui nem sou um escritor
ecológico. Por acaso, o tema entrou na minha vida e na minha
obra. O que vejo hoje é uma consciência maior, sem que isso
signifique radicalismo ou uma coisa fanática. Quando ando pelas
cidades, percebo que os estudantes estão preocupados com o rio
que está poluído, que as pessoas não querem as praias sujas.
Chega uma hora que o homem entende que está se matando.(...)

Se eu deixasse, teria virado uma bandeira na mão dos
ecologistas, andando pelo país. Mas minha função é outra.
Queriam que eu militasse, que entrasse para a política com uma
plataforma de defesa do meio ambiente. Minha política é escrever
livros.222

Do mesmo modo, a política de Hilda Hilst e de Caio Fernando Abreu é

também escrever livros. Sem dúvida, as preocupações ecológicas explícitas de

Ignácio de Loyola Brandão nos fazem aproximar suas criações das de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst. Entretanto, quando afirmamos encontrar nas obras

de tais autores o surgimento – ou ressurgimento – de uma perspectiva holística,

ecológica, multiculturalista e feminista, estamos querendo ressaltar que tal

perspectiva se expressa muito mais em uma maneira não logocêntrica de

articulação discursiva do que em eventuais abordagens temáticas. Nem Caio

Fernando Abreu nem Hilda Hilst, por exemplo, abordaram diretamente em suas

obras temas ligados aos problemas raciais ou relativos às mazelas do colonialismo.

Entretanto, fizemos questão de incluir o adjetivo multiculturalismo em nossas

argumentações porque entendemos que aquilo que estamos chamando de leitura

holística da realidade implica uma abordagem que articula de forma imbricada

holismo, ecologia, multiculturalismo e feminismo.
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Nossa dificuldade está no inevitável aspecto binário de algumas das

expressões que somos obrigados a utilizar. Não nos parece haver, de fato, qualquer

oposição dicotômica entre “forma” e “conteúdo”. Assim como o próprio tema

engendra um tipo de articulação discursiva, também a articulação discursiva de um

texto literário já é uma espécie de escolha temática. A linguagem literária se

caracteriza exatamente por se recusar a admitir que se fale apenas para significar

alguma coisa. A maneira como se fala de determinado tema é, ao menos no campo

literário, já uma escolha algo temática.

Ao afirmarmos que “a política” (e/ou a fé) de Caio Fernando Abreu, Hilda

Hilst e Ignácio de Loyola Brandão, dentre outros, é “escrever livros”, estamos

querendo ressaltar o caráter de entrega existencial (e/ou espiritual) que reside na

dedicação destes autores à palavra. Não desejamos dizer que tais autores se

aproximem de qualquer espécie de culto estetizante da “arte pela arte”. Muito

menos que tenham uma relação messiânica com a literatura. Hilda Hilst, Caio

Fernando Abreu e Ignácio de Loyola Brandão são, entretanto, a seu modo, artistas

engajados. São, aliás, artistas firmemente engajados na produção de obras

literárias que sejam mais do que meros objetos de fruição estética. Retomando

Clarice Lispector, diríamos que tais autores escrevem apesar da estética, apesar do

mercado, apesar da literatura, apesar das causas... Estão engajados, portanto, ao

próprio ato de escrever.

Da mesma maneira digna com a qual se recusam a serem

instrumentalizados pelo mercado, pelos partidos políticos, pelas igrejinhas

acadêmicas, pelas ideologias, pelas religiões, pelos movimentos das minorias, Caio,

222- CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Ignácio de Loyola Brandão (número 11, junho
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Hilda e Ignácio de Loyola Brandão também se recusam a fazer um uso meramente

instrumental dos temas que eventualmente aparecem em suas obras.

Evidentemente, entretanto, não é “por acaso” que o tema da ecologia apareceu na

obra de Loyola ou que o tema do homoerotismo aparece nas obras de Caio ou que o

tema do escritor enlouquecido aparece nas obras de Hilda. Seria melhor dizer que

eles surgem espontaneamente da necessidade visceral de expressão destes autores.

Aliás, um tema comum às obras de Caio Fernando Abreu e Ignácio de Loyola

Brandão é o caos urbano da cidade de São Paulo. O clima apocalíptico tanto de Não

verás país nenhum quanto de Onde andará Dulce Veiga?, ambientados na mesma

cidade, renderia, sem dúvida, uma boa interpretação. Talvez, quem sabe, numa

próxima oportunidade...

Além da devastação das florestas tropicais, outra forte causa da atmosfera

apocalíptica de Não verás país nenhum é, sem dúvida, a tomada do aparelho de

Estado por parte dos Militécnicos, que controlam as instituições agregando “a

organização militar e o racionalismo tecnocrata223”. O horror – e fascínio – diante

do mundo tecnológico em que vivemos, explorado por Caio Fernando Abreu em

Onde andará Dulce Veiga?, obra que ainda será abordada convenientemente no

presente trabalho, também aqui se mostra presente. A São Paulo devastada, onde

quase tudo é “factício”, de Não verás país nenhum poderia perfeitamente ser

encarada como um desdobramento futuro da cidade contaminada e doente que

encontramos na obra de Caio.

de 2001). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p.55
223- BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Não verás país nenhum. 6. ed. Rio de Janeiro : Codecri, 1982. P.
219
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Também Hilda Hilst se confronta, em várias de suas obras, com o mundo do

trabalho estruturado em moldes industriais e objetivos, caracterizado pelo binômio

“terror e tecnologia”. Em uma passagem de O unicórnio, obra que faz parte do

volume Fluxo-Floema, que será objeto de nossa interpretação, a mencionada

autora recorre ao som da onomatopéia “tec-ter”, para expressar não só o barulho

dos pés dos operários em contato com o chão de aço das fábricas, mas também a

junção entre “terror e tecnologia224”.

Em Não verá país nenhum, estamos imersos em um mundo inteiramente

dominado por um regime político ditatorial. Regime este, ao mesmo tempo,

truculento, corrupto e ufanista, nos moldes da Ditadura Militar dos anos 70/80, no

Brasil. Entretanto, os aspectos terríveis e insuportáveis da situação vivida pelos

personagens não se vinculam apenas ao quadro político institucional. Loyola, além

de criar uma espécie de antiutopia que poderia, por suas claras alusões ao contexto

político imediatamente vivido pelo autor, ser comparada a 1984, de George Orwell,

também não está muito longe do Admirável mundo novo, de Aldous Huxley.

Embora, neste último, a perfeição tecnológica se mostre insuportavelmente

monótona e desvitalizante e, no admirável Brasil novo, de Loyola, exista muito de

tecnológico e quase nada de perfeição, não se pode negar que em ambos há a

mesma atitude crítica e desiludida diante das promessas iluministas e científicas de

um mundo que seria remido pelo avanço da técnica e da ciência. Enquanto a ficção

antecipatória de Orwell parece mais preocupada em nos prevenir quanto aos

descaminhos autoritários nos quais pode descambar uma ideologia que se

pretendeu libertadora do gênero humano, nos textos de Loyola e Huxley iremos ver

224 - Ibidem. p. 137
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recair a ênfase na tentativa de nos prevenir quanto aos descaminhos provocados

pela própria tecnologia.

Algumas obras de Hilda Hilst, de Campos de Carvalho, o Onde andará Dulce

Veiga?, de Caio, o Não verás país nenhum, de Loyola, o Hitler manda

lembranças225, de Roberto Drummond, nos chamam atenção para os aspectos

insuportavelmente autoritários deste nosso mundo dominado pela tecnologia e

hegemonicamente caracterizado pelo culto ao mito da objetividade científica.

Ainda que nas obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst possam não aparecer

muitas alusões diretas aos aspectos institucionais da opressão política, pulsa nelas

uma clara consciência micropolítica da opressão engendrada pela capilaridade dos

poderes burocráticos espalhados em nossa sociedade. O civilizado fascismo nosso

de cada dia, exercido, como aponta Raduan Nassar, cada vez mais em nome da

razão, é flagrado em sua ação, nas obras dos autores mencionados, de forma

impiedosa. Em Onde andará Dulce Veiga?, por exemplo, a ordem social não parece

ser menos opressiva e excludente. Embora, em termos de referencialidade externa,

a maioria de suas ações estejam ambientadas em um momento histórico brasileiro

no qual está restaurada a chamada normalidade institucional burguesa.

Nem sempre, entretanto, será tão fácil detectar o momento histórico, em

termos de referencialidade externa, que estará sendo abordado, tanto nas obras de

Hilda Hilst quanto nas obras de Caio Fernando Abreu. De fato, as questões

relativas aos fatores tempo e espaço se constituem em um tema muitíssimo

delicado – e interessante – ao nos voltarmos sobre as obras de Caio Fernando,

Hilda Hilst, Campos de Carvalho, Ignácio de Loyola Brandão, Victor Giudice,

225 - DRUMMOND, Roberto. Hitler manda lembranças. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1984.
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Heloísa Maranhão, para ficarmos apenas nestes autores. É muitíssimo perspicaz o

comentário de Hohlfeldt sobre os títulos dos dois principais romances de Loyola,

destacando que Zero expressa um não-valor temporal e que Não verás país

nenhum expressa um não-valor espacial.226

De certa forma, o tempo e o espaço que aparecem em algumas obras dos

referidos autores deixam de ser o palco fixo onde se passam os acontecimentos do

enredo e se constituem em elementos expressivos problematizados pela própria

trama. Não se pode afirmar com certeza que tal dimensão problemática do tempo e

do espaço seja apenas de natureza psicológica. O fato de os textos aqui

mencionados serem narrados, em sua grande maioria, na primeira pessoa do

singular dificulta a apreensão do que estaria “realmente” acontecendo na trama e

do que seria mero delírio psicológico do narrador (que, em geral, é também o

protagonista). De qualquer forma, o universo esboçado nos livros dos autores

acima mencionados causa nos leitores uma espécie de estranhamento. Nós,

leitores, somos obrigados a conviver com uma impressão de que tal universo existe

e ao mesmo tempo não existe, que ele está próximo e, simultaneamente, muito

distante de nós. Tal perspectiva problematizada do tempo e do espaço parece estar

em sintonia com as descobertas, no campo da física, que culminaram na teoria da

relatividade e na física quântica, as quais acabaram pulverizando todos os

principais conceitos da visão de mundo cartesiana e da mecânica newtoniana.227.

Conforme vimos, no primeiro capítulo desta tese, o palco do universo newtoniano,

226- HOHLFELDT, Antônio. O verbo violentou o muro: ficção científica nos anos 70: o caso Ignácio
de Loyola Brandão. IN: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Ignácio de Loyola Brandão
(número 11, junho de 2001). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 125
227 - CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo :
Cultrix, 1986. p. 69

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


212

onde ocorriam os fenômenos físicos descritos com precisão matemática, era o

espaço tridimensional da geometria euclidiana clássica. Um espaço absoluto, vazio

e independente dos fenômenos físicos que neles ocorriam. O tempo newtoniano

também era um tempo absoluto, fluindo de forma linear do passado para o futuro

através do presente, sem nenhuma ligação com os fenômenos materiais nele

ocorridos. Os elementos que se movimentavam nesse espaço e nesse tempo

absolutos eram concebidos como partículas materiais, objetos sólidos e

indestrutíveis de que toda matéria era composta.

De maneira semelhante, nas narrativas de recorte tipicamente realista, o

tempo e o espaço eram também concebidos como dados absolutos. A noção

tradicional de verossimilhança admitia apenas alguma espécie de ruptura na

linearidade absoluta do tempo e do espaço se explicadas por alguma espécie de

motivação psicológica ou onírica.

Porém, no caso das obras de Ignácio de Loyola Brandão, por exemplo, somos

obrigados a conviver com incômodos acontecimentos situados em um momento

intemporal, num pseudofuturo ou numa espécie de futuro não datado, como

aponta Hohlfeldt:

A análise desses livros [ Cadeiras proibidas, Não verás
país nenhum, Dentes ao sol e Zero] de Ignácio de Loyola Brandão
evidencia uma unidade forte entre os textos, como se o escritor
perseguisse uma idéia única e a fosse desenvolvendo
gradativamente. Mais que isso, situados num futuro não-datado,
como Não verás país nenhum, ou num pseudofuturo que é, no
entanto, contemporâneo ao momento da escritura/leitura da obra,
como em Zero, ou simplesmente situados em um momento
atemporal, como em Cadeiras proibidas ou Dentes ao sol, na
verdade todos os textos estão atravessados por um
estranhamento que se traduz num sentimento de que este
universo existe e ao mesmo tempo não existe, que está próximo e,
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simultaneamente, longe de nós. Como poderemos compreender
tais textos?228

Tentar classificá-los como textos fantásticos, absurdos, de ficção científica

ou qualquer outra espécie de definição taxonômica parece nunca ser suficiente. A

impressão que fica é que os textos de Ignácio de Loyola Brandão (e os dos demais

autores acima mencionados) parecem ter abandonado a pretensão de criar uma

espécie de reprodução mimética do tempo e do espaço lineares da geometria

euclidiana clássica. Sem qualquer compromisso com noções como

continuidade/descontinuidade, próximo/remoto, passado/presente/futuro, sendo

espaço e tempo conceitos intrinsecamente problemáticos e relativos, os textos dos

autores aqui mencionados não precisam de motivações ou de explicações da ordem

do psicológico, do fantástico ou do onírico para justificarem o aspecto não-linear do

tempo e do espaço apresentados em tais narrativas. Na perspectiva holística,

conforme vimos, a própria noção euclidiana e newtoniana de um tempo e de um

espaço absolutos é vista como uma forma totalizante e arbitrária de conhecimento.

O leitor de Bolero229, de Victor Giudice, também deve se sentir aprisionado

em um universo incômodo, onde nossas noções ordinárias de tempo e espaço são

desafiadas. Sem oferecer nenhuma espécie de explicação, Giudice nos coloca diante

da inusitada deambulação de um homem por um mundo ainda mais insólito.

Depois de passar sete anos esperando pelo nascimento de seu filho, na sala de

espera de uma maternidade, o protagonista de Bolero se vê diante do desafio de ter

que conviver com um mundo inteiramente novo. Uma Cidade (escrita com

228 - HOHLFELDT, Antônio. O verbo violentou o muro: ficção científica nos anos 70: o caso Ignácio
de Loyola Brandão. IN: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Ignácio de Loyola Brandão
(número 11, junho de 2001). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 118
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maiúsculas e sem outro tipo qualquer de identificação) que, em termos

topográficos, parece ser a mesma onde ele sempre vivera. Porém, habitada por

estranhos personagens, com hábitos, valores e instituições sociais fora dos padrões

comuns. Somente o lapso temporal de “sete anos” parece não ser suficiente para

explicar as modificações todas com as quais nós e o protagonista de Bolero temos

que conviver. O mundo de Bolero é e não é, ao mesmo tempo, aquele que existira

antes do protagonista sair da maternidade. Ninguém pode afirmar com certeza se

distorcido é o mundo ou se distorcida é a leitura de mundo feita pelo protagonista.

Mais uma vez, conforme apontamos em nossa leitura de Loyola, estamos diante de

um universo ao mesmo tempo próximo e distante de nós. O tempo e o espaço são

relativizados e nenhuma referência espacial ou temporal pode ser tomada como

inteiramente confiável. Ou, conforme aponta Alcmeno Bastos:

(...) o insólito guarda estreitos vínculos com o ordinário. Na
verdade, a relativização do tempo a que já nos referimos, sem
perda do inegável tom antecipatório do relato, faz pensar também
na hipótese de um universo paralelo, uma espécie de outra
dimensão para qual fosse transportado o protagonista, como se os
sete anos perdidos no corredor da maternidade correspondessem ,
menos que a um deslocamento no tempo, a uma passagem de um
espaço a outro, contíguo ao primeiro. 230

Seja qual for a explicação que busquemos, a verdade é que estamos diante de

uma perspectiva problemática do tempo e do espaço. Numa espécie de resposta à

arbitrariedade discursiva que é a noção euclidiana de um tempo e de um espaço

absolutos, autores como Victor Giudice, Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu, Heloísa

Maranhão, dentre outros, submetem tais variáveis a um processo de fusão ainda

229 - GIUDICE, Victor. Bolero. Rio de Janeiro : Rocco, 1985.
230- BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos anos 70/80. Rio de
Janeiro : Caetés, 2000. p. 45
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mais arbitrário. Depois da leitura dos textos destes autores, nenhuma perspectiva

ingênua das noções de tempo e espaço parece ser capaz de sobreviver.

Desloquemos, neste momento, nossa atenção para os três romances mais

propriamente históricos de Heloísa Maranhão: Lucrécia231, Dona Leonor Teles232 e

A Rainha de Navarra233. No primeiro, seu romance de estréia, Heloísa Maranhão

nos faz conviver com a consciência de três personagens protagonistas que são

simultaneamente a libertina Lucrécia Bórgia, a santa Teresa de Ávila e, no final da

narrativa, uma mulher que é acordada quando está a ponto de desembarcar de um

avião, também de nome Teresa. Não há qualquer indicação clara de mudança de

foco narrativo. Muda-se de ambiente, do palácio dos Bórgias (em Roma) para o

convento da Encarnação (na Espanha), com a mesma arbitrariedade com que se

muda de personagem e de tempo histórico. Será, talvez, necessário destacar que

Lucrécia Bórgia e Teresa d’Ávila, embora sejam personagens da história da Idade

Moderna, não são exatamente contemporâneas. Lucrécia teria nascido em 1480 e

morreu em 1519. Teresa d’Ávila nasceu em 1515 e faleceu em 1582. No desfecho,

somos deslocados de forma igualmente arbitrária para o mundo contemporâneo. A

mulher, prestes a desembarcar no Rio de Janeiro, parece estar a despertar de um

sonho. Cria-se, no leitor, a expectativa de que será restaurado, pela via do onírico, o

respeito à verossimilhança. Entretanto, a consciência da mulher contemporânea

continua misturada com a consciência de Teresa d’Ávila. Ela inclusive formula uma

frase em espanhol. Outros elementos, digamos, concretos, como a presença de um

guia de turismo, com uma linguagem quase seiscentista e chamado de João da

231- MARANHÃO, Heloísa. Lucrécia. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1979.
232- MARANHÃO, Heloísa. Dona Leonor Teles. Rio de Janeiro : José Olympio, 1985.
233 - MARANHÃO, Heloísa. A Rainha de Navarra. Rio de Janeiro : José Olympio, 1986.
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Cruz, continuam a indicar a permanência da fusão arbitrária entre épocas e

personagens. De maneira inversa, há anacronismos de variados matizes quando

estamos no contexto europeu e moderno da narrativa. De fato, embora marcado

por acontecimentos ocorridos no XVI° século e caracterizado por uma ambientação

“de época”, a narrativa parece dar mais destaque à oposição e complementaridade

existente entre mundanidade e recolhimento espiritual do que privilegiar qualquer

espécie de reconstituição histórica. A dualidade mulher fatal / santa visionária,

contida nas figuras de Lucrécia Bórgia e Teresa d’Ávila, expressa de forma muito

eficiente o papel extremado que normalmente é atribuído à figura da mulher

dentro do imaginário ocidental.

Em Dona Leonor Teles, Heloísa Maranhão volta a explorar o uso expressivo

do anacronismo, da fusão arbitrária de personagens ficcionais e históricos, da

mistura entre o contexto brasileiro contemporâneo e o contexto europeu (Portugal

do XIV° século). Mais uma vez, conforme apontamos nas características de

diversos autores aqui destacados, o fato de não haver um narrador externo

onisciente, de se privilegiar a narração em primeira pessoa, não nos permitirá

definir comodamente entre o que se passa apenas na cabeça do narrador e o que

estará ocorrendo de fato. Na verdade, não parece haver qualquer realidade

puramente externa ou interna. Em Dona Leonor Teles estaremos novamente vendo

a chamada realidade através de um ponto de vista ex-cêntrico. Desta vez, além da

excentricidade que existe em apresentar o ponto de vista feminino em um modelo

social que privilegia a fala masculina, Heloísa Maranhão nos coloca diante de um

personagem que é uma mulher que está sendo levada em um táxi para um hospício.
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Esta mulher é também Dona Leonor Teles, rainha portuguesa no final do XIV

século.

Entretanto, a loucura da protagonista e narradora não explica

absolutamente o fato de ela ser também Dona Leonor Teles. O que prevalece é a

aproximação arbitrária entre tempos históricos e contextos geográficos distintos.

Misturam-se também, arbitrariamente, o ficcional e o histórico. Este mesmo

procedimento é adotado em A Rainha de Navarra. Nesta narrativa, após uma

explosão que provoca um desmaio na porta-bandeira de uma escola de samba,

esta passa a ser também a Rainha de Navarra. Ao situar um dos planos em que se

passa a ação num ensaio de escola de samba, Heloísa Maranhão consegue dar

ênfase aos aspectos, nem sempre facilmente perceptíveis, espetacularizados e

monumentais que podem acompanhar os chamados acontecimentos históricos.

Construindo obras cujo cerne parece ser a reflexão sobre a presença entre

nós do que ingenuamente chamamos de “passado histórico”, a aventura literária de

Heloísa Maranhão deve aqui ser destacada. Em tais obras, o olhar de Maranhão se

volta fundamentalmente sobre a ficcionalização daquilo que Alcmeno Bastos

denomina “matéria de extração histórica234”. Porém, em direção semelhante à

relativização das noções de tempo e espaço absolutos presentes nas obras dos

demais autores mencionados, Heloísa Maranhão parece empreender uma vigorosa

relativização na noção de linearidade cronológica e de sucessividade do tempo

histórico. Também as fronteiras geográficas são abolidas. Em lugar da

sucessividade espacial e temporal, os textos de Heloísa Maranhão nos colocam

diante de um universo caracterizado pela simultaneidade.
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Em argumentações anteriores, tivemos a oportunidade de destacar a

aproximação entre as formas e gêneros literários que ocorre nas obras de Caio

Fernando Abreu, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Adélia Prado, dentre outros.

Destacamos também a bricolage literária que parece caracterizar o processo

criativo dos autores que aqui estamos a cotejar com Caio Fernando Abreu e Hilda

Hilst. Em momento oportuno, quando estivermos abordando diretamente as obras

que compõem o corpus do presente ensaio, iremos destacar o aspecto de drama

anímico que caracteriza tanto as obras de Hilda Hilst quanto às obras de Caio

Fernando Abreu. A propósito, neste momento, será interessante ressaltar que

Alcmeno Bastos revela o recurso expressivo de aproximação entre o épico e o

dramático que permite a Heloísa Maranhão explorar até as últimas conseqüências

a simultaneidade espacial e temporal dos acontecimentos apresentados em seus

textos:

Embora formalmente apresentados como romances,
portanto, como narrativas de ficção em prosa, os textos de Heloísa
Maranhão de que trataremos alimentam-se ostensivamente do
presente contínuo e limitado espacialmente, recurso característico
do teatro. O palco giratório conjuga e concilia as dimensões da
temporalidade – o palco gira, e o movimento demanda passar o
tempo – e da espacialidade – tudo se apresenta no ambiente
unificado do mesmo espaço, numa radical aplicação do princípio,
supostamente aristotélico, da unidade de espaço235.

Tal procedimento teatral será por nós ressaltado como também presente na

obra de Hilda Hilst. A diferença entre Maranhão e Hilst será o uso enfático que a

primeira faz da chamada “matéria de extração histórica”. Porém, nos textos

abordados de Hilst e Maranhão podemos perceber que o leitor é colocado na

234 - Cf. BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos anos 70/80. Rio
de Janeiro : Caetés, 2000. p. 9
235 - BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos anos 70/80. Rio de
Janeiro : Caetés, 2000. p. 94
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posição de um verdadeiro espectador de teatro. Ele acompanha cenas que vão se

descortinando no mesmo momento em que são narradas. Tais cenas vão sendo

apresentadas num fluxo narrativo ininterrupto e pródigo.

É também a imagem de um fluxo verbal ininterrupto, rio de símbolos

arrastando tudo em sua trajetória acidentada, que nos ocorre quando tentamos

descrever os textos de Roberto Drummond, especialmente aqueles que compõem o

autodenominado “ciclo da Coca-Cola 236“: O dia em que Ernest Hemingway

morreu crucificado(1978)237, Sangue de Coca-Cola (1980)238, Hitler manda

lembranças (1984)239. Adotando uma postura tão desrespeitosa diante da

periodização literária oficial quanto a postura adotada por Heloísa Maranhão

diante da cronologia histórica, Roberto Drummond anunciava “o propósito de

escrever um ‘ciclo da Coca-Cola’, tal como José Lins do Rego escrevera o ‘ciclo

da cana-de-açúcar’ e Jorge Amado, o ‘ciclo do cacau’240. Não se deve

esquecer, tal perspectiva cíclica da história denota a proximidade de tais autores

com relação a determinada perspectiva sociológica do fazer literário, característica

do chamado romance de trinta. Roberto Drummond apresenta uma espécie de

imagem invertida, paródica, da seriedade sociológica do romance de trinta ao dizer

pretender escrever um “ciclo da Coca-Cola”. Além de representar um símbolo da

inserção brasileira no “sem-fronteiras de um mundo dominado pelas

236 - Sobre o tema cf. BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos
anos 70/80. Rio de Janeiro : Caetés, 2000. p. 131-148.
237- DRUMMOND, Roberto. O dia em que Ernest Hemingway morreu crucificado. São Paulo :
Ática, 1978.
238 - DRUMMOND, Roberto. Sangue de Coca-Cola. 4. ed. São Paulo : Ática, 1982.
239 - DRUMMOND, Roberto. Hitler manda lembranças. Rio de Janeiro : Nova Fronteira,1984.
240- BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos anos 70/80. Rio de
Janeiro : Caetés, 2000. p. 131
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multinacionais”, conforme aponta Alcmeno Bastos241, a imagem da Coca-Cola,

especialmente entre as camadas mais intelectualizadas e habituadas à cultura

livresca, está inevitavelmente associada a coisa banal, comercialmente fácil, sem

importância, supérflua. O caráter pop da aventura intelectual de Roberto

Drummond, tão próximo ao da obra de Caio Fernando Abreu, é claramente

expresso na atitude iconoclasta adotada pelo autor mineiro ao anunciar estar

urdindo um “ciclo da Coca-Cola”. Trata-se de atitude de auto ironia muito

semelhante à de Caio Fernando Abreu quando sub-intitula seu Onde andará Dulce

Veiga? de “um romance b”.

Outro ponto em comum entre as obras dos referidos autores está na farta

presença de todo tipo de marcas registradas do mundo midiático. Tanto quanto os

personagens de Caio Fernando Abreu e de Ignácio de Loyola Brandão, os

personagens de Roberto Drummond parecem vagar perdidos pelas megalópoles

contemporâneas, sendo a toda hora invadidos pelos mais variados apelos do

mundo espetacularizado da propaganda dos meios de comunicação de massa. Caio

Fernando Abreu e Roberto Drummond se apropriam de qualquer material, seja ele

das chamadas baixa ou alta culturas, numa atitude iconoclasta típica da dicção

artística da Pop Art.242

Tanto quanto os textos de Hilda Hilst e de Caio Fernando Abreu, a escrita de

Roberto Drummond também pode ser associada à contracultura por apresentar

uma permanente aproximação entre cultura de massa, cultura erudita e referências

ao universo cultural popular. O trecho abaixo, elaborado por Alcmeno Bastos, em

241 - BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos anos 70/80. Rio de
Janeiro : Caetés, 2000. p. 132
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seu estudo sobre as obras referidas de Roberto Drummond, bem que poderia ser

aplicado também às obras de Caio Fernando Abreu:

A leitura da obra ficcional de Roberto Drummond, (...), pode ser
assim comparada à experiência de alguém que vaga pelas
avenidas das megalópoles de nossos dias, cercado por luminosos
exuberantes, convidado à dispersão dos sentidos de variadas
maneiras. Corresponde, em suma, à experiência de perder-se num
espaço físico-social povoado de signos dos quais os significantes
parecem querer descolar-se dos correspondentes significados e
viver vidas independentes, responsabilizando-se sozinhos pela
função sígnica.243

Nenhuma espécie de purismo vernacular ou de pretensão de vincular-se a

chamada alta cultura impede os textos de Caio Fernando Abreu e de Roberto

Drummond de dialogarem com as produções da indústria cultural. Não há, por

outro lado, qualquer espécie de submissão aos modismos da indústria cultural. Tal

exibição, muitas vezes excessiva, dos ícones do universo pop revela, isto sim, uma

perspectiva crítica diante dos efeitos dispersivos do meio cultural espetacularizado

em que vivemos. Quando estivermos abordando o livro Triângulo das águas244, de

Caio Fernando Abreu, iremos encontrar o texto de Pela noite, a última e mais longa

história do livro, que é também, como as demais, uma história de aprisionamento.

Desta vez, entretanto, a prisão está do lado de fora, em plena rua. Os personagens

são prisioneiros das variadas possibilidades de entretenimento oferecidas pela

noite gay paulistana e fogem de se entregarem simplesmente ao amor (que eles

tanto desejam quanto temem). Em Pela noite, assim como em Onde andará Dulce

242 - Sobre o tema, cf. WILSON, Simon. A arte Pop. Trad. Maria Luiza F. Marques. Barcelona :
Editorial Labor do Brasil, 1975.
243 - Sobre o tema cf. BASTOS, Alcmeno. A história foi assim : o romance político brasileiro dos
anos 70/80. Rio de Janeiro : Caetés, 2000. p. 132
244 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das águas. 2.ed. São Paulo : Siciliano, 1991.
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Veiga?245, iremos destacar personagens que se encontram perdidos entre as muitas

possibilidades de entretenimento oferecidas pela sociedade espetacularizada em

que vivemos.

Tanto nas obras de Caio Fernando Abreu, quanto nas obras que compõem o

ciclo da Coca-Cola, de Roberto Drummond, quanto no Bolero, de Victor Giudice,

iremos encontrar uma reiterada perspectiva crítica da sociedade do espetáculo

contemporânea. Julia Kristeva, tratando dos dilemas enfrentados pela arte

européia contemporânea, destaca que um dos aspectos essenciais do fazer artístico

é seu caráter revoltado. As realizações culturais ocidentais, dentre elas o fazer

artístico, têm sido caracterizadas pela sua capacidade crítica, pela sua capacidade

de revolta e indignação. Segundo Kristeva, este aspecto fundamental de nossa

matriz cultural estaria sendo ameaçado pelo surgimento de uma cultura-

divertimento, também chamada pela autora de cultura-performance ou cultura-

show246”. Percebemos, nas obras dos autores mencionados, uma preocupação com

esta irrupção de uma cultura espetacularizada. Iremos destacar, em momento

oportuno, como tal preocupação se expressa nas obras de Caio Fernando Abreu e

Hilda Hilst.

245 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? : um romance B. São Paulo : Companhia
das Letras, 1990.
246 - KRISTEVA, Julia. Sentido e contra-senso da revolta. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p. 22
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4. O FEMININO CORAÇÃO DE DEUS: uma interpretação de obras de

Hilda Hilst

O coração de Deus é feminino / É a força
da criação / Capricho do destino, a Mãe da
Invenção / O coração de Deus é uma
criança / Que dança entre todos os sexos /
É a força do Universo, uma eterna
canção...

E como é forte o feminino coração de Deus

O coração de Deus não tem segredos /
Nem medos, só histórias bonitas / Carícias
pequeninas para quem o quiser / O
coração de Deus bate comigo / Me ensina e
me ajuda a viver / Me dá matéria-prima
para amar a mulher.

E como é forte o feminino coração de
Deus...

(Feminino coração de Deus. Letra da
canção de Sérgio Sampaio)

4.1. Fluxo-Floema: não se esqueça do incognoscível.

Em 1970, foi publicada a primeira obra em prosa de Hilda Hilst: Fluxo-

Floema247. Embora se tratasse de uma obra de estréia, podemos afirmar,

parafraseando Fernando Pessoa: a prosa fluída de Hilda Hilst, desde o seu

princípio, não evolui, viaja. Todas as características essenciais da originalíssima

prosa hilstiana já se mostram presentes desde o primeiro texto. Em seu ensaio

247 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970.
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sobre a novela Rútilo nada248, Vera Queiroz destaca o fato de Hilda Hilst fazer seu

leitor entrar no texto no meio de um clímax insuportável249. Acreditamos que tal

reflexão pode ser aplicada às demais novelas de Hilda Hilst. Hilda dispensa todas

as etapas intermediárias do enredo e nos coloca, junto com seus personagens,

imediatamente diante do máximo de tensão. O começo, o meio e – obviamente – o

fim de seus textos têm sempre o sabor agônico de um desfecho, embora,

paradoxalmente, nenhuma dessas partes pretenda apresentar qualquer espécie de

conclusão.

E mais: diante do conjunto de suas obras em prosa, ficamos com a

impressão de que seus primeiros textos já teriam também nascido em pleno ápice.

Não há qualquer espécie de preâmbulo ou de introdução nem ao conjunto das

obras em prosa de Hilda Hilst e nem a cada obra considerada individualmente. Não

parece existir, por outro lado, qualquer preocupação com qualquer espécie de

desenlace formal. Temos, isto sim, a impressão de estarmos diante de um segmento

de um fluxo interminável, do qual não podemos vislumbrar nem o começo nem o

fim.

Hilda soube, como poucos, aproveitar suas experiências literárias anteriores

– como poeta e dramaturga – em proveito do texto em prosa. Pôde, portanto,

estrear em prosa com uma obra já plenamente madura. De fato, não há uma

distinção muito nítida entre as diversas experiências literárias de Hilda Hilst. É

apenas por motivos didáticos que podemos falar na prosa, na lírica e na

dramaturgia de Hilda. Em entrevista, publicada nos Cadernos de Literatura

Brasileira, ao ser perguntada sobre a presença da linguagem poética em sua ficção

248 - HILST, Hilda. Rútilo nada. São Paulo : Pontes, 1993.
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e em seu teatro, ela concorda que seu trabalho é resultado de “uma poesia

expandida”: “É verdade, eu acho que sim. Toda a minha ficção é poesia. No teatro,

em tudo, é sempre o texto poético, sempre. 250” E, conforme assinalou Anatol

Rosenfeld, em sua introdução ao primeiro livro em prosa de Hilda Hilst:

É raro encontrar no Brasil e no mundo escritores, ainda
mais neste tempo de especializações, que experimentam cultivar os
três gêneros fundamentais de literatura – a poesia lírica, a
dramaturgia e a prosa narrativa – alcançando resultados
notáveis nos três campos.251

Hilda Hilst simplesmente consegue cultivar os três gêneros porque, de fato,

não se dedica a cultuar nenhum deles. Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst não

atuam mais apenas como artesãos especializados na produção de bens culturais

destinados ao mercado. Aos poucos, o empreendimento literário de cada um deles

foi adquirindo um significado cada vez menos comercial e cada vez mais

transcendente. Daí sua resistência, quase natural, diríamos, à divisão especializada

do trabalho que os transformaria simplesmente em contistas, romancistas, poetas,

dramaturgos. São, antes de tudo, escritores. Pessoas que tratam a palavra (e os

gêneros e formas literárias) como um elemento a ser problematizado. Quem

escreve, diria Barthes, o faz apesar do fascismo inercial das palavras. E das formas

e gêneros canônicos, acrescentaríamos. Daí a difícil classificação dos textos de Caio

e, especialmente, de Hilda em gêneros e formas literárias fixas. Mais do que meros

produtores de mercadorias destinadas ao mercado de arte, buscam reencontrar –

249 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. p. 52
250 - CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst (número 8, outubro de 1999). Rio
de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 39
251 - ROSENFELD, Anatol. Hilda Hilst: poeta, narradora, dramaturga. IN: HILST, Hilda. Fluxo-
Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 11
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ainda que agindo muitas vezes às cegas – as funções ritualísticas da obra de arte,

além daquelas presas apenas ao fetichismo mercadológico.

Vera Queiroz, escrevendo sobre a novela Rútilo nada252, de Hilda, cujo

personagem central é homossexual, pergunta-se se Hilda Hilst pode ser

considerada uma escritora gay. Como resposta, Hilda Hilst é colocada entre aqueles

escritores que são considerados por Queiroz como fundadores de discursividade

no campo da literatura, independentemente da temática adotada. No momento

oportuno, iremos abordar a presença do tema homoerotismo nas obras de Caio

Fernando Abreu. Aproveitamos, entretanto, a citação do texto de Vera Queiroz para

também incluir Caio entre os fundadores de discursividade. Seria lamentável que

um escritor tão inventivo como ele tenha o alcance de suas palavras reduzido a

determinado gueto.

Sobre o texto de Hilda, afirma Queiroz:

Trata-se de um texto de extraordinária voltagem lírica, parte
daquilo que se chama academicamente alto cânone literário,
como, de resto, classifica-se toda a literatura de Hilst, inclusive e
principalmente as peças eróticas. Chamo alta literatura toda
possibilidade que uma obra oferece ao leitor de transformar suas
experiências existenciais, lingüísticas e imaginárias, ao mesmo
tempo que alarga a dimensão dos paradigmas literários que a
tradição lhe legou. Nesse sentido, pode-se fazer uma analogia
entre o que eu chamo um artista , aquele que redireciona as regras
de composição de seu tempo, e aquilo que Foucault chama, a
propósito de Freud e Marx, de “fundadores de
discursividade”253

Em carta dirigida a Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu comenta três textos

(Osmo, O Unicórnio e Lázaro) que, hoje, fazem parte do livro intitulado Fluxo-

Floema. Originalmente, pelo que pudemos deduzir da correspondência entre os

dois autores abordados na presente tese, Hilda havia pensado em criar um livro

252 HILST, Hilda. Rútilo nada. São Paulo : Pontes, 1993.
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com uma estrutura triangular, composto pelo Osmo, pelo Lázaro e pel’O

Unicórnio. O texto inicial – Fluxo – e o final – Floema – foram incluídos depois. A

citação é longa, mas necessária:

Querida Unicórnia, acordei hoje com a mão de minha mãe
me entregando a tua carta. Rasguei o envelope, frenético, não
esperava tanta coisa, fiquei surpreso com o Osmo, que não estava
planejado, decidi não ir à faculdade, ficar lendo. Afundei manhã,
esqueci de tomar café, não almoçaria se a família indignada não
viesse em peso saber os porquês do meu estúrdio procedimento,
acabei de ler recém, duas horas da tarde, de uma enfiada só, o
Osmo, o Unicórnio e o Lázaro. Sei que tu não gostas do Caetano,
mas vais ter que desculpar a citação: tem uma música dele, “É
Proibido Proibir”, em que ele aconselha a “derrubar as prateleiras,
as estantes, louças, livros” e depois fala que toda renovação tem
que partir de uma destruição total, não só de valores pequeno-
burgueses (as louças) ou materiais (as prateleiras e as estantes),
mas também de valores abstratos (os livros), de conceituações
estéticas ou artísticas que viciaram a cuca do homem moderno –
daí parte para o refrão, onde diz que é proibido proibir qualquer
tentativa de renovação, que é proibido ter limitações morais, ou
quaisquer outras para que se possa fazer alguma coisa – e não
somente em termos de arte – realmente nova. Bem, o teu Osmo é
exatamente isso (não somente o Osmo, mas todo o Triângulo –
mas vou me deter mais nele porque ainda não tinha lido). Você
bagunça o coreto total, choca completamente a paróquia,
empreende a derrubada de toda uma estrutura já histórica de
mal-entendidos literários. Você ignora a “torre de cristal”, o
distanciamento da obra e do leitor; você faz montes para a
dignidade da linguagem, o estilo, as figuras, os ritmos. E isso é
GENIAL, muié. (...)

Um “pum” no nariz dos críticos e da sociedade. Sem ser
panfletária nem dogmática, você é a criatura mais subversiva do
país. Porque você não subverte politicamente, nem religiosamente,
nem mesmo familiarmente – o que seria muito pouco: você
subverte logo o âmago do ser humano. Essas três novelas são uma
verdadeira reforma de base. Quem lê, tem duas saídas: ou recusa
(...) ou fica frenético e põe os neurônios a funcionar, a pesquisar
nesse sentido. Ficar impassível, tenho certeza que ninguém fica.

Eu fiquei frenético, pus os neurônios a funcionar e vou
começar a pesquisar nesse sentido. (...) Não tenho medo de
derrubar tudo o que fiz e partir para algo na mesma linha tua,
penso no teu exemplo, começando a fazer coisas completamente
opostas à tua poesia, que era tão ou mais digna que a minha
prosa. Detesto coisas dignas, impecáveis, engomadas, lavadas
com anil: aceito nos outros, levando em conta, inclusive o tempo

253 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. p. 47
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em que foram feitas. Mas não é mais tempo de solidez: a literatura
tem que ser de transição, como o tempo que nos cerca.254

O texto acima foi escrito em 1969, Caio Fernando Abreu era ainda um

iniciante, tendo então apenas vinte e um anos. Percebe-se claramente o viés

contracultural (e algo tropicalista) das intenções artísticas explicitadas por ele e a

influência que o fazer artístico de Hilda Hilst passa a ter sobre suas criações

posteriores. Nota-se, ainda, a perspectiva desconstrucionista presente nas

declarações de Caio. Terá a estrutura triangular de Triângulo das Águas alguma

ligação com o modelo previsto inicialmente por Hilda para a publicação de Osmo,

Lázaro e O Unicórnio?

Nota-se que Caio dá destaque a desconstrução das formas artísticas

canônicas promovida pela arte iconoclasta de Hilda Hilst. Com relação à mistura de

gêneros e formas literárias, presentes nos textos de Caio e de Hilda Hilst, destaca-

se aqui, além da inevitável contaminação, uma vez que não existe forma ou gênero

literário em estado puro, a intenção explícita de Caio e de Hilda em construírem

uma arte contaminada.

Embora Hilda tenha, conforme sabemos, afinidades eletivas

cronologicamente anteriores à contracultura (Celine, Antonin Artaud, Raymond

Queneau, Francis Ponge, George Bataille, Jean Paulhan, Maurice Blanchot, Samuel

Beckett, Ionesco255), não se pode deixar de reconhecer que os autores mencionados

tenham antecipado muitas das questões que foram colocadas pelo espírito

254 - ABREU, Caio Fernando. Confluências. In: : CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA :
Hilda Hilst (número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 20-23.
Também publicada em ABREU, Caio Fernando. Cartas / Organização Ítalo Moriconi. Rio de
Janeiro : Aeroplano, 2002. p. 363-371
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contracultural, exercendo mesmo forte influência sobre o pensamento e o fazer

artístico dos anos 60 e 70. A junção de duas características presentes nas obras de

Hilda Hilst a coloca em sintonia perfeita com o espírito contracultural, embora ela

pertença a uma geração literária anterior: o interesse pelos temas vinculados à

transcendência e à espiritualidade e sua afinidade estética com os autores acima

mencionados. No espírito contracultural e no ativismo dos anos sessenta, como

aponta Roszak, reside uma inclinação sem precedentes para o oculto, para a magia

e para o ritual exótico. Aliam-se o inconformismo diante dos acontecimentos

históricos concretos (econômicos, políticos, sociais, culturais; dentre estes o

inconformismo com as formas artísticas canônicas) e a busca de transcendência.

Conforme tivemos oportunidade de mencionar, Roszak destaca que “talvez, afinal,

a era da ideologia esteja passando, dando lugar à era da mistagogia” 256. De

uma maneira holística, luta política e busca espiritual acabam se integrando.

Percebe-se, na linguagem utilizada por Caio Fernando Abreu, a junção entre

espiritual e político quando, por exemplo, ele afirma que Hilda ”subverte logo o

âmago do ser humano”. Uma arte com tais dimensões mistagógicas não iria se

deter diante de inclinações taxonômicas que procurassem enfeixá-la em gêneros ou

formas literárias canônicas.

Leo Gilson Ribeiro está entre aqueles críticos que percebem não haver

qualquer espécie de oposição binária entre a fome de divindade e as preocupações

com a materialidade da vida humana, presentes nos textos de Hilda:

255 - Sobre o tema, cf. COELHO, Nelly Novaes. Fluxofloema e Qadós: a busca e a espera. In: Hilst,
Hilda. Poesia (1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo :
Siciliano, 1993. p. 210-212.
256 - ROSZAK, Theodore. A contracultura – reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição
juvenil. 2 ed. Petrópoles : Ed. Vozes, 1972. p. 132
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Ela não transformou seus livros em panfletos ideológicos: sem ser
“alienada”, ao contrário, muito consciente, dolorosamente, da
marginalização de grande parte dos brasileiros que sobrevivem,
se for este o termo, vivendo ou morrendo em meio a lixões
urbanos, Hilda Hilst tem fome de uma substância que, apaziguado
o lado material, rememora nas trevas sua inanição de Deus. O
teatro do absurdo de Eugène Ionesco, o teatro da crueldade de
Beckett – como os críticos franceses os rotulam – espelham nos
escritos de Hilda Hilst a mesma comoção humana, a mesma
percepção de que os limites do homem se esboroam diante da
velhice, do esquecimento, da solidão, da pobreza, como cacos de
um sonho, resultado de uma força incompreensível e indiferente à
condição humana: o Tempo. Ela se refere várias vezes à
terminologia de religiões da Índia para recordar-nos de que
estamos num círculo infinito, sem começo nem fim, sem
possibilidade de “avanço” ilusório – a “samsara”.257

No livro Sentido e contra-senso de revolta258, Julia Kristeva destaca a

oposição existente, na arte européia no contexto da imposição da chamada nova

ordem mundial, entre a “cultura-show” (ou ”cultura-espetáculo”, “cultura-

mercadoria”, “cultura-performance” e “cultura-divertimento”) e a ameaçada

noção de cultura e arte como revolta. Segundo Kristeva, “nossos povos são povos

de cultura no sentido em que a cultura é sua consciência crítica”. Ainda segundo

ela, “os grandes momentos da arte e da cultura no século XX são momentos de

revolta formal e metafísica”. Porém, “estamos atualmente entre dois impasses:

fracasso das ideologias revoltadas, por um lado, enxurrada da cultura-

mercadoria, por outro”. Na perspectiva apresentada por Kristeva, é a própria

possibilidade de cultura que se encontra ameaçada pela banalização provocada pelo

mercado de entretenimento.

Retomando uma perspectiva freudiana, Kristeva nos lembra que:

a felicidade só existe ao preço de uma revolta. Nenhum de nós se
satisfaz sem enfrentar um obstáculo, uma proibição, uma

257 - RIBEIRO, Leo Gilson. Da ficção. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst
(número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 81
258 - KRISTEVA, Julia. Sentido e contra-senso de revolta: poderes e limites da psicanálise. Rio de
Janeiro : Rocco, 2000. p. 22-26
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autoridade, uma lei que nos permita nos avaliar, autônomos e
livres. A revolta que se revela acompanhando a experiência íntima
da felicidade é parte integrante do princípio do prazer. Aliás, no
plano social, a ordem normalizadora está longe de ser perfeita e
gera excluídos: os jovens sem emprego, os suburbanos, os
desempregados, os estrangeiros, entre tantos outros. Ora, quando
esses excluídos não têm cultura-revolta, quando devem se
contentar com ideologias retrógradas, com shows e divertimentos
que estão longe de satisfazer a exigência de prazer, tornam-se
briguentos.259

Portanto, a banalização do divertimento promovida pela sociedade do

espetáculo, longe de produzir canais legítimos de expressão, só contribui para nos

encaminhar mais rapidamente na direção da violência física e da barbárie. Kristeva

ressalta a urgência de retomarmos nossa herança estética e desenvolvermos a

cultura-revolta: “somente uma experiência de revolta seria capaz de nos salvar

da robotização da humanidade que nos ameaça”.

A prática literária de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst, dentre outros,

parece estar em consonância com o projeto de ação cultural revoltada explicitado

por Kristeva. O fazer literário de Caio e Hilda revolta-se inclusive contra este tempo

de rasteiros positivismos e pragmatismos. Seus textos não se limitam apenas a

serem habitados por uma legião de personagens ex-cêntricos, os excluídos

mencionados por Kristeva. Também em seu aspecto formal se conservam distantes

de classificações taxonômicas, igrejinhas acadêmicas e filões mercadológicos.

Retomando uma terminologia cunhada por Kristeva, em Sentido e contra-senso de

revolta, antes mesmo de serem encarados como textos, as criações de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst devem ser vistas como experiências, como aventuras

discursivas. Exploração e testagem de novos significados. Em sintonia com a

tendência pós-moderna de colocar a ênfase no processo e não no produto acabado,

259 - Idem. p. 23
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o fazer artístico de Hilda Hilst – e também de Caio – faz da escrita uma experiência

de limites, colocando em cheque nossa maneira ocidental de estruturar o

pensamento e a suposta unidade de nossas personalidades.

Em entrevista a Leo Gilson Ribeiro, Hilda explicita, ao falar do que pensa ao

escrever, uma perspectiva da condição humana bem próxima da leitura holística,

segundo a qual somos sistemas abertos, partes integrantes de um sistema maior

que se renova constantemente e não se detém ou se esgota em nós próprios:

Os conceitos de tempo, de deterioração, morte e finitude
são veículos, agentes da angústia para o ser humano. Meu
trabalho tenta perceber o que passa, o que acontece no homem
naquela porção que tem a ver com suas raízes mais profundas.
Todo exterior é perecível, só a tentativa humana de relação com o
infinito é que é permanência. Registrar o possível eterno: minhas
personagens tentam se dizer no mais difícil de ser verbalizado,
pois tentam tocar na extremidade de uma corda cuja outra
extremidade está presa a uma forma, essa, sim, imperecível: o que
me interessa são as relações do homem com isso, esse eterno
ser/estar.260

Mesmo a leitura euclidiana de tempo e espaço lineares aparece relativizada

nos textos de Caio Fernando Abreu e, especialmente, de Hilda Hilst. As regras

convencionais da narrativa – segundo as quais a ação se passa em um tempo e em

um espaço delimitado – são desafiadas. Nos textos de Hilda Hilst, por exemplo, os

personagens sofrem deslocamentos de lugar e de espaço sem que haja qualquer

explicação que vise preservar a verossimilhança de recorte realista. Todos os textos

de Hilda Hilst se passam em um tempo que é ao mesmo tempo passado, presente e

futuro. O leitor é mantido em um estado de permanente perplexidade.

Personagens, por exemplo, que haviam sido apresentados como mortos, podem

260 - RIBEIRO, Leo Gilson. Da ficção. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst
(número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 86
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retornar à cena inesperadamente, como o filho de Ruiska, Rukah, em Fluxo,

primeiro texto de Fluxo-Floema261.

Porém, o texto presente no volume intitulado Fluxo-Floema em que a

perspectiva linear e newtoniana de tempo é mais claramente contraposta a uma

perspectiva circular do tempo, próxima da noção nietzschiana de eterno retorno, é,

sem dúvida, Lázaro262 (texto, aliás, dedicado a Caio Fernando Abreu). Nesta

narrativa, acompanhamos a retomada, por parte de Hilda Hilst, do personagem

bíblico Lázaro, ressuscitado por Jesus, depois de estar morto por quatro dias. O

narrador e protagonista do texto hilstiano é Lázaro. A narrativa hilstiana começa, já

em pleno clímax insuportável, conforme a expressão cunhada por Vera Queiroz,

nos colocando diante das reflexões de um Lázaro já morto, no escuro do sepulcro,

com o corpo enfaixado em pleno processo de deterioração. Acompanhamos, um

tanto incomodados, as reflexões de Lázaro sobre sua vida passada; sobre Jesus e

sua dupla faceta divina e humana; sobre a morte, a carne e suas vicissitudes.

Encontramos, pouco depois, a perplexidade – de todos e do próprio Lázaro –

diante do mistério da ressurreição. Há um momento da narrativa, porém, em que

há uma ruptura. Lázaro é transferido para “outro tempo” e para “outro lugar” 263.

Sem maiores explicações, o leitor – quase tão atônito quanto o personagem central

e narrador – irá reencontrar Lázaro entre as paredes de um mosteiro, convivendo

com uns certos monges. No mosteiro, Lázaro irá encontrar a imagem de um

homem crucificado, objeto de culto. Imagem esta que não corresponde à imagem

de Jesus preservada por Lázaro:

261 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 32
262 - Idem. p. 88-109.
263 - Idem. p. 103
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No centro da parede há outro homem crucificado. Pergunto
novamente que é. O velho monge, o único que me entende, diz que é
o homem Jesus, que o homem Jesus está em todas as paredes desta
casa. O Homem Jesus? Já lhe disse que Ele não é assim, que Ele
não foi crucificado, e olhe, eu saberia se isso tivesse acontecido, eu
tive muitos pressentimentos, mas agora tenho certeza de que ele
está bem, porque se aconteceu o absurdo comigo, com Ele deve ter
acontecido o mais sensato, e o mais sensato é festejar o Homem
Jesus e colocar uma coroa de flores sobre Aquela cabeça e não
uma coroa de espinhos. Quem teve essa idéia terrível?264

É como se Lázaro tivesse desaparecido antes do episódio da crucificação de

Cristo e tivesse ressuscitado, mais uma vez, muitos anos (ou séculos) depois. O

Lázaro deslocado e aturdido que encontramos expressa bem o pasmo e o

aturdimento com que os personagens de Hilda Hilst encaram as nossas instituições

(políticas, religiosas, públicas, privadas, educacionais...).

Nas últimas três linhas de Lázaro, entretanto, Hilda Hilst introduz uma

possível explicação que parece preservar a verossimilhança da narrativa. Lázaro

grita, arregala os olhos e se vê, na cama, nos braços de Marta. Ou seja, toda a

aventura acompanhada por nós pode não ter sido mais do que um sonho de Lázaro.

Mas, apesar desta, digamos, concessão, quando chegamos ao final da leitura de

Lázaro, é inegável que saímos com a impressão de termos atravessado uma

aventura em que nossa perspectiva linear do tempo foi seriamente avariada. O

Lázaro de Hilda Hilst é um prisioneiro do eterno ciclo circular do tempo. Porém,

como o Sísifo de Camus, o Jesus e o Lázaro de Hilda Hilst enfrentam a condenação

a que estão (estamos?) submetidos com amorosa entrega:

Depois de tudo consumado... depois de consumado o que, Lázaro?
Não sei, um sopro de cinza, uma torre derrubada, uma lança, não
sei. Depois de tudo consumado, tudo se fará de novo, outra vez,
sempre, eternamente. E sendo assim, não será de luz, um dia, o

264 - Idem. p. 104
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coração dos homens? Não. Mas então por quê? Por amor,
compreendes? Por amor o sacrifício é sempre renovado, por amor
há uma entrega contínua, ainda que sem esperança.265

Um amor que não é apenas o limpo amor às coisas transcendentes. Um

amor espiritual que se aplica vorazmente à carne. O Jesus amado por Lázaro, o

Jesus no qual Lázaro acredita é a figura do deus feito homem. Mas Jesus não é

apenas um ser dual. Por ser homem, embora Deus, Jesus traz também em si a

animalidade, a precariedade e a brutalidade que existe em todo ser humano. Em

Lázaro e em Jesus, existe uma terceira dimensão, apresentada a nós com o nome de

Rouah:

Não são todos que acreditam NELE. Eu acredito, porque Ele é
alguém feito de mim mesmo e de um Outro. O Outro, eu não lhes
saberia dizer o nome. O Outro não tem nome. Talvez tenha, mas é
impossível pronunciá-LO. Sei que me faço cada vez mais obscuro,
mas não é todos os dias que se vê um homem feito de mim mesmo e
do Outro. Querem saber? Há mais alguém dentro DELE. Mas
tenho medo de contar tantas coisas a um só tempo, tenho medo
que pensem que eu estou inventando. Mas é verdade: além de mim
mesmo e do Outro, há no Homem mais alguém. Esse alguém
chama-se [sic] Rouah.266

Diante da decomposição causada pela morte, Lázaro descobre a animalidade

e a corrupção não só em si próprio, mas também em Jesus. Descobre que Jesus é

tão próximo de Rouah quanto qualquer ser humano. Porém, ao descobrir a

precariedade animal de Jesus, Lázaro descobre que é exatamente nela que reside à

centelha de divindade que pode existir em qualquer ser humano. Por ser igual a

todo homem e ser tão impregnado do divino é que Jesus representa toda a

transcendência potencial que se esconde em nossa precária e imanente condição:

Não: a minha mão é escura, sombreada de pêlos. É verdade que as
tuas mãos completariam o corpo de Rouah? Não, por Deus. Tens

265 - Idem. p. 102
266 - Idem. p. 91
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medo? Muito, muito, é assim como se de repente eu soubesse que a
carcaça de um réptil é também a minha carne, como se de repente
aqueles filhos de Rouah fizessem parte de mim, desde que nasci.
Ah, não é assim, não pode ser assim, eu era um homem, um
homem... digamos... talvez atônito de paixões, confundido, o olhar
voltado para a terra e para Marta, algumas vezes para o céu
espantoso da Betânia. Mas não é isso que é preciso ser? Um
homem não é todo assim? Um homem não é terra, carne, e só de
vez em quando altura? Não Lázaro, um homem pode ser AQUELE
HOMEM. As formas coexistem NELE, mas Ele é uno, invencível.
Ouve: AQUELE HOMEM está próximo267

Em consonância com a indeterminação e o paradoxo que emergem da

leitura da realidade oriunda da física quântica, Hilda Hilst não pôde mais ficar

refém de um ingênuo materialismo, conforme podemos verificar na frase oriunda

da entrevista concedida a Leo Gilson Ribeiro:

Eu sentia que se os próprios grandes cientistas se mostravam
incapazes de definir o que era matéria e antimatéria e Heisenberg
admitia a imponderabilidade de tudo, era legítimo então
abandonarmos o materialismo e não nos contentarmos em
eliminar a pobreza, a fome, a miséria – era imperativo também
lutarmos para a abolição de todas as guerras, varrer da mente
humana o ódio, a violência, o fanatismo, a sede de ganância e
poder para atingirmos uma justiça planetária, uma liberdade
planetária, uma paz equânime [sic] planetária.268

O mistério alquímico, segundo o qual todo o universo está contido em um

grão de areia, parece se manifestar na criação da prosa hilstiana: cada fluxo de

palavras urdidas por Hilda Hilst parece conservar uma estranha unidade, fazendo

de todos os seus livros de prosa – ou daquilo que estamos aqui chamando de prosa,

usando nossa vã taxonomia – um só texto. Em cada fragmento de seus textos,

podemos encontrar elementos que estão relacionados com o conjunto da obra.

Conforme aponta Leo Gilson Ribeiro, “é praticamente impossível deslindar,

267 - Idem. p. 95
268 - RIBEIRO, Leo Gilson. Da ficção. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst
(número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 88
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analisar fragmentariamente o universo riquíssimo de Hilda Hilst. 269” De fato, o

vivo texto hilstiano parece muitíssimo resistente a se submeter a qualquer espécie

de “autópsia acadêmica”. Vera Queiroz destaca, a propósito, a dificuldade que

existe na simples tentativa de destacar, citando, um trecho dos textos de Hilda.

Para dar conta de apresentar aos seus leitores, de forma satisfatória, sua

abordagem das obras de Hilda Hilst, Vera Queiroz se atreve (como nós) a citar

trechos dos textos de Hilda,

Embora citar um trecho de qualquer das ficções de Hilst
constitua sempre uma temeridade, na medida em que o recorte
fica sempre em débito com o que faltou pela característica
intrínseca desse estilo em espiral, de frases que se enovelam umas
nas outras, não há como apenas analisar determinadas escrituras
sem que de algum modo ela se deixe ver, ou sem que o leitor sinta-
se compelido a recortar determinadas passagens de um fluxo que,
entretanto, se apresenta contínuo, como se dá aqui.270

Sem nenhuma metafísica “resposta acalentadora”, Hilda Hilst demonstra

ter consciência do caráter paradoxalmente holístico de sua criação. Na citada

entrevista a Cadernos de Literatura271, ela se revela leitora não só de Heidegger,

Hegel, Kierkegaard e Wittgenstein, mas também dos físicos ligados à física

quântica. E reconhece que a indeterminação é o universo não só da poesia como

também da física.

Conforme tivemos oportunidade de afirmar, a nova visão de mundo que

emerge da nova física não encara mais o universo como um mecanismo composto

de uma grande variedade de peças articuladas. O universo passa a ser apresentado

269 - RIBEIRO, Leo Gilson. Da ficção. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst
(número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 88
270 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. p. 28
271 - CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst (número 8, outubro de 1999). Rio
de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 38
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como um sistema dinâmico, orgânico, indivisível, cujas partes estão inter-

relacionadas. Da mesma forma, a prosa holística de Hilda Hilst não pode ser

encarada através de um enfoque que divida seus diferentes livros em

compartimentos estanques e procure encontrar entre eles qualquer espécie de

hierarquia evolutiva. Embora em cada um de seus textos se renove a aventura da

escrita (e da leitura), há, entre os textos de Hilda Hilst, uma estranha unicidade, já

percebida por seus leitores e críticos:

As faces de Hilda formam umasómúltiplamatéria, para usar
uma expressão da própria autora. Seus personagens são um só,
assim como podemos interpretar toda a sua ficção como um único
livro 272.

O título de Fluxo-Floema parece conter em si, de fato, uma espécie de

síntese da poética dos textos em prosa de Hilda Hilst. Todos os seus textos

subseqüentes são, por assim dizer, fluxos-floemas. Por sua vez, o texto intitulado

Fluxo, pode-se dizer, funciona como uma introdução que confere unidade ao

volume chamado de Fluxo-Floema. Ao destacar a figura do escritor, Ruiska,

fazendo toda a obra se caracterizar por apresentar uma indagação em torno da

criação literária e de suas vicissitudes, revezes e iluminações, Hilda Hilst permite

que se encare todos os outros textos como criações de uma mesma figura autoral.

Entretanto, o texto intitulado Fluxo pode ser encarado ainda como uma introdução

a toda obra em prosa de Hilda Hilst, não apenas às narrativas que integram seu

Fluxo-Floema. Hillé, Vittorio, Ruiska, Lázaro, Osmo, a mulher que se torna um

unicórnio, Lucas, o pai de Lori Lamby, ela própria, enfim, todos os seus

272 - MACHADO, Clara Silveira e DUARTE, Edson Costa. A vida uma aventura obscena de tão
lúcida. http://www.angelfire.com./ri/casadosol/criticaecd.html
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personagens descentrados de onde partem os discursos urdidos em seus textos são

uma única figura autoral multifacetada, entregues a um fluxo criativo ininterrupto.

Ao aproximar a prosa hilstiana do texto de Samuel Beckett, Nelly Novaes

Coelho assim descreve o fazer literário de Hilda:

(...) fluxo ininterrupto de palavras ditas incessantemente por
personagens que oscilam entre a busca e a espera. (...)
personagens indiferenciados, cuja individualização é apenas
aparente; só existe no plano epidérmico da efabulação ou da
palavra. Aparentemente distintas uma das outras, via de regra,
seus personagens são diferentes personificações de uma só
consciência em face dos problemas enfocados273.

A estranha unidade/diversidade dos personagens da prosa hilstiana foi

apontada por vários de seus críticos. Na apresentação de Fluxo-Floema, Anatol

Rosenfeld procura apresentar as necessidades objetivas que levaram Hilda Hilst a

caminhar na direção de produzir textos dramáticos e textos em prosa, além do

subjetivo desejo de aproximar suas obras de um público maior de leitores:

Ao lado de necessidades subjetivas, são sem dúvida também
problemas de ordem objetiva que a levaram a estender a sua arte,
de forma significativa, a domínios literários além daqueles da
poesia. É preciso mencionar o fato de que uma visão antinômica
da realidade se exprime de modo mais radical e aguçado no
diálogo da obra dramática, no dia-logos, isto é, no espírito
dividido de um gênero que surge depois de rompida a unidade
espiritual da origem; unidade todavia que ainda assim subjaz à
divisão já que de outro modo o próprio diálogo se tornaria
impossível.274

Assim como compreendemos e aceitamos facilmente a perspectiva segundo

a qual o teatro e a prosa hilstiana são uma espécie de “poesia expandida”,

273- COELHO, Nelly Novaes. Fluxofloema e Qadós: a busca e a espera. In: Hilst, Hilda. Poesia
(1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo : Siciliano, 1993. p.
212.
274 - ROSENFELD, Anatol. Op. cit. IN: HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970.
p. 10
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poderíamos também aceitar e compreender uma afirmação segundo a qual a prosa

hilstiana é uma espécie de “drama condensado”, ou, fazendo uso de uma expressão

cunhada por Fernando Pessoa, de “drama estático”. Embora os personagens

convocados à cena se tornem presentes, através da fala direta, sem intervenção do

narrador, é o espaço anímico desse narrador que serve de palco para que se

movimentem diferentes personagens.

Também Clara Silveira Machado e Edson Costa Duarte, na interpretação de

Estar sendo, ter sido275, destacam a unidade e a diversidade dos personagens de

Hilda Hilst:

Vittorio, personagem-máscara de Hilda, faz parte de uma cadeia
de duplos de narrativas anteriores. Como Hillé (de A obscena Senhora D.),
ele poderia ter dito: “Ah , Senhor, tu tens igual a nós o fétido buraco?
Escondido atrás, mas quantas vezes pensando, todo espremido, humilde,
mas demolidor de vaidades.” Vittorio recorda (traz para o seu coração)
momentos de sua vida com um olhar que é o caleidoscópio de sua alma.
Desintegra-se e se reintegra em tantos possíveis eus: ele é, ao mesmo
tempo, múltiplo e uno.276

Nos anos 90, entretanto, a arte, até então, considerada – por alguns –

hermética de Hilda Hilst consegue obter uma estranha notoriedade. Jornais e

revistas de grande circulação comentam, com alguma freqüência, textos de Hilda

que são considerados como uma espécie de trilogia obscena. Com a publicação d’O

caderno rosa de Lori Lamby277, Cantos d’escárnio278 e de Cartas de um sedutor279

, a obra hilstiana desse período passa ser rotulada mesmo de pornográfica.

Definitivamente, não desejamos entrar em discussões conceituais com o objetivo

275 - HILST, Hilda. Estar sendo – ter sido. Nankin, 1997.
276 - MACHADO, Clara Silveira e DUARTE, Edson Costa. OP. cit. p.1.
277 - HILST, Hilda. O caderno rosa de Lory Lambi. São Paulo : Massao Ohno, 1990.
278 - HILST, Hilda. Contos déscárnio/Textos grotescos. São Paulo : Siciliano , 1990.
279 - HILST, Hilda. Cartas de um sedutor. São Paulo : Paulicéia, 1991.
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de distinguir “erotismo” de “pornografia” 280. Também não nos sentimos

preparados para dividir a pornografia em modalidades, como faz Sontag281.

Afirmamos, contudo que, pornográficos ou eróticos, os aspectos transgressores da

literatura de Hilda Hilst sempre estiveram presentes em suas obras anteriores à

chamada fase pornográfica. Tratando-se de sua obra em prosa, desde Fluxo-

Floema, o mesmo ímpeto obsceno se faz presente. Não há qualquer espécie de

ruptura significativa. É verdade que, nas três obras acima citadas, há um tom um

pouco mais, digamos, “alegre”, para usarmos uma expressão cunhada pela própria

Hilda282. Porém, a umasómúltiplamatéria, típica do fazer literário hilstiano,

permanece a mesma. Embora Hilst tenha afirmado que sua trilogia maldita foi

feita com o objetivo de vender mais livros, concordamos com a afirmação de

Wellington de A. Santos:

O erotismo é uma constante na produção literária de
Hilda Hilst, uma permanente indagação sobre os limites do amor
e da sexualidade, suas relações com a morte e com Deus. É
fascinante o tratamento artístico que a autora confere a esses
temas.283

Conforme aponta Santos, Hilda demonstra ter grande consciência do papel

transgressor do erotismo presente em seus textos. Vera Queiroz identifica

muitíssimo bem o lugar do erotismo no conjunto da obra em prosa de Hilda:

Não há criação nem literatura em Hilda Hilst fora do
exercício da radicalidade, e o erotismo que compõe boa parte de

280 - Sobre o tema, cf. BRANCO, Lúcia Castello. O que é erotismo. São Paulo : Brasiliense, 1984.
281- SONTAG, Susan. A imaginação pornográfica. In.: A vontade radical. São Paulo : Companhia das
Letras, 1987. P. 41
282 - Cf. CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst (número 8, outubro de 1999).
Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 29 e 30
283- SANTOS, Wellington de A. Hilda Hilst e a consciência da pornografia. In: Seminário Nacional Mulher
e Literatura (6: 1995: Rio de Janeiro) Anais / do VI Seminário Nacional Mulher e Literatura, NIELM,
Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, período 11, 12, e 13 de setembro 1995,
Auditório da Faculdade de Letras/UFRJ; comissão organizadora, Elódia Xavier... [et al.]; comissão de
apoio, Lúcia Helena...[et al.]; coordenação geral, Elódia Xavier. – Rio de Janeiro, NIELM, 1996. P. 195
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sua obra está ancorado nesse pressuposto. Trata-se, assim, de
erotismo levado às últimas conseqüências, entendendo-se aqui
motivos, linguagens e cenas que atingem paroxismos coprológicos
e escatológicos, focalizando relações homossexuais, heterossexuais
e incestuosas. Há cenas escabrosas, outras jamais imaginadas
antes de Hilda nô-las apresentar, às vezes como presentes
indesejados às finas sensibilidades. Não há como fugir à
expressão: Hilda Hilst pega pesado. Como Sade, como Bataille,
como Genet, como os que usaram do corpo da palavra, do corpo e
da palavra para espostejá-los em busca de compreendê-los, de
expropriá-los do que não seja essencial; em busca maior do que
subjaz sob o Nome, jamais capturado, quando o círculo recomeça,
infindável como as vias para o espanto e para a busca.284

Em nossa opinião, a busca espiritual contida nas obras de Hilda Hilst – e de

Caio Fernando Abreu – nada tem de metafísica ou de teológica. Não há qualquer

espécie de oposição binária entre uma esfera de perfeita transcendência e uma

esfera de degradada materialidade. Uma das “funções” da presença do erótico, do

pornográfico e mesmo do escatológico nas obras de Hilda Hilst é, sem dúvida,

buscar encontrar algo da carne de Deus: “(...) por que não te vejo, CORPO DE

DEUS, LÍNGUA DE DEUS, MÃO ESBRASEADA DE DEUS dentro de mim, ai, por

que não te vejo?” 285. E os personagens de Hilda Hilst não querem apenas

encontrar a divindade dentro deles. Querem vê-la presente no mundo concreto.

Não aceitam a visão metafísica e judaico-cristã da divindade segundo a qual Deus

criou o mundo e depois se isolou completamente dele. Desafiam e ofendem a

divindade para que, tomado de fúria embora, Deus se faça presente. Vera Queiroz

descreve nos seguintes termos a mecânica da obsessão presente nos diálogos dos

personagens de Hilda com Deus:

(...) o processo em Hilda Hilst singulariza-se no contexto
da tradição brasileira pela violência que ela imprime ao diálogo
com esse Deus onisciente, a presidir um mundo em caos, de que
resulta uma espécie de teogonia pagã e escatológica, cuja
linguagem jamais se detém face a regras ou convenções “bem

284 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. P. 29 e 30
285 - HILST, Hilda. Agda (I) In.: Qadós. São Paulo : Edart, 1973. P. 38
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comportadas”: o jogo de Hilda é uma aposta na desconstrução
radical do bom tom e da literatura morna em favor de uma frase
que atinge extraordinárias voltagens líricas, cuja pungência
maior advém do encontro entre os limites do baixo e do alto, em
que o escatológico, e mesmo o coprológico, se lêem como
contraface do mesmo movimento lírico.286

Sem o consolo teórico da metafísica ou da dialética, o paradoxal texto

hilstiano opera em meio às mais agudas contradições e diferenças. Transcendência

e imanência, sublime e grotesco, sério e cômico, uma pluralidade de gêneros

literários, os mais diversos níveis de registros lingüísticos fazem parte de um

mesmo fluxo em que a unidade dos contrários é reafirmada, afastando qualquer

possibilidade de síntese dialética. Assim, o tom muitas vezes pornográfico do

discurso hilstiano está indissociavelmente ligado à busca espiritual. Conforme

afirma Vera Queiroz:

Não há limites na obra [ de Hilst] para o exercício do
erótico, tampouco para o uso dos modos ficcionais e dos recursos
literários – poesias, contos, novelas aparecem sob a forma de
diários, de memórias e biografias ficcionalizadas, de cartas, ou ao
estilo da literatura de cordel, como paródia aos contos de fadas e
como pastiche da linguagem infantil.287

Ao ser perguntada sobre o caráter revolucionário da literatura erótica, Hilda

Hilst responde nos seguintes termos, lembrando muito as reflexões de Bataille: “o

erótico não é a verdadeira revolução. O erótico, para mim, é quase uma

santidade. A verdadeira revolução é a santidade”.288

Não há, entretanto, nada de ascético – e muito menos de asséptico – na

busca hilstiana de santidade. Além de buscar atingir a uma esfera transcendente

através do mergulho na carnalidade mais lasciva e mesmo escatológica, o texto de

286- QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. P. 12
287 - Idem. p. 30 e 31
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Hilda Hilst se encaminha para a divindade da maneira mais colérica e profanadora

possível. Ao afirmar que Hilda Hilst constitui um caso particular em nosso meio

literário por ser “nossa mais forte representante da linguagem dos malditos, dos

místicos” 289, Vera Queiroz procura compreender porque o fazer literário de Hilda

Hilst não foi com mais vigor incorporado ao cânone. Comparando o texto de Hilda

com o fazer literário de Raduan Nassar, Queiroz encontra na fúria aquela

característica da prosa hilstiana que melhor expressa sua “força e grandeza” e, ao

mesmo tempo, aquela peculiaridade que mais dificultou sua imediata aceitação

pelo público em geral e pela crítica especializada.

Ao comparar a produção literária de Hilda Hilst com as criações de

Kazantzakis, Nelly Novaes Coelho o faz nos seguintes termos:

Tal como em Kazantzakis, o espírito religioso que alenta a
ficção de Hilda Hilst está longe daquela elevação serena e
luminosa que, via de regra, acompanha as manifestações de
espiritualidade. A que se expande nas páginas vertiginosas de
ambos se aproxima mais do demonismo que do angelismo,
revelando uma nova atitude em face do divino.290

Essa mesma nova atitude diante do divino pode ser encontrada nas obras de

autores tão malditos quanto Hilda Hilst, como Caio Fernando Abreu e Raduan

Nassar. Trata-se de uma perspectiva não metafísica e não antropocêntrica da

divindade. Para reencontrar a imagem perdida de Deus, Hilda Hilst mergulha –

profana e profundamente – no humano mais voluptuoso e abnegado e no telúrico

mais animalizado, agreste e desumano. Muitas vezes, a imersão em dimensões tão

paradoxais faz aflorar em seu texto uma perspectiva relativista dos valores morais.

288- CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst (número 8, outubro de 1999). Rio
de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 31
289 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. P. 60
290 - COELHO, Nelly Novaes. Fluxofloema e Qadós: a busca e a espera. In: Hilst, Hilda. Poesia
(1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo : Siciliano, 1993. p. 214
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Como, por exemplo, no trecho da primeira página de Fluxo-Floema, cheio de ironia

e fatalismo, em que se conta a história do menininho que foi colher crisântemos no

rio e foi devorado por um “bicho medonho”. Depois de iniciar a narrativa com uma

expressão que parece querer consolar o leitor (“Calma, calma, também tudo não é

assim, escuridão e morte” 291.), Hilda nos faz encarar a seguinte perspectiva:

Mas pensa que você é o bicho medonho, você só tem que esperar
menininhos nas margens do teu rio e devorá-los, se você é o
crisântemo polpudo e amarelo, você só pode esperar para ser
colhido, se você é o menininho, você tem que ir sempre à procura
do crisântemo e correr o risco. De ser devorado. Oi ai. Não há
salvação. Calma, vai chupando o seu pirulito.292

Há a busca de Deus, mas “não há salvação”. Ou qualquer outra espécie de

finalismo histórico ou religioso. De fato, “toda ficção de Hilda é povoada por uma

fantástica coleção de bichos e letras”, destacam Clara Silveira Machado e Edson

Costa Duarte293. A devoração, a dejeção e desejo sexual são vistos como índices de

espontaneidade, livres de qualquer culpa introjetada e de qualquer esperança

redentora, são encarados como reações naturais. Assim, Hilda vê no erótico (da

criança, do animal, do louco) a santidade perdida por aqueles – todos nós, talvez –

que se deixaram escravizar pela razão excessiva e logocêntrica.

Nessa direção, o caráter iconoclasta e irônico da erotolalia da menininha

Lori Lamby estão claramente presentes no texto de Fluxo, não constituindo

nenhuma novidade de uma suposta fase pornográfica da prosa hilstiana. Em o

caderno rosa de Lori Lamby294, Hilda Hilst coloca em cena uma menina de apenas

oito anos que, sem nenhum constrangimento, fala sobre aventuras sexuais. Com o

291 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. P. 23
292 - Idem.
293 - MACHADO, Clara Silveira e DUARTE, Edson Costa. A vida uma aventura obscena de tão
lúcida. http://www.angelfire.com./ri/casadosol/criticaecd.html. p. 2
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desenrolar da trama, ficamos sabendo que são apenas histórias inventadas,

anotadas cuidadosamente em seu caderno rosa, com o objetivo de ajudar o pai, um

escritor atormentado pelas exigências do mercado editorial, a produzir textos

banais, carregados de erotismo e com forte apelo comercial.

O discurso de Lori Lamby exerce uma dupla função. A primeira delas, em

consonância com o que estivemos dizendo até aqui, está muito bem explicitada na

argumentação de J.L. Mora Fuentes:

Mas, semelhantes à criança da fábula que grita “O Rei está
nu”, Lori investe principalmente contra o engodo. Da sua
ingenuidade nasce o poder de desmascarar a hipocrisia que insiste
em afastar da consciência nossa intrínseca realidade animal (leia-
se pureza), o que inclui sexo 295.

A segunda função do discurso engendrado por Lori Lamby está centrada na

denúncia da utilização comercial que o mercado cultural em geral – e o mercado

editorial em particular – faz de nossa mais pura animalidade e de nossa

necessidade de prazer sexual. Quando abordamos o tema da contracultura,

afirmamos que Theodore Roszak296, de forma muito perspicaz, demonstra que a

pornografia profissional da indústria de comunicação de massa não tem nada de

contracultural. Representa, isso sim, uma forma de espúria apropriação industrial

do tema da liberação sexual. Em direção semelhante, ao mesmo tempo em que

Hilda Hilst se utiliza de Lori Lamby para reafirmar a pura santidade animal de

nosso desejo, ela também denuncia a ganância que há naqueles que exploram o

desejo para pragmaticamente aferirem lucros financeiros.

294 - HILST, Hilda. O caderno rosa de Lory Lambi. São Paulo : Massao Ohno, 1990.
295-FUENTES, J. L. Mora. O caderno rosa de Hilda Hilst.
http://www.angelfire.com./ri/casadosol/criticaecd.html. p. 1.
296 - ROSZAK, Theodore. A contracultura – reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição
juvenil. 2 ed. Petrópoles : Ed. Vozes, 1972. p. 83
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Entretanto, tal temática está presente não apenas em O caderno rosa de

Lori Lamby. Aparece, antes, em Fluxo. Depois, reaparece em toda prosa hilstiana,

tornando-se um de seus temas obsessivos. O aspecto sagrado de nossos instintos

mais básicos está muitíssimo bem defendido pelos personagens Rukah, filho de

Ruiska, e pelo Anão. Toda a voz dada ao mundo instintal está, em Fluxo,

concentrada nestes personagens. Logo nas primeiras linhas de Fluxo, a consciência

de Ruiska, o pai, está fundida com a do filho, Rukah, e eles travam o seguinte

diálogo com o “cornudo” (o editor):

Meu filho, não seja assim, fale um pouco comigo, eu quero tanto
que você fale comigo, você vê, meu filho, eu preciso escrever, eu só sei
escrever as coisas de dentro, e essas coisas de dentro são complicadíssimas
mas são... são as coisas de dentro. E aí vem o cornudo e diz: como é que é,
meu velho, anda logo, não começa a fantasiar, não começa a escrever o de
dentro das planícies que isso não interessa nada, você agora vai ficar
riquinho e obedecer, não invente problemas. Empurro a boca pra dentro
da boca, chupo o pirulito e choramingo: capitão, por favor me deixa usar
a murça de arminho com a capa carmesim, me deixa usar a manteleta
roxa com alamares, me deixa, me deixa, me deixa escrever com dignidade.
O quê? Ficou louco outra vez? E o teu filho não tá com encefalite? Soma,
toma quinhentos cruzeiros novos e se não tá com inspiração vai por mim,
pega essa tua folha luminosa e escreve aí no meio da folha aquela palavra
às avessas. Uc? Não seja idiota, essa é a primeira possibilidade, invente
novas possibilidades em torno do. Amanhã eu pego o primeiro capítulo,
tá? Engulo o pirulito. Ele me olha e diz: você engoliu o pirulito. Eu digo:
não faz mal, capitão, o uc é uma saída pra tudo. Está bem. Ele sai
peidando no meu belíssimo pátio de pedras perfeitas e grita: amanhã,
hein? Sorrio.

Nota-se, claramente, que o presente texto está em perfeita sintonia com o

tema destacado em O caderno rosa de Lori Lamby. O conflito entre a escrita como

busca espiritual e a necessidade de escrever para atender às demandas de um

mercado editorial cada vez ávido por textos de fácil aceitação está presente entre as

preocupações de Hilda Hilst desde, pelo menos, seu primeiro texto em prosa.

Destaque-se, ainda, que este mesmo conflito será um dos temas centrais de Onde

andará Dulce Veiga?, de Caio Fernando Abreu. Deve-se ressaltar que Caio e Hilda
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adotam uma postura bastante próxima da perspectiva contracultural diante do

mercado editorial e da cultura de massa: condenam e satirizam as mazelas do

mercado cultural e, ao mesmo tempo, estabelecem estratégias discursivas que

permitem a inserção de seus textos neste mesmo mercado. O caderno rosa de Lori

Lamby e Onde andará Dulce Veiga? são exemplos eloqüentes do que foi afirmado

acima. Agindo de maneira semelhante, urdindo textos com forte viés paródico,

Hilda e Caio incorporam as modas editoriais de suas respectivas conjunturas

históricas e, ao mesmo tempo, transcendem os limites impostos pela mediocridade

das expectativas meramente comerciais. Em Onde andará Dulce Veiga?, Caio faz

uma espécie de paródia do romance-reportagem, típico dos anos 70, tão bem

estudado por Flora Süssekind297. Tal forma literária tem, ainda hoje, grande

penetração junto ao público leitor e, portanto, goza de prestígio junto às editoras. O

interessante é que Caio realiza uma paródia do romance-reportagem na qual

resgata e valoriza a imaginação visionária, na qual dá destaque à força

transformadora da criação literária. Em O caderno rosa de Lori Lamby, Hilda

atende à demanda do mercado por textos com forte apelo erótico, também muito

em voga entre nós nos anos 70 e 80, ao mesmo tempo em que ridiculariza a avidez

do mercado editorial e do público por textos escandalosos e fáceis de serem

vendidos.

De fato, nenhum editor ambicioso precisaria pedir a presença da carne no

texto de Hilda Hilst. O texto hilstiano é uma espécie de ritual de exorcismo, como

297 - SUSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance? : uma ideologia estética e sua história: o naturalismo.
Rio de Janeiro : Achiamé, 1984.
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destaca Coelho298, em que se fundem linguagem culta (mística e filosófica) com o

calão mais vulgar e grosseiro, em que se misturam o sagrado e o profano, o divino e

o humano, o angelical e o demoníaco.

Coelho destaca, ainda, embora não se utilize destes termos, o caráter

xamanístico do fazer literário de Hilda Hilst:

Visceralmente poeta, Hilda Hilst movimenta-se na área da
ficção (manipulando o simbólico e o fantástico) com a mesma
aguda intuição com que os místicos sempre buscaram a linguagem
metafórica para revelar seus impulsos ou visões interiores 299.

A respeito da figura do xamã, evocada por Theodore Roszak, para se referir

ao fazer literário de Ginsberg, e retomada por nós, em nossa tentativa de

interpretação das obras de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, não faltam, nas

obras de Hilda, indícios que nos permitem destacar a natureza xamanística de sua

literatura. Conforme sabemos, entre os povos chamados de primitivos, o xamã é o

responsável, dentre outras coisas, pela evocação dos espíritos dos mortos. Na

citação abaixo, veremos como também este aspecto está contemplado nos textos de

Hilda Hilst. Entretanto, assim como nas obras de Caio Fernando Abreu, a prosa

xamanística de Hilda Hilst não faz com que ela se comporte como o mais novo

messias holístico de plantão. Não estamos aqui no universo da transcendência “fast

food” de muitos dos livros de auto-ajuda. Por isso, o próprio narrador se encarrega

de ironizar seus arroubos extáticos:

Se não era Rukah, não só por causa do puta que pariu, mas
também porque estava morto, quem seria? O espírito de Rukah?
Que excitante podia ser, pensei me cagando de medo, e
resmunguei; mais um, mais um aqui neste escritório, oh, já não
bastam os que me visitam e me cospem na cara e falam do

298 - COELHO, Nelly Novaes. Fluxofloema e Qadós: a busca e a espera. In: Hilst, Hilda. Poesia
(1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo : Siciliano, 1993. p. 215
299 - Idem. p. 217
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incognoscível? Já não basta? Gritei olhando para a estrela anã. É
duro ser constantemente invadido, nem com a porta de aço não
adianta, eles se fazem, se materializam. Ora, ora, Ruiska, você
abre uma clarabóia, abre um poço e não quer que ninguém
apareça?300

A presença da clarabóia e do poço no escritório, com portas de aço, onde

Ruiska trabalha, revelam a dualidade da aventura espiritual encenada no fazer

literário de Hilda Hilst. Tanto quanto nas obras de Caio Fernando Abreu, a busca

de transcendência presente nos textos de Hilda Hilst parece não trilhar apenas um

caminho ascensional, simbolizado aqui pela clarabóia. Hilda parte também na

direção do encontro de uma transcendência profana e telúrica. Sem esquecer as

asas ascensionais dos anjos da religiosidade judaico-cristã, com as quais Ruiska irá

explorar sua clarabóia, seu personagem narrador parte também em direção à

Terra, às pulsões primárias, à morte. Mergulha no fundo poço da imanência e

busca reencontrar uma dimensão sagrada na comunhão carnal.

Conforme podemos ver, a despeito da afirmação de Walter Benjamin em

torno da perda do caráter ritual da obra de arte na época de sua reprodutibilidade

técnica, a despeito da hegemonia cultural do mito da objetividade, em certos

artistas, como Hilda Hilst – e Caio Fernando Abreu –, continua resistindo aquele

impulso que chamamos, quando abordamos o tema da contracultura, de

“imaginação visionária”: arma de combate à alienação promovida pela sociedade

do espetáculo. O fazer literário desses artistas é uma espécie de antídoto contra a

alienação promovida pela ditadura da objetividade e da técnica.

300 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. P. 34
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A questão da técnica como fator de alienação está presente entre as

preocupações explicitadas nos textos de Fluxo-Floema. No início de Fluxo, o

narrador afirma:

(...) Eu queria ser filho de um tubo. No dia dos pais eu comprava
uma fita vermelha, dava um laço no tubo e diria: meu tubo, você é
bom porque é apenas um tubo e eu posso olhar para você bem
descansado, eu posso urinar a minha urina cristalina dentro de ti
e repetir como um possesso: meu tubo, meu querido tubo, eu posso
até enfiar lá dentro que você não vai dizer nada.301

Numa clara referência ao processo de reprodução humana através de

artifícios científicos, Hilda ressalta, através da ironia, a perda de qualidades

humanas como espiritualidade, dignidade, caráter, promovida pela técnica. A

reprodução via “tubo” eliminaria até mesmo o inconveniente do conflito entre

gerações. Ao aproximar o objeto “tubo” dos laços sangüíneos, psicológicos e

afetivos que unem pais e filhos, Hilda dá evidente destaque ao problema da

objetividade. Ao “humanizar” ironicamente o “tubo de ensaio”, Hilda Hilst destaca

a desumanização da qual todos somos vítimas. O “tubo” é dotado de características

subjetivas para que se possa perceber as mazelas da objetivação a que todos

estamos submetidos. Este mesmo tema aparecerá em Com meus olhos de cão.

O esforço literário de Hilda Hilst concentra-se em tentar expressar este

estranho mundo (nem subjetivo nem objetivo, mas dotado de intersubjetividade)

que todos trazemos em torno e dentro de nós e que nos deixa perplexos e

encantados. Hilda imprime um caráter problemático ao mundo objetivo e também

ao mundo subjetivo, mostrando que ambos são ilusões e que resta ao ser humano

301 - Idem. 23 e 24
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caminhar entre suas ilusões de objetividade e subjetividade. Veja-se como o

narrador se coloca diante dos objetos:

Vamos, pense, digo para mim mesmo, olhe para esse cavalo de
jade que o teu amigo trouxe da China especialmente para você.
Olho. Há alguma coisa a dizer sobre esse cavalo? É um cavalo de
jade que o meu amigo trouxe da China para mim. Você já disse
isso. Não há nada mais a dizer? É um belo cavalo. Olhe para essa
caixinha de metal dourado com uma pedra roxa na tampa. Olhei.
Não há nada a dizer sobre essa caixinha?302

Não há, portanto, muito a dizer sobre as coisas. Não há salvação na

objetividade. Por outro lado, quando caminham em busca do refúgio no mundo

interior, o que os personagens de Hilda costumam encontrar?

Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome,
nem porisso irei à sacristia, teófaga incestuosa, isso não, eu Hillé também
chamada por Ehud A Senhora D, eu Nada, eu Nome de Ninguém, eu a
procura de luz numa cegueira silenciosa, sessenta anos à procura do
sentido das coisas. 303

Como vimos, não encontram nada. Nem a ilusão cartesiana de um ser

pensante que, portanto, existe. Encontram, em lugar da tranqüila contemplação do

espírito monádico, indivisível e eterno portador de uma personalidade única, uma

multidão de seres efêmeros com vozes e pensamentos muitas vezes contraditórios:

Agora, o meu rosto está dividido em três partes, não é mesmo? O lado
esquerdo é o meu irmão pederasta, o lado direito é a minha irmã lésbica e
o pequeno triângulo é o meu todo que se move desde que nasci, é esse todo
que ficou em contato com as gentes, esse todo que se expressa e que tem
toda aparência real. Olha bem essas linhas finas que se formaram acima
do lábio superior, elas dão um aspecto velho e muito triste em todo meu
rosto, não é? Nem poderia deixar de ser assim, eu só poderia ser velha,
carregando o peso desses mortos, eu tenho milhões de anos, eu tenho
tantas culpas, tantos crimes no meu rosto dividido, eu sou lasciva, cruel,
assassina.304

302 - Idem. p 25
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Não há salvação também na subjetividade. Ou seja, resta aos personagens

de Hilda Hilst a condenação de caminharem sempre entre multidões de

personalidades e milhões de objetos. Porém, como Sísifo diante de sua pedra, os

personagens hilstianos parecem dispostos a enfrentar o inevitável desafio de serem

instrumentos para a realização de uma espécie de prosa mediúnica, cujo resultado

final é o contato com o incognoscível:

Respira um pouco, vai escrevendo que a coisa vem. Primeiro fica
em pé. Abre os braços. Boceja. Olha através das vidraças. Olhei. Agora
escreve... Espera, eu preciso sentar. Então senta. Agora escreve: meus
guias protetores, os de cima e os de baixo, por favor entrem em harmonia.
Abre depressa o armário e veste a batina preta com frisos vermelhos.
Pronto. Agora escreve: dentro de mim o que já se fez, dentro de mim a
multidão que se fará. Alguns eu os conheço bem. Mostram a cara, assim é
que eu gosto, me enfrentam, assim é que eu gosto, cospem algumas vezes
na minha boca, assim é que eu gosto. Gosto de enfrentar quem se mostra.
Olhe aqui Ruiska – Ruiska sou eu, eu me chamo Ruiska para esses que se
fazem agora, para os que se fizeram, para a multidão que se fará, e para
não perder tempo devo dizer que minha mulher se chama Ruisis e meu
filho se chama Rukah. Não me percam de vista, por favor. Olhe aqui,
Ruiska, você não veio ao mundo para escrever cavalhadas, você está se
esquecendo do incognoscível.305

Vemos aqui como Hilda Hilst rompe com a ilusão romanesca e faz nascer,

bem diante dos olhos do leitor, seus personagens. Personagens aos quais resta a

contemplação da grave consciência de sua própria excentricidade, a dor da

diferença. Um caminhar perplexo em um mundo em que predomina o mito da

objetividade. Onde a solidão cartesiana, imperial e narcísica da subjetividade é

apresentada como falsa alternativa. Nós sabemos, como Hilda Hilst e seus

personagens, a subjetividade é apenas a contraface complementar da alienação

promovida pela objetividade científica:

303 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. In: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986. p. 61
304- HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. P 132
305 - Idem. p. 26
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(...) viste lá em cima que essa coisa de ter plumagens não é bom,
asas então nem se fala, plumagens todo mundo te olha diferente,
ter plumagens é salvar de repente um cachorro da carrocinha,
entendes? Isso é ter plumagem. Te olham arrevesado, cachorro é
pra matar, seu, esse aí então está todo sarnento, olha o pus
escorrendo, olha a casca feridosa da ferida. Ai, o mundo. Ai, eu.
Olhe aqui Ruiska, não fale tanto em si mesmo agora, porque o
certo no nosso tempo é abolir o eu, entendes?306

A figura do escritor presente nas obras de Hilda Hilst é a de um ser

condenado a sofrer as conseqüências nefastas de sua excentricidade. Embora os

personagens de Hilda aceitem o inevitável destino que lhes foi dado pelo arbítrio de

Deus, eles não deixam de demonstrar sua demoníaca revolta contra a insana tarefa

que lhes foi confiada307. Este, aliás, parece ser o tema forte abordado em Floema,

através da relação entre Koyo e seu deus, Haydum308.

Assim como, no texto acima, Ruiska percebe o perigo de perseguição e

rejeição social que reside no fato de ele ter o poder de se imaginar um ser com

plumagens e asas, também a narradora de O unicórnio, tem uma consciência muito

nítida dos perigos que abrigam sua estranha condição de ser dedicado ao mundo

das palavras. Veja-se esta passagem em que a mulher, personagem central e

narradora de O unicórnio, reflete sobre o que gostaria de dizer a seu amado, pouco

antes de se transformar no unicórnio, animal fabuloso que, no texto, simboliza a

deslocada figura do poeta diante do mundo da objetividade científica, das

obrigações do cotidiano e da ambição burguesa de lucro:

Ah, que vontade enorme de me sentar na terra e catar minhocas no chão,
que vontade enorme de soltar a barriga, de mostrar os meus olhinhos
como eles são: velhos e muito tristes. Que vontade enorme de dizer que eu
tenho flebite (ah, é?) e que as minhas pernas doem quando eu faço o amor.

306- HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. P. 38
307 - cf. Idem. p. 47
308 - Idem. p. 164-186
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Que vontade enorme eu tinha de dizer: meu amigo, que coisa eu tenho com
você? É, parece muito bíblico. Ou então: você não sabe que eu preciso de
solidão e de silêncio, que eu tenho muitas coisas dentro de mim mas que
essas coisas também precisam de solidão e de silêncio para virem à tona,
você não vê que é inútil você ficar tocando no meu corpo, que é inútil, que
eu tenho vontade de ter asas, que meu fogo é para outra coisa, meu Deus,
para outra coisa, meu Deus, um outro fogo.309

Em várias passagens de Fluxo-Floema encontraremos os resultados

dolorosos do atrito provocado pelo contato do escritor (ou escritora) com o mundo

burguês do lucro, da objetividade científica e das obrigações cotidianas. Entre as

nossas obrigações cotidianas, conforme podemos deduzir pela leitura de

Foucault310, nossa ciência sexual acabou incluindo o prazer sexual, desde que

moderadamente vivido. Curiosamente, conforme podemos constatar no trecho

acima, o desejo sexual deixa de ser alvo de repressão – como na sociedade vitoriana

vivida por Freud – e o bom desempenho sexual passa a ser quase que uma

obrigação em nosso pequeno mundo supostamente “liberado” pela objetividade

científica. O sexo saudável de nossa ciência sexual contemporânea está cada vez

mais próximo do superego e cada vez mais distante de nossos impulsos

inconscientes.

Em O unicórnio, as mazelas do triste mundo objetivado e desencantado em

que vivemos são quase que enumeradas. Há uma passagem, por exemplo, em que a

narradora mostra-se desconfiada diante de um filósofo homossexual que gosta

demais de boas roupas e que tem um cuidado exagerado com sua própria

aparência. Voltando-se contra a vaidade consumista contemporânea, a narradora

afirma: “olha que o corpo é de luta e não de perfumaria 311“.

309 - Idem. p. 128
310 - FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I. Rio de Janeiro : Graal, 1977.
311 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 119
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Em outra passagem, encontraremos o conflito entre a poeta – ávida de Deus

e triste com o sofrimento humano – e a religião institucional, ávida de acúmulo de

bens materiais:

E disse para o jesuíta: o senhor pode me explicar por que se
constróem templos assim como o seu templo? Assim como? Assim
grande e assim caro. Ahn, para louvar O Senhor. É... é... mas o
senhor está farto de besteiradas. O Senhor quer muitas escolinhas,
muita comidinha para as criancinhas. O Senhor quer menos
burrice, mais limpeza. O Senhor quer sacerdotes limpos (pois é, eu
vim comprar um desodorante, minha senhora) limpos, mas não
basta desodorizar as vossas fundas axilas (minha senhora, por
favor) é preciso desodorizar a mente de muitos esuítas, ouviu? (A
senhora quer um calmante?) 312.

Há, ainda, um eloqüente trecho em que a figura excêntrica do poeta –

“cobaia” de Deus, na perspectiva sugerida por Hilda313 – se confronta com o mundo

do trabalho estruturado em moldes industriais, caracterizado pelo binômio “terror

e tecnologia”:

A irmã lésbica dizia; poeta, quando você morrer, eu quero fazer
um bom discurso sobre o seu túmulo, sabe, até sonhei com isso. E ela dirá:
meus amigos, esta era minha irmã que arranjou para mim um emprego
numa refinaria de petróleo, mas eu era poeta e apesar de ser hoje
superintendente da companhia, nunca mais pude escrever com
honestidade. Eu escrevo. AÇÕES, PRODUÇÃO, SALÁRIO, QUOTAS,
SIGLAS, MÁXIMO DE RENDIMENTO. Os irmãos sobem as escadas. Seus
corpos fazem um ruído: tec-ter, tec-ter, tec-ter, tecnologia e terror,
tecnologia e terror, param nos degraus de aço, olham os reservatórios
cilíndricos, vestem os capacetes, as mãos são hastes de metal, os dentes
são de ouro, o céu da boca é de platina, a língua de vidro e a cada palavra
essa língua se estilhaça e novamente se recompõe.314

Apesar de tão veemente crítica à desumanização promovida pelo mundo do

trabalho industrial capitalista, o texto de O unicórnio – e toda a obra de Hilda Hilst

– não faz concessão a qualquer espécie de messianismo revolucionário de

esquerda. Depois de criticar, mais uma vez, o editor burguês que sugere que a

312 - Idem. p. 127
313 - Idem. p. 124.
314 - Idem. p. 137
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escritora escreva “uma novela erótica”, a personagem narradora trava um diálogo

com um certo Wladimir, numa clara alusão a Lênin, e se volta também contra a

perspectiva que vê na criação artística apenas um espaço para a veiculação de

idéias ligadas à emancipação do proletariado:

Sim, senhor editor, escreverei sobre o cu da mãe Joana, sobre os
seus culhões, sobre os culhões de qualquer um, mas acontece que se
eu escrever isso, se eu escrever sobre os seus sagrados culhões, se
eu escrever isso, o senhor está me pondo na bunda, o senhor
compreende? Mas vamos lá, senhor Wladimir, eu também não sou
livre diante do senhor. Diante do senhor eu tenho que escrever
aquela estória do homem que deveria construir um poço para
abastecer de água milhares de cidadãos mas que ao mesmo tempo
amava uma mulher e para construir esse poço lá longe ele
precisava ficar vinte anos sem ver a mulher porque enfim o poço,
enfim, tudo simbólico, o senhor compreende?315

Percebe-se aqui, claramente, como o texto pensante de Hilda Hilst se recusa

a ser enquadrado na categoria de mero objeto de fruição estética, que pode, no

máximo, servir para veicular mensagens edificantes, de cunho político ou religioso.

Em outro momento de Fluxo, percebe-se como Hilda Hilst ironiza também o

apelo emocional dos textos engajados, escritos como se fossem palavras de ordem

ou ordens militarizadas de comando. Ruiska também se nega a fazer do ódio,

encorajado muitas vezes pelo espírito gregário do rebanho humano, o combustível

que move seu texto. Veja-se este diálogo de Ruiska com o Anão:

Descansa, molha os pés, tens um olho de sangue, que mania
também de dizer tudo, pára com isso, já não escreves há séculos,
morde a mão e cala, isso de palavras acabou-se. Não posso mais
dizer, anão/ Não como dizes, deves falar do outro, mas não do
jeito que falas, fala claro, fala assim: apresentar armas, e todos te
entenderão, escarra três vezes sobre os teus mitos, enche a boca de
sangue e todos te entenderão, enfia a faca no peito dos eleitos e
todos te entenderão, usa o estrôncio noventa, fala cem vezes
merda, e principalmente degola a tua cabeça, fecha o punho
assim, assim
Ruiska, não sabes nem fechar o punho, também que merda, assim
não.316

315 - Idem. p. 161
316 - Idem. p. 56
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Mais do que meros produtores de mercadorias destinadas ao mercado de

arte ou instrumentos de veiculação de valores morais úteis ou “politicamente

corretos”, artistas como Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu, Raduan Nassar, Ignácio

de Loyola Brandão, Ginsberg, Campos de Carvalho, Ana Cristina César, dentre

outros, desempenham o papel paradoxal de reafirmarem o papel eminentemente

criador de sentido do fazer literário.

Colocada numa posição “fora das elucubrações cartesianas do pensamento

ocidental”, para usarmos uma expressão de Leo Gilson Ribeiro, reafirmando sua

busca de transcendência em pleno mundo imanente, a prosa hilstiana exige uma

participação ativa de seus leitores:

O misticismo na ótica de Hilda Hilst é sempre o caminho
mais áspero, mais árduo, aparentemente misterioso, fechado ao
entendimento, mas que exige a construção do texto na
cumplicidade de quem lê as frases e o pensamento de quem
escreveu, pois toda a obra é, por sua própria definição, uma obra-
em-aberto, uma obra esboçada e que o ledor completará conforme
sua individual sensibilidade e imaginação.317

Nelly Novaes Coelho e Anatol Rosenfeld318, em artigos críticos distintos,

cientes das elucubrações físico-geométricas que habitam tanto a prosa, quanto a

poesia e a dramaturgia de Hilda Hilst, destacam o caráter triangular dos

personagens narradores da prosa hilstiana:

317 - RIBEIRO, Leo Gilson. Da ficção. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst
(número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 93
318- ROSENFELD, Anatol. Idem. p. 14 e 15
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Via de regra cada narrativa sua apresenta três personagens
distintos que, no entanto, no fluxo labiríntico das palavras, confundem-se.
Não representam atitudes distintas que, entrando em oposição, geram o
drama. Em Qadós há os trios: Agda / o pai louco / a mãe (in “Agda”
primeira) e Orto / Celônio / Kalau (in “Agda” segunda). Em
Fluxofloema, há Ruiska / Rukah / Ruisis (in Fluxo), Lázaro / Marta /
Maria (in Lázaro) e Osmo / Mirtza / Kaysa (in Osmo).

Determinados por uma estrutura trina, paralela à Santíssima
Trindade (constantemente mencionada no livro), os personagens de Hilda
Hilst são sempre, em cada narrativa, três pessoas e uma só personalidade
visceralmente dividida entre forças opostas: as da realidade corpórea (ou
dos valores da praxis) e as do enigma existencial metafísico.319

A estrutura triangular dos personagens narradores de Hilda Hilst servem de

suporte para sua tentativa de expressar uma realidade incognoscível. Trata-se de

uma forma de ordenar o caos e transformá-lo em um provisório e precário cosmos

textual. Uma forma que precisa ser original porque não se conforma em se

estruturar segundo as formas canônicas já experimentadas. Da mesma maneira,

Caio Fernando Abreu faz uso da simbologia astrológica, do I Ching e de diversos

tipos de linguagens oraculares para urdir textos escritos, conforme a expressão

cunhada pelo autor, “para não gritar”. A presença de textos oraculares de diversas

tradições servindo de suporte para os textos de Caio Fernando Abreu será abordada

em momento oportuno.

O sistema poético da prosa hilstiana pode realmente ser descrito como um

fluxo, um jorro precariamente ordenado por palavras e geometrias: corrente,

hemorragia, curso de um fluído composto de palavras que segue pelo conduto de

um texto, espraiar de ondas expressivas batendo de maneira obsessiva na areia

branca das folhas de papel, movimento contínuo que se repete no tempo. Em

sentido figurado, a palavra fluxo conserva ainda uma proximidade com a noção de

319 - COELHO, Nelly Novaes. Fluxofloema e Qadós: a busca e a espera. In: Hilst, Hilda. Poesia
(1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo : Siciliano, 1993. p. 212
e 213.
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abundância e mesmo de excesso. Nada mais adequado à prosa barroca,

transgressora e superabundante de Hilda Hilst, sem nenhum compromisso com a

concisão canônica que habita os manuais de redação de nosso tempo, sem nenhum

prurido diante do bom gosto pequeno burguês, como bem assinala – e também

pratica – Caio Fernando Abreu.

Em seu furor iconoclasta, Hilda Hilst não faz nenhuma concessão a qualquer

espécie de beletrismo, conforme assinala Leo Gilson Ribeiro:

A palavra para ela nada tem de “literário”, de
beletrístico, nem de um real aparente. A linguagem tem um papel
encantatório, de aplacar a fúria de conhecer, de romper os limites
do apreensível pelo humano para chafurdar no Absoluto. A
linguagem é o Tao, o caminho, um labirinto selvático, a linguagem
é um ritual propiciatório, uma alquimia de instrumentos verbais
para chegar à gnose (...) A literatura, o estilo, a atemporalidade
dos textos são um subproduto quase acidental, inconsciente, de
uma Busca mística, panteísta, de um Indevassável por isso mesmo
instigante, ameaçador: decifra-me ou te devoro.320

A palavra fluxo traz em si uma outra conotação que a torna particularmente

expressiva da poética dos textos em prosa de Hilda Hilst. Sem dúvida, tanto quanto

aqueles escritores que se aproximaram da escrita automática surrealista ou aqueles

que buscaram fazer uso do recurso expressivo chamado fluxo de consciência ou

monólogo interior, Hilda Hilst pratica em seus textos uma espécie de busca estética

de se aproximar do onírico321.

A palavra floema, entretanto, funciona como um contraponto. Derivada dos

estudos de anatomia botânica, ela imprime ao fluxo narrativo hilstiano um caráter

que extrapola a dimensão meramente psicológica, metafísica ou humana que

320- RIBEIRO, Leo Gilson. Apresentação a Ficções.
http:/www.angelfire.com/ri/casadosol/criticalalgi.html p. 1.
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estaria contida na noção de fluxo de consciência. A seiva elaborada conduzida pelo

fluxo literário hilstiano parece não desejar se limitar a aspectos meramente

psicológicos. Mais do que monólogo interior, o fluir hilstiano busca estar

conectado às forças telúricas e cósmicas. Mais do que buscar dizer a si mesma e a

seus personagens, Hilda Hilst parece fluir na direção de expressar o incognoscível

presente nos personagens (e em si e nós próprios) em contato com o mundo. O

caráter alucinatório do texto hilstiano parece querer expressar que há ilusão e

encantamento também nesse estado de consciência que chamamos de vigília.

Embora mergulhe decididamente nos seus mais profundos poços inconscientes,

não há qualquer esperança de explicação ou redenção psicológica em seus textos.

Tivemos a oportunidade de apresentar as ligações existentes entre a

metafísica da idealidade platônica e a crença dos desdobramentos do Iluminismo

(positivismos de variados matizes, materialismos etc.) de que o método científico é

a única abordagem válida do conhecimento. Idealistas e materialistas de variados

matizes adotam uma postura que parece insistir em transformar o discurso poético

em mero objeto de fruição estética ou, quando muito, em instrumento de

veiculação e divulgação de valores e idéias. O atual mercado do entretenimento e,

de resto, toda espécie de utilização institucional do fazer artístico (partidária,

religiosa, financeira) se alimenta exatamente da perspectiva segundo a qual o fazer

artístico deve ter a função de entreter ou de ensinar.

Contrariando tal perspectiva do fazer artístico, ergue-se a arte abissal de

Hilda Hilst. Ela insiste em afirmar sua resistência diante do mercado de

entretenimento. Embora alcance momentos de rara beleza, mesmo a busca do belo

321 - Sobre o tema, Cf. CUNHA, Fausto. Aproximações estéticas do onírico: estudos sobre a
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parece ser secundária na prosa gnoseológica de Hilda Hilst. O fazer artístico de

Hilda Hilst se afirma como uma instância complexa de percepção do real.

Entretanto, não busca apreender o real usando os mesmos processos discursivos da

ciência e da filosofia. Ao destacarmos a voz que Hilda Hilst faz questão de dar às

crianças, aos loucos, aos animais, não podemos deixar de perceber em suas obras,

conforme assinala Nelly Novaes Coelho, uma “ânsia de retorno ao natural”.

Porém, tal ânsia, segundo a visão de Coelho, com a qual concordamos

inteiramente, está longe de se revelar mera fantasia bucólica: “Há nessa ânsia de

retorno um evidente cansaço do pensamento reflexivo.322” Ou seja, do pensamento

estruturado em moldes cartesianos e newtonianos que serve de liturgia para o culto

daquilo que Roszak chama de mito da consciência objetiva323.

No primeiro capítulo deste ensaio, tivemos a oportunidade de ressaltar como

a humanidade, ao desenvolver o pensamento abstrato tão rápida e agudamente,

perdeu um pouco o contato com regiões de nosso cérebro responsáveis por

atividades, digamos, mais primitivas. Afirmamos, com Capra, que nossa sabedoria

animal ficou obscurecida por uma excessiva capacidade de usar o pensamento

abstrato e a linguagem simbólica. No processo de criação de um mundo interior

abstrato, parece que perdemos o contato com as realidades mais triviais da vida e

passamos a ser as únicas criaturas que, com freqüência, não são capazes de

cooperar, e que chegam ao extermínio sistemático e em massa de indivíduos de sua

própria espécie.

expressão poética. Rio de Janeiro : Orfeu, 1967.
322 - COELHO, Nelly Novaes. A poesia obscura/luminosa de Hilda Hilst e a ‘Metamorfose’ de nossa
época. In: Hilst, Hilda. Poesia (1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São
Paulo : Siciliano, 1993. p. 83
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Em lugar do pensamento estruturado em moldes cartesianos e newtonianos,

Hilda vem nos oferecer o fluxo incontido de sua escrita próxima de uma prática de

xamanismo. Ou, como afirma Leo Gilson Ribeiro:

Talvez sem o saber ela escreve textos impregnados de uma visão
budista ou hindu da existência humana como produto de uma
Ilusão, Maya, que as palavras talvez possam desmascarar. É uma
constante a equiparação do prosaico e do banal com as mais
transcendentes preocupações filosóficas do ser humano. Ela reúne
as duas escatologias: a do Eskhatoslogos, a doutrina final dos
tempos e a do Skatoslogos, a doutrina que disserta sobre fezes,
Deus imanente no nojo, no expelido, na humilhação da arrogância
fátua de meros mortais, Deus palpitando na boca escancarada de
vermes ou no deserto de afetividade em que os homens se
trucidam, se traem, se negam e terminam com sua altissonante
pantomima do Nada: a vida.324

O discurso de artistas como Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu, Raduan

Nassar, Ignácio de Loyola Brandão, Roberto Drummond, Campos de Carvalho, Ana

Cristina César, dentre outros, é caracterizado por uma “lógica da ambigüidade”,

onde os contrários não se excluem de modo definitivo, funcionando numa relação

de complementaridade, como o pensamento mítico-religioso da Grécia arcaica,

anterior à lógica da contradição forjada por Platão e Aristóteles. Parece entrar em

funcionamento, nos textos dos referidos autores, uma lógica próxima daquilo que

Claude Lévi-Strauss define como “o pensamento mágico ou selvagem” 325. Cada

um deles a seu modo, age como uma espécie de bricoleur, acoplando a seus textos

fragmentos discursivos pré-elaborados, sobras ou pedaços de textos das mais

diversas procedências. Tal procedimento desvaloriza os aspectos meramente

semânticos do discurso. Sem pretender apenas significar ou servir de suporte para

323 - ROSZAK, Theodore. A contracultura – reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição
juvenil. 2 ed. Petrópoles : Ed. Vozes, 1972.
324 - RIBEIRO, Leo Gilson. Idem. p. 2 e 3
325 - LEVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo : Nacional, 1976.
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determinada mensagem, as palavras desses autores – dentre outros – buscam

expressar experiências particulares muitas vezes próximas do incognoscível.

Há ainda uma outra conotação a destacar na palavra fluxo que permite

caracterizá-la como ícone da poética hilstiana. Em consonância com o

desenvolvimento filosófico ocidental de depois do século XIX, a narrativa de Hilda

Hilst – dentre outros autores – se volta para o devir e não para o ser. Seus fluxos

narrativos procuram captar o momentâneo dos estados anímicos de seus

personagens em contato com o mundo. A unidade psicológica dos personagens é

rompida: Ruisis, Ruiska, Rukah e o Anão – dentre outros personagens – são um só

fluxo, sem qualquer possibilidade de síntese dialética. Consciente da

impossibilidade do pensar conceitualístico e formal em face do devir, Hilda Hilst

constrói um texto distante de qualquer idealidade superior e próximo das inúmeras

facetas do mundo terreno. Embora, paradoxalmente, a proximidade com a

imanência permita a irrupção de uma dimensão transcendente. Ou, poderíamos

dizer, como afirma Leo Gilson Ribeiro:

Cronologicamente depois de Guimarães Rosa mas com
igual audácia de empreendimento, Hilda Hilst arma um espelho
polifacetado, prismático, da nossa condição sobre a Terra326

O desafio proposto pelas obras multifacetadas e paradoxais de Hilda Hilst

nos obriga a sermos quase tão rigorosos quanto ela na escolha das palavras com as

quais pretendemos nos acercar de suas criações. Embora não se possa negar que a

busca espiritual desempenhe um papel central em suas muitas vezes furiosas

indagações, não se pode adjetivar facilmente tais especulações em torno da

326 - RIBEIRO, Leo Gilson. Op. cit.. p. 2
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divindade com o rótulo de “perscrutações teológicas”. A palavra teologia está por

demais impregnada de conotações, digamos, oficialmente eclesiásticas. Hilda e

seus personagens, conforme um deles mesmo afirma em A obscena Senhora D.,

estão mais para teófagos incestuosos do que para teólogos pios. A devoração

selvagem ou mágica (retomando dois adjetivos de Lévi-Strauss) de Deus nas

obras de Hilda está mais próxima da profanação transgressora – nunca será demais

ressaltar a presença de Bataille nas obras de Hilda – do que da devoção. Falando

do motivo polarizador da poesia hilstiana, Nelly Novaes Coelho destaca o caráter de

imanência que insiste em aparecer na busca espiritual de Hilda:

Hilda Hilst procura o caminho para um novo homem e um novo
mundo através de uma nova concepção de Deus. Irmanando-se
aos místicos de várias naturezas (orientalistas, pré-socráticos,
ocultistas etc.), seu Eu-poético intui Deus não como a divindade
transcendental do Antigo e do Novo Testamento (totalmente
separada do homem e absoluta em sua espiritualidade e
eternidade), mas como a complementação divindade/humanidade
que produzirá a transfiguração do mundo/homem/Deus, tal como
conhecemos hoje.327

Encontramos na presente afirmação um belíssimo resumo do que estamos

chamando de perspectiva holística presente na criação de Hilda Hilst. Homem,

divindade e mundo são encarados como sistemas abertos e integrados. Todos se

encontram em permanente transformação. Anatol Rosenfeld destaca, a propósito, a

presença do “tema da crisálida” na criação hilstiana:

O tema da crisálida, do estado intermediário, latente, do vir-a-ser
e da ‘irrupção’ e transcendência é fundamental na obra de Hilda

327 - COELHO, Nelly Novaes. A poesia obscura/luminosa de Hilda Hilst e a ‘Metamorfose’ de nossa
época. In: Hilst, Hilda. Poesia (1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São
Paulo : Siciliano, 1993. p. 88
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Hilst, tanto na poesia e dramaturgia como também na prosa
narrativa do presente volume [ Fluxo-Floema]328.

Será oportuno aqui apontar que o tema da crisálida, do estado de latência

dos seres humanos e de seu em torno, é bastante explorado também por Caio

Fernando Abreu em Onde andará Dulce Veiga?, romance que será ainda objeto de

interpretação no presente ensaio.

Leo Gilson Ribeiro destaca também alguns dos temas presentes na criação

ficcional de Hilda Hilst:

Deus, a solidariedade entre os seres humanos, o nojo, a humildade,
a volúpia, não diríamos religiosidade, porque se trata mais de um
difuso misticismo panteísta, a miséria dos marginalizados por
uma sociedade cruel, materialista e vulgar, o martírio, o mistério,
o terror.329

328 - ROSENFELD, Anatol. Op. cit. IN: HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970.
p. 12
329 - RIBEIRO, Leo Gilson. Da ficção. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA : Hilda Hilst
(número 8, outubro de 1999). Rio de Janeiro : Instituto Moreira Salles. p. 80
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Pode-se perceber que a presença da metafísica nas obras de Hilda Hilst é, no

mínimo, paradoxal. Não há nenhuma espécie de dicotomia entre uma esfera física

(degradada) e uma outra esfera transcendente (idealmente perfeita). O deus de

Hilda, como o de Espinosa, está integrado à nervura do real. É um Deus que nos

transforma e que, por sua vez, se transforma através da ação humana. A procura de

Deus não faz com que Hilda se afaste da realidade carnal e do fluxo interminável

dos acontecimentos. Deus também é um processo. Deus (em seus aspectos mais

terríveis e mais sublimes), o homem, os animais e o universo (caos e cosmos), na

obra de Hilda, são partes de um mesmo mistério que não se pode desvendar apenas

com a razão e com a inteligência.

Porém, sem dúvida, nas obras de Hilda, uma das facetas presentes da

divindade está relacionada com a concepção judaico-cristã de Deus, influenciada

pela perspectiva metafísica. Ao apontar a afinidade espiritual de Hilda Hilst com

Samuel Beckett, Leo Gilson Ribeiro argumenta:

Como ele, Hilda Hilst põe em dúvida a existência de Deus e oscila
entre a suprema esperança de haver um significado maior e
recôndito para a vida humana e um niilismo que de tudo descrê –
e, por força disso, ergue blasfêmias contra Deus e injuria o que
seriam impiedades divinas – para o caso de Deus existir –, no
tocante às orações e súplicas dos seres humanos. Ambos os autores
compartilham também de uma aliança corajosa entre palavras
chulas e termos de elevada beleza e de profunda meditação
filosófica. (...) Em Beckett existe a trágica e farsesca busca de
Deus, a confirmação do sofrimento que nos é imposto,
inexoravelmente, pela própria condição humana; em Hilda Hilst,
uma busca sincera, desesperada, do Deus esquivo e inalcançável,
incognoscível.330

A impressão que nos fica é que a vocação de transcendência de Hilda Hilst

está por demais amalgamada à paixão pela carne para poder conviver facilmente
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com uma concepção metafísica e antisséptica de um Deus que está além das coisas

sublunares331. Os personagens hilstianos, como Koyo, de Floema, parecem querer

escavar com a faca o corpo quente e vivo da divindade.332

Os textos de Hilda Hilst agridem toda espécie de “sabedoria” que nos

impede de olhar simplesmente para o mundo e esquecer:

Bem, eu disse que era sábio e comovido. Quanto à comoção já
entenderam o suficiente. Quanto à sabedoria, mais adiante e até o
fim, ser sábio é esquecer, e como dizia aquele da cicuta: o
esquecimento nada mais é do que a fuga de um conhecimento. Fugi
pois, amigos, vós que ledes a boca entupida de asteriscos. Olho o
mar.333

A faceta da divindade que é insultada nas obras de Hilda é aquela faceta

ascensional vinculada aos dogmas puritanos e à metafísica. Hilda Hilst quer

encontrar o sagrado no mundo, nas coisas cotidianas, e não em uma esfera ideal:

“Orto, se a gente olha tudo, de um jeito vagaroso, tudo é sagrado.” 334 Como certa

vez explicitou Albert Camus, o Deus de Hilda Hilst se renova na blasfêmia: “a

revolta é uma ascese, embora cega. Se o revoltado blasfema, é na esperança de

um novo Deus.”

No mesmo sentido, se Hilda e Caio desconstroem as formas canônicas, eles o

fazem porque almejam encontrar uma renovada forma de comunicação. No caso de

Hilda, nem mesmo estrutura sintática convencional parece resistir a seu furor

desconstrucionista. Conforme afirma Vera Queiroz, no texto hilstiano:

330- RIBEIRO, Leo Gilson. Idem. p. 80-81
331 - Perspectiva semelhante pode ser encontrada em: COELHO, Nelly Novaes. A poesia
obscura/luminosa de Hilda Hilst e a ‘Metamorfose’ de nossa época. In: Hilst, Hilda. Poesia (1959-
1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo : Siciliano, 1993. p. 218
332 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 169
333 - HILST, Hilda. Agda (II) In.: Qadós. São Paulo : Edart, 1973. p. 142
334 - HILDA Hilst. Idem. p. 98
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Não há mais submissão às convenções formais do período, no
abolir das maiúsculas depois do ponto; tampouco há submissão às
convenções do discurso escrito, ao sobreporem-se falas distintas
sem qualquer sinal gráfico que as distinga ou a seu emissor.335

Não é qualquer espécie de ímpeto formalista ou experimentalista que parece

determinar este referido aspecto exterior do texto hilstiano. Hilda nem mesmo

busca a maneira mais exata de expressar um determinado ponto de vista.

Conforme destaca Vera Queiroz, ao comparar a experiência criadora de Hilda Hilst

com o fazer literário de Clarice Lispector:

Não é da busca da palavra que vive a literatura de Hilda, como se
dá com a de Clarice. Não é a palavra que se busca, mas o sentido
do inominável que ela persegue em imagens muitas vezes
extáticas, teatrais, máscaras minimalistas e grotescas de teatro nô
japonês, que vibram em ricochete sobre a fatura do discurso.336

Quanto ao aspecto fluídico do texto hilstiano, que justifica a falta de

maiúsculas e de pontuação, julgamos não ser mais necessário tecer, no momento,

maiores considerações. Gostaríamos de destacar, entretanto, a perspectiva holística

que parece mover a falta de indicações claras para determinar o emissor desta ou

daquela fala. Na epígrafe do capítulo Visão holística da realidade, citamos a frase

de Einstein que nos alerta para a ilusão de ótica de nossa consciência que faz os

seres humanos perceberem a si próprios e a seus pensamentos como algo separado

dos outros seres humanos e do resto do universo. Hilda, ao não indicar claramente

quando começa a fala de um personagem ou termina a de outro, dá destaque ao

caráter polifônico que reside no mais recôndito espaço anímico de cada um de nós.

Cada um dos personagens de Hilda é outros, se nos é permitido retomar a

335 - QUEIROZ, Vera. Hilda Hilst: três leituras. Florianópolis : Editora Mulheres, 2000. P. 22
336 - QUEIROZ, Vera. Idem. p. 63
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expressão cunhada por Arthur Rimbaud: “Espera um pouco, moço, não sou desses

não, quando falo de mim quero falar de ti, nós dois e todos, nós todos somos um,

entende? 337”.

A unidade de todos nós apresenta, nos textos de Hilda Hilst, perspectivas

muitas vezes inesperadas para seu leitor. No texto de Osmo, por exemplo, o

personagem central e narrador é um assassino serial. Enlouquecido, Osmo enxerga

pontos rosados e mata as mulheres com as quais se relaciona. Veja-se como a fala

de Osmo torna todos nós cúmplices de seus atos:

Penso: vocês não serão culpados do meu grande ato? A emanação
que penetra nos meus órgãos poderosos não é vossa? Já sei que vão dizer
que eu estou querendo me safar daqueles pontos rosados, que aliás, não
são totalmente meus, são daquele alguém que eu já lhes expliquei. Não
quero me safar não. Pelo contrário, dizendo que eu cumpro o meu grande
ato através da emanação de vocês, eu não estou me safando, porque vocês
ficam livres, cuspindo ou vomitando, e eu só fico livre através do grande
ato, estimulante sim, mas pesado também porque se não fosse pesado eu
não estaria tentando explicar tudo isso.338

Não há como escamotear, entretanto, a presença da metafísica e de símbolos

gnósticos e teosóficos nas obras de Hilda Hilst. Devemos, porém, ressaltar a tensão

existente entre o apego de Hilda Hilst aos aspectos sagrados da realidade telúrica

(apreendida através de epifânicas “iluminações zen ou rimbaudianas339 ) e a

tendência à evasão da perspectiva metafísica. Conforme aponta Anatol Rosenfeld, o

texto de Hilda Hilst está marcado pela presença de elucubrações físico-

geométricas340 de caráter místico. Também Leo Gilson Ribeiro destaca a presença

misteriosa do número ente as palavras dos textos de Hilda Hilst:

337 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 56
338 - Idem. p. 81
339- Expressão cunhada por: RIBEIRO, Leo Gilson. Apresentação a Ficções.
http:/www.angelfire.com/ri/casadosol/criticalalgi.html p. 2
340 -ROSENFEL, Anatol. ROSENFELD, Anatol. Hilda Hilst: poeta, narradora, dramaturga. IN:
HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. P. 13
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Os nomes exóticos – Haydum, Koyo, Kadek, Ruiska, Osmo, Mirtza,
Kaysa – dão um ar ainda mais rarefeito a essas narrações já de si
tão pesadas da gravidade do caos, da alucinação, como se as
palavras fossem o som de um número cabalístico capaz de abrir a
porta da compreensão ou da integração do ser humano no
universo impenetrável.341

E Nelly Novaes Coelho aponta a presença de símbolos cabalísticos nas obras

de Hilda Hilst (Orto, Kalau e Celônio, personagens da segunda Agda, são, por

exemplo, segundo a cabala, três sacerdotes da terra.) e também destaca o diálogo

intertextual de Hilda Hilst com a filosofia religiosa arcaica, na linha neoplatônica

de um Plotino342.

Será interessante destacar que o neoplatonismo, do qual Plotino é, sem

dúvida, um dos mais notáveis representantes, buscou justamente equacionar o

problema do dualismo platônico (entre sensível e inteligível, entre matéria e

espírito, entre finito e infinito, entre o mundo e Deus) incorporando ao

racionalismo grego certos aspectos do misticismo oriental. No contexto

cosmopolita de Alexandria, o racionalismo dos gregos se une aos fervores do

misticismo oriental. O Deus de Plotino – o Uno – está bem próximo da concepção

taoísta de Tao343. Ele não é o conhecimento (Uma vez que este supõe a dualidade

do sujeito – que conhece – e do objeto – que é cognoscível.) Não é também o Ser,

mas antes a fonte inefável de todo ser e de todo pensamento. É todas as coisas e

nenhuma delas. É aquilo de que promana toda existência, toda vida e todo valor,

341 - RIBEIRO, Leo Gilson. Apresentação a Ficções.
http:/www.angelfire.com/ri/casadosol/criticalalgi.html p. 2
342 - COELHO, Nelly Novaes. Fluxofloema e Qadós: a busca e a espera. In: Hilst, Hilda. Poesia
(1959-1979). In: A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo : Siciliano, 1993. p. 211
343 - LAO-TZU. Tao-te King : o livro do sentido e da vida. 8 ed. Comentários de Richard Wilhelm.
Pensamento : São Paulo, 2000.
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mas ele próprio é de tal ordem que nada podemos afirmar a seu respeito, nem a

vida, nem a essência; é superior a tudo e fonte absoluta de tudo. Este Uno se

multiplica e engendra todos os seres: materiais e espirituais. O Uno de Plotino está

presente na existência. Plotino herdou do misticismo oriental uma perspectiva

filosófica ativa e profética. O conhecimento intelectual é pouco diante da

experiência direta das realidades supra-sensíveis. Estas possuíam uma riqueza e

uma força transformadora da percepção humana que dificilmente poderiam ser

posta em palavras.344

Ao aproximarmos o fazer literário de Hilda de Plotino e do neoplatonismo,

como faz Nelly Novaes Coelho, estamos ressaltando, uma vez mais, que as obras de

Hilda estão mais próximas da experiência mística do que da especulação

metafísica.

4.2. A obscena senhora D. : uma mulher no vão da escada.

A obscena Senhora D 345 , de Hilda Hilst, é uma obra da literatura brasileira

dos anos 80 (período em que muitas vozes femininas da literatura brasileira se

fizeram ouvir, abordando um universo temático que ultrapassava o tom

reivindicatório de algum feminismo heróico das décadas anteriores) em que o novo

paradigma por nós esboçado aparece, não apenas no plano do enunciado, mas,

principalmente, como algo expresso na forma da narrativa elaborada.

344 - Sobre Plotino, cf. :CAMPBEL, Joseph, O Poder do Mito, Palas Athenas São Paulo, 1990. /
PORFÍRIO. Vida de Plotino/Eneadas I-II, Editora Gredos, Madrid, 1996. /
REALE, Giovanni & Antiseri, Dario. História da Filosofia Vol. I, Ed. Paulus, São Paulo, 1990.
345 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. in: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986.
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Não podemos afirmar, entretanto, que a perspectiva feminista, holística,

ecológica e multiculturalista da realidade apareça no texto de A Obscena Senhora

D. sem estar misturada e em conflito com valores culturais do patriarcado. A

personagem narradora – pois, apesar da enunciação ambígua, trata-se de um texto

narrado em primeira pessoa – é mais uma das mulheres divididas, personagens

características de várias narrativas de autoria feminina dos anos 70 e 80 no

Brasil346. Há, na longa nênia urdida por Hilda Hilst, um afastamento radical dos

parâmetros culturais do patriarcado. Iremos demonstrar como, na articulação

formal do texto, o patriarcado é combatido em seus fundamentos discursivos e

ideológicos. Entretanto, no nível do que é narrado, a perda do marido, do pai e do

Deus protetor é vista pela narradora não apenas como libertação, mas como

causadora de um insuportável estado de desamparo (no momento oportuno,

iremos retomar o tema do desamparo que, segundo Freud, nos acompanha do

nascimento até à morte). Tendo como ponto de partida as reflexões da psicanálise

sobre tal tema, buscaremos lançar alguma luz sobre o texto de Hilda Hilst).

A mulher dividida do texto analisado de Hilda Hilst apresenta uma

interessante tensão entre uma enunciação que rompe com os trâmites discursivos

do patriarcado e um enunciado que explicita o fracasso de uma mulher que não

consegue viver sem a proteção do marido, do pai e de Deus.

A mistura paradoxal de gêneros literários é, mais uma vez, uma

característica a destacar. A obscena Senhora D. tem uma perspectiva holística não

apenas porque não pode ser reduzida a unidades menores, sendo uma totalidade

346 - CUNHA, Helena Parente. A mulher partida : a busca do verdadeiro rosto na miragem dos
espelhos. In: SHARPE, Peggy (org.). Entre resistir e identificar-se: para uma teoria da prática da
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orgânica, sem partes facilmente destacáveis. É também um texto holístico porque

não pode ser classificado facilmente em gênero literário algum. O texto é uma

espécie de totalidade que incorpora variados matizes do que costumamos chamar

de gêneros literários. Do mesmo modo que um elétron não é uma partícula ou uma

onda, mas interage se comportando como uma partícula ou uma onda, os textos de

Hilda Hilst, ao menos os abordados na presente tese, ora se comportam como

textos dramáticos, ora como poema, ora como narrativa. O texto em questão é

dramático (com as devidas rubricas seria um monólogo pronto para ir ao palco),

mas é também um tipo de poema lírico e ainda uma narrativa curta (que não chega

a ser um conto, nem romance ou novela).

No nível da microestrutura textual, é também um texto difícil de classificar,

se isso fosse necessário. Incorpora registros orais populares, palavras e raciocínios

mais sofisticados, palavras chulas, construções poéticas atrevidas e inusitadas,

desrespeito às normas gramaticais.

Apesar de ser uma narrativa em prosa, A obscena Senhora D. tem destacado

aspecto lírico. Trata-se de uma espécie de nênia. Longa canção de adeus, clausura e

morte.

A obscena Senhora D. é também uma espécie de drama estático347 e

extático. É drama porque as personagens convocadas à cena pela Senhora D. se

tornam presentes, através de fala direta, muitas vezes, sem a mediação da

narradora. A alma da Senhora D. é o palco onde se movimentam diferentes

personagens.

narrativa brasileira de autoria feminina. Florianópolis : Ed. Mulheres e Goiânia : Ed. da UFG,
1977.
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É estático porque os eventos sucessivos externos narrados não têm grande

importância. Pouco importam peripécias externas, a grande peripécia é a da alma.

É extático porque as variadas falas que partem da Senhora D. vão fluindo

num êxtase de furor profético, profano e iconoclasta. Irrompem iluminações,

epifanias furiosas, trechos de uma aguda percepção daquilo que chamamos de

realidade.

Uma das características típicas da pós-modernidade é o chamado

descentramento do sujeito348. No campo literário, personagens centradas,

marcadas pela subjetividade imperial349 do cogito cartesiano, dão lugar a uma

multiplicidade de vozes que, entretanto, podem partir do interior de uma mesma

personagem. Trata-se de uma espécie de polifonia ainda mais radical do que a

normalmente compreendida através dos desdobramentos do pensamento de

Bakthin350. Não são várias as vozes de fora que se articulam numa narrativa

complexa. O pensamento estético pós-moderno parece ter compreendido que todos

somos múltiplos e contraditórios desde o mais recôndito interior.

O drama narrado se passa no interior da alma desamparada da Senhora D.

Quase não há acontecimento externo relevante.

O enredo do monólogo, em si, é simples: mulher com uns sessenta anos, à

beira da loucura e enclausurada em casa por decisão própria, chora a morte recente

do marido (Ehud), lembra-se da morte do pai e de seu desejo edipiano e se vê

347 - Este conceito foi retirado do subtítulo do drama O Marinheiro, de Fernando Pessoa. Cf.
PESSOA, Fernando, O Marinheiro – drama estático em um quadro. Porto : Arte e Cultura, s/d.
348 - HUTCHEN, Linda. Descentralizando o pós moderno in Poética do pós-modernismo: história,
teoria e ficção. Rio de Janeiro : Imago, 1991.
349 - Sobre o conceito de subjetividade imperial relacionado com o individualismo cartesiano e pós-
cartesiano, cf. SOUZA, Ronaldes de Melo e. O princípio da reversibilidade em Machado de Assis.
Humanidades (1992) 8: 334-345.
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diante de uma contraditória relação com a figura da divindade. Esta mulher é

Hillé, apelidada por Ehud de Senhora D. (D. de derrelição, de desamparo). Um

outro elemento importante do enredo é a interferência incômoda dos moradores da

vila. Em sua clausura voluntária, a Senhora D. parece não admitir a interferência

do mundo externo.

Assim são as primeiras falas de A obscena Senhora D.:

Vi-me afastada do centro de alguma coisa que não sei dar nome,
nem porisso irei à sacristia, teófaga incestuosa, isso não, eu Hillé também
chamada por Ehud A Senhora D, eu Nada, eu Nome de Ninguém, eu a
procura de luz numa cegueira silenciosa, sessenta anos à procura do
sentido das coisas. 351

O descentramento do sujeito é o ponto de partida para o que será

narrado. Mais do que busca de identidade, o texto parece revelar, por parte da

narradora, um desejo de nadificação. O texto em questão parece buscar a

alteridade. Para dar lugar às várias vozes, de diferentes tempos e espaços, a

narradora se despe de toda e qualquer identidade. Nos faz lembrar o trecho inicial

de Tabacaria, de Fernando Pessoa:

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 352

É a cegueira silenciosa da narradora (pitonisa, Tirésias) que permite espaço

para a procura das coisas, para as iluminações do devir. Sendo nada, ela é canal

para as várias vozes presentes no drama anímico. Tal procedimento lembra a

técnica do defunto autor de Machado de Assis. O narrador perde a autoridade da

350 - BAKTHIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro : Forense
Universitária,1981.
351 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. in: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986. p. 61
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lógica implacável do narrador externo onisciente realista. Livra-se ainda da

subjetividade romântica da simples narrativa confessional em primeira pessoa.

Assim, também na obra de Hilda Hilst, a literatura se torna o espaço

privilegiado onde a unidade dos contrários é revelada, velada e desvelada. O fluir

do devir pode ser apenas entrevisto, sem conclusões utilitárias sobre o que é o

devir ou para que ele serve. Trata-se de um discurso sem método e de grande

rigor. Fala não conclusiva, não autoritária, não patriarcal. Fala desarmada, sem

pragmatismos, sem querer convencer ninguém de razão superior nenhuma. Síntese

instantânea, sem tese e antítese, do momentâneo e do eterno momentâneo de todas

as coisas. A literatura de Hilda Hilst quer falar do devir – “isso de vida e de morte”

353 - e não do ser. É o espaço pleno da alteridade, do encontro com o outro,

espaço vazio de finalidade e autoridade.

A alteridade em A obscena Senhora D. contempla inclusive o outro que

paradoxalmente somos com relação a nós próprios: “eu Hillé também chamada

por Ehud A Senhora D.” A Senhora D. é uma outra e a mesma que as várias Hillés.

Mas não são apenas esses dois alter egos que se encontram e se

desencontram na Senhora D, centro provisório de onde parte o discurso. A

narradora incorpora todas as falas dos personagens como se partissem dela.

Assim, não há apenas Ehud, o pai, as várias figuras de Deus, os habitantes da vila.

Há Ehud, várias Hillés, os habitantes da vila, as diferentes faces de Deus na

Senhora D. Muitas vezes, sem indicação convencional nenhuma, as falas de

352 - PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos. Lisboa : Edições Ática, 1964. p. 250/257
353 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. in: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986. p. 61
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diferentes personagens aparecem fundidas numa mesma oração, num único corpo

textual. Tudo parte “do centro de alguma coisa que não sei dar nome”.

Há, ainda, uma espécie de perspectivismo que relativiza ainda mais a

imagem da narradora:

Diante da vila, das casas quase coladas, entre as gentes
sou como uma grande porca acinzentada, diante de muitos a quem
conheci sou uma pequena porca ruiva, perguntante, rodeando
mesas e cantos, focinhando carne e ossatura, tentando chegar
perto do macio, do esconso, do branco luzidio do teu osso, diante
de minha mãe fui apenas pergunta altaneira, paradoxo, Hillé
diante do pai foi o segredo, a escuta, a concha o que é paixão?354

Dependendo do ponto de vista, há diferentes personagens.

E todas as vozes das personagens do texto A obscena Senhora D. têm razões

e nenhuma tem a Razão.

Platão expulsou os poetas da República. Tinha uma finalidade clara:

construir um espaço social perfeito para a organização de uma civilização

aristocrática, patriarcal e escravista. E a arte dos poetas, conforme vimos, não

servia para fim concreto nenhum. Servia, talvez, para desenvolver alguns princípios

abstratos.

Mais do que combater o patriarcado superficialmente, acusando indivíduos

do sexo masculino desta ou daquela atitude machista ou lutando retoricamente

contra a opressão das mulheres, o discurso articulado pela narrativa de A obscena

Senhora D., o combate por dentro, em seus fundamentos filosóficos e discursivos.

O patriarcado é combatido em seu utilitarismo instrumental, em sua visão finalista

do curso da história, em seu individualismo determinado por uma subjetividade

imperial que promove a guerra de todos contra todos. A capacidade de outrar-se,
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como diria Fernando Pessoa, da Senhora D. é uma trégua na luta de todos contra

todos.

Em A obscena Senhora D., a marcha para o Absoluto da narrativa de eventos

sucessivos é substituída por um fluir heraclitiano. O tempo da narrativa é um

tempo circular, onde tudo é presente. Assemelha-se ao tempo do Eterno Retorno355

de Nietzsche.

Porém, se no nível formal, como foi apontado, o texto rompe com os

trâmites discursivos do patriarcado, o mesmo não se pode dizer com relação ao

destino da personagem narradora. Esta sucumbe diante do estado de desamparo e

não consegue viver no mundo sem o apoio do pai, de Deus e do marido (todas

figuras masculinas). Fecha-se em casa, mergulhada na culpa, entregue à loucura, à

espera da morte. Não consegue realizar a travessia, através da solidão, em direção

ao mundo e à liberdade. Permanece “no vão da escada”:

Agora que Ehud morreu vai ser mais difícil viver no vão
da escada [grifo nosso], há um ano atrás quando ele ainda vivia,
quando tomei esse lugar da casa, algumas palavras ainda ele
subindo as escadas
Senhora D. é definitivo isso de morar no vão da escada [grifo
nosso]? Você está me ouvindo Hillé? Olhe, não quero te aborrecer,
mas a resposta não está aí, ouviu? Nem no vão da escada, nem no
primeiro degrau aqui de cima, será que você não entende que não
há resposta?356

O tom profético e iconoclasta de A obscena Senhora D. permite aproximar a

obra em questão do empreendimento estético da beat generation 357 norte-

americana. São muitos os pontos de aproximação: a fluência, o tom de improviso, a

354 - Idem. p. 68
355 - Uma boa síntese do pensamento de Nietzsche, inclusive abordando o tema do eterno retorno,
se encontra em: DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro : Editora Rio, 1976.
356 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. In: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986. p.62
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musicalidade selvagem do texto, a valorização de expressões e sensações corporais,

o diálogo sem hierarquias com a cultura popular e com cultura erudita etc.

Porém, a característica comum que chama mais a atenção entre os textos de

Hilda Hilst e os de, por exemplo, Ginsberg é, sem dúvida, o derramamento

oracular, típico do xamanismo, presente nos textos de ambos. Também Hilda Hilst

foi, progressivamente, abandonando suas virtudes literárias convencionais em

favor de um fluxo espontâneo e incontido de linguagem. O texto de Hilda, tanto

quanto o Ginsberg, parece “ser servido cru”. Tal atitude parece não ser apenas uma

busca de novas experiências literárias, de caráter meramente formal e estético.

Trata-se, de fato, de uma busca existencial. Tal “método” literário, já destacado por

Roszak, não deve ser confundido com um esforço apenas para criar um tipo de arte

que não tenha o intelecto como mediador. Trata-se, isso sim, da busca de

reencontrar o verdadeiro valor, ainda não alienado pelo mercado, do impulso

criador, sem dar destaque exagerado à qualidade estética do produto. A criação

poética é encarada aqui como um estilo de vida e não como uma escolha de carreira

profissional. O artista não almeja mais encontrar um lugar para seu produto

estético no mercado burguês. Filia-se, conforme vimos, a uma outra tradição,

anterior à existência do fazer artístico autônomo, que dá destaque aos poderes

curativos da imaginação visionária. Em lugar de desejar tornar-se um produtor

especializado de bens literários, o criador procura reencontrar as funções rituais e

oraculares da arte. Partindo de tais premissas, podemos compreender melhor o

caráter iconoclasta, contra a moral burguesa e contra a mediocridade do mercado

editorial, dos textos considerados da fase pornográfica de Hilda Hilst, como O

357 - BUENO, André e GÓES, Fred. O que é a geração beat? São Paulo : Brasiliense, 1984
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caderno rosa de Lory Lambi358, Contos d’escárnio/Textos grotescos359 e Cartas de

um sedutor360.

Assim como na estética beat, no texto de Hilda Hilst, há uma natureza

ambígua das relações entre o bem e o mal. Conforme afirmam André Bueno e Fred

Góes361, beat significa bater e beatificar. É um termo que apresenta uma

ambivalência semântica que permite associar céu e inferno, anjos e demônios. É

um termo que unifica contestação e vontade de agredir a sociedade circundante

com o desejo de beatificar, transcender e espiritualizar. Nada poderia parecer mais

próximo do empreendimento estético e ideológico chamado A obscena Senhora D.

Poderíamos nos referir à mais essa aventura visionária de Hilda Hilst nos mesmos

termos com os quais Roszak se refere às obras de Ginsberg: ambas parecem buscar

um misticismo nem escapista e nem ascético, um misticismo de imanência e não de

transcendência.

Não é à-toa que, dentro de sua casa uterina, a Senhora D. tenha escolhido

morar no vão da escada e não em qualquer outra paisagem nirvânica.

Mas a pergunta que importa fazer é: por que a Senhora D. não conseguiu

realizar a travessia? Por que sucumbiu à derrelição e deixou-se morrer na clausura?

Para tentarmos responder, será necessário falar das divisões, da busca, da

culpa e do sofrimento da narradora diante do patriarcado e de suas leis.

Antes, entretanto, teceremos algumas considerações teóricas.

358 - HILST, Hilda. O caderno rosa de Lory Lambi. São Paulo : Massao Ohno, 1990
359 - HILST, Hilda. Contos d’escárnio/Textos grotescos. São Paulo : Siciliano, 1990
360 - HILST, Hilda. Cartas de um sedutor. São Paulo : Paulicéia, 1991.
361 - BUENO, André e GÓES, Fred. O que é geração Beat? São Paulo : Brasiliense, 1984.
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O tema central de A obscena Senhora D. é, sem dúvida, o desamparo.

Segundo o Vocabulário da Psicanálise362, de Laplanche e Pontalis, Freud liga

explicitamente o estado de desamparo à prematuração do ser humano. Incapaz de

sobreviver, nos primeiros anos de vida, sem o apoio dos pais, o ser humano encara

a realidade, desde o corte do cordão umbilical, com angústia insuportável.

A angústia infantil, do ser desamparado e dependente, acompanha o

homem desde o nascimento até a morte. Sua primeira tendência é o desejo de

retornar ao conforto do estado uterino. Um dos fantasmas originários do ser

humano, segundo Freud, é o fantasma da vida uterina. Argumenta Hélio

Pellegrino: “A criança, ao nascer, em função da angústia, desnasce. Volta para a

casa primordial, cujo modelo está gravado em sua mente” 363.

A primeira reação infantil, para não sucumbir à angústia do desamparo, é

negar a realidade e optar por sua fantasia narcísica e uterina. Ela desenvolve uma

representação alucinatória da experiência de satisfação e as coloca sob a égide do

princípio de prazer:

O princípio de prazer nega a realidade. Este é o primeiro
movimento do infante ao nascer. Ele reflui para si próprio e constrói um
mundo de objetos imaginários, construídos por via alucinatória, que têm
por função negar a falta, a cárie, a carência que nos constitui, em nosso
centro. Essa função, negadora da realidade, é uma função fálico-
imaginária.364

Mas, aos poucos, graças às frustrações, a criança começa a compreender que

os objetos capazes de satisfazê-la transcendem sua possibilidade de criá-los e

controlá-los a seu bel-prazer. A criança começa a perceber que os outros seres têm

362 - LAPLANCHE, Jean. Vocabulário de psicanálise/Laplanche e Pontalis. São Paulo : Martins
Fontes, 1982. p. 112/113
363 - PELLEGRINO, Hélio. Édipo e a paixão. In: Os sentidos da paixão / Sérgio Cardoso... [et. al.]
São Paulo : Companhia das Letras, 1987. p. 318
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existência própria. Está em curso um novo nascimento. Abandonando o narcisismo

infantil e desenvolvendo uma ligação maior com o mundo externo, o ser humano

vai percebendo literalmente que não pode viver de ilusão: o princípio de prazer vai

dando lugar ao princípio de realidade. “A negação da realidade, pela qual construí

meu sentimento de completude narcísica, tem que agora ser, por sua vez, negada”

365.

Essa negação da negação permitirá que o desejo se desvincule de seus

fantasmas inconscientes e se direcione para objetos externos, regendo-se pelo

princípio de realidade. Reger-se pelo princípio da realidade é internalizar a Lei do

Pai ou a Lei da Cultura. É abandonar, pelo temor da castração, o desejo narcísico de

retorno ao útero e o desejo incestuoso de fusão com a mãe. É mover seu desejo em

uma direção não regressiva, capaz de articular-se com o circuito de intercâmbio

social.

Porém, mesmo que tenhamos renunciado aos desejos regressivos, tornado-

nos civilizados, o sentimento de desamparo não desaparece completamente. É ele

que nos move na direção do outro, na direção do amor e do mundo. Somos seres

incompletos e buscamos no outro a completude que nos falta. Mas essa completude

é sempre provisória. No centro do desejo, mora o mais completo vazio.

A religião366 é vista por Freud como uma das formas humanas para lidar

com este inevitável sentimento de desamparo e incompletude. Ao se perguntar de

onde vem a eficácia das religiões e sua força interior, independentemente do

reconhecimento pela razão, Freud argumenta:

364 - Idem p.319/320
365 - Idem p. 320
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Ela será encontrada [a resposta] se voltarmos nossa atenção para
a origem psíquica das idéias religiosas. Estas, proclamadas como
ensinamentos, não constituem precipitados de experiência ou resultados
finais de pensamento: são ilusões, realizações dos mais antigos, fortes e
prementes desejos da humanidade. O segredo de sua força reside na força
desses desejos. Como já sabemos, a impressão terrificante de desamparo
na infância despertou a necessidade de proteção – de proteção através do
amor -, a qual foi proporcionada pelo pai; o reconhecimento de que esse
desamparo perdura através da vida tornou necessário aferrar-se à
existência de um pai, dessa vez, porém, um pai mais poderoso.367

Há outras obras em que Freud estabelece uma íntima ligação entre a figura

paterna e a idéia de Deus. Em Totem e tabu (1913), afirma que “Deus nada mais é

que um pai glorificado” e que “a psicanálise recomenda-nos ter fé nos crentes que

chamam Deus de seu pai ”368. Em Moisés e o monoteísmo369 (1939), Freud

desenvolveu a tese de que a figura de Deus emerge do processo que reorienta a

ambivalência emocional própria do conflito edípico, rechaçando o incesto,

sancionando a interdição, constituindo um ideal de identificação e entronizando o

superego370.

Estamos, agora, devidamente preparados para abordar alguns dos temas

centrais de A obscena Senhora D. : o desamparo, o desejo edipiano e regressivo, a

culpa e a agressão, a ambígua figura de Deus (do pai e do marido).

Ocorre no texto de A obscena Senhora D. o que no jargão da psicanálise

costuma ser conhecido como o retorno do reprimido. A negação da negação

narcísica da realidade instaura no ser humano a dimensão do simbólico. Como foi

366 - FREUD, Sigmund. O futuro de uma ilusão. In: Ed. Standart das obras completas. Rio de
Janeiro : Imago, 1972
367 - Idem p. 43
368 - FREUD, Sigmund. Totem e tabu. Obras Completas, XIX, pp. 13-191. Rio de Janeiro : Imago,
1974. Pp. 175-176
369 - FREUD, Sigmund. Moisés e o monoteísmo. Três ensaios. Obras Completas, XXIII, pp. 13-161.
Rio de Janeiro : Imago, 1972. p. 139.
370- Cf. WADDINGTON, Claudius Bezerra Gomes. Entre o cânone e o anticânone, o caminho

apócrifo de Adélia Prado. Tempo Brasileiro (1997) 129: 75/88, abr-jun.
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apontado por Hélio Pellegrino371, o animal sai do útero para o Cosmos. Caminha

para o real sem precisar simbolizá-lo. O ser humano, ao abandonar o sonho

imaginário da casa uterina primordial, precisa mediar sua relação com o real

através da linguagem.

Porém, “ao proferir o mundo, transformando-o em discurso, torno-o

metabolizável para a minha mente, mas o perco na sua opacidade densa e

impenetrável. O real é impossível – diz Lacan –, e tem razão” 372.

A linguagem humana está, portanto, na confluência entre o sonho e a

realidade, entre a pulsão e o Logos. É preciso simbolizar o real para não nos

perdermos definitivamente nele, mas, ao simbolizá-lo, perdemos, por assim dizer,

uma espécie de contato íntimo com esse mesmo real.

Assim, muitas vezes, as pulsões reprimidas retornam sob a forma de

linguagem. Permitir o retorno do reprimido, através do simbólico, é ainda uma das

funções mais importantes do fazer artístico.

A obscena Senhora D. é um texto em que as pulsões de agressividade

reprimidas retornam simbolizadas através da linguagem iconoclasta da

personagem narradora. É um texto, poderíamos dizer, em que impera a feição mais

destruidora do princípio de prazer.

É evidente a natureza regressiva do desejo manifestado pela narradora. Sua

casa é uma espécie de útero para o qual a Senhora D. retornou por não suportar a

solidão de viver sem a proteção do marido, do pai e de Deus. As tentativas de

interferência do mundo externo – os habitantes da vila – são sempre recusadas

pela protagonista:

371 - PELLEGRINO, Hélio. Op. cit. pp. 316/317
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Não pactuo com as gentes, com o mundo, não há um sol de ouro no
lá fora, procuro a caminhada sem fim, te procuro, vômito, Menino-Porco,
ando galopando desde sempre búfalo zebu girafa, derepente despenco
sobre as quatro patas e me afundo nos capins resfolegando, sou um
grande animal, úmido, lúcido, te procuro ainda, agora não articulo,
também sou mudo, uns urros, uns finos fortes escapam da garganta,
agora eu búfalo mergulho, uns escuros. Senhora D, a viva compreensão da
vida é segurar o coração. Me faz um café.373

No texto acima, estão sugeridos vários dos temas recorrentes de A obscena

Senhora D. O primeiro deles - expresso nas frases: “Não pactuo com as gentes,

com o mundo, não há um sol de ouro no lá fora (...)” -, denota o aspecto uterino da

moradia da protagonista. Toda interferência do mundo externo é recusada. A

Senhora D. sucumbe diante da angústia do desamparo e opta por retornar à

fantasia uterina e narcísica infantil. Deseja manter-se isolada, protegida pela casa

uterina, longe das pessoas comuns da vila. Para manter afastados os populares, usa

o próprio corpo nu para agredir e chocar:

ai ai senhora D. não faz assim agora, isso é coisa de mulher
desavergonhada, ai que é isso madona, tá mostrando as vergonhas pra
mim, aí ó Antônia, ó Tunico, só quis dar o pão pra ela e olha como ficou, tá
pelada, ai gente, embirutou, credo nossa senhora, é caso de polícia essa
mulher. 374

Em outros momentos, abre a janela e urra como um animal, fazendo uso de

máscaras horripilantes. O uso de máscaras, aliás, é também um tema presente ao

longo de A obscena Senhora D. Está, evidentemente, relacionado com os papéis

sociais assumidos em nossa vida civilizada e está ligado, ainda, às especulações da

Senhora D. em torno da questão de sua identidade.

372 - PELLEGRINO, Hélio. Op. cit. pp.321/322
373 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. In: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986. p.66
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Cabe, nesse ponto, destacar a maneira pouco messiânica como Hilda Hilst

logra conduzir a busca de identidade de sua protagonista. Em nossa opinião, esta é

uma questão delicada. A chamada busca de uma verdadeira identidade representa

um perigoso sofisma para os textos de autoria feminina. Pode representar um

aprisionamento perigoso a um finalismo histórico de recorte iluminista.

Como já afirmamos, apesar de o tema identidade estar inscrito na narrativa

engendrada por Hilda Hilst, não há, em A obscena Senhora D., propriamente,

busca de qualquer identidade pessoal redentora. E isto nos parece o aspecto mais

saudável de seu feminismo. O texto de Hilda Hilst não tem qualquer compromisso

com nenhuma ideologia finalista. Nem mesmo com uma ideologia finalista de

recorte feminista. Os conflitos anímicos da personagem narradora permitem

revelar, nos meandros do patriarcado, uma figura de mulher com sérios conflitos

de identidade. Mas nenhuma instância narrativa se permite desempenhar o papel

de voz confortadora e salvadora. Há o conflito, sem qualquer mensagem de

redenção. Não aparece esboçado nenhum rosto verdadeiro por trás das máscaras.

Acreditamos ser o papel da literatura mostrar os conflitos e ser, talvez,

função das instâncias de ação e mediação social tentar revolvê-los, através do

embate político ou de outras formas de enfrentamento. O uso político e retórico do

fazer artístico é algo típico do pragmatismo patriarcal. Combater a retórica artística

patriarcal com um tipo qualquer de retórica feminista é contribuir com a

manutenção do paradigma cultural que julgamos combater.

374 - Idem. p.68
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Paradoxalmente, a morte regressiva de Hillé, semelhante à morte silenciosa

e cotidiana de tantas mulheres, possui a qualidade de mostrar o problema e manter

a tensão.

Finais redentores poderiam iludir os leitores, deixá-los tranqüilos e

esperançosos de encontrar uma salvação e uma identidade finalista que não

existem no mundo sublunar.

Busca de identidade, sim. Busca de salvação pela identidade, não. A

literatura não dá esperança, dá compreensão.

Voltemos ao trecho que estávamos interpretando.

O Menino-Porco, do trecho citado, é uma das faces do Deus contraditório

que aparece ao longo da narrativa e ao longo da produção literária hilstiana. Deus é

o pai celestial cristão, protetor e redentor e também é o Menino-Porco, feição

demoníaca do devir devorador do tempo e das pessoas.375 A Senhora D. não

suporta viver no desamparo de um mundo sem o Deus Pai. Busca retornar à

inocência de uma fé perdida. Tenta reencontrar o Deus cristão, ainda que, para

isso, tenha que agredi-lo, insultá-lo, desafiá-lo, numa relação ilimitada de amor e

ódio.

Ao perceber-se, para sempre, abandonada pela figura protetora de Deus,

tenta se unir, numa relação incestuosa, com o Menino-Porco, deus do devir

destruidor, do eterno fluir das coisas.

De fato, em sua radical experiência de derrelição, a Senhora D. busca fundir-

se com a figura protetora masculina (e, em certo momento, até com uma divindade

375 - Idem. p. 62/63
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feminina – Mãe Primeira376.). Muitas vezes, o texto opera uma fusão tal entre todas

as figuras masculinas, objeto do desejo da Senhora D., que fica praticamente

impossível ao leitor distinguir se quem fala ou é falado é Deus, o Outro, o Menino-

Porco, o pai biológico ou Ehud. Este último, talvez o menos incestuoso de seus

desejos, por vezes, disputa sua mulher Hillé com o Outro (mais uma das facetas do

Pai). Todo apelo erótico do texto se encaminha na direção de uma pulsão de morte.

O transgressor desejo incestuoso se confunde com o canibalismo. A senhora D. –

“teófaga incestuosa” – deseja fundir-se ao Pai (seja ele o Deus Cristão, o Menino-

Porco, o pai biológico ou o marido morto, Ehud). Deseja também devorá-los ou ser,

por eles, devorada. Vista de outra maneira, a necessidade da proteção de uma

figura masculina poderia ser encarada como fazendo parte do destino de mulher da

personagem na sociedade patriarcal. Tal destino de mulher agravaria ainda mais o

desamparo vivido pela Senhora D.

Por ter introjetado a Lei do Pai, ainda que de forma imperfeita, como

podemos notar por seu comportamento, a Senhora D. não vive tais desejos sem

culpa. E a culpa diante da sociedade e diante do Deus cristão a leva ao isolamento,

à loucura e à morte. De certa forma, se é que é possível afirmar qualquer coisa

sobre os procedimentos psicológicos de uma personagem de ficção, poderíamos

dizer que Senhora D. deseja sofrer – e, de fato, sofre – para expiar as culpas de sua

natureza de teófaga incestuosa.

Outro aspecto do desejo regressivo da Senhora D. se articula com o

recorrente desejo, explicitado em várias passagens do texto, dentre elas a

destacada, de voltar a um estado de inocente animalidade (característica, aliás,

376 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. In: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
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presente em várias outras obras da mesma autora). O desejo de ser “porca”, “zebu”,

“girafa” é uma tentativa de escapar do simbólico e da internalização dos códigos

culturais. Só assim – despida de palavras, munida apenas de urros -, ela, talvez,

pudesse ser “teófaga incestuosa” sem sentir culpa. É para um real impossível –

como diz Lacan -, para um útero cósmico só acessível aos animais que a Senhora D.

deseja retornar. Um mundo imaginário e pré-simbólico. Como podemos perceber,

a Senhora D. nunca abandonou, de fato, suas mais remotas fantasias infantis.

Porém, todo mergulho regressivo do trecho analisado é interrompido por

uma fala masculina, de Ehud: “Senhora D, a viva compreensão da vida é segurar

o coração. Me faz um café”. Muitas vezes, ao longo do texto, Ehud pede um café

que Hillé nunca faz. Muitas vezes, sempre falando de dentro da alma de Hillé, tenta

impor um limite ao furor narcísico e especulativo da Senhora D. É também Ehud

que batiza Hillé de Senhora D. e define a palavra derrelição:

Derrelição Ehud me dizia, Derrelição – pela última vez Hillé,
Derrelição quer dizer desamparo, abandono, e porque me perguntas a
cada dia e não reténs, daqui por diante te chamo A Senhora D. D de
Derrelição, ouviu? 377

Ehud nomeia, delimita, define. Em outras palavras, estabelece o Logos e a

Lei do Pai. A Senhora D., teófaga incestuosa, não retém, entretanto, as definições

ensinadas pelo marido. Apropria-se da fala (e do falo) e faz do discurso – espaço

metódico e ordenado do poder patriarcal – o lugar da desconstrução do Logos

instituído.

Brasiliense, 1986. p. 85
377 - Idem. p. 61
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Sucumbe, entretanto, diante de uma dupla infantilização378. Uma de ordem,

digamos, pessoal, relacionada com seus próprios desejos regressivos (já

suficientemente abordada) e outra de ordem social, relacionada com a

infantilização da mulher na ordem social patriarcal.

A mulher, sob a égide do patriarcado, sai da proteção do lar paterno,

diretamente, para a proteção do amor e do lar conjugal. Por mais ex-cêntrica que

possa parecer a personagem Senhora D., esta parece ser exatamente a sua

trajetória. Ao recordar-se da agonia final do pai, a figura de Ehud aparece

formulando a seguinte frase: “aqui estou, tua filha vai ficar bem, eu estarei ao lado

para sempre” 379.

No mundo laicizado contemporâneo, sendo uma mulher culta, a Senhora D.

não julga poder contar com a eterna proteção divina. Não pode contar, ainda, com

a proteção do pai biológico e nem mais com a do marido morto. Seu estado de

desamparo, então, se torna insuportável. Mas, ao desamparo, se soma a culpa.

Culpa de ter renegado o Deus cristão, de ter pensado demais, de ter desejado o pai

biológico e de não ter sido a mulher ideal para o amado e sensato marido.

Vejamos um trecho em que aparecem mescladas as falas e consciências de

Ehud e da Senhora D.:

escute Senhora D., se ao invés desses tratos com o divino, desses
luxos do pensamento, tu me fizesses um café, hen? E apalpava, escorria os
dedos na minha anca, nas coxas, encostava a boca nos pêlos, no meu mais
fundo, dura boca de Ehud, fina úmida e aberta se me tocava, eu dizia olhe

378 - Para maior aprofundamento das reflexões em torno da infantilização da mulher na sociedade
patriarcal, cf. KEHL, Maria Rita. A mulher e a lei. In: Ética. São Paulo : Companhia das Letras,
1992.
379 - HILST, Hilda. A obscena Senhora D. In: Com meus olhos de cão e outras novelas. São Paulo :
Brasiliense, 1986. p. 93
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espere, queria tanto te falar, não, não faz agora, Ehud, por favor, queria
te falar, te falar da morte de Ivan Ilitch, da solidão desse homem (...) 380

Ou esta, em que a Senhora D. se culpa por ter atormentado o marido com

suas especulações:

Que amou Ehud ela diz, ó por favor, enquanto o coitado viveu
atormentou neurônios e sentidos do afável senhor, sempre sempre o
enrodilhado perguntante, na hora da comida, da trepada, do sono, até na
privada inventou que a luz de umas rosáceas incidia na coxa, reverberava
nos ladrilhos, que até ali estava o Senhor, quero dizer até ali o fulgor de
alguma coisa viva que ela não sabia. Ehud manso, chinelos, o jornal na
mão, à espera de um café que ela nunca fazia. 381

Como podemos notar, a Senhora D. acaba também sucumbindo diante da

culpa de não ter exercido plenamente seu destino de mulher na sociedade

patriarcal. Culpa-se, por exemplo, de ter discutido a morte e a solidão do educador

Ivan Ilitch e não ter satisfeito às demandas sexuais do marido. Culpa-se, em outras

passagens, de não se vestir convenientemente. Culpa-se, enfim, de dedicar parte de

sua vida a uma demanda intelectual e a uma busca espiritual considerada

imprópria, mais imprópria ainda para uma mulher.

Não percebe: ser uma mulher perguntante era uma necessidade vital de seu

ser.

Quando perde, para a morte, o amor do marido, julga ter sido inútil sua

busca espiritual e intelectual. É certo que as perguntas obsessivas de Hillé

denotam uma relação algo patológica com o mundo das idéias. Porém, é

igualmente problemático o fato de Hillé se sentir culpada por se dedicar a assuntos

abstratos e não cuidar de seu pequeno mundo doméstico, como seria de se esperar

de uma mulher normal.

380 - Idem. p.61
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Massacrada pelo estado de desamparo, pela culpa do desejo incestuoso e

pela culpa de não ser uma mulher normal, a Senhora D. não completa a travessia.

Morre no vão da escada. Aí iremos, para sempre, encontrá-la.

Mas a construção textual de Hilda Hilst prepara, sem finais redentores, a

estrada para a longa viagem.

4.3- Com meus olhos de cão: em busca da fórmula da compaixão.

Seria absurdo exigir que a literatura produzida por mulheres se limitasse a

destacar personagens femininas e tratasse apenas de questões tidas como

diretamente relacionadas com a chamada problemática social concreta da mulher

(opressão e confinamento da vida doméstica, dupla jornada de trabalho, repressão

sexual...), seja lá o que isso queira significar em diferentes contextos. Ainda mais

nocivo seria exigir que um produto cultural, não apenas escrito por uma mulher,

mas comprometido com uma postura ideológica próxima do feminismo se limitasse

a dar destaque apenas a personagens do sexo feminino. A primeira fase heróica do

feminismo está, hoje, devidamente superada382. O alcance do feminismo como

crítica da cultura é muito maior. Seria um pragmatismo imperdoável limitar o

discurso feminista a mero mecanismo reivindicatório, por mais que ele possa – e

deva – exercer também esse papel. Os problemas engendrados pelo patriarcado

afetam tanto a homens quanto a mulheres. Seria um ingênuo maniqueísmo ou uma

381 - Idem. p. 98
382 - Um bom resumo da trajetória histórica do pensamento crítico feminista se encontra no artigo:
SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem In: HOLLANDA, Heloísa Buarque
de (org.) Tendências e impasses – o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro : Rocco,
1994.
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prova cabal de má-fé intelectual supor ou fazer supor que a opressão patriarcal

ocidental é alimentada apenas por indivíduos do sexo masculino. Os mecanismos

ideológicos dominantes conseguem impor uma hegemonia silenciosa. Tal

hegemonia atua sobre todas as instâncias de organização das sociedades e sobre

todos os agentes sociais, independentemente da condição biológica sexual dos

indivíduos.

Sem dúvida, a opressão cotidiana das chamadas minorias – dentre elas as

mulheres – sob a égide do patriarcado persiste. E não deve ser assunto evitado ou

escamoteado, podendo, evidentemente, ser abordado em textos literários. Porém,

existem escritos, tanto teóricos quanto literários, elaborados por mulheres,

destacando personagens femininas ou tratando diretamente da problemática social

da mulher e que, nem por isso, deixam de reproduzir a ideologia patriarcal em

lugar de combater o patriarcado em seus fundamentos profundos383.

383 - O presente capítulo começou a ser elaborado durante o curso de Doutorado intitulado Tornar
visível o invisível: um desafio feminista, ministrado, no primeiro semestre de 1998, na Faculdade
de Letras/UFRJ pela Professora Elódia Xavier, a quem gostaríamos muito de agradecer pela
atenciosa orientação. Durante o referido curso, utilizando como instrumental teórico obras recentes
da produção crítica feminista, tivemos a oportunidade de estudar textos de autoras brasileiras do
final do século XIX e do início do século XX, a saber:

- BORMANN, Maria Benedita (pseud. Délia). Celeste. 2 ed. Rio de Janeiro : Presença Edições;
Brasília : INL, 1988.

- REIS, Maria Firmina dos. Úrsula. 3 ed. Rio de Janeiro : Presença Edições; Brasília : INL, 1988.
- ALMEIDA, Julia Lopes de. A intrusa. Rio de Janeiro : Fundação Biblioteca Nacional, Dep.

Nacional do Livro, 1994.
- CLOTILDE, Francisca. A divorciada. 2 ed. Ceará : Editora Terra Bárbara, 1996.

Tais textos, escritos por mulheres e tendo como protagonistas personagens femininas, não
deixam, em nossa opinião, de adotar posturas estéticas e ideológicas mais próximas da ideologia
patriarcal do que de posturas que atualmente seriam compreendidas como próximas das
preocupações estéticas e ideológicas feministas, como não poderia deixar de ser, devido ao
contexto histórico em que foram produzidos. Tal constatação é que nos levou à escolha do
presente enfoque do texto Com meus olhos de cão, de Hilda Hilst. Uma das coisas que
pretendemos demonstrar, no presente capítulo, é como um texto pode ser identificado com
posturas ideológicas e estéticas próximas às do feminismo, apesar de não tratar da
problemática social conjuntural das mulheres e de não ter uma protagonista feminina.
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Com meus olhos de cão, de Hilda Hilst, parece seguir uma trajetória oposta.

Trata-se de um texto escrito por uma mulher, sob um ponto de vista, em nossa

opinião, visceralmente feminista, onde, entretanto, o protagonista e, em certas

ocasiões, narrador é um personagem masculino.

Todos conhecem a já clássica distinção estabelecida pelo artigo de Toril

Moi384 entre os termos feminist (que expressa uma opção política pela causa

feminista), female (que expressa uma fatalidade biológica) e feminine (que

expressa uma construção social engendrada culturalmente). Tendo em vista tal

distinção, é que pretendemos afirmar e demonstrar que – a revelia de tal intenção

ter sido explicitada pela autora – o texto Com meus olhos de cão, de Hilda Hilst, se

trata de um texto feminista. Um texto que combate à ideologia patriarcal em seus

fundamentos mais profundos e que, portanto, expressa uma opção ideológica

feminista. Poderíamos facilmente encontrar textos da mesma autora

protagonizados por personagens do sexo feminino e igualmente afinados com uma

postura ideológica feminista. Pareceu-nos, entretanto, oportuno abordar o texto

Com meus olhos de cão e demonstrar como uma autora pode adotar uma postura

ideológica próxima do feminismo em um texto protagonizado por um personagem

masculino.

Será, nesse momento, conveniente demonstrar o que estamos chamando de

postura feminista do texto escolhido de Hilda Hilst.

Na Introdução do livro Tendências e impasses – o feminismo como crítica

da cultura, Heloísa Buarque de Hollanda destaca o fato de o pensamento teórico

feminista ter avançado em um quadro epistemológico marcado pela chamada crise
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dos paradigmas385. Tal crise dos paradigmas, em nossa perspectiva, nada mais é do

que a crise da hegemonia cultural do patriarcado, ideologia basal da civilização

ocidental. E não é mera casualidade que, da crise da cultura patriarcal, nasçam

uma série de discursos e movimentos sociais identificados com as chamadas

minorias. Um dos fundamentos culturais do patriarcado foi exatamente um

discurso universalizante que impunha uma perspectiva unívoca da realidade e

forjava a existência de uma suposta maioria. Tal maioria não se impunha por

critérios meramente quantitativos, relacionados com a contagem de votos da

democracia liberal burguesa. Havia um lugar de enunciação, supostamente neutro

e universal, de onde partia necessariamente o discurso privilegiado como discurso

da maioria. Silenciosamente, este lugar se impunha como único. O esgotamento de

tal modelo dará origem, sem dúvida, a uma heteroglossia poderosa e infiel.

Como a força ideológica do patriarcado ainda se faz presente, existe ainda o

perigo de institucionalização do discurso feminista. Isto transformaria o feminismo

na última ideologia redentora de recorte iluminista e faria com que o feminismo

perdesse sua qualidade mais preciosa: o reconhecimento e a defesa intransigente

da alteridade. Deveria interessar mais ao feminismo desconstruir discursos

institucionalizados do que construir o mito de uma epistemologia feminista.

Em nosso ponto de vista, um dos sustentáculos teóricos do patriarcado é a

leitura ontológica da realidade que fundamenta toda e qualquer epistemologia.

Mas, desde, pelo menos, Heráclito de Éfeso, o Ocidente conhece uma tendência

artística e filosófica que busca pensar o devir e não o ser, postura, sem dúvida,

384 - MOI, Toril. Feminist, female, feminine. In: The feminist reader. London : Macmillan Press
Ltd., 1889. p. 117-132.
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diferente da que se impôs como hegemônica. Porém, ao longo dos anos, a ontologia

de recorte platônico se impôs como paradigma aparentemente único do

pensamento ocidental e, com ele, a oposição binária de uma dialética finalista e

dicotômica, uma metafísica desumana em marcha para o Absoluto, uma

perspectiva linear da história, a valorização do saber racionalizado e matemático e

a desvalorização da arte como instância complexa de percepção do real, ficando

reservado para a arte o papel de mero objeto de fruição estética, portanto, um

conhecimento menor.

Platão, na República, pretendeu criar um espaço social perfeito para a

organização e desenvolvimento de uma civilização patriarcal, escravista e

aristocrática. Não há lugar para relativismos e pluralismos em tal ordem social. Por

isso, é prescrita a expulsão dos poetas e forjada uma verdade única e

transcendente, maior do que o poder humano.

Ao optar por uma articulação da narrativa que a tudo torna presente,

apresentando uma visão circular do tempo e sem a preocupação de contar (atenção

para o aspecto matemático do termo), em linha reta, uma fábula qualquer, Hilda

Hilst está rompendo com a estrutura discursiva típica do patriarcado, com sua

tendência a instrumentalizar e quantificar a realidade, mais do que compreendê-la.

Nesse aspecto, ligado à estrutura formal da elaboração estética de suas obras e não

apenas ao conteúdo explicitado nos textos, Hilda Hilst desenvolve uma escrita

visceralmente feminista, compreendido o feminismo como crítica cultural do

patriarcado.

385- HOLLANDA, Heloísa Buarque (org.). Tendências e impasses – o feminismo como crítica da
cultura. Rio de Janeiro : Rocco, 1994.
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Mais do que combater o patriarcado superficialmente, acusando indivíduos

do sexo masculino desta ou daquela atitude machista ou retratando retoricamente

algo relacionado com a opressão feminina, o discurso engendrado pela narrativa de

Com meus olhos de cão, de Hilda Hilst, o combate por dentro, em seus

fundamentos filosóficos e discursivos. O patriarcado é combatido em seu

utilitarismo instrumental, em sua visão finalista do curso da história, em seu

individualismo determinado por uma subjetividade imperial, em sua cruel

abstração da realidade e na transformação da matemática em linguagem por

excelência, capaz de esgotar todas as possibilidades de compreensão do real.

Como em outras novelas deste mesmo período de sua criação, a forma

literária escolhida pela autora de Com meus olhos de cão é intencionalmente

híbrida. A mistura de gêneros e o uso de recursos literários dos mais variados é

uma característica que se destaca. Chega a surpreender que uma obra permeada de

recursos radicalmente heterogêneos consiga ser tão orgânica e homogênea em seu

resultado final. De fato, este é, em nossa opinião, um dos mistérios do texto

literário de Hilda Hilst: como ela consegue fundir, em um mesmo texto, recursos

estéticos da prosa, da poesia, do drama e, ao mesmo tempo, obter um resultado

literário de uma densidade poética e ideológica e articulação interna

incontestáveis?

Resistindo à especialização imposta pelo modelo taxonômico do pensamento

ontológico, Com meus olhos de cão não pode ser facilmente classificado em gênero

literário algum. O compromisso com um intencional hibridismo, com uma espécie

de bricolage característica do pensamento selvagem, com o indefinível e com o

incerto parece ser a proposta formal do exercício literário em questão. Porém, de
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forma diversa das experiências das vanguardas estéticas do início do século XX,

Hilda Hilst não parece desejar empreender qualquer exercício estético meramente

cerebral ao realizar tal aproximação entre os gêneros literários.

Há, no plano da enunciação, um rompimento com a divisão entre os gêneros

literários, estabelecida pelo discurso canônico da ontologia ocidental e

fundamentada por uma perspectiva dialética binária. Para Hegel, por exemplo, o

gênero épico-narrativo é o mais objetivo. Ele se contrapõe, dialeticamente, a

antítese subjetiva do gênero lírico, sendo o dramático a síntese, visto reunir a

objetividade épica e a subjetividade lírica386. Desfeitas as ilusões metafísicas

causadas pela dicotomia binária entre sujeito e objeto, o fundamento teórico da

distinção idealista entre os gêneros parece não ter mais qualquer espécie de

justificativa.

Nos textos de Hilda Hilst todos os gêneros narrativos se fundem. Tal

característica revela o caráter de ruptura de seus textos com relação ao modelo

discursivo canônico e patriarcal.

Com meus olhos de cão é pontuado por pequenos poemas (em verso livre,

em estrutura de haikai...) que introduzem, comentam ou antecipam passagens do

texto maior em prosa.

Neste, não há propriamente uma estrutura de enredo linear a ser

desenvolvida. Toda a ação se passa no espaço anímico do quase enlouquecido

matemático Amós Kéres. A literatura de Hilda Hilst é, toda, uma experiência de

limites. Seus textos se situam entre a literatura e a especulação filosófica. Seus

386 - Cf. ROSENFELD, Anatol. Hilda Hilst: poeta, narradora, dramaturga. In.: HILST, Hilda. Fluxo-
Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970, pp. 10-17.
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personagens entre a razão e a loucura. A forma de seus textos apaga as marcas

entre os limites dos gêneros literários.

No texto em questão, a narrativa em terceira pessoa se mistura com o texto

narrado, na primeira pessoa do singular, por Amós Kéres. Entretanto, outros

personagens (o pai e a mãe de Amós Kéres, o reitor, Amanda, algumas

prostitutas...) exercem diretamente a fala, sem as convencionais indicações

gramaticais, tipo aspas e travessões. Quando surgem tais falas dos personagens,

ganha destaque o caráter dramático e polifônico do texto. Porém, mesmo nos

momentos em que o texto é narrado em primeira ou em terceira pessoa, pode-se

perceber a intensa oralidade do discurso engendrado por Hilda Hilst. É como se o

texto tivesse sido urdido para ser lido em voz alta, como um poema lírico.

Mas seja qual for o sujeito gramatical da enunciação, fica-se sempre com a

impressão de que o foco narrativo privilegiado é o interior da alma conturbada de

Amós Kéres. O ponto de vista pessoal do descentrado matemático é o foco

privilegiado através do qual se articula o discurso do texto. O drama de Amós Kéres

e o drama da narrativa são um e o mesmo.

Como tivemos oportunidade de afirmar, quando estudávamos A obscena

Senhora D., Hilda Hilst parece ter desenvolvido uma espécie de gênero literário

desdobrado do drama estático de Fernando Pessoa. A grande aventura narrada é a

aventura da alma humana em contato com o mundo.

No drama anímico de Amós Kéres, opera-se uma fusão de vários planos

temporais. Tudo, poderíamos dizer, se torna presente. Da infância até seu

misterioso e ilógico desaparecimento, toda a vida de Amós Kéres está diante dele

de forma instantânea, com a velocidade do pensamento.
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Há, entretanto, uma espécie de trajetória circular na vida anímica de Amós

Kéres. Com meus olhos de cão descreve uma espécie de retorno a um universo

anterior à imposição da lógica e da “matematização” da realidade. Um universo

anterior – ou posterior – à hegemonia ideológica do patriarcado. O conflito entre

números e palavras, que se passa no interior da alma de Amós Kéres, é também o

conflito cultural vivido em pleno patriarcado e ainda o conflito que movimenta a

narrativa.

É, mais uma vez, inevitável voltarmos às mazelas do platonismo inercial de

nossa civilização. Ao escolher a linguagem abstrata da geometria como forma

privilegiada de conhecer e expressar o conhecimento da realidade, o platonismo

optou por uma norma fixa de dizer o real através da mera quantificação, tornando-

o algo imutável. Forjou-se, assim, um critério fixo de verdade. Quem disse que uma

montanha e um grão de areia são unidades equivalentes que podem ser somadas?

A soma de uma montanha e de um grão de areia tem como resultado duas pedras?

O que significa pedra? Matematizar a realidade é abstrair-se de sua irredutível

pluralidade. É esquecer ou fazer esquecer que vivemos um eterno devir que está

sempre fluindo e se transformando. A opção pela “matematização” do

conhecimento é a opção pela busca da apreensão universal de um hipotético objeto

geral. O que estamos afirmando é que este objeto geral – pedra, montanha, grão

de areia, homem, mulher, árvore... – é sempre hipoteticamente deduzido,

culturalmente construído, não tem existência concreta. O mundo platônico é o

mundo dos puros conceitos, um mundo apenas inteligível, que nega o sensível por

não poder explicar seu permanente fluir. Matematizar é apriorizar, é prever, é

controlar. É uma forma radical de negar a realidade concreta. Nossa ciência se
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fundamenta em um modelo hipotético dedutivo que, em última análise, nega a

realidade concreta para afirmar a Verdade.

Com meus olhos de cão é a descrição de uma travessia. Vencendo vários

obstáculos, conveniências e hipocrisias sociais, atravessando inclusive o arriscado

território da loucura, vivendo uma experiência limite, o matemático Amós Kéres

busca recuperar a ternura e a capacidade desinteressada de amar perdidas na

infância. Busca também recuperar a linguagem, uma linguagem livre de normas

fixas. Amós Kéres, abrindo mão corajosamente de tudo, inclusive de sua própria

personalidade, procura reencontrar seus olhos de cão, sua compaixão. Compaixão,

não apenas no sentido cristão de piedade, mas também no sentido de capacidade

de sentir junto, ver com os olhos do Outro, na dor e na alegria. Compaixão, essa

capacidade perdida por nossa civilização logocêntrica, onde o fato de estar eu certo

deve implicar o fato de estar o Outro errado.

Olhos de cão são também olhos dos pobres, das mulheres, das crianças, dos

loucos, enfim, do Outro. E Amós Kéres precisa vencer a lógica e a exatidão fria de

sua matemática, precisa ultrapassar as hipocrisias sociais aprendidas ao longo de

toda uma vida para voltar a ver o mundo com olhos de cão. É esta a travessia que o

texto de Hilda Hilst nos sugere.

Logo na primeira frase do texto em prosa, Deus é descrito nos seguintes

termos: “Uma superfície de gelo ancorada no riso”. Assim era o Deus do

matemático Amós Kéres: lógica, cinismo, indiferença. Como nasceu tal Deus?

Deixemos que a primeira lembrança da infância evocada no texto nos revele sua

gênese:

“Quando menino perguntou a mãe: e o cachorro? A mãe: o
cachorro morreu. Então atirou-se à terra coalhada de abóboras, colou-se
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a uma toda torta, cilindro e cabeça ocre, e esgoelou: como morreu? como
morreu? O pai: mulher, esse menino é idiota, tira ele de cima dessa
abóbora. Morreu. Fodeu-se disse o pai, assim ó, fechou os dedos da mão
esquerda sobre a palma espalmada da direita, repetiu: fodeu-se. Assim é
que soube da morte.”387

Para defender-se de tais excessos sentimentais infantis, para não mais se

penalizar com a morte de um cão, com o destino do Outro, diante da lógica e

violenta reação pragmática imposta pela Lei do Pai, Amós Kéres – que não era tão

rude quanto seu pai – desenvolveu o riso cínico que é ressaltado em vários

momentos da narrativa e ergueu entre ele e o mundo (e o Outro) uma barreira de

números e de lógica:

“Olhava números fórmulas equações teoremas e aquilo era um gozo, um
gelado fogoso, uma vigília-dorso por onde eu sozinho podia ir
caminhando sem a fala-ruptura dos outros, logicidade e razão e no
entanto a possibilidade da surpresa como se desdobrássemos uma peça de
seda, (...) E tudo recomeça, a paciência desses animais cavando
infinitamente um fosso, até que um dia (eu esperava, por que não?) a
transparência inunda corpo e coração de mim, Amós, animal cavando
infinitamente um fosso. Na matemática, o velho mundo de catástrofes e
sílabas, de imprecisão e dor, se estilhaçava. Não via mais caras cruas
retorcendo-se em perguntas, em lágrimas tantas vezes, não via o olhar do
outro sobre o meu, que coisa pode ser uns olhos sobre os teus, uns olhos
sobre a tua boca.”388

Porém, pouco a pouco, o temor e ternura reprimidos começam a retornar,

justamente através do instrumento agente da repressão. Amós Kéres começa a

demonstrar evidentes sinais de vaguidão389 durante suas aulas de matemática.

Para além da exatidão numérica, começam a penetrar em sua alma uma

necessidade vital de palavras, ainda que incoerentes:

“Responder aos demais. A alguns. Esquecer os “consideremos” “por
conseguinte” “suponhamos” “daí que se deduz” e tentar a incoerência de
muitas palavras, de início soletrar algumas sigilosamente junto ao

387 - HILDA, Hilst. Com meus olhos de cão. São Paulo : Brasiliense, 1986. p. 13
388 - Idem. p. 24
389 - Idem. p. 15
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coração, por exemplo Vida, Entendimento, e se a pergunta vier, despejar o
tambor de latão em cima daquele que pergunta, morreu é? Morreu de
letras. Como assim? Ora, perguntou algo a alguém matemático e o cara
que não falava há anos só número, sabe, verbalizou hemorragicamente.
Quê? Isso mesmo, golfadas de palavras. O outro não agüentou. O cadáver
mais letrado que já vi, uma beleza, cara, escurinho de letras. (...)”390

Na alma enlouquecida de números de Amós Kéres desperta a necessidade

imperiosa da palavra. Mas não qualquer palavra. Não palavras oriundas do

modelo hipotético dedutivo de nossa civilização. O caráter metanarrativo do texto

de Hilda Hilst deve ser destacado. O contraste números versus palavras está

claramente estabelecido. Trata-se da recuperação da natureza cognitiva do

empreendimento literário. Mesmo que o tipo de conhecimento despertado pela

literatura tenha um caráter fugaz e particular, o exercício de dizer

hemorragicamente não se limita a mero entretenimento. A literatura – a poesia

expulsa da República platônica – é um visceral exercício de compreensão do devir e

de expressão da alteridade. Ao buscar dizer o real de forma imediata – sem se

preocupar em contar uma história ou apreender a universalidade de determinado

fenômeno, sem tentar provar ou deduzir coisa alguma – o fazer literário, com suas

provisórias epifanias, destaque-se como uma forma privilegiada de comunicar ao

mundo não a Verdade, como norma, mas aquilo que realmente estamos

compreendendo, como experiência existencial concreta.

Toda pessoa que já olhou atentamente um mendigo, sentiu em sua carne a

dor da miséria e da exclusão social. É de nossa natureza repudiar e sofrer com o

feio e com o doloroso, ainda que eles estejam fora de nossos limites corporais.

Sentimos também o que sentem os Outros. Caso não sentíssemos, seria impossível

qualquer comunicação entre nós. Somos um pouco nós mesmos, um pouco o

390 - Idem. p. 20
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Outro. Mesmo como seres biológicos – em nossos olhos, nosso olfato... – somos

muito maiores do que os limites do corpo.

Porém, quem pensa estatisticamente nos milhões de miseráveis que habitam

o Brasil, consegue apenas raciocinar de forma abstrata em torno do problema

social brasileiro. Só assim, através dos artifícios estatísticos da Razão, consegue se

abstrair da dor e ser cínico diante da miséria que nunca nos é alheia. Só a razão

pode ser cínica, o corpo não. Porém, a barreira de cínica racionalidade que nos

afasta da dor do mendigo que não somos é também aquela que nos impede de

gozar com riso da criança saudável que não somos mais e que acaba de ganhar um

brinquedo.

Amós Kéres, afogado em números, não consegue mais amar seu filho e sua

mulher. Num poema, entretanto, consegue captar a dor de um miserável:

Vi palavras e números
Círculos, tangentes
Extensos teoremas
Nas costas esguias
De um andarilho de sóis do meio-dia.
Olhou-me entre farrapos:
Números, palavras?
Oh, não senhor, a miséria é que é.
Mas meu muito obrigado
De me pensar a mim um quadro-negro
Pois são apenas chagas nas minhas costas.
Tentei segui-lo.
Entrou num morro de moitas.
Entrei.
Túnel vazio
Dando pro todo que caminhei.391

No início da narrativa, Amós Kéres está no alto de uma colina observando o

jogo sujo de conveniências sociais no qual ele próprio esteve envolvido:

391 - Idem. p. 23 e 24
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“De onde estava via o edifício da Universidade. Prostíbulo Igreja Estado
Universidade. Todos se pareciam. Cochichos, confissões, vaidade,
discursos, paramentos, obscenidades, confraria392”.

Também no alto da colina, Amós Kéres tem a epifania do significado

incomensurável393 que passa a marcar sua trajetória de abandono do riso cínico de

matemático desencantado e de recuperação de seus olhos de cão, espontânea

compaixão perdida na infância. A epifania do significado incomensurável é uma

espécie de compreensão singular de que a vida não pode ser reduzida ao

mensurável. Aquela visão do Absoluto – ou aquela visão do caráter singular e

absolutamente incomensurável do eterno devir – passa a perseguir Amós Kéres:

“Agarro-me àquela compreensão, aquela no topo da colina. Um universo
unívoco sim. Um perfeito esplêndido Absoluto. Uma pequena fórmula
injetada de luz. A possibilidade de Amós ter sentido isso de significado
incomensurável gerou perda ou ganho?”394

Não há como reter o instante fugaz, não há como medi-lo ou como controlá-

lo através de racionalizações. O amor e a dor são urgentes, fugazes e inevitáveis. A

vida é eternamente mutável e infinitamente fugaz, excessiva. A verdadeira

compreensão da vida não se pode reter e muito menos medir. São os olhos de cão,

os olhos desarmados e esquecidos da infância que conseguem captar o Absoluto

que Amós Kéres julgava poder atingir através de sua matemática. O significado

incomensurável pôde apenas ser sentido por Amós Kéres. Não pôde, entretanto,

ser retido ou compreendido.

392 - Idem. p. 13/14
393 - Idem. p.18
394 - Idem. p. 29
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Amós Kéres, compreendendo a fugacidade de cada instante, voltou a

perceber que iria morrer e tornou-se senhor de sua própria efemeridade, de seu

próprio destino:

“Eu vou deixar de te sentir, Amós, e nunca mais tocarei papéis e
livros, nem a carne de ninguém, nem minha própria carne.”395

Em contraste, tomamos conhecimento da visão oposta do matemático

Isaiah:

“Tive uma vez algo parecido. Mas vi formas.
Quais?
Poliedros. Resplandeciam.
E então?
Então compreendi que só existem poliedros. Eu mesmo não existia. Até
hoje tenho certeza disso.
De que?
Certeza que não existo. Foi um alívio.” 396

Mas a trajetória de Amós Kéres parece levá-lo para longe de tal alívio. Amós

Kéres caminha resoluto em direção da vida, assumindo toda sua ilógica natureza.

Em sua aventura espiritual, Amós Kéres começa uma trajetória de dessignificação.

O texto passa a ser pontuado por poemas que começam com a palavra

dessignificando, destacaremos dois deles:

“Dessignificando
Vou derretendo os compassos
Que criei.
Desapagando linhas:
Círculos
Que à minha volta desenhei
E onde vivi
Distorcido e fremente
Frente à ruivez da vida.”397

395 - Idem. p. 32
396 - Idem. p. 35/36
397 - Idem. p. 34.
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Os limites matemáticos que Amós Kéres impôs à sua própria vida começam

a ser rompidos. A barreira de gelo e cinismo erguida para evitar a ruivez sangüínea

da vida, começa a ser destruída.

“Dessignificando
Vou escavando gritos
Soterrando altura e altivez.
Meu todo mole-duro
Também espia o muro. Desengonçado
Tateio a escalada
E explosivas palavras
Colam-se às pedras: murro, garra
Facada frente ao espelho.” 398

O primeiro grito escavado por Amós Kéres, foi, sem dúvida, o grito da

criança, que ele foi, diante da morte do cão, do qual ele busca recuperar os olhos.

Soterradas altura e altivez, Amós Kéres abandona seu casamento falido com

Amanda – para quem “número só é bom quando se tem conta no banco.” 399 .

Passa a morar no quintal dos fundos da casa de sua mãe e adota uma cadela

faminta que por lá aparece. Em síntese, recupera seus olhos de cão:

“Uma cadela apareceu à tardinha. É amarela. Deve ter dado à luz
há pouco tempo. As tetas espichadas, as costelas à mostra. Os olhos
acastanhados têm o brilho veemente da fome. Há centelhas que escapam
da carne na miséria, na humilhação, na dor. Também nos animais as
centelhas se mostram. Minha mãe nos traz comida e água.”400

398 - Idem. p. 43/44
399- Idem. p. 18
400- Idem. p. 44
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A última frase citada revela como a cadela e Amós Kéres aparecem

identificados um com o outro. A personalidade do desencantado matemático está

devidamente destruída, “facada frente ao espelho”.

Antes do inusitado final de Com meus olhos de cão, introduzido pelas frases

“Do outro lado do espelho” e ”Mais adiante do outro lado do espelho”, um poema

revela a retomada do coração infantil por parte de Amós Kéres e fecha a trajetória

de dessignificação seguida pelo protagonista. Assim, Amós Kéres sintetiza toda a

sua trajetória pessoal:

“Um coração minúsculo tentando
Escapar de si mesmo
Dilatando-se
À procura de puro entendimento.”401

Mas ainda não é assim que termina Com meus olhos de cão. Seria um final

por demais lógico e linear para essa radical aventura que buscou “inventar um

simbolismo novo e difícil no qual nada pareça evidente”402. Duas situações algo

cômicas e absurdas envolvem a figura de Amós Kéres que escapa de uma

condenação à forca e dialoga com seu próprio possível carrasco.

No fim, Amós Kéres desaparece, subindo aos céus úmido de névoa. Parece

ter permanecido livre em seu delírio. O final da narrativa e o final de Amós Kéres

não têm qualquer compromisso com a lógica. Amós Kéres e o texto estão,

finalmente, livres de qualquer compromisso com a matemática.

Entretanto, a narrativa termina com uma equação matemática muito

simples. Amós é igual a alfa (o começo). SGAR (Sorriso de Gelo Ancorado no Riso:

401- Idem. p. 45
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Deus) – notar semelhança sonora com o esgar do sorriso forçado que marcava o

rosto cínico do matemático – igual a ômega (o final) que é igual a zero.

Neste momento histórico em que conseguimos colocar em questão a

matriz patriarcal do pensamento ocidental, cuja base é a “matematização”

pragmática do saber, a atividade crítica deve ser exercida com prudência e

humildade. Ao organizarmos nossos pensamentos e ações através dos inevitáveis

“por conseguinte” e “deduzimos que”, precisamos ter claro que estamos nos

movimentando em terreno inimigo. Não, não estamos defendendo a tese de que

devemos abandonar o território. A dicotomia “razão X paixão” é apenas um dos

sintomas da esquizofrenia cultural de nossa civilização. A atividade crítica é, ainda,

fundamental. Precisamos saber, entretanto, moderar nossas ambições apolíneas de

cientistas e irmos com a razão até onde ela não nos impeça de estar no mundo.

É quase natural que, num mundo cultural marcado por um pensamento

binário, tenhamos o impulso de tornar nossos argumentos cada vez mais

consistentes e eficazes. O perigo, porém, está em perdermos a exata noção da

diferença entre eficácia e intolerância.

O discurso epistemológico típico da forma de obter conhecimento em nossa

civilização, o discurso da especialização e do saber competente, é, também, o

discurso da exclusão do desigual. Este parece ser o discurso do especialista: quem

não sabe falar o meu jargão não é digno de se comunicar comigo.

O vigor da crítica feminista nasce justamente dos múltiplos domínios

teóricos que ela consegue abarcar, o feminismo ainda não é um discurso fechado

em si mesmo. Não interessa, portanto, definir feminismo ou feminismos. Interessa-

402- Idem. p. 15
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nos mais identificá-lo com a busca de alternativas culturais diante dos impasses

causados pela sociedade patriarcal. Conforme argumenta Teresa de Lauretis403, o

feminismo reside num duplo espaço e se apoia na tensão entre uma dupla força em

direções contrárias: a negatividade crítica da teoria e a positividade afirmativa de

sua política. Na prática, ele é o movimento organizado de mulheres e

simpatizantes, em diferentes contextos históricos, em busca de reivindicações

específicas em cada espaço em que se trava o embate social. Em termos teóricos, o

feminismo se define por sua negatividade: é uma crítica radical da sociedade

patriarcal em seus fundamentos.

Seria nocivo confundir os dois eixos e impedir que a aventura teórica e

literária feminista – e mesmo feminina – se lançasse na direção a espaços cada vez

mais amplos de atuação. O que estamos dizendo é que não se pode restringir o que

chamamos de texto feminista à abordagem de personagens e temas relacionados

com as reivindicações imediatas da demanda social das mulheres em luta. A luta do

feminismo tornou-se mais ambiciosa, é a luta com o patriarcado.

Com meus olhos de cão pode ser lido como um texto feminista – a revelia do

que pensa sua autora – porque, em nossa opinião, ataca o patriarcado em seus

fundamentos mais profundos. O uso do personagem masculino é especialmente

eficaz como forma de denunciar as mazelas culturais do patriarcado, mundo da

razão cínica. Ao atacar a “matematização” ontológica do conhecimento, ao romper

com o discurso romanesco linear que se tornou paradigmático no Ocidente, ao não

permitir que seu texto adotasse um tom argumentativo, colocado a serviço de seja

403 - LAURETIS, Teresa. A tecnologia de gênero. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque (org.).
Tendências e impasses – o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro : Rocco, 1994. pp.
206-242.
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lá o que for, ao saber aliar o drama da desconstrução psicológica de Amós Kéres ao

drama da desconstrução da tradicional retórica narrativa do texto, ao misturar

intencionalmente vários gêneros literários, ao apresentar uma visão circular do

tempo, ao atacar a Lei do Pai, ao valorizar a potência epifânica da palavra em

contraposição ao discurso apriorístico e desencantado do número, ao valorizar,

portanto, o fazer da literatura como instância complexa de percepção do real e não

mero objeto de fruição estética, Hilda Hilst consegue minar uma das bases do

poder patriarcal: o domínio do Outro através de uma lógica implacável que não

admite divergências.
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5. FRAGMENTOS DISSO QUE CHAMAMOS VIDA: uma interpretação

de obras de Caio Fernando Abreu.

Mas a vereda dos justos é como a luz da
aurora que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito.

PROV. 4:18

5.1. Triângulo das Águas: para não gritar.

A cegueira silenciosa, marca do sujeito descentrado, anunciada nas

primeiras falas de A obscena Senhora D., de Hilda Hilst, presente também no

início de Tabacaria, de Fernando Pessoa, reaparece no texto introdutório de

Triângulo das Águas, de Caio Fernando Abreu:

De todos os meus livros, Triângulo das águas é certamente o mais
atípico. Eu simplesmente posso dizer que não o escrevi: fui escrito por ele.
Ao contrário de todos os outros, não seguiu nenhum seguro plano prévio.
Eu simplesmente não sabia ao certo o que queria dizer ou contar. Para
saber, foi preciso aceitar escrevê-lo meio às cegas, correndo todos os risco
404.

Em primeiro lugar, devemos gentilmente discordar dessa declaração:

Triângulo das Águas não é um livro atípico. Caio Fernando Abreu, até o final de

sua carreira literária, deixou-se escrever por suas criações, correndo todos os

riscos, sempre. Salta aos olhos dos leitores o aspecto visceral da escrita de Caio,
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cheia de som e fúria, feita dos murmúrios e dos ruídos de fragmentos disso que

chamamos vida405.

O poeta é, porém, como sabemos, um fingidor. Não podemos confiar em

tudo que diz. Especialmente, nesse terreno de luz e sombras que são as introduções

dos livros. Espaço difuso e sedutor, porta de entrada, fronteira entre o ficcional e

aquilo que precariamente chamamos de “realidade”. Por trás de uma manifestação

autoral introdutória, muitas vezes, o artista nos ilude, fazendo com que

mergulhemos mais cedo em seu mundo já expandido pela fantasia. Pois, como

escreve Manoel de Barros: “inventar aumenta o mundo.” Para chamar atenção

sobre a natureza mediúnica e holística de sua escrita, que se afasta do mito da

consciência objetiva e se aproxima da espontaneidade buscada pela beat

generation e da escrita automática surrealista, Caio Fernando Abreu destaca o fato

de não saber ao certo o que queria dizer ou contar:

Mas como autor – na verdade mais como um ‘cavalo’, no sentido
da incorporação do candomblé –, fui obrigado a neutralizar-me
para deixá-lo [ o personagem Pérsio] ser406.

Mais uma vez, como nos textos estudados de Hilda Hilst, podemos notar que

o descentramento do sujeito é o ponto de partida para o que será narrado. Mais

uma vez, nos aproximamos de uma perspectiva xamanista do fazer artístico, na

qual o artista não se limita a ser mero produtor de bens artísticos e passa a

404 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 11
405 - A sentença que nos serve de título é uma paráfrase da epígrafe da crônica “Pequenas epifanias”:
“Dois ou três almoços, uns silêncios. Fragmentos disso que chamamos de ‘minha vida’”. Cf.
ABREU, Caio Fernando. Pequenas epifanias. Porto Alegre : Sulina, 1996. p. 13
406 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 13
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desempenhar o papel de intermediário entre o desconhecido e a vida humana

cotidiana.

As mesmas aproximações que fizemos dos textos de Hilda Hilst com o

procedimento literário de Fernando Pessoa (em Tabacaria) e com a técnica do

defunto autor (de Machado de Assis) podem servir para enfocarmos os textos de

Caio Fernando Abreu. Também nos textos de Caio Fernando Abreu, assim como

nos textos dos autores mencionados, o narrador perde a autoridade e a lógica

implacável do narrador externo e onisciente do Realismo para ser o espaço vazio

onde se deslocam os personagens, sem dar espaço, entretanto, para o surgimento

de um narrador marcado pela subjetividade romântica da narrativa confessional

em primeira pessoa. O narrador, em todos os autores mencionados, funciona como

o ator que dá seu corpo e seus gestos aos personagens ou como o médium que doa

seu corpo e suas ações ao espírito incorporado.

Portanto, ao afirmar que aceitou escrever meio às cegas, Caio não faz mais

do que enfatizar aquilo que seus leitores já sabiam. Caio nunca foi apenas um hábil

artesão de enredos para entretenimento. Em seus livros, ele sempre se permitiu

contar uma história sem saber o que queria dizer e sem pretender apresentar uma

perspectiva autoral e finalista dos eventos narrados. Muito antes de existir a obra

Triângulo das Águas, Heloísa Buarque de Holanda comentava o livro Morangos

Mofados, nos seguintes termos:

“O que primeiro chama a atenção neste livro é um certo cuidado,
uma enorme delicadeza em lidar com a matéria da experiência
existencial de que fala. Ao contrário da maioria dos relatos
recentes sobre a opção guerrilheira, cuja palavra de ordem é a
autocrítica irônica, e que apresentam, ás vezes até didaticamente,
novos e seguros rumos políticos, Caio não procura analisar ou
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mesmo avaliar um caminho acabado (ou interrompido). Não se
trata de revisar uma opção de intervenção. Apesar da tentativa de
olhar com certo distanciamento histórico-existencial a viagem do
desbunde, Morangos não deixa de revelar uma enorme
perplexidade diante da falência de um sonho e da certeza de que é
fundamental encontrar uma saída capaz de absorver, agora sem a
antiga fé, a riqueza de toda essa experiência” 407.

Dois aspectos, aparentemente paradoxais, do empreendimento estético de

Caio Fernando Abreu devem ser destacados dos comentários de Heloísa Buarque

de Holanda: sua preocupação com a história (a consciência de pertencer à geração

contracultural, que buscou encontrar rumos de comportamentos e valores sociais,

diversos dos normalmente seguidos pela civilização ocidental) e, por outro lado, a

natureza perplexa de sua intervenção literária (que nunca se permitiu, com base em

supostos conhecimentos históricos, avaliar, analisar, julgar ou propor

didaticamente novos rumos a serem seguidos). Caio Fernando Abreu sempre

aceitou o risco de escrever meio às cegas, sem pretender inventar mecanismos

literários para ensinar, converter ou convencer. Voltou sobre a história de sua

geração um olhar solidário, afetuoso e perplexo. Esse olhar desarmado, matriz de

um pensamento fraco, nem racionalista e nem empirista, aproxima muito seu fazer

artístico do fazer literário de Hilda Hilst e da perspectiva holística da realidade. E

esta não é uma característica apenas de Triângulo das Águas e sim de todos os

seus livros, anteriores e posteriores.

Nas obras de Caio Fernando Abreu não existe dicotomia entre autonomia da

arte e o contexto histórico. Existe, sim, complementaridade e unidade dos

contrários. São obras que desafiam as premissas modernistas da auto-

reflexibilidade e da autonomia da arte afirmando sua fundamentação histórica e

407 - HOLANDA, Heloísa Buarque. Jornal do Brasil, 24/10/82.
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social. Entretanto, o histórico, o social e o real não são tomados ingenuamente de

maneira determinista e nem servem de base teórica para autocríticas,

arrependimentos ou buscas messiânicas de novos rumos. O dado histórico aparece

problematizado e transmudado pela natureza passional e delicada da prosa de Caio

Fernando Abreu. O particular, o fragmentário e o descontínuo encontram seu lugar

na história, através da prosa de Caio Fernando Abreu, em detrimento do universal,

da totalização e do múltiplo. Através de muitas histórias e de vozes dissonantes

habilmente orquestradas, Caio nos coloca em contato com as ruínas alegóricas do

sonho contracultural. Sem julgar ou avaliar, solidário, Caio Fernando Abreu escova

a história a contrapelo e nos deixa ouvir a voz dos vencidos, que é também, um

pouco, a sua própria voz.

Não se pode, diante dos textos de Caio, fazer distinções claras entre sujeito e

objeto do conhecimento. Entretanto, não há neles qualquer espaço para a

subjetividade romântica nem para a objetividade de recorte realista. Como

“cavalo”, no sentido dado pela incorporação do candomblé, Caio Fernando Abreu

deixa que muitas vozes fluam através de sua prosa. Porém, percebe-se que uma

vivência pessoal, nada distanciada, pulsa em cada movimento do “cavalo” Caio

Fernando Abreu. Ele não é o porta-voz engajado e nem o analista frio das

experiências de seus personagens. Parece buscar ser apenas o lugar de onde parte a

enunciação. Não há como negar, entretanto, a profunda sintonia existente entre o

mencionado “cavalo” e os personagens incorporados.

Sem dúvida, um outro conceito universal totalizante é o conceito de

“geração”. Gostaríamos de escapar, um pouco, de tal universalização. Embora,

saibamos que, por estarmos elaborando um discurso, nunca conseguiremos
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escapar inteiramente de cometer algum essencialismo universalizante, próprio de

toda e qualquer elaboração discursiva. Entretanto, é preciso escrever, como

afirmou Clarice Lispector, “apesar de...” Quando buscamos dizer que Caio

Fernando Abreu demonstra uma profunda ligação com sua geração, na verdade,

queremos afirmar que a perspectiva de Caio é mais nitidamente contracultural,

tanto na forma quanto no conteúdo, do que, por exemplo, as obras de Hilda Hilst.

A razão científica e a cultura ocidental hegemônicas são explicitamente

confrontadas, numa atitude tipicamente contracultural, quando Caio Fernando

Abreu, por exemplo, escolhe fazer uso ostensivo, em grande parte de suas obras,

dos discursos de “más ciências”, como a astrologia. Ou quando, num contexto

urbano e nada folclórico ou típico, evoca inúmeros orixás do candomblé,

geralmente, misturados a referências mitológicas consideradas “mais nobres”,

como as referências a divindades da mitologia grega.

Nunca será demais reafirmar a estreita correlação existente entre os

movimentos sociais das chamadas minorias e o sistema de valores da

contracultura. A valorização do ex-cêntrico, conceito forjado por Linda Hutcheon,

antes de ser uma característica de obras artísticas adjetivadas de pós-modernas, é

um aspecto característico do universo contracultural. Podemos afirmar, portanto,

que outro elemento contracultural muito presente no empreendimento literário de

Caio é a figura do ex-cêntrico. Seus personagens são gays, outsiders, drogados,

enlouquecidos, exilados, aidéticos, prisioneiros, mulheres e homens solitários, toda

a fauna de andarilhos urbanos... Não há, entretanto, qualquer aspecto folclórico

nesses personagens e nem qualquer pregação moralista, contra ou a favor de

qualquer espécie de desvio. As paixões, medos, desejos, contradições e descobertas
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dos personagens de Caio apenas servem para ressaltar a dimensão humana de cada

um deles. E de nós próprios.

Porém, essa dimensão humana se afasta da humanidade abstrata inventada

pelo humanismo ocidental. O Homem genérico (branco, masculino, letrado,

heterossexual, monogâmico, proprietário, ocidental e monoteísta) dá lugar a uma

polimórfica e marginal humanidade. Nas margens do mundo dito normal,

organizado pela racionalidade iluminista e pela moralidade burguesa, Caio

Fernando Abreu ousa encontrar seus personagens e seu espaço de atuação. Busca e

encontra o ponto de vista do estrangeiro, do selvagem, do louco e, principalmente,

dos marginalizados por motivos políticos, sexuais, morais, culturais...

Além de um ponto de vista ex-cêntrico, outros aspectos típicos da agenda

contracultural pertencem ao universo evocado pelos textos de Caio Fernando

Abreu: o tema da alienação; a visão crítica da hipocrisia social do mundo regido

pelo pragmatismo burguês; o interesse por assuntos místicos (não necessariamente

cristãos); o universo das drogas psicodélicas; o tema do amor-livre; as

experiências comunitárias, dentre outros.

Os valores apresentados na obra de Caio Fernando Abreu divergem

radicalmente dos pressupostos que têm constituído os pilares de nossa sociedade,

pelo menos, desde a revolução Científica do século XVII. Parecem apontar na

direção daquele frágil futuro alternativo evocado nas páginas anteriores deste

ensaio.

Tanto quanto a contracultura, Caio também se afasta do discurso das

esquerdas ortodoxas. Certamente, embora não desejemos pautar nossas

argumentações em aspectos biográficos dos autores abordados, não podemos
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deixar de apontar que a assumida condição homoerótica de Caio contribuiu para

esse afastamento, uma vez que, em termos de homofobia, os tradicionais militantes

da esquerda brasileira nunca pareceram muito distantes da direita mais

conservadora. Mesmo quando alguns setores ditos progressistas se aproximaram

do movimento homoerótico organizado, conforme podemos constatar através da

leitura de João Silvério Trevisan408, não deixou de existir uma tendência de

instrumentalizar as lutas das minorias homoeróticas, consideradas “lutas

menores”, em função da valorização da luta política e econômica maior, aquela em

torno do tema da emancipação do proletariado.

Em seus aspectos, digamos, formais, a escrita de Caio também pode ser

associada mais facilmente à contracultura. Há nos textos de Caio uma permanente

aproximação entre cultura de massa, cultura erudita e referências ao universo

cultural popular. O vocabulário escolhido por Caio Fernando Abreu não faz

distinções entre palavras ou expressões consideradas nobres e chulas. Não há

também qualquer espécie de nacionalismo vernacular ou erudição acadêmica que

se detenha diante de gírias ou expressões e palavras de origem estrangeira ou

popular. Não há ainda qualquer espécie de purismo que impeça os textos de Caio

Fernando Abreu de dialogarem com as produções da indústria cultural.

Não há, por outro lado, qualquer espécie de submissão aos modismos da

indústria cultural.

Todo texto de Caio Fernando Abreu que nos caiu às mãos sempre nos

pareceu comungar com a utopia da escrita automática dos surrealistas ou da

408 - TREVISAN, João Silvério. A manipulação da homossexualidade liberada. In: Devassos no
paraíso : a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Rio de Janeiro : Record, 2001. Pp.
335-385.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


321

geração beat. Eles também parecem ter um grau muito grande de confiança na

contribuição milionária de todos os erros e uma certa tendência mística beat. São

textos que, ao mesmo tempo, batem e beatificam. Buscam uma espécie de

transcendência imanente, já destacada nos textos de Ginsberg e Hilda Hilst. São

freqüentes ainda o aparecimento de períodos longuíssimos e de parágrafos, ou

mesmo contos inteiros, compostos de um único período. A pontuação algumas

vezes desaparece ou é utilizada de forma inusitada. Como, por exemplo, em A quem

interessar possa409, começado por uma vírgula e terminados com dois pontos, sem

que haja mais qualquer outra espécie de pontuação. É como se o referido texto

jorrasse como um fluxo, sem começo e nem fim, do qual o leitor desfrutaria de

apenas de um pequeno fragmento.

Porém, a escrita de Caio Fernando Abreu é muito mais para apaixonada –

como ressaltou Lígia Fagundes Teles – do que para experimentalmente cerebral.

Devemos, entretanto, estabelecer prudentes gradações. Diante dos textos de Hilda

Hilst, por exemplo, mesmo os textos menos planejados de Caio parecem por

demais organizados. A leitura de Hilda Hilst é, sem dúvida, mais árida. Mais uma

vez nos vemos obrigados a discordar – agora parcialmente – de uma afirmação

feita na introdução de Triângulo das Águas. Ao referir-se à natureza supostamente

hermética e cifrada dos textos que iriam se seguir, Caio Fernando Abreu afirma

que, assim como Clarice Lispector, escreve para afastar leitores. Esta é uma

verdade apenas parcial. É fato que Caio Fernando Abreu não faz concessões para se

tornar mais claro ou didático. É também verdadeiro que, tanto quanto Clarice

Lispector, Caio nunca tenha sonhado se transformar em “um profissional da

409 - ABREU, Caio Fernando. A quem interessar possa. In: Inventário do ir-remediável. Porto
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literatura”. Seu sonho parece ser outro, mais próximo do impulso contracultural

em direção da valorização dos poderes curativos da imaginação visionária, em

oposição à objetividade como ideologia. Caio tem também uma perspectiva ritual e

xamanista do fazer artístico: para nós, uma perspectiva holística. Porém, é também

verdadeiro que ele tem uma sincera preocupação com a beleza e com o acabamento

formal de seus textos. Eles têm, por exemplo, muito menos ruídos do que os textos

de Hilda Hilst, embora não deixem de ocorrer, como ressaltamos, períodos longos,

longuíssimos, muitas vezes, ocupando parágrafos ou mesmo textos inteiros, num

tipo de narrativa muito semelhantes às experiências literárias em torno do

chamado fluxo de consciência. Ainda assim, os textos de Caio são menos ásperos do

que as narrativas de Hilda Hilst.

Caio não se recusa a mergulhar no caos e a derramar o sentimento e

impressões de seus personagens de uma maneira que poderíamos também chamar,

como chamamos a maneira de Hilda Hilst, de oracular. Entretanto, a frase de Caio

é elegante, muitas vezes, é até concisa e não parece ter medo de revelar que foi

intensamente buscada e elaborada. Seus textos têm uma aura contraditoriamente

doce e agressiva, irônica e apaixonada, caótica e meticulosa. Caio Fernando Abreu

parece estar muitíssimo mais preocupado em seduzir seus leitores do que Hilda

Hilst, Ginsberg ou Clarice Lispector, para citar apenas alguns exemplos. Ele sabe,

por exemplo, muito bem manipular belas frases, acontecimentos do cotidiano,

efeitos de comicidade e lirismo.

Porém, a superação da racionalidade que antecipa a forma do texto, a escrita

como um universo de signos manipulados meios às cegas, a utopia da escrita

Alegre : Sulina, 1995. P. 21-25.
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automática são características que aproximam – mais do que afastam – os

empreendimentos estéticos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu. Ambos parecem

caminhar no sentido de uma ruptura com as concepções platônicas e aristotélicas,

apontadas por Maria Cristina Franco Ferraz410, que destacam o caráter informativo

e comunicativo da linguagem.

Escritor da paixão, Caio Fernando Abreu afirma não saber ao certo o que

quer dizer ou contar, antes prefere destacar o fato de estar escrevendo para não

gritar:

“Finalmente, terminado o trabalho ficou rondando em minha
cabeça esta frase de ‘O marinheiro’, que pode servir de epígrafe
para todo o Triângulo das águas: ‘Acabo sempre fazendo coisas
para não gritar, como contar esta história.’ Gostaria que o livro
fosse lido e sentido assim. Como murmúrio do rio, um suspiro do
lago ou um gemido do mar.”411

As histórias contadas por Caio são paradoxalmente motivadas por um

impulso inconsciente (para não gritar) e por uma ligação com a história, com o

cotidiano e com os sonhos de sua geração (fragmentos disso que chamamos vida).

Para dar forma ao cosmos que lhe fora ditado pelo caos, em Triângulo das

Águas, Caio faz uso da simbologia de uma “má ciência”, a astrologia, como nos

revela na introdução:

“A astrologia, aliás, foi fundamental para escrevê-lo. Todo o livro, percebi
aos poucos, estruturava-se sobre a simbologia dos signos da água: a
emoção. Peixes, em ‘Dodecaedro’, o inconsciente e o caos; Escorpião, em ‘O
marinheiro’, a capacidade de redenção plutoniana pela destruição de
todas as proteções; Câncer, em ‘Pela Noite’, a desesperada busca da
afetividade maternal perdida – aquele ‘no colo da manhã’ onde finalmente

410 - FERRAZ, Maria Cristina Franco. Platão: as artimanhas do fingimento. Rio de Janeiro :
Relume Dumará, 1999. P. 9
411 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 13.
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repousam exaustos os dois tresnoitados protagonistas, Pérsio e
Santiago.”412

Ao colocar tais comentários na introdução de Triângulo das Águas, Caio

Fernando Abreu determina uma das regras do jogo, estabelece um protocolo de

leitura. A astrologia é o suporte simbólico (Ou poderíamos dizer “teórico”?) que

ajuda a dar forma ao caos inconsciente que desejava ser gritado. De certa forma, o

procedimento não difere muito do procedimento mágico ou científico: busca-se

ordenar a percepção que se tem disso que chamamos realidade através de algum

tipo de linguagem. Mais do que condenar a astrologia como uma má ciência, como

fizera Descartes, mais do que tecer considerações sobre a real utilidade ou

inutilidade dos conhecimentos astrológicos, cabe aqui encará-los como um rico

manancial de possibilidades expressivas. Por mais que neguemos os reais poderes

dos conhecimentos mágicos, sem dúvida, não se pode negar que tais

conhecimentos falam de alguma maneira ao inconsciente. Ao manipular a

linguagem simbólica da astrologia, Caio Fernando Abreu faz uso de uma linguagem

mítica. O poder de comunicação do mito, a persistência da mitologia entre nós,

homens supostamente laicizados,413 e as evidentes aproximações entre criação

literária e magia não precisam ser mais ressaltados414. Ao buscar explorar outras

matrizes simbólicas, fora das matrizes simbólicas das “boas ciências”, Caio

Fernando Abreu amplia o leque de possibilidades imaginativas de seus leitores.

Além de introduzir um elemento da mitologia popular urbana em seus textos, num

procedimento típico da Pop Art.

412 - Idem. pp. 11-12
413 - Cf. BARTHES, Roland. Mitologias. São Paulo : DIFEL, 1985.
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Em Triângulo das Águas ele faz uso, principalmente, da astrologia. Porém,

estão também presentes, como em outras obras, as variadas formas de saberes

místicos e religiosos, como os deuses e personagens da mitologia grega e do

panteão afro-brasileiro do candomblé. Tal opção aproxima seus personagens de

nosso cotidiano urbano. A astrologia e os outros conhecimentos esotéricos podem

até não servir para solucionar problemas concretos, no mundo real, servem,

entretanto, em Triângulo das Águas, para aumentar a intensidade simbólica dos

textos e para torná-los mais próximos do imaginário popular urbano brasileiro.

O uso que Caio Fernando Abreu faz da astrologia, em Triângulo das Águas,

pode ser comparado ao uso que Machado de Assis faz da simbologia do duplo (do

gêmeo) em Esaú e Jacó415. A manipulação orquestral e polifônica da simbologia do

duplo (em Machado) e da simbologia astrológica (em Caio) colocam o leitor diante

de uma imensa gama de possibilidades de combinações para articular sua leitura.

Os textos funcionam como quebra-cabeças que podem ser montados de diferentes

maneiras. A cada nova leitura, o leitor pode voltar a articular os elementos

simbólicos de diferentes formas. São obras abertas e interativas no sentido

profundo dessas expressões e não meros artifícios vulgares para o entretenimento

de leitores em busca de diversão fácil.

Curiosamente, nenhuma das duas obras em questão parece desautorizar

leituras mais imediatamente sociais ou históricas. Na verdade, ambos apresentam

414 - Uma interessante aproximação entre magia e literatura está presente em: CORTÁZAR, Júlio.
Para uma poética. In: Valise de Cronópio. São Paulo : Perspectiva, 1974. Pp. 85-101.
415 - No trabalho de conclusão do curso: Tendências recentes na narrativa (O perspectivismo
narrativo em Machado de Assis, intitulado Ruminações em torno da flor eterna – o jogo dos duplos
e a unidade dos contrários em Esaú e Jacó, apresentado ao Professor Ronaldes de Melo e Souza, no
Doutorado de Letras da UFRJ, no primeiro semestre de 1998, ainda não publicado, buscamos fazer
uma leitura da referida obra machadiana sob a ótica da simbologia do signo da dualidade e da
contradição.
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uma profunda ligação com o que costumamos chamar de contexto histórico. A

contradição apenas aparente entre monarquistas e republicanos, no fim do regime

imperial brasileiro, é, sem dúvida, um dos temas presentes no texto machadiano.

Os impasses da geração que viveu a contracultura diante do regime de terror que se

instala no Brasil, especialmente após 68, é, com certeza, uma das chaves possíveis

de leitura do texto de Caio Fernando Abreu. Entretanto, nenhum dos dois referidos

textos parece esgotar suas potencialidades expressivas em aspectos mais

imediatamente históricos.

Assim como no livro Os dragões não conhecem o paraíso, há uma

misteriosa e sutil unidade entre os contos aparentemente independentes de

Triângulo das Águas: Dodecaedro, O marinheiro e Pela Noite. Eles poderiam ser

encarados como os vértices de uma única narrativa triangular. Ambos os livros

citados acima podem ser lidos como romances, cujo personagem central é toda

uma geração. Dessa forma, Caio Fernando Abreu também desafia, tanto quanto

Hilda Hilst, as formas e os gêneros literários canônicos. Não se pode afirmar com

certeza se seus textos são contos isolados ou um tipo de romance em forma de

mosaico. Tal unidade, em termos temáticos, está relacionada com a forte ligação

entre a produção literária de Caio Fernando Abreu e a história da geração que viveu

as aventuras e desventuras da contracultura.

Em Triângulo das Águas, tal aspecto fica menos evidente apenas na

narrativa intermediária, O marinheiro. Porém, tanto este quanto os demais

vértices do triângulo desenhado por Caio podem ser lidos como uma espécie de

inventário emocional de sua geração. Em todos os vértices podemos encontrar uma

metáfora comum: todos simbolizam a travessia de uma situação limite e a vaga
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esperança – mas, ainda assim, esperança – de se encontrar alguma nova

possibilidade, depois de vencida a crise. Todos descrevem uma trajetória que pode

ser identificada com o fim de um ciclo. Como já apontara Heloísa Buarque de

Holanda, em matéria jornalística citada, também em Triângulo das Águas, Caio

tenta olhar com certo distanciamento histórico-existencial a viagem do desbunde

dos anos 70 e 80 e seus diferentes desdobramentos. Ele, porém, jamais se permite

apontar caminhos, analisar e avaliar opções. Há, isto sim, o amargo cotidiano de

uma geração de sobreviventes e uma vaga esperança de que a rica experiência de

sua geração possa engendrar novas possibilidades, embora o narrador não se

atreva a apontar quais.

Dodecaedro é, por sua vez, já uma espécie de narrativa sob a forma de um

mosaico. Um emblemático retrato de uma geração prisioneira, realizado através de

doze personagens que convivem em um mesmo ambiente onde estão

enclausurados por causa de uma suposta ameaça externa. O marinheiro é também

uma experiência de clausura. Desta vez, uma clausura voluntária, motivada por

uma perda amorosa. Depois de nos mostrar, em Dodecaedro, uma espécie de

painel coletivo de uma geração, Caio Fernando Abreu nos mostra, em O

marinheiro, uma situação limite individual. Pela Noite, a última e mais longa

história, é também uma história de aprisionamento. Desta vez, a prisão está do

lado de fora, em plena rua. Os personagens são prisioneiros das variadas

possibilidades de entretenimento oferecidas pela noite gay paulistana e fogem de

se entregarem simplesmente ao amor (que eles tanto desejam quanto temem).

Visto como uma única narrativa, Triângulo das Águas nos oferece, primeiro, uma

visão panorâmica das contraditórias emoções de uma geração aprisionada. Depois,
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mergulha nos meandros de uma experiência de abandono, visceralmente solitária.

Para, finalmente, concluir o livro com a tentativa do encontro, do diálogo e da

entrega amorosa.

Tratemos, agora, de Dodecaedro. Esta narrativa é, de longe, a mais

explicitamente marcada pelo uso da simbologia astrológica. De fato, os demais

textos – O marinheiro e Pela Noite – não deixam perceptíveis quaisquer relação

com a manipulação de conhecimentos de astrologia, a não ser as explicitadas pelo

autor em Para não gritar. O primeiro conto é, entretanto, claramente uma

digressão em torno da caracterologia astrológica. Cada personagem corresponde às

características de cada um dos doze signos do zodíaco ocidental.

O subtítulo de Dodecaedro é Possível coreografia verbal para Kóln concert,

de Keith Jarret. De fato, certa aura musical polifônica parece nos acompanhar

durante toda a leitura do referido texto. A esse propósito, seria interessante

lembrar que o conceito de polifonia, desenvolvido por Bakhtin, também foi

derivado da música. Tal conceito enfatiza a coexistência, em determinada situação,

de uma gama plural de vozes que não se fundem numa única consciência, mas que,

contrariamente, existem em registros diversos, gerando um dinamismo dialógico

entre elas próprias. Em Bakhtin, o conceito de polifonia não ressalta apenas a

heterogeneidade. Ele chama a atenção, muito mais, para a interação conflituosa

entre vozes que se justapõem e se contrapõem, gerando algo maior do que elas

próprias. É justamente esse algo maior, relacionado com a história, nascido da

justaposição e da contraposição das vozes de diferentes personagens presos a uma

mesma situação limite, que Caio Fernando Abreu parece ter logrado atingir em seu

Dodecaedro.
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Os recursos simbólicos e musicais da narrativa engendrada por Caio são,

também, eficientes convites à participação do leitor no jogo literário. São estímulos

à interatividade. Esse tipo de recurso lúdico e simbólico, que caracteriza o

empreendimento literário de Caio Fernando Abreu, é uma característica que afasta

seu texto das obras de Hilda Hilst e de Ginsberg, por exemplo, autores muito pouco

propensos a se utilizarem de qualquer fio condutor formal que articule o jorro

epifânico de suas obras. O uso de tais recursos, entretanto, não transforma os

textos de Caio Fernando Abreu em mero objeto de diversão cerebral e fruição

estética. Pois, nas obras de Caio, tais recursos não conseguem suplantar o destaque

dado ao conteúdo emocional de seus personagens e à experiência epifânica do ser

em contato com o mundo. Caio, porém, não deixa de oferecer a seu leitor uma

oportunidade de também obter certo prazer lúdico com o jogo literário.

Em Dodecaedro, a manipulação da simbologia astrológica começa a ser

revelada, no corpo da narrativa, desde o título. Dodecaedro é, como sabemos, o

poliedro de doze faces. Assim como são doze os signos do zodíaco. Caio estará a

desenhar, portanto, diante de nossos olhos, uma única figura sólida com doze

faces: o rosto de uma geração, seus sonhos, temores, amores e desilusões. Cada face

dessa figura será um personagem.

Os significados simbólicos da figura evocada, entretanto, não se esgotam em

suas referências astrológicas:

O dodecaedro assume todo o seu sentido no contexto da simbólica
pitagórica dos números e do idealismo platônico. O número, como a idéia,
exprime as realidades inteligíveis, que são os protótipos ou os modelos eternos das
coisas aqui na terra. (...) Quanto ao dodecaedro, ele tem o papel de exprimir o
universo todo. (...) O dodecaedro não é só a imagem do Cosmo, ele é o seu número,
a sua fórmula, a sua Idéia. A terra dos Bem-Aventurados exibe essa forma. É a
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realidade profunda do Cosmo, a sua essência. Pode-se dizer, sem que isso implique
força de expressão, que o dodecaedro é o próprio Cosmo (Léonard Saint-Michel, in
Lettres d’humanité, Paris, X, p.101)416.

O caráter de painel de uma geração e a necessidade de imposição de uma

ordem ao caos inconsciente, que desejava ser gritado, aparece mais uma vez

ressaltado na figura geométrica escolhida, com maior ou menor grau de

consciência, como título da primeira narrativa.

Durante a narrativa propriamente dita, Caio Fernando Abreu consegue se

manter discreto ao atribuir características dos signos do zodíaco a seus

personagens. Não faz seus personagens dizerem coisas do tipo: “fulano é do signo

de Sagitário”. Oferece indícios mais sutis, embora bastante evidentes para quem

tenha um conhecimento mínimo da simbologia astrológica.

O personagem Raul prepara um chá de ervas do campo e distribui o chá em

doze xícaras de cores diferentes. Cada xícara é cuidadosamente destinada a um

personagem. Através das xícaras, o personagem Raul nos apresenta cada um dos

outros personagens da narrativa417. E eles são apresentados por Raul exatamente

na ordem dos signos do zodíaco a que correspondem. Além disso, apresentam, ao

longo de suas intervenções (que não seguem a ordem zodiacal), características

comportamentais tidas como típicas dos respectivos signos zodiacais que

representam e são acompanhados de elementos simbólicos normalmente

associados a seus respectivos signos418. Arthur, por exemplo, o personagem

416 - CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras,
cores, números) / Jean Chevalier, Alain Gheerbrant e a colaboração de André Barbault [et al.]. 2 ed.
Rio de Janeiro : José Olímpio, 1990.
417 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 23
418 - Para um contato inicial com a caracterologia astrológica e com o simbologia que se refere a cada
signo do zodíaco, Cf. CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos. Op. Cit. Não faço referência a
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associado ao signo de Áries, o primeiro do zodíaco, regido pelo planeta Marte,

ganha de Raul a xícara vermelha (cor associada ao signo) e é assim descrito: “(...)

dá ordens, prega pregos, corta fios e sem parar faz coisas pela casa.”419 . Qualquer

conhecedor superficial de astrologia sabe que o signo de Áries tem como

características fundamentais a ação e a liderança. Cremos que será desnecessário

apresentarmos todos os indícios apresentados no texto que permitem associar cada

personagens a seu respectivo signo. O leitor, se assim desejar, poderá ele próprio

divertir-se com tal tarefa.

A estrutura formal de Dodecaedro é das mais interessantes. A narrativa

permite que tenhamos doze pontos de vista de uma mesma situação, além de um

ponto de vista externo (o da décima terceira voz). Trata-se de um texto, como

dissemos, marcadamente polifônico.

A situação vivida pelos doze personagens referidos é antecipada pelo poema

Uma flor num buraco de calçada, de Henrique do Valle, usado como epígrafe. Na

verdade, o conto é quase uma paráfrase do poema:

Quando soltaram os cachorros loucos
eu estava fazendo chá
de ervas do campo
e de repente o espanto
tremendo a chaleira
e bombeando medo

larguei as ervas e danado
precipitei-me à janela
de onde vi
enormes matilhas
com olhos cheios de negra espuma

outras obras mais propriamente relacionadas com a astrologia porque esta é uma tese de literatura
brasileira e não um estudo de artes herméticas.
419 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 23
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a espuma invadia a rua
e abraçava postes, que caíam
cheios de óleo e náusea
engolia as pessoas
que alucinadas
enchiam o ar de berros

depois os cachorros foram embora
eu voltei ao meu chá
e lá fora a solidão
e uma flor quase despercebida.420

Fazendo uma rasa leitura alegórica da situação descrita pelo poema (que

será a situação vivida por doze dos personagens do conto: cercados aparentemente

por cães ferozes, não se sabe vindos de onde, soltos não se sabe por quem e nem

por qual motivo), poderíamos facilmente relacionar os cães ferozes com a ditadura

e o chá de ervas do campo com a volta idealizada à natureza empreendida pela

contracultura. E tanto o poema quanto o conto apontam para uma vaga

possibilidade de superação da situação limite e apontam na direção de novas

possibilidades vindas do futuro. Porém, o que nos parece mais rico, tanto no poema

quanto no conto, é que nenhum deles se refere diretamente à ditadura ou à

contracultura. Isto amplia as possibilidades de leitura de ambos os textos, ainda

que continuemos tentados a fazer uma leitura alegórica: o chá de ervas do campo

pode ver visto como a busca de delicadezas na vida e os cachorros loucos podem ser

encarados como as duras solicitações da história. Trata-se de uma situação

semelhante à descrita no poema, de Ricardo Reis, dos persas jogadores de xadrez.

De qualquer forma, livres de tentações alegóricas, temos uma situação que retrata a

interferência maléfica externa em um mundo onde, antes, reinava a harmonia.

420 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 19
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A narrativa é construída a partir do ponto de vista dos doze personagens que

se acham submetidos ao cerco dos cachorros loucos. Os acontecimentos não são

narrados retrospectivamente, como se fossem depoimentos sobre fatos já

ocorridos. Através do ponto de vista de doze personagens, sem que jamais nenhum

deles se repita como narrador, iremos tomando conhecimento de um

acontecimento que ainda está se processando. Serão, portanto, doze textos

narrados em primeira pessoa, cujos narradores serão indicados por seus nomes

próprios, usados como subtítulos. A situação avança, sempre numa mesma direção

e os leitores se darão conta também progressivamente dos desdobramentos da

situação proposta. Cada personagem-narrador retoma a narrativa do ponto exato

em que foi deixada por seu predecessor. Não estão, entretanto, contando

coletivamente uma história. Os leitores tomam ciência da sucessão de eventos

ocorridos através do filtro da consciência de cada um dos personagens. Há, além

dos doze personagens, uma décima terceira voz. Antes da fala de cada um dos doze

prisioneiros, haverá sempre fragmentos de textos desse outro. Serão, portanto, ao

todo, treze diferentes focos narrativos que conduzirão a trama. Há claros indícios

de que a décima terceira voz pode ser atribuída ao personagem Caio Fernando

Abreu. Nunca ousaríamos afirmar que ela pertence ao cidadão Caio Fernando

Abreu ou à difusa figura discursiva do autor. De qualquer forma, podemos

perceber claramente que se trata da voz de uma força que se esforça para estruturar

o que está sendo narrado.

De fato, o narrador é uma das instâncias mais complexas e instigantes

presentes em Dodecaedro. Além da narrativa ser conduzida pelos doze

personagens e existir uma instância, supostamente autoral, que aparece sob o
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nome de décima terceira voz, há, ainda, a indicação de que a narrativa esteve

sendo escrita todo o tempo pelo último personagem a se manifestar, Anaís.

Tratemos, a partir de agora, das intervenções da décima terceira voz. Tais

intervenções ressaltam o caráter de construção narrativa do conto em questão, não

permitindo que os leitores se esqueçam de que estão lendo uma obra de ficção,

escrita com o esforço de um narrador que se revela e revela suas dificuldades. Por

outro lado, não se pode afirmar que esse narrador que se revela seja algo mais do

que mais uma entidade ficcional. Não se deve confundir a décima terceira voz com

a voz do cidadão Caio Fernando Abreu ou com a do autor.

Na introdução, Para não gritar, que vem assinada e datada, há a seguinte

passagem:

As três histórias, noturnos ou novelas que o compõem [o livro]
estão publicadas exatamente na ordem cronológica em que foram escritas.
A primeira, Dodecaedro, começou a nascer nos feriados de carnaval
passados perto de Itu, no sítio de Ana Maria Braga e Ninho Moraes. Foi
tão intenso o primeiro lampejo que precisei voltar à São Paulo deserta,
sentar na máquina e começar imediatamente a filtrar o que apenas se
esboçava.421

Tal passagem pode ser relacionada diretamente com o Primeiro fragmento

da décima terceira voz:

O tom, o problema é o tom. A tua mão está débil. Parece que não
ousas. Espera um pouco, certa paciência. Quem sabe se eu explicasse como
me veio, ajudaria? Mas ajudaria a quem, a quê? Não me pergunta ainda,
só depois talvez quase saberei. É que o tom, eu te falava do tom. Sei, mas
lá o tom, maldição, era exatamente esse. Mas assim... diluído? Assim
contido? Espera: havia o rio, depois o mato. Foi entre o rio e o mato que
me veio. Da casa chegavam uns acordes obsessivos de piano. E da
memória, juntos, me brotaram uns versos falando nos cães. Não éramos

421 - Idem. p. 11
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doze, aquelas pessoas não me interessavam. Eu não as amaria, elas nunca
me amariam, a não ser estonteadamente, por levezas, distrações. Eram
outras. Era carnaval, pleno carnaval. Eu precisava voltar, elas queriam
nascer, eu não as conhecia. Sabia apenas que estavam cercadas, que eram
doze, que havia um rio, um mato, um piano tocando sem parar dentro da
casa branca. No início da noite, no fim do verão.422

As ligações entre os dois trechos são evidentes. Dessa forma, a introdução já

é parte integrante do universo ficcional que estaremos abordando. O que reforça a

tese segundo a qual o livro em questão pode ser também lido como uma única

narrativa. Podemos, portanto, atribuir a décima terceira voz ao personagem Caio

Fernando Abreu. Tal personagem se manifesta desde a introdução e paira, como

uma sombra, uma força que estrutura a narrativa, do começo até o fim. Devemos

estar alertas, portanto, à utilização já ficcional da introdução de Triângulo das

Águas e de outros elementos aparentemente neutros ou pouco importantes, como

as localizações e as datas (presentes no final de Pela Noite) e o índice remissivo (no

qual, aliás, podemos encontrar o nome de Hilda Hilst).

Curiosamente, a partir da introdução, elementos supostamente periféricos à

narrativa vão interpenetrando no corpo textual, esse sim explicitamente ficcional.

Conforme apontamos, Dodecaedro é uma espécie de transposição da epígrafe, o

poema Uma flor num buraco de calçada, para uma linguagem de prosa de ficção.

Tal fato é explicitado desde o início da referida narrativa, através da fala do

personagem Raul, o primeiro a se manifestar, depois, evidentemente, da décima

terceira voz:

Alecrim, artemísia, absinto, boldo, manjericão, verbena,
camomila: eu estava na cozinha fazendo chá de ervas do campo
quando soltaram os cachorros loucos.423

422 - Idem. p 21
423 - Idem. p. 22
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Porém, além de falar do chá de ervas do campo, presente na epígrafe, Raul

também se refere ao “som do piano vindo da sala” 424. Esse som de piano, por sua

vez, se liga “aos acordes obsessivos de piano”, presentes na primeira intervenção

da décima terceira voz. Tal intervenção, vimos, se relaciona com a introdução,

Para não gritar, datada e assinada pela entidade ficcional Caio Fernando Abreu.

Tal fato, portanto, quase nos faz supor a presença do piano no sítio de Ana Maria

Braga e Ninho Morais, em Itu, no qual, segundo o narrador que articula a

introdução, ocorreram os primeiros lampejos que deram origem ao livro Triângulo

das Águas.

No Segundo fragmento da décima terceira voz425, continuam a aparecer

indícios que permitem relacionar tais intervenções com a introdução Para não

gritar:

Porque eles queriam nascer, eu voltei na manhã seguinte para a
Grande Cidade Vazia. O cimento das avenidas da Grande Cidade
Vazia cheio somente de serpentinas, restos de confete,
preservativos esporrados, trapos de cetim, flores de plástico,
garrafas quebradas, máscaras partidas, pontas de cigarro, latas
de cerveja. Fomos avançando pelo meio do lixo da alegria. Era
manhã. Ele me deixou na porta. Então comecei.426

Três aspectos gostaríamos de destacar no trecho acima. O primeiro é a

articulação do referido trecho com a introdução do livro. Tal articulação se torna

evidente porque tanto o personagem Caio Fernando Abreu quanto a décima

terceira voz voltam, em pleno carnaval, à cidade de São Paulo. Nota-se que tal

retorno repentino é motivado por uma exigência dos personagens que “queriam

424 - Idem. p. 22
425 - Idem. p. 24
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nascer”. É pertinente, portanto, considerarmos que a décima terceira voz é, no

mínimo, a voz de uma espécie de alter ego do personagem que assina e data a

introdução.

O segundo aspecto que destacaríamos é a visão crua do caos urbano,

presente em várias obras de Caio Fernando Abreu. Os grandes centros urbanos,

especialmente São Paulo, são presenças constantes nas narrativas engendradas por

Caio. Seus personagens estão constantemente “avançando pelo meio do lixo da

alegria” urbana, seja ou não manhã de carnaval. Afinal, sempre é carnaval nas

noites de nossas megalópoles espetacularizadas. Escolhemos estudar o romance

Onde andará Dulce Veiga? exatamente para podermos dar destaque às misérias e

maravilhas urbanas que caracterizam as obras de Caio Fernando Abreu.

O terceiro elemento que merece destaque é a referência a personagens que

estarão em contato com a décima terceira voz. Sem se aprofundar ou se preocupar

em nos contar sua história, afinal a história que merece destaque será a dos doze

amigos presos, a décima terceira voz nos deixará entrever acontecimentos de sua

vida pessoal. No Segundo fragmento, aparece uma amiga que deseja a companhia

da décima terceira e aparece uma referência à outra pessoa, referida apenas pelo

pronome “ele”, pela qual a décima terceira voz diz estar esperando, enquanto se

esforça para contar a história dos doze “fetos delicados” que “queriam nascer”.

No Terceiro fragmento da décima terceira voz ocorre um deslocamento

espacial/temporal que não deixa os leitores saberem com certeza em que

lugar/tempo está o personagem que articula a narrativa. Surgem referências a uma

situação em que o narrador é tomado por contrações insuportáveis e é ajudado por

426 - Idem. P. 25
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“ela” (supostamente a mesma amiga que solicita a companhia do narrador no

Segundo fragmento). Surgem referências a uma enfermeira e a uma “injeção para

esquecer”, o que nos faz supor a existência de alguma espécie de internação

hospitalar ou psiquiátrica. Entretanto, não se pode saber claramente se o

lugar/tempo em que a décima terceira voz escreve em São Paulo está sendo

lembrado no momento dessa internação ou se o momento da internação é que é

objeto de lembrança. Conforme podemos notar, o tempo linear e o espaço

tridimensional do paradigma cartesiano-newtoniano (e das narrativas tradicionais)

não servem mais à prosa holística de Caio Fernando Abreu. Tanto Caio Fernando

Abreu quanto Hilda Hilst se afastam da leitura euclidiana de tempo e espaço e não

respeitam mais as regras convencionais da narrativa, nas quais a ação se passa em

um tempo e em um espaço homogêneos. As narrativas de Caio Fernando Abreu e

Hilda Hilst tendem a tornar todos os tempos presentes e todos os espaços

imediatamente acessíveis à consciência.

Destaque-se ainda nesse fragmento a fusão entre elementos mitológicos da

cultura clássica grega com os orixás da umbanda e do candomblé. A busca de

recuperação da fé, presente no referido trecho e em outros textos de Caio Fernando

Abreu, será melhor abordada quando estivermos tratando do livro Onde andará

Dulce Veiga?

No quarto fragmento, reaparece uma passagem que revela a natureza

epifânica da narrativa: “Disse a ela, é necessário o escuro porque dele brota a luz”

427. A cegueira luminosa do xamã descentrado reaparece. Porém, a prosa de Caio

Fernando Abreu não dá origem a nenhum messias holístico de plantão, a nenhum

427 - Idem. p. 32
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mistificador barato. Não estamos aqui no universo da transcendência fast food de

muitos dos livros de auto-ajuda. Por isso, logo depois da frase acima, o próprio

narrador é capaz de ironicamente desconstruir seus arroubos extáticos:

Disse a ela, é necessário o escuro porque dele brota a luz. Como uma larva
no interior visguento da crisálida, sem supor que a borboleta será seu
próximo momento. Tão bíblico, ai, tão edificante. Toma cuidado, senão
daqui a pouco escreverás que viste uma pomba branca cruzando
mansamente os céus, talvez uses até o plural (não te atreverias a dizer
‘firmamento’, não?), e era sexta-feira, dirias, dia de Oxalá. Foi exatamente
o que vi, mas esquece.428

Ao saber rir de seus próprios êxtases, o narrador em questão afasta-se de

pretensões messiânicas e poupa seus leitores do tom arrogante, institucional e

autoritário dos discursos sobre a transcendência que se levam excessivamente a

sério.

Percebe-se ainda, no Quarto fragmento, a interpenetração do espaço/tempo

onde/quando os doze amigos estão presos no tempo/espaço em que a décima

terceira voz está:

“O ar é muito puro lá, chega a doer nos pulmões, eu disse quando ele
espatifou as doze xícaras. Nenhum de nós poderia voltar atrás. Nem
avançar ou parar de contar. Eu era o décimo terceiro. E estava mudo.429

Não há, portanto, qualquer hierarquia entre o narrador externo, a décima

terceira voz, e os narradores internos, demais personagens, que participam

diretamente da trama. Todos são personagens e narradores igualmente envolvidos

numa determinada situação problemática.

428 - Idem. p. 32
429 - Idem. p. 32
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O Quinto fragmento da décima terceira voz não faz qualquer referência à

situação vivida pelos doze amigos aprisionados. Nele, a décima terceira voz revela

que, depois de meses, “ele” teria voltado. Começa a se tornar mais claro, pelo

lirismo apaixonado desse fragmento, que “ele” é objeto do desejo da décima

terceira voz. Porém, depois dessa volta, “ele” teria desaparecido outra vez. Tal

desaparecimento levou a décima terceira voz a viver uma profunda experiência de

abandono. Podemos supor que tal abandono teria levado à internação psiquiátrica

do narrador responsável pela décima terceira voz:

“Ele me ensinou que as pedras eram vivas. Desde então eu as
mantenho imersas em copos cheios d’água, para que cresçam. São
muitas. Agora espero outro. Que como ele, não será mais do que
Uma Nova Metáfora do Encontro. Por enquanto espio as pombas
nas cumeeiras. Quando não há música, canto. Quando paro de
cantar, como maçãs. Os talos estão jogados pelo quarto, entre os
lençóis. Apodreceram como meus sentimentos, jogados na Via-
Láctea. Esfrego a lâmpada, mas o gênio se foi. Talvez me bata
outra vez contra as grades da janela até me levarem para a mesa
de choques.430

Portanto, além do foco narrativo principal (onde doze amigos se encontram

supostamente cercados por cães ferozes e enlouquecidos), temos nossa atenção

dirigida para uma segunda história que se descortina, de maneira subliminar,

diante de nossos olhos. Ela se passa, podemos supor, enquanto a décima terceira

voz dá vida aos “doze fetos delicados” que “queriam nascer”.

Podemos tentar ordenar assim a segunda história aparentemente incidental:

o narrador, identificado pela décima terceira voz estava passando o feriado de

carnaval no campo. Volta à Grande Cidade Vazia, São Paulo, ainda em pleno

feriado, obrigado por seus personagens que queriam nascer. Ele, possivelmente, é

430 - Idem p. 35
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trazido por seu amado, do campo até sua residência. Durante o processo de

construção da história dos doze amigos aprisionados, deu-se não só a experiência

de reencontro e desencontro com o amado como também o sofrimento que teria

levado o dono da décima terceira voz a uma internação, possivelmente numa

clínica psiquiátrica.

O aspecto mais interessante, entretanto, é que essa segunda história pode

ser interpretada como um elemento da narrativa muito mais significativo e

articulado com o todo do que qualquer espécie de interferência confessional

incidental. De fato, os fragmentos da décima terceira voz funcionam como vértices

que articulam o texto Dodecaedro com as duas outras faces do Triângulo das

águas. Conforme tivemos oportunidade de afirmar, esse livro pode ser lido como

uma única narrativa e também como um livro composto de três contos isolados.

Desejamos destacar que a experiência de abandono e loucura esboçada em

Dodecaedro, nos fragmentos da décima terceira voz, será retomada – de forma

mais direta – no conto (ou no capítulo) seguinte, O marinheiro. De fato, conforme

foi explicitado em Para não gritar, Triângulo das águas é uma obra que repousa

sobre a simbologia dos signos da água, onde os aspectos emocionais merecem

destaque. Depois de superada a dor do abandono, esboçada em Dodecaedro e

aprofundada em O marinheiro, em Pela Noite vemos renascer as possibilidades de

novo encontro amoroso. Por isso, mais do que funcionar como interferências

acidentais, os fragmentos da décima terceira voz são finíssimos fios do tecido

emocional com o qual é urdido todo o Triângulo das águas.

A propósito, o tema do abandono amoroso e da loucura é recorrente nas

obras de Caio Fernando Abreu. Logo, teremos a oportunidade de destacar este
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aspecto em particular. Será preciso, entretanto, antes, afirmar: no Sexto fragmento

da décima terceira voz, temos a oportunidade de encontrar um texto com alto teor

de ligação intertextual com outros momentos da criação literária de Caio Fernando

Abreu e com outros textos (não só literários, mas também musicais) de autores

diversos. Nele há, por exemplo, uma passagem que é uma retomada, com

conseqüências um pouco menos violentas, do conto Terça-feira gorda431, de

Morangos mofados. As duas narrativas relatam a aproximação progressiva de dois

homens que estão dançando, atraídos um pelo outro. Nos dois textos, o desejo de

tocar no corpo do outro se vai tornando cada vez mais irresistível e é explicitado

pelo narrador (que é, nos dois textos, um desses homens). Em ambos os casos, a

efetivação do contato corporal acaba tendo conseqüências desastrosas: uma

claramente explicitada (a agressão dos dois por parte de um grupo homofóbico

enfurecido, em Terça-feira gorda) e outra apenas sugerida ( a “queda” do narrador

durante a dança que, de alguma forma, se associa à perda do ser amado).

A natureza coreográfica da prosa de Caio merece aqui ser destacada. As

ações de seus personagens poderiam muito bem ser registradas através de alguma

espécie de notação coreográfica. Eles se movem e se relacionam entre si como se

fossem bailarinos ou instrumentos de uma orquestra ou conjunto musical.

Freqüentemente, Caio Fernando Abreu nos sugere até a trilha sonora que deve

acompanhar suas narrativas e personagens, como fez em Dodecaedro ( Köln

concert, de Keith Jarret) e em Pela Noite ( Years of Solicitude, de Astor Piazzolla e

Gerry Mulligan).

431 ABREU, Caio Fernando. Terça-feira gorda. In: Morangos mofados : contos. 9. ed. São Paulo :
Companhia das Letras, 1995.
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A dança também aparece na prosa de Caio Fernando Abreu como um

elemento relacionado com a alegria (muitas vezes, desesperada, superficial e fugaz)

do mundo das diversões e do entretenimento. A esse respeito, gostaríamos de

destacar outras intertextualidades que podem começar a ser vislumbradas a partir

da presença da dança no Sexto fragmento da décima terceira voz. No texto de Pela

noite432, aparece uma citação do conto Os sapatinhos vermelhos, de Andersen.

Nela há uma espécie de condenação maligna que obriga o personagem do conto de

Andersen (uma menina) a dançar para sempre, já que havia teimado em usar os

sapatinhos encantados que eram objeto de proibição. Esse mesmo conto infantil e

essa mesma temática serão retomados no conto Os sapatinhos vermelhos433, do

livro Os dragões não conhecem o paraíso. Em ambos os casos, em Pela Noite e em

Os Sapatinhos Vermelhos, a questão abordada será o conflito entre a verdadeira

busca de realização amorosa (ou a verdadeira capacidade de lidar com a perda do

ser amado) e a desesperada fuga em direção ao universo da diversão (inclusive da

diversão sexual) e do entretenimento. O conflito presente nas obras de Caio

Fernando Abreu entre o mundo contemporâneo espetacularizado e a verdadeira e

pessoal busca espiritual e amorosa será retomado quando estivermos estudando o

livro Onde andará Dulce Veiga?

Uma outra ligação intertextual, entre o Sexto fragmento e o conto O mar

mais longe que eu vejo434, nos permitirá retomar e desenvolver, agora, um tema

mencionado há alguns parágrafos acima: a recorrente relação nas criações de Caio

432 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 136.
433 - ABREU, Caio Fernando. Os sapatinhos vermelhos. In: Os dragões não conhecem o paraíso.
São Paulo : Companhia das Letras, 1988. pp. 69-80.
434 - ABREU, Caio Fernando. O mar mais longe que eu vejo. In: Inventário do ir-remediável. Porto
Alegre : Sulina, 1995. pp. 45-50.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


344

Fernando Abreu entre abandono amoroso, aprisionamento/isolamento (voluntário

ou compulsório) e loucura/doença. O texto O marinheiro é mais um exemplo de

retomada deste mesmo tema. Porém, há no Sexto fragmento e em intervenções

posteriores da décima terceira voz uma ligação ainda mais forte com o conto O

mar mais longe que eu vejo. De fato, os fragmentos da décima terceira voz, O mar

mais longe que eu vejo e O marinheiro podem perfeitamente ser lidos como

manifestações de um mesmo personagem abandonado,

estigmatizado/discriminado, doente/enlouquecido. Sem dúvida, além do abandono

do ser amado, os preconceitos sociais diante das ligações amorosas homoeróticas

são responsáveis pela clausura e pelo enlouquecimento dos personagens

narradores dos três textos aqui mencionados. Nos três textos, os outros (a voz

corrente e os olhos vigilantes do corpo social) são vistos como ferozes e perigosos

censores que precisam ser evitados. Os três personagens narradores (que, na

verdade, parecem ser um único) precisam esconder suas cicatrizes, seu passado,

seus desejos para não serem alvos, novamente, de censura, aprisionamento e

mesmo tortura. Nesses textos, o prazer e o desejo sexual homoerótico aparecem

sempre acompanhados de violenta censura social, como nesta passagem do Sexto

fragmento:

Mas havia um esboço de prazer quando nos tocávamos, na dança.
E o próprio prazer, aquela noite. Gritos de gozo, mordidas, pêlos
melados da porra do outro. Disse a ele que conhecia o gosto.
Quando me permitem descer a colina, as pessoas olham com
suspeita minha cabeça raspada: as cicatrizes expostas denunciam
que estive lá. Não há como escondê-las, as marcas de Obaluaê. Por
ter estado lá, quem sabe, um Quase Encontro merece punição? Me
explica, que às vezes tenho medo. 435
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Ou nessa outra passagem análoga de O mar mais longe que eu vejo:

Havia outras pessoas, sim. Não aqui, mas lá, bem para lá
do mar que eu avistava de cima da elevação e que é o mar mais
longe que eu vejo. Mais longe ainda tinha gente, a gente que me
trouxe para cá. Só não lembro mais por quê. Verdade, eu tinha
qualquer coisa assim como andar de costas, quando todos andam
de frente. Qualquer coisa como gritar, quando todos calam.
Qualquer coisa que ofendia os outros, que não era a mesma deles e
fazia com que me olhassem vermelhos, os dentes rasgando as
coisas, eu doía neles como se fosse ácido, espinho, caco de vidro.
Então eles me trouxeram.436

Além da sensualidade crua, presente na citação do Sexto fragmento e

também ao longo de trechos não citados O mar mais longe que eu vejo, além do

discurso consciente e explicitamente ex-cêntrico, gostaríamos de destacar um outro

aspecto que chama atenção nos textos mencionados: ao transformar qualquer

diferença em possível alvo de discriminação, censura e perseguição, ao misturar

(em O mar mais longe que eu vejo) a perseguição política de militares com a prisão

motivada “por qualquer coisa que ofendia os outros”, Caio Fernando Abreu

consegue ampliar a abrangência de seu discurso. O discurso parte do ponto de vista

de um ex-cêntrico que parece ser alvo de preconceito e perseguição por causa de

sua condição homoerótica. Entretanto, fica claro para seus leitores que qualquer

diferença (sexual, étnica, política, moral...) pode ser alvo de perigosa discriminação

e perseguição. Assim, as criações literárias de Caio Fernando Abreu desafiam a

persistência da hegemonia do patriarcado e seus valores e preconceitos morais e

apontam na direção da construção um novo paradigma holístico, feminista,

ecológico e multiculturalista. De fato, o empreendimento literário de Caio

Fernando Abreu está muito distante de qualquer espécie de gueto. Não há qualquer

435 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991.p. 39
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distinção profunda entre o amor e o amor homoerótico nas obras de Caio Fernando

Abreu. O tratamento dado ao homoerotismo faz apenas com que ele apareça como

mais uma das formas possíveis de relação amorosa, com seus encontros e

desencontros inevitáveis, não fosse o fato de haver uma perigosa rejeição social ao

homoerotismo. Assim como os loucos, os criadores e místicos obcecados, os velhos

e os animais das obras de Hilda Hilst, os solitários outsiders, drogados,

homossexuais, enlouquecidos, os herdeiros do fracasso do sonho contracultural das

obras de Caio Fernando Abreu compõem uma vasta galeria de heróis ex-cêntricos

que cumprem a função de demonstrar que existem seres humanos que não se

enquadram nos parâmetros rígidos da normalidade socialmente aceita no

Ocidente.

As criações de Caio Fernando Abreu têm um evidente e freqüente diálogo

intertextual com as obras de Fernando Pessoa. Em Triângulo das águas, apesar do

nome de Pessoa estranhamente não constar no índice remissivo, há, na introdução,

uma explícita referência a Pessoa Fernando Pessoa, na qual ficamos sabendo que O

marinheiro, de Caio, é uma homenagem ao texto homônimo de Fernando Pessoa.

Logo, iremos desenvolver o tema da aproximação entre o drama estático, de

Fernando Pessoa, e o texto de Caio Fernando Abreu. Nesse momento, gostaríamos

de apontar o caráter intersecionista do seguinte trecho do Sétimo fragmento da

décima terceira voz:

436 - ABREU, Caio Fernando. O mar mais longe que eu vejo. In: Inventário do ir-remediável. Porto
Alegre : Sulina, 1995. pp. 48-49
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Os garis limpam os restos da feira. Encosto a cabeça no tronco da
árvore. Fecho os olhos, ofuscado pelo excesso de luz. Difícil
conciliar a manhã de fora com a treva de dentro.437

Muitas vezes, nos textos de Caio Fernando Abreu, o plano interno de um

nebuloso mundo de presságios oníricos aparece misturado e contraposto ao plano

externo objetivo, numa prática que parece seguir os princípios estéticos

intersecionistas desenvolvidos por Fernando Pessoa. Teremos oportunidade de

retornar a esse tema durante o estudo de O marinheiro.

O oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro fragmentos da décima

terceira voz nos revelam uma interessante aproximação intertextual com as

criações literárias de Hilda Hilst. Há mesmo uma citação explícita, no Nono

fragmento, da primeira frase de Fluxo438, de Hilda Hilst. Em todos os fragmentos

mencionados, o tom adotado pela décima terceira voz é nitidamente hilstiano. O

narrador, ao se perceber caminhando na direção de um tipo de transcendência

abstrata e ascética, nos moldes da religiosidade patriarcal judaico-cristã, não

recorre, como fizera no Quarto fragmento, apenas à ironia contra seus próprios

devaneios. Ele opta por buscar, como faz Hilda Hilst, um lugar para a carne no

coração de Deus. Escolhe afirmar a transcendência sem negar a imanência. Este é

justamente o caminho seguido pelos momentos mais sacrílegos (e, portanto,

religiosos) dos textos de Hilda Hilst. Caio também se deixa levar pelo impulso beat

de bater e beatificar. Mergulha também ele em sua própria animalidade pulsional

em busca de transcendência:

437 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 42
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Por um momento, cede. Não sejas assim implacável, incorruptível.
Não paires, esquece as asas. Fecha os olhos. Chafurda, chapinha.
Afunda o rosto, solta a língua. Lambe os orifícios. Deixa a baba
escorrer. Geme, cadela no cio. Como um macaco, acaricia teus
próprios colhões. Estende tua pata peluda para o Outro,
delicadamente. Cata os piolhos do Outro. Deixa que catem os teus.
Esmaga entre os dentes, engole. Fala-me do gosto.439

O Outro, mencionado acima, pode ser interpretado apenas como um outro

ser humano. Entretanto, o tom francamente hilstiano do texto nos permite também

interpretá-lo como uma referência à divindade patriarcal judaico-cristã. Em

inúmeras passagens de A obscena Senhora D. e em outros textos, Hilda Hilst assim

nomeia a figura divina em contraposição ao ser humano. Caio, no fragmento

citado, parece caminhar na mesma direção seguida por Hilda Hilst. A busca de

ambos parece ser a de uma transcendência profana e telúrica. Ambos esquecem as

asas ascensionais dos anjos da religiosidade judaico-cristã e partem em direção a

terra firme. Mergulham fundo na imanência e buscam reencontrar uma dimensão

sagrada da comunhão carnal. Em lugar de partirem em direção do inatingível Deus

patriarcal da tradição judaico-cristã parecem querer reencontrar a esquecida

divindade feminina ligada aos cultos orgiásticos da Grande Mãe.

O Décimo segundo fragmento anuncia o fracasso natural de toda

configuração simbólica da realidade. O real permanece sendo impossível, apesar

dos esforços da astrologia, da literatura, da ciência, da simbologia pitagórica, das

teses de doutorado, dos ensaios... Assim se expressa a Décima terceira voz:

“Não consegui. Do grande esforço através dos doze meses, doze
signos, doze faces, só guardo essa certeza. Que tonta travessia.
Tudo bem, descansa. Faz parte, não conseguir. Como Sísifo, se
queres mitologias. Queres ainda? Por favor, estou farto. Brilhos
baratos, as jóias eram todas falsas. Está certo, mas não quiseram
te fazer mal. O mal não existe reverso do bem. (...) Talvez consiga

438 - HILST, Hilda. Fluxo-floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 22
439 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 46
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acordar amanhã finalmente livre de tudo isso. Terei apenas um
corpo, poucos pensamentos, todos pequenos. Sei que foi inútil
quando vejo obstinados recomeçar e recomeçar sempre. Uma
serpente que morde a própria cauda, um círculo infinito de
enganos, Maya.(...)440

Paradoxalmente, leitor, a explicitação desse fracasso, quase ao final do conto

Dodecaedro, nos ajuda a continuar nosso, desde já, fracassado ensaio de crítica

literária, tonta travessia. A sensação de fracasso explicitada é aquela que

acompanha todo ser humano que busca apreender simbolicamente qualquer

realidade, seja através da ciência, da arte ou da magia. Duramente, temos que

encarar nossas limitações. E isso nos liberta. Nunca conseguiremos dar conta de

expressar inteiramente os variados matizes (brilhos de jóias falsas?) que julgamos

vislumbrar nas obras de autores como Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, dentre

tantos outros. Nunca, porém, poderemos abdicar de tentar. A lúcida confissão de

insucesso do tresloucado dono da décima terceira voz nos coloca mais conscientes

e conformados diante de nossas próprias tentativas malsucedidas.

O símbolo de Oroborós ou Uróboro, serpente que morde a própria cauda e

simboliza tanto a união de dois princípios opostos (Yang e Yin) quanto o eterno

retorno, o círculo indefinido dos renascimentos, ilustra de maneira muito clara a

tendência holística da perspectiva da realidade apresentada nos textos de Caio

Fernando Abreu.

Deve-se ainda destacar a utilização do conceito de Maya, oriundo da cultura

indiana, que muito se assemelha ao conceito marxista de ideologia, excluído,

naturalmente, o viés materialista deste último. Nossa maneira habitual (discursiva,

logocêntrica) de pensarmos os objetos (ou o que chamamos de realidade) anula-os.

440- ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 60
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O máximo que conseguimos obter, se nos apegamos demais ao que pensamos, é

“um círculo infinitos de enganos: Maya.” Ou seja, o que tomamos simbolicamente

por real, se cremos demais em nossos símbolos, nos impede de vislumbrarmos,

ainda que em fugazes momentos epifânicos, as inúmeras facetas do eterno devir em

que estamos inseridos e do qual fazemos parte. Uma das coisas que o artista

procurar realizar é dedicar-se a elaborar provisórias e limitadas visões simbólicas

da realidade, sem se apegar demais a elas. Esse parece ser um exercício realizado

por Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst.

Um pouco mais cientes de nossas limitações, nos afastamos – ao menos

provisoriamente – de Dodecaedro.

Buscaremos, agora, estabelecer um diálogo entre o drama estático O

marinheiro, de Fernando Pessoa e a narrativa homônima, de Caio Fernando Abreu

441 . Será a melhor forma de abordarmos adequadamente a narrativa que compõe a

segunda parte do livro Triângulo das Águas. Indiretamente, estaremos dando uma

pequena contribuição no estudo de um tema dos mais relevantes: verificar

possíveis desdobramentos intertextuais das obras de Fernando Pessoa sobre a

recente produção literária brasileira. Sem dúvida, Fernando Pessoa é um dos

autores de língua portuguesa que mais influências tem exercido sobre escritores

brasileiros contemporâneos (e não apenas no campo da produção de poemas).

Nas obras de Caio Fernando Abreu, é inegável a presença de Fernando

Pessoa. Porém, alguns aspectos, digamos, biográficos ou relacionados com os

contextos históricos e culturais, vividos respectivamente por Caio Fernando Abreu

441 - As referidas obras estão nas seguintes publicações:
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e Fernando Pessoa, também permitem estabelecer certas aproximações entre os

dois. Talvez não seja necessário explicitar que não pretendemos fundamentar nossa

interpretação conjunta dos mencionados “Marinheiros” sobre quaisquer possíveis

aproximações de cunho meramente biográfico. Sabemos o quanto a instância

narrativa “autor” pode ser nociva à compreensão de um texto. O autor de ficção

ocupa (em nosso imaginário social) um lugar incerto entre o escritor (ser biológico)

e o narrador (ser ficcional). Porém, podemos, com o intuito ao menos de mostrar

um pouco mais nossa face humana, ser um pouco menos sisudos em termos

metodológicos. De mais a mais, o extremo oposto formalista (no sentido genérico)

tem-se mostrado igualmente ineficaz e nocivo. Analisar o texto literário como

mero engenho articulado com palavras, fazendo uso de mecanismos conceituais

supostamente científicos e esquecendo a face humana que se move em sua

superfície e o contexto cultural que movimenta sua profundidade, tem contribuído

apenas para reduzir a função essencialmente fundadora de sentido da poiesis

literária à mera função comunicativa. E as mazelas contemporâneas de nosso

tempo comandado pela comunicação e pela informação são evidentes.

Dentre os muitos pontos convergentes das biografias dos personagens,

Fernando Pessoa e Caio Fernando Abreu, escolhi mencionar dois: o interesse de

ambos por estudos de temas tratados como místicos (que eles bem souberam

incorporar às suas obras) e o homoerotismo (destacado por alguns biógrafos de

PESSOA, Fernando. O Marinheiro In: Obra poética. 3. ed. 16ª reimpressão (1998). Rio de Janeiro :
Nova Aguilar, 1969. E ABREU, Caio Fernando. O Marinheiro in: Triângulo das águas. 2.ed. São
Paulo : Siciliano, 1991
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Fernando Pessoa442 e claramente abordado pela obra literária de Caio Fernando

Abreu).

Acreditamos poder relacionar os estudos esotéricos dos dois Fernandos às

características das gerações a que pertenceram (respectivamente, a geração que

viveu o início do século na Europa – da qual alguns membros viriam a fazer parte

das chamadas vanguardas estéticas – e a geração que viveu os anos 60/70 em todo

o mundo ocidental – da qual alguns elementos viriam a tomar parte do fenômeno

cultural e político conhecido como contracultura).

As vanguardas estéticas do início do século tiveram uma relação, no

mínimo, ambígua com a leitura científica da realidade proposta na época em que

viveram. Renato Poggioli443, ao abordar a solução buscada pelas vanguardas

européias para solucionar a questão filosófica e científica do objetivismo versus

subjetivismo, identifica a presença de duas tendências na época: uma mais

abstracionista (identificada com o espírito científico e com o que se costuma

chamar de desumanização) e outra mais psicológica (marcada pelo inconsciente

freudiano e mais próxima de uma atitude estética surrealista). Para efeito didático,

o que evidentemente sempre implica certa simplificação perigosa, poderíamos opor

o futurismo (como exemplo da primeira tendência) ao surrealismo (como exemplo

da segunda). Sem dúvida, tais tendências existem. Mas existem realmente como

442 - Com relação ao presente tema, gostaria de destacar a leitura de duas obras:
SIMÕES, João Gaspar. Fernando Pessoa – breve história da sua vida e obra. Lisboa : Difusão

Editorial Ltda. , 1983. Em que se destaca a ausência da figura paterna e a presença destacada da
mãe na primeira infância de Fernando Pessoa e se mostra a sublimação amorosa buscada pelo
poeta até atingir um estágio de total ausência de amor.

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Fernando Pessoa : aquém do eu, além do outro. São Paulo : Martins
Fontes, 1982. Em que a problemática do homoerotismo de Fernando Pessoa é abordada de forma
bastante lúcida e com grande proveito crítico.
443 - POGGIOLI, Renato. The theory of the avant-garde. Cambrigde, Massashusetts : Harvard
University Press, 1981.
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tendências. Concordamos com a leitura de Merquior444: “toda a arte moderna foi

vocacionalmente surrealista”. Mesmo no mais abstrato Mondrian, pulsa certa

atitude surrealista. Uma negação do princípio de realidade em nome da autonomia

do imaginário. Porém, a aceitação dessa autonomia do imaginário por parte das

vanguardas estéticas modernistas não é necessariamente uma negação da

superioridade do discurso científico sobre outros discursos, característica

ideológica hegemônica na época – e, de certa forma, ainda hoje presente. As

vanguardas tiveram uma atitude diferente do Realismo diante da Ciência porque a

Ciência que influencia os realismos é de natureza positivista, enquanto que a do

século XX é já uma atividade marcada pela teoria da relatividade, pelo socialismo

científico, pela psicanálise etc.

Fernando Pessoa, vivendo em um país que ficara à margem da Europa

capitalista e tecnológica, tendo, entretanto, uma educação cosmopolita, absorveu

de forma curiosamente original a vocação surrealista de sua geração. Há mais do

que mero decadentismo de recorte romântico na utilização estética que faz de seus

estudos esotéricos. O mesmo impulso de exploração das potencialidades do

inconsciente presente na psicanálise e na arte surrealista está presente nas obras de

Fernando Pessoa e ele não se nega a utilizar seus conhecimentos de esoterismo

nessa exploração. O pensamento de Fernando Pessoa é essencialmente não binário

e não dicotômico. Ao incorporar às suas criações “a voz solitária, sóbria, pausada,

de um poeta que constrói sua linguagem com base na negação sistemática da

metáfora” 445 (Caeiro), Fernando Pessoa não nega, como o fazem alguns críticos,

444 - MERQUIOR, José Guilherme. Formalismo e tradição moderna. Rio de Janeiro : Forense
Universitária, 1974. p. 87
445 - KUJAWSKI, Gilberto. Fernando Pessoa, o outro. 3 ed. Petrópolis : Vozes, 1979. pp. 14.
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usando de um pobre raciocínio binário, o extremo oposto (Fernando Pessoa, ele-

mesmo). Ao dar voz ao futurista Álvaro de Campos, Fernando Pessoa não

desqualifica os ares clássicos de Ricardo Reis. Fernando Pessoa não escolhe entre a

ciência e o saber esotérico. Não escolhe e nem tenta espécie alguma de síntese

conciliatória. Seria uma deliciosa tarefa levantar os pontos de vista de Fernando

Pessoa, derivados de seus estudos místicos, que, justamente por não se

submeterem aos parâmetros do pensamento científico da época, acabaram dotando

sua obra da atualidade que hoje têm.

Também Caio Fernando Abreu soube incorporar às suas obras vários

elementos relacionados com os conhecimentos esotéricos (I Ching, yoga,

astrologia, umbanda, Santo Daime, búzios etc.). Seu interesse por conhecimentos

místicos também está relacionado com o contexto cultural em que viveu e pelo qual

foi, sem dúvida, influenciado. A leitura da realidade do referido autor tem

certamente um viés contracultural. Conforme tivemos oportunidade de afirmar, o

projeto ideológico da contracultura era fazer uma revolução dentro da cultura

ocidental, considerada neurótica (numa perspectiva freudiana) e alienante (numa

perspectiva marxista). Um dos alvos privilegiados de crítica da contracultura foi o

modelo científico e tecnológico ocidental, já então acusado de destruir o meio

ambiente, causar problemas à saúde, alienar o trabalhador, tornar neuróticos os

seres humanos e desconsiderar a diversidade cultural do planeta, impondo como

único o padrão ocidental. A contracultura buscou, então, valorizar outras formas de

conhecer e se relacionar com o mundo: surgiram terapias e formas de expressão

artísticas e filosóficas alternativas, muitas delas derivadas de matrizes culturais não

ocidentais; foram recuperadas práticas ocidentais de conhecimento que haviam
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sido postas de lado pela ciência hegemônica; houve todo um questionamento do

saber livresco e institucional predominante no ocidente. A contracultura colocou

em cheque a suposta superioridade do discurso científico sobre outros discursos.

No plano filosófico, sem dúvida, essa superioridade suposta já havia sido

questionada. Nunca, porém, através de um movimento cultural tão abrangente.

Um outro ponto da biografia que permite que se faça uma aproximação

entre os dois Fernandos está relacionado com o homoerotismo. Neste ponto,

entretanto, há uma diferença clara. O homoerotismo de Fernando Pessoa é um

problema levantado por alguns de seus biógrafos e críticos (não estando presente

de forma explícita em suas obras). Caio Fernando Abreu, entretanto, de forma

coerente com o contexto cultural dos anos 60 (caracterizados pela eclosão de

movimentos sociais de várias das chamadas minorias), assumiu plenamente suas

inclinações homoeróticas, como cidadão e como escritor. Embora o significado de

seu trabalho artístico ultrapasse – e muito – qualquer limitação que pretenda

aprisioná-lo em um gueto, não se pode deixar de reconhecer que a temática do

homoerotismo é um aspecto presente em suas obras.

Leyla Perrone-Moisés446, em Fernando Pessoa : aquém do eu, além do

outro, defende a tese que a cisão (muitas vezes mascarada em fusão) entre

pensamento e sentimento, característica da obra de Fernando Pessoa, tem sua

origem existencial em uma luta do pensamento contra o sentimento (pulsão

homoerótica). E afirma: “Pessoa manietou a si mesmo, vestiu por conta própria a

camisa de força de seus versos neoclássicos, cujo rigor formal atinge um nível de

446 - PERRONE-MOISÉS. Op. Cit. pp. 15-17
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abstração único na língua portuguesa.447” As manifestações heteronímicas,

especialmente as de Álvaro de Campos são, digamos, algo como o retorno do

reprimido. Busca desesperada de algum preenchimento do “vácuo-Pessoa”.

Segundo Leyla Perrone-Moisés, a poesia de Fernando Pessoa nasce mais de uma

ausência de ser do que de um excesso. Sem admitir ser ele próprio, ser seu próprio

corpo (com seus desejos), Fernando Pessoa transformou a si próprio num

personagem de ficção.

Feitas às impertinências biográficas todas, passemos à interpretação

conjunta dos dois O marinheiro.

O empreendimento artístico de Fernando Pessoa parece particularmente

consciente da anterioridade da metáfora poética – “O Mytho é o nada que é tudo”

448 – diante de qualquer espécie de analogia (religiosa, histórica, filosófica,

científica etc.). A poiesis pessoana é – intencionalmente e com enorme consciência

– uma instância discursiva fundadora de sentido. A poesia de Fernando Pessoa

parece reinventar (expandir) certos aspectos do que chamamos realidade e não

meramente comunicar determinada visão de mundo. Daí porque são comunicadas

visões de mundo tão díspares quanto às visões de mundo de seus heterônimos.

O procedimento literário de Fernando Pessoa é, essencialmente, dramático.

Não divergimos da opinião de Leyla Perrone-Moisés449, segundo a qual há uma

estratégia de ocultamento da cisão interna de Fernando Pessoa em afirmações

como: “Sou um poeta dramático” 450. Não há como estabelecer parâmetros

segundo os quais avaliemos o grau de controle de um artista sobre aquilo que

447 - Idem. p. 17
448 - PESSOA, Fernando Mensagem. Obra poética. p. 72
449 - PERRONE-MOISÉS. Op. Cit. p. 19
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expressa em suas obras. Percebemos, entretanto, que não é mera farsa

intelectualmente orquestrada o “drama em gente” de Fernando Pessoa. Por outro

lado – e é isso que efetivamente importa apontar –, o resultado literário da cisão

interna, percebida por Leyla Perrone-Moisés e também por João Gaspar Simões, é

um empreendimento artístico caracteristicamente dramático.

Não importará aqui determinar que tipo de gênero literário será

predominante na estrutura dos poemas dos heterônimos (dentre os quais,

concordando com o ponto de vista de José Clécio Basílio Quesado451, incluímos

Fernando Pessoa ele-mesmo, “considerando as poéticas heterônimas tão

verdadeiras quanto a ortônima”.) Queremos, sim, chamar a atenção para o

aspecto dramático que rege o empreendimento literário de Fernando Pessoa,

considerado em sua totalidade. Agindo poeticamente como dramaturgo, Fernando

Pessoa, sem buscar qualquer espécie de síntese dialética e sem estabelecer

hierarquias e julgamentos conclusivos, soube expressar como ninguém – através de

seus personagens heterônimos – a polifônica gama de discursos culturais com os

quais conviveu durante sua existência.

Não importa determinar, no momento, que espécie de motivação interna

moveu a formação dos heterônimos e nem verificar – se tal fosse possível – o grau

de consciência que teve Fernando Pessoa do aspecto arqueológico de sua ação

literária. O fato que nos parece relevante apontar é que, assim como propôs

Foucault, em A arqueologia do saber452, Fernando Pessoa parece tratar os

discursos de sua época não a partir de uma consciência íntima que aí se exprimisse

450 - Carta a João Gaspar Simões, in O.P., p. 676 APUD: PERRONE-MOISÉS, Leyla. Op.Cit. p. 19
451 - QUESADO, José Clécio Basílio. O constelado Fernando Pessoa. Rio de Janeiro : Imago, 1976. P.
34
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e sim como um conjunto de regras anônimas e conveniências sociais. Os

heterônimos não são expressões de subjetividades vitoriosas e sim conjuntos de

práticas discursivas ligadas às relações de poder de sua época. Todos os

heterônimos têm suas razões e nenhum deles a Razão.

Porém, a polifonia presente na arte de Fernando Pessoa é ainda mais radical

do que a que normalmente é compreendida através dos desdobramentos do

pensamento de Bakhtin453, conforme tivemos a oportunidade de afirmar, em

capítulo anterior, quando da aproximação realizada entre aspectos de obras de

Fernando Pessoa e obras de Hilda Hilst. Assim como nos textos de Hilda Hilst, não

são apenas várias vozes de fora que se articulam numa narrativa complexa.

Fernando Pessoa parece ter compreendido que somos múltiplos e contraditórios

desde o mais profundo interior.

O descentramento do sujeito454, característica típica da pós-modernidade,

parece ser o ponto de partida do empreendimento estético de Fernando Pessoa,

considerado em sua totalidade. Para dar lugar a diferentes vozes, com diferentes

discursos, o autor se despe de toda e qualquer pretensão à identidade. Basta

relembrar o já citado trecho inicial de Tabacaria: “Não sou nada./ Nunca serei

nada./ Não posso querer ser nada./ À parte isso, tenho em mim todos os sonhos

do mundo.455

Portanto, em certo sentido, todo o empreendimento estético de Fernando

Pessoa pode ser lido como uma espécie de drama estático (subtítulo do drama O

452 - FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Petrópoles : Vozes, 1972. Cf. p. 254.
453 - BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro : Forense
Universitária, 1981.
454 - HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo : história, teoria, ficção. Rio de Janeiro :
Imago, 1991.
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marinheiro). Os heterônimos são – dentre outras – as diversas vozes que atuam no

drama anímico pessoano (estático porque caracterizado por ações internas e não

por peripécias externas).

Partindo desses pressupostos e esclarecidas as inevitáveis limitações e

idiossincrasias do presente trabalho, cremos que podemos – finalmente – iniciar

nosso diálogo mais direto com O marinheiro, de Fernando Pessoa e com o texto

homônimo de Caio Fernando Abreu. Será conveniente lembrar que estaremos

interpretando um texto de um personagem de Fernando Pessoa (conhecido como

Fernando Pessoa ele-mesmo). As inferências que fizermos estarão se referindo a

este último e não ao autor de todo empreendimento literário.

Talvez, a epígrafe mais adequada para um estudo de O marinheiro, de

Fernando Pessoa, seria: “Eu não evoluo, viajo” 456.

O quarto fechado, circular, noturno, onde se dá o velamento de uma donzela,

ambiente – segundo as rubricas – do drama encenado, denota, desde o início, o

caráter regressivo e uterino de O marinheiro. O drama se passa em alguma espécie

de limbo: nascimento, morte, sonho... Não importa, o que ocorre ocupa algum

lugar entre. Vale destacar que a donzela (adormecida? Morta?) nos faz lembrar o

poema Eros e Psique 457, escrito muitos anos mais tarde, em que o poeta aborda a

passagem (morte) do Grau de Adepto Menor para o Grau de Mestre do Átrio

(renascimento), do ritual da Ordem Templária de Portugal.

Uma das características, segundo José Clécio Basílio Quesado, de Fernando

Pessoa ele-mesmo é a introspecção e busca de autognose: “A introspecção dissolve

455 - PESSOA, Fernando. Tabacaria In : Ficções do interlúdio : poesias de Álvaro de Campos. Obra
poética. Pp. 362- 366.
456 - PESSOA, Fernando. Páginas de doutrina estética. Lisboa : Ática, s.d. p. 275
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ou altera os dados da objetividade do espaço externo que se tornam pretextuais

para a elaboração da autognose, da consciência do sujeito sobre si mesmo”.458

O marinheiro, de Fernando Pessoa ele-mesmo, deve ser encarado como um

mergulho introspectivo na direção do território do onírico, em busca de uma

autognose que atinja até mesmo o nebuloso território do inconsciente. O

personagem Fernando Pessoa ele-mesmo é, de longe, o que foi construído, por seu

autor e pelas contingências, com menor grau de intencionalidade e o que,

paradoxalmente, possui um maior grau de verossimilhança. Há, inclusive, os que

acreditam e os que acreditaram na existência real do referido personagem de ficção

(dentre eles, em certos momentos, quase podemos afirmar, o próprio Fernando

Pessoa, de carne e osso). O drama estático em questão é, portanto, o drama

anímico do personagem Fernando Pessoa ele-mesmo. A ação – estática – se passa

no interior anímico do personagem-autor. Sabemos que este é um ponto de vista,

no mínimo, polêmico. Pedimos, porém, ao leitor que aceite – ao menos

provisoriamente – tal postulado. Porém, o próprio autor-personagem parece

intuir que o espaço anímico não é morada de nenhuma subjetividade única. O eu –

em busca de conhecer-se ou em busca de evitar conhecer sua própria natureza

pulsional? – se divide nas donzelas veladoras, na donzela velada, no marinheiro...

Morte e nascimento se encontram no espaço uterino do quarto em que se

vela: morte da donzela, nascimento do dia. A presença da morte/noite tranqüiliza,

o nascer do dia ameaça. As veladoras expressam o desejo regressivo de evitar a

realidade: “(...) não rocemos pela vida nem a orla de nossas vestes” 459. A negação

457 - PESSOA, Fernando. In: Obra poética. p. 181
458 - QUESADO, José Clécio Basílio. Op. Cit. p. 37
459 - PESSOA, Fernando. O marinheiro. p. 442

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


361

da realidade atinge a dimensão da negação do próprio corpo: “As mãos não são

verdadeiras nem reais... São mistérios que habitam na nossa vida... às vezes,

quando fito minhas mãos, tenho medo de Deus...” 460.

O assustador mistério da materialidade aparece revelado pelo

prolongamento mais evidente de nosso corpo: as mãos. Só a fantasia merece

alguma espécie de valorização: “só o mar das outras terras é que é belo461”.

O sentimento de ser estrangeiro no mundo – “é sempre longe em minha

alma” 462 – denota o desejo de retorno ao útero manifestado pela construção

textual. Tomemos o exemplo:

“(...) Mas eu devo ter vivido realmente à beira-mar... Sempre que
uma cousa ondeia, eu amo-a... Há ondas na minha alma... Quando
ando embalo-me... Agora eu gostaria de andar... Não o faço
porque não vale nunca a pena fazer nada, sobretudo o que se quer
fazer...” 463.

Revela-se, na passagem citada, um desejo de ser embalado, uma saudade

primordial do colo materno, do ondear líquido da bolsa uterina. Note-se a negação

do valor de toda ação: só interessa a postura inteiramente passiva do ser em seu

estágio anterior ao nascimento. Concluímos tratar-se de um texto, assim como A

obscena Senhora D., fortemente marcado pelo que o jargão psicanalítico denomina

de estado de desamparo.

Esclarecendo que não estamos pretendendo fazer qualquer psicanálise do

personagem de ficção Fernando Pessoa Ele-mesmo e, isto sim, apenas buscando

interpretar algo do conteúdo simbólico expresso no texto O marinheiro, afirmamos

460 - Idem. p. 443
461 - Idem. p. 442
462 - Idem. p. 443
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que parece ocorrer no texto citado o que a psicanálise costuma denominar de o

retorno do recalcado. A negação da negação narcísica da realidade instaura no ser

humano a dimensão do simbólico. O animal sai do útero para uma outra espécie de

útero cósmico (o mundo). Caminha para o real sem precisar simbolizá-lo. O ser

humano, ao abandonar o sonho imaginário da casa uterina primordial, precisa

mediar sua relação com o real através da linguagem. Porém, ao fazer uso da

linguagem, transformando o mundo em algo metabolizável para a sua mente, o ser

humano perde esse mesmo mundo em sua intraduzível realidade. O mundo passa

a ser para ele algo somente passível de apreensão através da linguagem. Mas a

linguagem nunca consegue dizer – inteiramente – o real. É nesse sentido que

Lacan afirma ser o real impossível.

A linguagem está, portanto, na confluência entre o sonho e a realidade, entre

a pulsão e o Logos. É preciso simbolizar o real para não nos perdermos

definitivamente nele, mas, ao simbolizá-lo, perdemos, por assim dizer, uma espécie

de contato íntimo com esse mesmo real.

Daí o desconforto das veladoras de O marinheiro diante do ato de falar.

Fernando Pessoa Ele-mesmo percebe que a palavra não o faz chegar mais perto

daquele real impossível ao qual deseja retornar. Quer atingir com a linguagem,

nesse seu drama estático, o universo pré-linguístico do espaço onírico de sua

fantasia regressiva. Por isso, suas veladoras compreendem a atitude de narrar

como um falseamento, um fingimento: “Não desejeis, minha irmã, que nos

entretenhamos contando o que fomos? É belo e sempre falso” 464.

463 - Idem. p. 443
464 - Idem. p. 441

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


363

Na verdade, o estado de completude uterina – esse paraíso perdido – é que

realmente é um falseamento de nossa imaginação. Só existe em nossa fantasia e só

pode ser criado através de artifícios da linguagem. Porém, permitir o retorno do

recalcado através da linguagem é, sem dúvida, uma das funções mais importantes

do fazer artístico. É belo, diríamos, meu caro marinheiro, Pessoa, porque é sempre

falso esse retorno. E como precisamos desses falseamentos momentâneos,

permitidos pela arte, para suportarmos a crueza da realidade de nossa condição

humana.

Segundo o nosso ponto de vista, o personagem onírico do marinheiro tem

uma função especular no drama estático engendrado por Fernando Pessoa ele-

mesmo. Ele é introduzido como um personagem de um sonho da segunda veladora.

Logo, se sabe que este marinheiro sonhado, tendo-se perdido em uma ilha deserta

(mais um símbolo uterino), se põe a imaginar também ele uma pátria de sonho: é,

portanto, inicialmente, um ser sonhado aprisionado em seu próprio sonho.

Cansado de sonhar, porém, o marinheiro não sabe mais como sair do sonho. O

texto ganha maior intensidade dramática e se revela a feição especular do

personagem marinheiro quando a Segunda Veladora formula a seguinte frase

(aliás, imediatamente rechaçada pela Primeira Veladora): “Por que não será a

única coisa real nisso tudo o marinheiro, e nós e tudo isto aqui apenas um sonho

dele?...”465

Aqui se revela a construção especular que é O marinheiro: um sonho

narrando um possível sonhador. Quando as Veladoras se aproximam demais da

realidade (a revelação de que talvez habitem apenas o território do onírico ou,

465 - Idem. p. 449
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ainda, de que talvez não passem do sonho de uma construção literária capaz de

reconstruir o universo onírico), elas, que sempre estiveram a evitar a percepção da

aproximação da manhã (“Contai sempre, minha irmã, contai sempre... Não pareis

de contar, nem repareis em que dias raiam... O dia nunca raia para quem encosta

a cabeça no seio das horas sonhadas... 466 ), tentam escapar da estranha revelação

que invadiu – como o dia temido – a clausura do quarto. Paradoxalmente, tentam

escapar da realidade que invade o sonho fugindo em direção ao dia que tanto

temiam:

“Não faleis mais, não faleis mais... isso é tão estranho que deve ser
verdade... Não continueis... O que íeis dizer não sei o que é, mas deve ser
demais para a alma poder ouvir... Tenho medo do que não chegastes a
dizer... Vede, vede, é dia já... Vede o dia... Fazei tudo por reparardes só no
dia, no dia real, ali fora... Vede-o a vir, o dia... Ele brilha como ouro, numa
terra de prata.467

Esta última frase citada é justamente a que serve de epígrafe para o outro O

marinheiro, de Caio Fernando Abreu. E já que estamos falando em epígrafes e

começamos nossa interpretação de O marinheiro, de Fernando Pessoa, apontando

uma sentença introdutória que nos soaria ideal (“Eu não evoluo, viajo”), não será

inútil dizer que a frase cunhada por Caio Fernando Abreu que nos soaria ideal para

introduzir um estudo de seu O marinheiro seria: “Viagem nem sempre é fuga,

muitas vezes, é procura” 468.

Conforme o que é explicitado, na introdução, Para não gritar469, o eixo que

une as “três histórias, noturnos ou novelas” – conforme se refere a elas o autor – é

466 - Idem. p. 446
467- Idem. p. 449
468 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? : um romance B. São Paulo : Companhia
das Letras, 1990
469 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. pp. 11-13
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a simbologia astrológica dos signos da água: a emoção. Não importa que opinião

tenhamos sobre a astrologia como forma de conhecimento. O uso expressivo que

Caio Fernando Abreu faz de seus conhecimentos astrológicos é que deve nos

importar. Nenhum de nós precisa acreditar em deuses gregos, para fruir as

tragédias de Ésquilo ou as obras renascentistas que dialogam com o que hoje

chamamos de mitologia.

O marinheiro é associado por seu autor à simbologia do signo de Escorpião:

“a capacidade de redenção plutoniana pela destruição de todas as proteções” 470.

Destacamos aqui esta afirmação de Caio Fernando Abreu por julgarmos que o tema

da proteção será um aspecto importante na comparação que faremos entre os dois

“Marinheiros”. Fernando Pessoa Ele-mesmo revela, em seu O marinheiro, uma

busca de proteção, uma fuga da realidade e um mergulho no território – apenas

supostamente – seguro da regressão uterina, realizada através do aprisionamento

no próprio sonho. Caio Fernando Abreu, em seu O marinheiro, empreende

também um mergulho no território do onírico. Entretanto, o mergulho pessoano

busca evasão – embora revele inquietude, seu drama anímico é apenas

aparentemente estático –, nega o real em nome de uma suposta proteção regressiva

encontrada no sonho. E, conforme vimos, manifesta o desejo de fugir do sonho

quando este é invadido por alguma possível instância do real.

Contrariamente, o mergulho no onírico do personagem de O marinheiro, de

Caio Fernando Abreu, é que possibilita a força necessária para que ele (o

personagem) adquira a força e o desejo necessários para abandonar o

470 - Idem. p. 12
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aprisionamento regressivo em que vivia. O sonho do personagem narrador de O

marinheiro, de Caio Fernando Abreu, o obriga a caminhar em direção à vida.

A relação intertextual, buscada pelo Fernando brasileiro, é claramente

evidenciada. Mencionamos que a epígrafe que abre seu O marinheiro é uma citação

do texto homônimo, de Pessoa. Também em Para não gritar é explícita a intenção

de homenagear o texto pessoano. Comentando seu próprio texto, assim se expressa

Caio Fernando Abreu:

Embora intimista, embaraçado e denso, onírico demais, tenho a
impressão de que o narrador expressa com clareza suficiente a sua
confusão. Se é que isso é possível... Mas confesso, também me encanta nele
a homenagem a um de meus escritores mais amados – o também
astrólogo (sob o heterônimo de Raphael Baldaya) Fernando Pessoa.
Ressuscitei o marinheiro de seu poema dramático homônimo, e me atrevi
a concentrar suas três veladoras na figura de meu narrador. 471

Porém, consideramos que Caio Fernando Abreu fez não realmente o que

disse – e julgou – ter feito. Não pensamos que seu narrador seja de fato uma

condensação das três veladoras do drama de Fernando Pessoa. Com relação à

questão do ponto de vista do narrador, julgamos que os dois textos homônimos

exigem uma clave de leitura muitíssimo diferente.

Não julgamos que toda a ação desse segundo O marinheiro se passe no

interior anímico de um personagem implícito, apenas sugerido pela narrativa. A

despeito de O marinheiro, de Caio Fernando Abreu, ser uma narrativa em primeira

pessoa, sendo o narrador também o protagonista, julgamos que as ações narradas

são dotadas de um grau bem maior de, digamos, referencialidade externa. Ou,

talvez, fosse melhor dizer: verossimilhança. O personagem e a situação por ele

vividas – apesar de beirarem absurdamente o território da loucura – são
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infinitamente mais verossímeis do que os personagens e a situação de O

marinheiro, de Fernando Pessoa. O mergulho no onírico, no texto de Caio

Fernando Abreu, se faz através de incursões repentinas de paisagens de sonho – e

de pesadelo – que brotam da triste realidade vivida por seu protagonista. Muitas

vezes, numa prática algo intersecionista, o mundo dos sonhos se mistura ao plano

do real na narrativa de O marinheiro, de Caio Fernando Abreu. O universo anímico

do narrador também se manifesta fortemente graças ao fato de ser a história

narrada segundo o seu ponto de vista. Porém, o leitor atento saberá delimitar

claramente – com exceção de certos matizes relacionados com o personagem do

marinheiro – os dois planos em que se move a narrativa: o anímico e o outro (de

recorte mais realista).

A clausura a que está submetido o personagem-narrador se manifesta nesses

dois planos. No plano concreto, ele se encontra enclausurado em casa (Atentar para

o teor também uterino e regressivo desse enclausuramento, o que a torna próxima

também de A obscena Senhora D., de Hilda Hilst.). Está à beira da loucura. A

motivação realista para tal enlouquecimento é, ao longo do texto, sugerida: o

narrador perdeu a pessoa amada. E evita travar contato com os outros seres

humanos (são várias as passagens do texto em que tenta fugir até mesmo da

curiosidade dos olhares dos vizinhos para dentro de sua casa). Sai de casa somente

quando em horários noturnos. Traz para dentro de casa uma série de

quinquilharias e decora com elas seu caótico útero-moradia. Dedica-se, durante os

dias, a pintar a parte interna dos vidros das janelas da casa. Assim, busca evitar o

471 - Idem p. 12
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contato com olhares indiscretos e também manter as mãos ocupadas para evitar

qualquer espécie de pensamento incômodo.

No plano anímico, está preso ao passado. Não conseguiu superar a perda. É

interessante notar como a ausência do ser amado se materializa na casa através do

quarto, onde habitava o ser amado (“Não sei há quanto tempo mantenho vazio o

segundo quarto” 472). O personagem narrador não o enche com as quinquilharias

que traz da rua, procura evitá-lo, nunca ultrapassa sua porta, mas o conserva

intacto.

Ainda no plano anímico, procura produzir em si próprio um estado de

alienação mental que o impeça de encarar seu próprio sofrimento com a perda.

Em comum com O marinheiro, de Fernando Pessoa, o delinear de uma

busca regressiva de escapar da realidade. Esta segunda fuga, porém, é motivada

por um sofrimento concreto. No texto pessoano, a negação da realidade se passa

apenas no plano onírico. No texto de Caio Fernando Abreu, ela tem uma motivação

concreta e também se corporifica no exílio voluntário do personagem narrador em

sua casa.

Para não sofrer com a perda, o personagem narrador procura alienar-se

mentalmente:

Descobri faz algum tempo que as mãos se opõem à cabeça, e
quando você movimenta aquelas, esta pode parar. Não sei se é
uma grande descoberta, talvez não, mas de qualquer forma gosto
quando a cabeça pára o maior tempo possível, caso contrário
enche-se de temores, suspeitas, desejos, memórias e todas essas
inutilidades que as cabeças guardam para deixar vir à tona
quando as mãos estão desocupadas.473

472 - Idem p. 74
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Talvez, porque as mãos, de fato, se opõem à cabeça é que a Segunda

Veladora de O marinheiro, de Fernando Pessoa Ele-mesmo, afirme ter medo de

Deus ao fitar suas próprias mãos. Temos aqui uma preciosa demonstração de que a

alienação pode ser conseguida e buscada – é triste saber, mas há os que a busquem,

ainda que seja fácil obtê-la, sem ser preciso buscá-la, nessa nossa sociedade

contemporânea – através de caminhos tão diversos quanto opostos. O narrador de

Caio busca alienar-se pela ação irrefletida (trabalho alienado), as Veladoras de

Pessoa cantam loas à reflexão desprovida de vínculos com a vivência real

(manifestação de neurose).

Dedicado à tarefa regressiva de isolar-se em seu útero-casa, assim como

fizera Hillé, a Senhora D., buscando produzir em si próprio a loucura, para evitar

sofrer com a perda, o personagem narrador de O marinheiro, de Caio Fernando

Abreu, se coloca no caminho de atingir o nirvana vivido pelo marinheiro e pelas

veladoras de O marinheiro, de Fernando Pessoa (nirvana de sonhos, inferno do

corpo). Suas dolorosas, porém, reais, memórias vão sendo substituídas por

imagens, como as idealizadas pelas veladores de Pessoa, sem qualquer vínculo com

o real. A impressão que se tem é que o mundo gélido, imutável e distante de O

marinheiro, de Fernando Pessoa, será também atingido pela viagem empreendida

por Caio Fernando Abreu. Neste exato ponto, entretanto, a narrativa de Caio

começa a se afastar do drama estático pessoano. Em nossa opinião, começa, nesta

divergência, a verdadeira homenagem – de viajante para viajante – de Caio

Fernando Abreu a Fernando Pessoa.

473 - Idem. p. 72
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As imagens fragmentadas dos sonhos do narrador de Caio Fernando Abreu

vão convergindo até delinearem a imagem onírica do personagem marinheiro.

Assim, a imagem da mão firme que segura uma ave branca, prendendo suas asas, a

imagem da cobra que desliza entre os juncos das margens de um rio e outras, são

todas retomadas, depois da chegada do marinheiro, e acabarão sendo vistas como

imagens do caminho seguido pelo marinheiro até chegar à porta do enclausurado

narrador.

O marinheiro de Caio Fernando Abreu é, tanto quanto o marinheiro de

Fernando Pessoa perante suas Veladoras, um personagem onírico. Porém, a

chegada desse personagem provocará mais desejo do que medo (embora saibamos

que, de certa forma ou de forma incerta, tais sentimentos possam perfeitamente

caminhar juntos). O que prevalecerá, entretanto, na versão de Caio Fernando

Abreu, será o desejo. Logo após a chegada do marinheiro, o narrador faz a seguinte

reflexão:

Ainda que me tenha isolado assim drástico, ainda que elabore dentro de
mim e da casa pacientes, irrefutáveis justificativas para ter cerrado as
portas ao de fora, o humano que afastei através dos vidros coloridos, esse
humano dói, palpita, ofega, tem ritmos suarentos fora de mim.474

Notar a relevante presença do corpo (ritmos suarentos) e a ligação desta

consciência de desejo corporal ligado à expressão: fora de mim. O lado de fora,

temido pelas veladoras de O marinheiro, de Fernando Pessoa, passa

inevitavelmente a ser desejado pelo narrador de Caio Fernando Abreu. As

veladoras só aceitam abandonar seu desejo de que o dia nunca desperte quando

474 - Idem. p. 84
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uma parcela da realidade ameaça invadir o claustro onde estão. Pensam, então, em

fugir para fora, porque o de fora ameaçava ocupar o espaço interno.

O marinheiro, personagem de Caio Fernando Abreu, é também um

personagem onírico. Embora, tanto quanto o marinheiro de Fernando Pessoa,

possa haver alguma hesitação com relação ao fato de ser ele inteiramente onírico.

Com relação ao personagem pessoano, fica a apavorada dúvida das veladoras de

que estivessem, talvez, elas sim, sendo sonhadas pelo marinheiro de sonho. Com

relação ao personagem de Caio Fernando Abreu, sempre restará a dúvida: podemos

associar a figura onírica do marinheiro à chegada de alguma aventura amorosa

real, embora fugaz, que acabou, despertando o desejo, acabou com o isolamento

causado pela não aceitação da perda de um amor no passado? A essa pergunta não

podemos responder. Nos inclinamos para a leitura segundo a qual o marinheiro, de

Caio Fernando Abreu, é um personagem inteiramente onírico, nascido da fantasia

do personagem narrador.

Porém, inteiramente onírico ou correspondendo a algum referente real, após

a chegada do marinheiro, gradualmente, o narrador protagonista de Caio Fernando

Abreu irá reconduzindo seus interesses na direção do lado de fora. Limpa toda a

casa, inclusive o antes temido segundo quarto, onde habitava o amor que perdera.

Reúne toda a velha mobília e as quinquilharias que juntara, derrama, sobre elas e

sobre a casa, a gasolina. Está pronto para partir, sem espécie alguma de proteção,

em busca do Outro, em direção à vida. O marinheiro sonhado, despertando o

desejo, projeta o narrador para fora de seus muitos aprisionamentos: o passado, os

sonhos... Faz renascer no personagem a consciência de que tem um corpo e não

somente idéias e sentimentos e saudades:
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Poderia chorar, ou pensar qualquer coisa funda, viva, forte. Não choro.
Nem penso nada. Sou só um corpo sentado no chão de um pátio dentro de
uma cidade qualquer, olhando para uma montanha de objetos
encharcados de gasolina. Fico tempo assim, eu.475

O sonho, como nos faz ver O marinheiro, de Caio Fernando Abreu, também

nos pode fazer caminhar em direção à vida e ao amor. Ou, em outras palavras:

“Viagem nem sempre é fuga, muitas vezes, é procura”.

Cientes de tal fato, sigamos nossa viagem na direção de produzir nossa

interpretação do capítulo ou conto final de Triângulo das águas.

Pela noite é a mais longa e, digamos, também a mais “realista” das

narrativas de Triângulo das águas. Nos dois textos já abordados elementos

oníricos – delírios, fantasias, alucinações – aparecem misturados à realidade

cotidiana. Em Pela noite, com exceção dos momentos em que Santiago se recorda

de seu relacionamento com Beto, o amor que ele perdeu para a morte, quase toda a

trama se desenvolve no plano do mundo exterior. De fato, há uma espécie de

tentativa de fuga do amor desejado e temido, através dos labirintos da realidade

cotidiana. Em Pela noite, há a forte presença de uma visão crítica e nada utópica

do caos urbano paulistano476, característica de outras obras de Caio Fernando

Abreu, que iremos destacar quando estudarmos o romance Onde andará Dulce

Veiga?

Publicado em 1983, Pela noite é provavelmente o primeiro texto literário

brasileiro que trabalha com o tema da AIDS. Embora ela não apareça

475 - Idem.. p. 105
476 - Sobre a presença do caos urbano nas obras de Caio Fernando Abreu, cf. FARIA, Alexandre
Graça. Uma literatura de subtração – experiência urbana na ficção contemporânea: Rubem
Fonseca, Caio Fernando Abreu e Chico Buarque
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explicitamente. Será curioso notar como a AIDS é referida apenas umas poucas

vezes e em citações aparentemente descompromissadas. Entretanto, o medo de

amar e o estigma negativo (ainda maior) que paira sobre o amor homoerótico é um

elemento presente em todo o texto. Voltaremos ao tema da AIDS quando tratarmos

da interpretação de Os dragões não conhecem o paraíso e de Onde andará Dulce

Veiga? 477

A trama gira em torno do relacionamento homoerótico entre Pérsio e

Santiago. De fato, estes não são os nomes, digamos, reais dos personagens. São

nomes escolhidos, retirados de Cronica de una muerte anunciada478 e Los

premios479, pelo personagem que se autodenomina Pérsio. Seu nome é retirado do

texto de Julio Cortázar. A referência a Cortázar e a Los Prêmios não é meramente

acidental. Grande parte das obras de Cortázar retrata, em clave surrealista, um

mundo exterior percorrido pelo ser humano como um labirinto do qual se tenta

escapar. O aspecto labiríntico das criações de Cortázar reaparece, sem dúvida, em

Los premios, onde um grupo de jogadores ganha num sorteio o direito de

participar de um cruzeiro. Ao longo do relato, o passeio vai-se convertendo em um

autêntico e labiríntico pesadelo. O texto de Pela Noite também narra um longo e

labiríntico périplo de dois personagens, náufragos do caos urbano, nem sempre

em sintonia, pela noite gay paulistana. Também na narrativa abordada de Caio

Fernando Abreu o mundo exterior adquire feições de um fantasmagórico labirinto.

Será ainda oportuno lembrar que a referência a Los premios nos permite inferir

uma certa contaminação do texto de Pela Noite pelo texto de O marinheiro. É

477 - Sobre o tema AIDS e literatura brasileira, cf. BESSA, Marcelo Secron. Histórias positivas : a
literatura (des)construindo a AIDS. Dissertação de Mestrado. Departamento de Letras, PUC, 1996.
478 - MÁRQUEZ, Gabriel García. Crônica de uma morte anunciada. Rio de Janeiro : Record, 1981.
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através de Los premios que a brisa marítima continuar a se fazer sentir, em plena

noite paulistana, na travessia noturna das duas desastradas e apaixonadas criaturas

de Pela Noite.

O nome de Santiago é retirado por Pérsio do personagem central de Crônica

de uma morte anunciada. Em nossa opinião, a defensiva ironia cáustica de

Santiago justifica tal escolha. Ao escolher para o seu parceiro o nome de um

personagem condenado a morrer por causa de suas relações amorosas e que

parecia ser o único a não saber de sua condenação, Pérsio parece querer aumentar

a névoa de excentricidade e mistério com que se defende dessa nova possibilidade

de amar.

Usando um recurso semelhante ao que fora usado em Dodecaedro, Caio

Fernando Abreu indica a trilha sonora que estabelecerá um diálogo intertextual

com a narrativa. Também na trilha musical – e não apenas na escolha de Cortázar

– a influência argentina permanece: Years of Solicitude, de Astor Piazzolla e Gerry

Mulligan, é o tema musical selecionado. Na verdade, a descrição da música, feita

inicialmente por Pérsio e retomada pelo narrador, antecipa, além do título do tema

musical, todo o clima de cuidado e ansiedade que acompanhará os personagens ao

longo da narrativa. Pérsio descreve o som do sax como se fosse um “soco na boca

do estômago” e afirma que o bandonéon “é a esperança”. Entre socos e esperanças

os personagens percorrerão até a exaustão seu périplo noturno. A consciência de

Santiago, acoplada nesse momento à do narrador externo onisciente, comenta:

479 - CORTÁZAR, Julio. Los premios. Buenos Aires : Ed. Sudamericana, 1960
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“mas a música continuava, sax e bandonéon, uma cópula dolorida, interminável,

entrelaça, como a dos cães nos becos, insuportável” 480.

Toda a trama que se seguirá está contida nessas poucas linhas. Iremos

contemplar uma cópula (no sentido de união), dolorida e interminável, através dos

becos da noite gay paulistana. Assistiremos à tentativa de união entre a ácida

solidão de Pérsio (o sax, o soco na boca do estômago) e a aceitação angustiada de

Santiago (o bandonéon, a esperança, apesar da morte anunciada por Pérsio e da

perda, para a morte, de seu amado Beto). Na referência à cópula entrelaçada dos

cães nos becos, Caio Fernando Abreu consegue antecipar o tom algo escatológico –

de onde veremos brotar, paradoxalmente, o mais terno lirismo – que caracterizará

o texto que estamos abordando.

Embora aparentemente predomine o uso do narrador externo em terceira

pessoa, o foco narrativo é mais complexo e variado do que se pode perceber numa

visão superficial. O personagem que se autodenomina Pérsio conduz

freqüentemente a trama, através de longas falas dirigidas a Santiago, que, algumas

vezes, servem ainda como comentários mordazes sobre o desenrolar do próprio

texto que estamos acompanhando. Santiago tem também a oportunidade de

responder às provocações de Pérsio e o uso do diálogo direto, quase teatral, sem

muitas intervenções do narrador externo onisciente, não é raro. Há ainda o recurso

narrativo de acoplar a consciência de Santiago à voz do narrador externo

onisciente. De fato, muitas vezes, não temos como distinguir o ponto de vista do

narrador da perspectiva de Santiago. Apesar de predominarem os longos e teatrais

discursos diretos de Pérsio, o ponto de vista que parece prevalecer é o do reticente

480 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. p. 115
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Santiago. O narrador em terceira pessoa trata mais do interior de Santiago, que

observa Pérsio, apesar do desejo, com muita agudeza, enquanto este último

desenvolve seu histriônico jogo de esconde-esconde pela noite paulistana.

Na verdade, a busca de Pérsio por diversão não passa de uma fuga do amor e

de si próprio. A força com que articula conceitos, se mostra, aos poucos, fraqueza e

medo. Logo, ao longo da travessia dos dois pela noite, poderemos vislumbrar a

força amorosa que reside na aparente fragilidade de Santiago. Também em Onde

andará Dulce Veiga? o tema da busca de diversão contraposta à verdadeira busca

amorosa e/ou espiritual voltará a aparecer. Tal tema, aliás, atravessa muitas das

criações de Caio Fernando Abreu. Está, por exemplo, presente em Os sapatinhos

vermelhos481, conforme tivemos oportunidade de apontar. O mesmo trecho do

conto infantil que serve de epígrafe ao conto que faz parte de Os dragões não

conhecem o paraíso é citado, com maiores detalhes, em Pela Noite482. Tal

insistência revela uma reiterada perspectiva crítica da sociedade do espetáculo

contemporânea. Ao insistir em apontar a condenação ao divertimento a que

estamos todos submetidos, Caio Fernando Abreu reafirma o caráter revoltado de

sua obra contra nosso modelo civilizacional hegemônico. Essa mesma perspectiva

crítica e desencantada da cultura-divertimento reaparecerá em Onde andará

Dulce Veiga?

A propósito, não deixa de ser interessante notar que o nome de Dulce Veiga

aparece citado no texto de Pela Noite, entre vários nomes de artistas que possuem

481 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Companhia das
Letras, 1988. Pp. 69-80.
482 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. p. 136
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marcas registradas483 que soam familiares ao leitor informado sobre a vida

cultural contemporânea; como, por exemplo, Duke Ellington, João Gilberto, Ray

Charles, dentre outros. É possível que a criação de Onde andará Dulce Veiga? já

estivesse, no mínimo, em curso. Essa inclusão parece visar conferir um teor de

verossimilhança e de mistério maior à marca Dulce Veiga, que será retomada no

romance Onde andará Dulce Veiga? Ao incluir o nome Dulce Veiga entre

celebridades do mundo pop dito real, Caio Fernando Abreu aumenta o interesse e o

mistério em torno de seu personagem ficcional, ao mesmo tempo em que sua ficção

se apropria, para subvertê-las, de marcas registradas da cultura pop hegemônica.

Dulce Veiga também será mencionada no texto Uma praiazinha de areia

bem clara, ali, na beira da sanga, do livro Os dragões não conhecem o paraíso.

Voltemos, entretanto, a Pela Noite.

Pérsio, em seus comentários da música Years of Solicitude, demonstra não

aceitar conviver com a falta que caracteriza todo ser dotado de desejo. Insiste em

alimentar uma fantasia de perfeição que parece não passar de uma idealização de

um mundo sem falta:

(...) Porque é assim que é. Naturalmente. As coisas sempre prestes
a serem apanhadas. E você eternamente prestes a apanhá-las.
Como uma sina. Sempre prestes.(...)
– Como se algo que estivesse perfeito. Eu insisto no perfeito, era
assim: pouco antes da perfeição se cumprir. Perfeito, preparado
para acontecer e, de repente, não acontecesse.484

483 - Cf. BASTOS, Alcmeno. A história foi assim: o romance político dos anos 70/80. Rio de Janeiro :
Caetés, 2000. P. 11.
484 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. p. 118-119

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


378

Pérsio parece continuar encarando a realidade com a angústia insuportável

dos primeiros anos de vida de todo ser humano. Essa angústia infantil, que

acompanha o homem desde o nascimento até a morte, parece estar

particularmente presente no personagem Pérsio. Ele parece insistir em negar a

realidade, com suas muitas imperfeições, em nome de sua narcísica fantasia de

perfeição. Interessa a ele somente o inatingível. A realidade tangível é desprezada.

Pérsio constrói, com o poder de seu discurso, um mundo de objetos imaginários

que tem por função negar a falta que constitui a nós todos.

Porém, a fala de Pérsio, em suas entrelinhas, continua a refletir sua terrível

solidão narcísica. Ele fala, por exemplo, de sua sensação de fracasso, apesar de ser

tão bem sucedido profissionalmente485. Tal sensação deriva, podemos inferir, de

sua incapacidade de abdicar de suas fantasias narcísicas de perfeição para poder se

entregar a objetos amorosos menos perfeitos e mais concretos. Através de seu

desempenho histriônico e do périplo alucinado por bares, boates e restaurantes,

Pérsio busca escapar da possibilidade real de amar que é oferecida a ele por

Santiago.

Deve-se destacar que tal temática não pode ser adjetivada como “uma

temática homoerótica”. Os descentrados personagens de Caio Fernando Abreu

adquirem uma dimensão de “universalidade” que expandem sua abrangência para

além das preocupações e preconceitos de qualquer gueto ou igrejinha. Usamos

aspas em “universalidade” porque, tendo em vista tudo o que se escreveu até aqui,

em nossa opinião, só existe universalidade acessível a qualquer discurso entre

prudentes aspas.

485 - Idem. pp.120
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De fato, em Pela Noite, Caio Fernando Abreu consegue combinar o tema

“universal” do medo de amar e da repressão sexual486, com o tema dos

preconceitos, das culpas e das dificuldades específicas enfrentadas pelos

homossexuais487, sem abrir mão, entretanto, de apresentar uma irônica perspectiva

do comportamento padronizado dos guetos em que se desenvolve “uma tal cultura

gay” 488.

O que prevalece, porém, para além dos medos, dos preconceitos, das culpas,

das dificuldades, dos comportamentos estereotipados, da mistura de nojo e desejo

que sempre acompanha toda experiência erótica489, é a busca do encontro amoroso

com o outro.

Há trechos em que o discurso, ao mesmo tempo culpado e irônico, de Pérsio

ultrapassa os limites do que poderia ser considerado adequado para leitores de

ouvidos mais delicados. Ao comentar inconvenientes, digamos, anatômicos

relacionados com algumas experiências sexuais homoeróticas, Pérsio se expressa

nos seguintes termos:

(...) Entre dois homens, amor é igual a sexo que é igual a cu que é
igual a merda. Sabe que não agüento merda? Eu vejo um cara e
gosto e tal e me aproximo e rola umas, sempre rola umas, porque
eu canto bem, eu sei cantar, veja que vaidade, e daí eu penso Deus,
daqui a pouco a gente vai pra cama e chupa daqui, chupa dali,
baba, roça, morde, e no fim inevitável tem o cu e a merda no meio.
Você acaba sempre dando a bunda ou comendo a bunda do
outro. Se você dá, ainda não é nada. Tem a dor, a puta dor.
Caralho dói pra caralho. Tem uns jeitos, uns cuspes, uns cremes.

486 - Idem. pp. 137-138
487 - Idem. pp. 163-165. A propósito do trecho mencionado como exemplo, podemos perceber que os
personagens de Pela Noite têm em comum o fato de serem oriundos da mesma cidade do interior
gaúcho, Passo da Guanxuma. Essa mesma cidade é também local de nascimento dos aidéticos
personagens de Linda, uma história horrível, narrativa que abre Os dragões não conhecem o
paraíso e do protagonista de Onde andará Dulce Veiga? Possivelmente, a vivência dos
preconceitos vividos por Caio Fernando Abreu em Santiago do Boqueirão é retomada através da
imaginária Passo de Guanxuma.
488 - Idem. 190-191
489 - BATAILLE, Georges. O erotismo. Porto Alegre : L&PM, 1987.
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Mas é nojento pensar que o pau do outro vai sair dali cheio da
sua merda. Mesmo nos casos mais dignos, você consegue imaginar
Verlaine comendo Rimbaud? E se você come o outro, tem a merda
do cara grudada no teu pau. Mesmo no escuro, você sente. (...)
Tem amor que resista?490

Se o objetivo do texto fosse simplesmente chocar as mentes puritanas

de plantão, poderíamos ainda questionar a validade de tais atrevimentos.

Entretanto, ao permitir que Santiago destrua a ironia defensiva de Pérsio e

responda às suas provocações, o texto consegue, no mais puro estilo hilstiano,

encontrar um lugar para a carne no coração de Deus. Consegue acrescentar uma

dimensão amorosa espiritual à união carnal que ultrapassa qualquer detalhe

anatômico tido como sórdido. Assim como em muitos textos de Hilda Hilst, a fala

de Santiago mergulha no escatológico e extrai dele a mais pura transcendência

amorosa:

– Pode ser, mas. Suponhamos. Eu já vivi isso. E se realmente
gostarem? Se o toque do outro de repente for bom? Bom, a palavra é essa.
Se o outro for bom para você. Se te der vontade de viver. Se o cheiro de
suor do outro também for bom. Se todos os cheiros do corpo do outro
forem bons. O pé, no fim do dia. A boca, de manhã cedo. Bons, normais,
comuns. Coisa de gente. Cheiros íntimos, secretos. Ninguém mais saberia
deles se não enfiasse o nariz lá dentro, a língua lá dentro, bem dentro, no
fundo das carnes, no meio dos cheiros. E se tudo isso que você acha
nojento for exatamente o que chamam de amor? Quando você chega no
mais íntimo. No tão íntimo, mas tão íntimo que a palavra nojo não tem
mais sentido. Você também tem cheiros. As pessoas têm cheiros, é natural.
Os animais cheiram uns aos outros. No rabo. O que você queria? Rendas
Brancas imaculadas? Será que amor não começa quando nojo, higiene ou
qualquer outra dessas palavrinhas, desculpe, você vai rir, qualquer uma
dessas palavrinhas burguesas e cristãs não tiver mais nenhum sentido? Se
tudo isso, se tocar no outro, se não só tolerar e aceitar a merda do outro,
mas não dar importância a ela ou até gostar, porque de repente você pode
até gostar, sem que isso seja necessariamente uma perversão, se tudo
isso for o que chamam de amor. Amor no sentido de intimidade, de
conhecimento muito, muito fundo. Da pobreza e também da nobreza do
corpo do outro. Do teu próprio corpo que é igual, talvez tragicamente
igual. O amor só acontece quando uma pessoa aceita que também é bicho.
Se amor for a coragem de ser bicho. Se amor for a coragem da própria
merda. E depois, um instante mais tarde, isso sequer ser coragem
nenhuma, porque deixou de ter importância. O que vale é ter conhecido o

490 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. pp. 176-177
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corpo de outra pessoa tão intimamente como você só conhece o seu
próprio corpo. Porque então você se ama também.491

A citação foi longa, porém, bela e necessária. As aproximações com as

considerações de Georges Bataille sobre o erotismo são evidentes. O nojo, o medo,

a repulsa são reações humanas diante do excesso, reações diante do movimento

febril de prodigalidade da vida que colocam o ser em questão.

O diálogo intertextual com Hilda Hilst – e sua valorização da vivência

espiritual e amorosa dos animais, como, por exemplo, no já abordado Com meus

olhos de cão – é também fácil de ser percebido na fala de Santiago. Há mesmo uma

referência explícita a Com meus olhos de cão. Ao descrever um encontro amoroso

fortuito de Santiago com um desconhecido, numa boate, o narrador (acoplado com

a consciência de Santiago) assim descreve a ação do desconhecido: “(...) depois, um

braço passado em torno de seus ombros quase timidamente, como se tivesse medo

de ser afastado, pedindo desculpas uns olhos de cão, viu sem olhar.” 492

Quando comentamos o texto de Maria Cristina Franco Ferraz, Platão: as

artimanhas do fingimento493, tivemos a oportunidade de destacar que o

pensamento mítico-religioso da Grécia arcaica era regulado por uma lógica da

ambigüidade, onde os contrários não se excluíam de modo definitivo, funcionando

em uma relação de complementaridade. Podemos notar que o discurso engendrado

pelo personagem Santiago se aproxima de tal lógica da ambigüidade ao se negar a

estabelecer dicotomias entre amor carnal e amor espiritual, entre corpo e espírito,

entre homens e animais, entre vulgar e sublime, entre repulsivo e desejado...

491 - Idem. pp. 179-180
492 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. pp. 212
493 - FERRAZ, Maria Cristina Franco. Platão: as artimanhas do fingimento. Rio de Janeiro :
Relume Dumará, 1999.
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Assim como o discurso de O erotismo, de Bataille, ou como muitos textos de

Hilda Hilst, a fala de Santiago nos oferece a oportunidade de entrarmos novamente

em contato – ainda que verbal – com uma sabedoria corporal perdida entre tantas

abstrações conceituais, oriundas de um contexto marcadamente logocêntrico.

As criações literárias de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, como está

demonstrado na fala de Santiago e na interpretação que fizemos de Com meus

olhos de cão, nos servem, dentre outras coisas, para retomarmos contato – ainda

que verbal – com algo de nossa sabedoria animal perdida. Caio Fernando Abreu

demonstra, no trecho de entrevista citada abaixo, ter aguda consciência da relação

existente entre as dicotomias arbitrárias do pensamento logocêntrico e perda da

sabedoria animal:

"O homossexualismo está sendo mais aceito, ou mais entendido,
mas só de certa forma. Porque continua sendo um estigma, uma
mancha. Antes, a pessoa ser homossexual era lama: aí, a coisa
passou a ser mais discutida, relatórios daqui e dali, e de repente
virou moda. Houve uma época, no eixo Rio - São Paulo, que ser
homossexual era moda. Mas profundamente a questão não foi
resolvida. Nunca me liguei a movimentos de liberação gay porque
eu acho que não existe homossexualismo, existe sexualismo. As
pessoas são sexuadas ou assexuadas. Tem gente que é assexuada e
não gosta de trepar. Mas se você é sexuado e você trepa com
homem, às vezes trepa com mulher, transa com pessoas. Quando
põe o rótulo homossexual, você reforça preconceitos".
"Nós nos perdemos de nossa condição de bicho, de animal. E aí
ficou essa coisa dividida, ou você é heterossexual ou homossexual,
ou é de esquerda ou de direita. Está tudo partido, tudo
fragmentado, e eu acho que a grande esperança seria a esperança
de voltarmos a ser um. Ou sermos todas as coisas numa só, que é o
que não conseguimos. Então você se filia ao PT ou ao PDS . Você é
homossexual ou heterossexual. Atualmente se admite que você seja
bissexual, o que é uma besteira. Bissexualidade também não existe.
Existe sexualidade."494

494 - Entrevista encontrada no site http://cio.itgo.com/ dedicado à obra de Caio Fernando Abreu.
Sem referência de onde foi publicada.
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Entretanto, o desfecho do texto abordado – que pode ser visto também como

o desfecho das três travessias da solidão ao encontro amoroso e à humanização,

narradas em Dodecaedro, em O marinheiro e, finalmente, em Pela noite – não

deixará sair vencedora a solidão logocêntrica a que parecemos estar condenados.

Nas páginas finais de Pela noite, Pérsio examina os efeitos devastadores da vitória

de sua ironia defensiva. Ele, finalmente, havia conseguido afastar Santiago e estava

sozinho em seu apartamento, cheio de palavras e citações literárias inúteis:

(...) tanta literatura andando pelo apartamento vazio, a vida,
fosse o que fosse era agora, a vida era já, a vida era aqui, e o aqui
e o já e o agora não passavam de uma vontade de chorar sem
lágrimas, de vomitar sem náusea, de trepar sem sexo, tantos
versos, tantos planos ficados para trás (...) 495.

E lá ficaria, como nossa civilização, perdido num labirinto de palavras e

projetos e culpas e desculpas... Porém, o outro, com poucas palavras, mas com

firme atitude, voltou. Desfazendo o jogo logocêntrico do personagem

autodenominado Pérsio. Superando todas as palavras vazias que afastavam os dois

do desejo. Ao abrir a porta, Pérsio ainda insiste em continuar jogando e diz: “–

Resolveu aceitar aquele chá, Santiago?” E houve a resposta que decreta o fim do

jogo: “ – Eu não me chamo Santiago.”496

As últimas frases da narrativa, que termina com uma citação do Gênesis,

revelam que Caio Fernando Abreu soube muito bem usar as palavras para

desconstruir o labirinto logocêntrico de nossa civilização. Pérsio pergunta ao outro

495 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. pp. 224-225
496 - Idem. p. 225
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o que ele quer e a resposta do outro, de maneira especular, é a mesma resposta,

simples e sincera, dada por ele:

Ele sorriu. Estendeu as mãos, tocou-o também. Vontade de pedir
silêncio. Porque não seria necessária mais nenhuma palavra um
segundo antes ou depois de dizerem ao mesmo tempo:
– Quero ficar com você.

Provaram um do outro no colo da manhã.
E viram que isso era bom.497

5.2 Os dragões não conhecem o paraíso: alguma espécie de luz.

Os dragões não conhecem o paraíso498 aborda temas normalmente

encontrados em outras obras de Caio Fernando Abreu: os encontros e desencontros

amorosos em meio às grandes cidades, os rumos e desvios da geração que viveu a

contracultura, as viagens, o homoerotismo, a morte. O livro coloca em cena os

habituais personagens ex-cêntricos que costumam percorrer o universo do escritor

gaúcho. Seus textos parecem procurar iluminar o decadente ambiente urbano

finissecular com certa aura amorosa. Apesar da permanente ironia e do humor

quase negro que acompanham Os dragões não conhecem o paraíso, certa ternura e

sofrimento solidário com o destino de personagens de vida tão frágil também

devem ser destacados.

A propósito, a fragilidade natural da vida humana, agravada pelo

desequilíbrio ecológico imposto ao planeta, parece ter sido muitíssimo bem

percebida por Caio Fernando Abreu. A declaração que se segue é elucidativa:

A AIDS não deve ser supervalorizada, é uma doença crônica e
pode ser controlada com novos medicamentos. Eu tenho AIDS,

497 - Idem. p. 225-226
498- ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


385

mas um outro tem síndrome do pânico, outro é alcoólatra, outro
fuma crack, outro é diabético ou tem colesterol altíssimo. Nesse
sentido a AIDS é apenas uma metáfora, toda a humanidade, de
uma maneira ou de outra, está doente. A Terra, planeta Gaia, que
é um organismo vivo, também está com o sistema imunológico
bombardeado.499

No trecho citado, percebe-se de maneira explícita a perspectiva holística de

Caio Fernando Abreu. A AIDS é encarada como uma metáfora da disfunção

imunológica que atinge todo o organismo planetário, Gaia, atacado pela frenética

ambição pragmática de lucro financeiro. Ao não individualizar a doença que o

atinge, Caio Fernando Abreu consegue se contrapor ao discurso conservador que se

apropriou da AIDS e a transformou numa verdadeira epidemia discursiva.

Assim como ocorre em Pela noite, podemos afirmar que o tema da AIDS

ocupa um lugar muito importante, embora freqüentemente subliminar, em Os

dragões não conhecem o paraíso. É por ele que iremos começar nossa

interpretação da obra abordada. Tecermos considerações sobre a forma de

abordagem de tal tema no referido livro nos permitirá destacar aspectos

importantes do fazer literário de Caio Fernando Abreu.

Faz parte da estratégia narrativa adotada por Caio Fernando Abreu, como já

tivemos oportunidade de destacar, a colocação de comentários introdutórios de

uma instância autoral, que acaba adquirindo uma certa – ou incerta – dimensão

ficcional. Assim, Caio consegue esconder-se e revelar-se através de seus textos.500

É impossível não nos lembrarmos aqui do dado biográfico: Caio Fernando

Abreu foi vítima da AIDS. Nos dias finais de sua vida, voltou para o convívio do lar

499 - ABREU, Caio Fernando. Estranhos estrangeiros. São Paulo : Companhia das Letras, 1996. p. 16
500 - SEPÚLVIDA, Lenirce. A escrita do corpo: a citacionalidade em Caio Fernando Abreu. Niterói : UFF,
Faculdade de Letras, 2001.264 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Letras (Literatura Comparada).
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natal. No texto de Os dragões não conhecem o paraíso, mais uma vez, a instância

autoral ficcionalizada revela e esconde aspectos da trajetória pessoal de Caio

Fernando Abreu. Conforme vimos, além de um problema pessoal, a AIDS é vista

como um problema planetário. Gaia sofre problemas imunológicos dos quais a

AIDS é apenas mais um sintoma. Tomado nessa perspectiva holística, o problema

pessoal vivido por Caio ganha uma dimensão planetária.

Na pequena introdução de Os dragões, a instância autoral afirma que o

leitor tanto pode ler a obra apresentada como um livro composto por treze contos

independentes, girando sempre sobre o tema do amor, ou como “uma espécie de

romance-móbile”. Conforme também já tivemos a oportunidade de apontar, os

textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst desafiam os gêneros e as formas

literárias canônicas. Embora permaneça escrevendo um texto classificável no

gênero épico, Caio transita entre as fronteiras das formas do épico, criando contos

que podem muito bem ser encarados como capítulos de uma narrativa mais longa.

Da mesma forma, Caio transita entre as fronteiras do ficcional e do biográfico ao

fazer o personagem do conto inicial de Os dragões retornar ao lar já vitimado pela

AIDS. O primeiro texto de Os dragões, Linda, uma história horrível, pode ser

encarado como uma abordagem metafórica da trajetória pessoal de Caio Fernando

Abreu. Depois de flanar pelo mundo, ele volta para Porto Alegre e lá vive seus

últimos dias.

Lendo o texto de Os dragões não conhecem o paraíso como um romance-

móbile, teríamos que encarar as doze histórias seguintes como um

desdobramento da primeira história apresentada, Linda, uma história horrível.

Estaríamos, então, em resumo, diante da seguinte situação: um homem volta para
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a casa de sua mãe, numa cidade do interior, Passo da Guanxuma501. Embora o

termo “AIDS” jamais seja pronunciado, há claros indícios de que esse homem está

aidético e já está apresentando alguns sintomas da doença. Assim como em Fluxo-

Floema, de Hilda Hilst, todas as outras histórias contidas em Os dragões não

conhecem o paraíso podem ser encaradas como um desdobramento da situação

inicial. Do encontro da mãe e do filho e da mente desse homem em uma situação

limite, nascem delírios, projeções, memórias, epifanias que formam as doze

histórias seguintes de Os dragões. Assim como nas narrativas de Hilda Hilst, os

personagens de Caio Fernando Abreu já aparecem diante de seus leitores vivendo

uma situação limite. A contaminação do dado biográfico permite perfeitamente

encararmos os demais textos de Os dragões como tendo sido criados por um

escritor que retorna ao lar materno num momento próximo ao fim da vida.

Ultrapassada a página em que lemos a pequena nota introdutória do Autor,

encontramos uma dedicatória à memória de várias pessoas. A primeira pessoa

mencionada é a poeta Ana Cristina César, também morta ainda jovem, amiga

pessoal de Caio, autora freqüentemente citada por ele e que está muito presente no

texto Linda, uma história horrível. Há ainda uma segunda dedicatória: “À vida,

anyway”. Percebe-se, portanto, que a sombra da morte se faz presente nesses

textos que narram histórias de amor, de despedidas e desencontros. Textos que se

atrevem a ter como tema à busca de amor nesses nossos dias de temor, cinismo e

501 - Passo da Guanxuma é uma cidade interiorana ficcional que reaparece várias vezes nas obras de
Caio Fernando Abreu. Parece se tratar de uma invenção ficcional que serve para disfarçar (e revelar
de forma oblíqua) referências à cidade de Santiago do Boqueirão, onde nasceu o autor. Em Ovelhas
Negras, aparece um fragmento de um romance, Introdução ao Passo da Guanxuma, que jamais foi
realizado. Em favor da tese da unicidade presente em todos os textos de Caio Fernando Abreu,
gostaríamos de apontar que, além do Passo da Guanxuma (que aparece em Pela Noite, em Onde
andará Dulce Veiga? e em Os dragões não conhecem o paraíso), também o personagem Beto, de
Pela Noite, reaparece em Linda, uma história horrível.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


388

falta de esperança. Textos que falam da solidão e da angústia desses dias que

oferecem tantos substitutos tecnológicos para a necessidade humana de

compartilhar o desamparo, mas também, por que não, o que nos resta de alegria e

de amor.

Caio, portanto, não adota uma postura escapista diante da história e nem

diante de sua história pessoal. Abordando corajosamente o tema da AIDS – assim

como sempre abordara o tema do homoerotismo –, ele mais uma vez dá destaque

em sua criação à figura do ex-cêntrico, do outro. Susan Sontag, em AIDS e suas

metáforas502, destaca que a partir da sífilis, no final do século XV, a metáfora da

peste se transforma. Antes, as pestes, as doenças epidêmicas, eram consideradas

como uma punição imposta a toda uma comunidade. A sífilis, além de ser um

castigo, passou a ser encarada como uma “invasão”, que partia de um indivíduo,

mas que atingia a toda uma comunidade. Assim, a sífilis era encarada como uma

doença “do outro”, que fez por merecê-la, mas que atingia e feria a todos.

Assim, como castigo e ameaça, é também encarada a AIDS, nos dias de hoje.

Ela é vista como um castigo merecido que atinge um grupo de “outros”: os

chamados grupos de risco. Ao mesmo tempo é encarada como uma doença que

ameaça a todos.

Esse “outro” pode ser aproximado do “estrangeiro”. Ele não tem as mesmas

condutas morais, os mesmo valores e comportamento do restante do grupo social.

Assim, abordar o tema da AIDS, sem procurar estigmatizar os aidéticos e sem

adotar uma postura moralista ou pedagógica, como faz Caio Fernando Abreu, é

502 - SONTAG, Susan. Aids como metáfora. Trad. Paulo Henriques Britto. São Paulo : Companhia
das Letras, 1984.
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apresentar com dignidade o ponto de vista de personagens que estão fora do

centro, fora dos padrões de normalidade hegemônicos.

A AIDS não é apenas uma epidemia biológica. É também um construto

discursivo. E mais, é também uma epidemia discursiva503. Juntamente com as

justas preocupações diante de uma doença sexualmente transmissível e que pode

vir a ser mortal, forças conservadoras se aproveitam da doença e ressuscitam a

metáfora da peste para perpetrar manobras ideológicas de toda espécie. Ao

destacar a dimensão humana de seus personagens contaminados, Caio Fernando

Abreu produz um contradiscurso apaixonado que oferece uma alternativa ao

discurso científico (que sempre se pretende neutro e objetivo, mas que já teve

oportunidade de perpetrar, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, toda espécie de

sexismo e etnocentrismo). Recusando-se a calar, Caio enfrenta não só a morte

física, mas também a morte simbólica e discursiva enfrentada por todo aquele que

se torna um pária.

Apesar de o livro Os dragões não conhecem o paraíso apresentar outros

contos que abordam a AIDS, o conto introdutório, Linda, uma história horrível,

como destaca Bessa504, é onde a doença aparece de uma forma mais explícita. Sem

que, entretanto, apareça o termo AIDS e seus derivados. No texto, a doença é

entendida paulatinamente pelo leitor.

Será oportuno apontar que, assim como em Com meus olhos de cão, de

Hilda Hilst, a figura desamparada de um cãozinho é utilizada para ressaltar a

fragilidade da vida em Linda, uma história horrível.

503 - BESSA, Marcelo Secron. Histórias positivas : a literatura (des)construindo a AIDS. Dissertação
de Mestrado. Departamento de Letras, PUC, 1996.
504 - Idem. p. 86
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Além dos loucos, dos velhos, das crianças, das mulheres, dos estrangeiros,

dos exilados e discriminados por motivos políticos e morais, uma outra espécie de

personagem ex-cêntrico é valorizado nas obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda

Hilst: os animais. Nos textos de Hilda, que tivemos oportunidade de abordar, seus

personagens centrais parecem mesmo buscar um ponto de vista animalizado para

escapar da frieza logocêntrica que se impôs em nosso modelo de civilização. A

busca de se aproximar dos animais está, nesses textos, relacionada com a busca de

transcendência espiritual na imanência. Ao buscar um lugar para a carne no

coração de Deus, Hilda procura também um lugar para a espontaneidade dos

animais no coração de nossa civilização logocêntrica. Tanto a Senhora D. quanto o

matemático Amós Kéres, de Com meus olhos de cão, ou o personagem que se torna

um unicórnio, de Fluxo-Floema, dentre outros, nos permitem vislumbrar uma

perspectiva diferenciada da postura adotada pelo paradigma cartesiano-

newtoniano diante da natureza. Desde Bacon, pelo menos, estamos acostumados a

tratar os outros seres vivos do planeta como meros elementos inferiores diante de

nossa racionalidade superior e triunfante. Os animais são coisas que devem ser

dominadas e submetidas às nossas vontades superiores. Ao valorizarem os animais,

especialmente Hilda, mas também Caio, conseguem contrapor o cinismo e a

tristeza dos seres dominados pela razão à digna espontaneidade dos animais. Por

outro lado, os textos de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst conferem uma digna

dimensão, quase transcendente, ao fato, muita vezes escamoteado, de que somos

também animais. Lenirce Sepúlvida da Silva afirma, comentando a Obscena
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Senhora D.505: “O ser, ante os apelos do mundo e a ânsia do sagrado, faz-se asa,

faz-se ave, faz-se égua que relincha de gozo, faz-se porca a focinhar a lama.”

São muitos os animais, além de Linda, a cadela sarnenta, que são

personagens nos textos de Caio Fernando Abreu: as corujas, Cassandra e Rasputin,

dotadas de uma natureza fleumática, misteriosa e reflexiva e que se tornam ainda

mais misteriosas, para os olhos de uma criança depois que morrem506; a lagartixa

Kay Kendall, companheira do solitário e defensivo Pérsio, de Pela Noite; o gato

Cazuza, de Onde andará Dulce Veiga?, dentre outros. Muitos personagens centrais

de Caio não têm nome. Porém, há uma série de animais cuidadosamente batizados.

Além desses, Caio toma certos animais ora como metáforas: a cobra e as asas de

ave marinha que aparecem em O marinheiro expressam, por exemplo,

sensualidade, medo e desejo de liberdade. Muitas vezes, como no caso de Linda ou

das mencionadas corujas, Caio demonstra grande ternura diante da fragilidade e

desproteção dos animais. No caso do gato Cazuza, presente de Dulce Veiga, o

cuidado que o jornalista aidético deve passar a ter com ele pode simbolizar o

cuidado que se deve ter com a própria vida. Aprendendo a cuidar do gatinho, o

solitário jornalista aprenderá também a cuidar de si próprio e do planeta como um

todo. A mesma invejosa ternura de Hilda Hilst para com os animais, a mesma

compreensão da animalidade em nós, que nos torna frágeis e poderosos, parece

também fazer parte do texto de Caio Fernando Abreu.

Todo o universo de Linda, uma história horrível está marcado não só pela

decrepitude inevitável de todas as coisas como também pelo amor por essas coisas

505 - SEPÚLVIDA, Lenirce. Fronteiras rasuradas: uma viagem com Caio Fernando Abreu. Niterói :
UFF, Faculdade de Letras, 1996. 100 fl. mimeo. Dissertação de Mestrado p. 16 e 17
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frágeis que inevitavelmente vão perecer. A doença do personagem central faz com

que ele desenvolva uma ternura especial por todo aquele universo em decadência

da casa materna para onde ele retorna. O envelhecimento da mãe, com seus dedos

nodosos, o velho tapete da casa – “(...) antigamente púrpura, depois apenas

vermelho, mais tarde rosa cada vez mais claro – agora, que cor?507 –, a velha

cadela chamada Linda e sua tosse desafinada e seca, enfim, todo o ambiente em

que se encontra o protagonista revelam a mesma decrepitude que a AIDS pode

provocar em suas vítimas. Solidariamente (e solitariamente, em termos de amparo

e compreensão por parte da sociedade), a velha cadela, a mãe interiorana, a casa

antiga e o homem aidético terão que conviver com suas precariedades. Terão que

buscar viver e conviver o mais dignamente possível.

Entretanto, é preciso afirmar, o tema da morte, mesmo antes da AIDS, é

recorrente nas obras de Caio Fernando Abreu. Este tema já se insinuava desde os

seus primeiros textos. Não se pode passar pelos textos de Caio Fernando Abreu sem

encararmos a presença da morte implícita na abordagem de temas relativos à

angústia, à solidão e ao desconforto de estar no mundo. Tal temática, de inspiração

existencialista, perpassa toda a produção ficcional de Caio. A perplexidade do ser

humano diante do tempo e a longa travessia humana por um caminho absurdo e

hostil estão presentes nos textos de Caio Fernando Abreu. Também estão presentes

o viver desregrado e os excessos pulsionais que ligam a busca de prazer a uma

pulsão de morte. Caio demonstra ter consciência, em entrevista à Revista do Centro

506 - ABREU, Caio Fernando. Corujas. In: Inventário do ir-remediável. Porto Alegre : Sulina, 1995.
p. 27-32
507 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
p. 13
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Cultural do Banco do Brasil, que a morte habita as entrelinhas de cada uma de suas

criações:

O meu texto toca em questões atávicas da alma e da condição
humana, que é basicamente o espanto, o terror de ter nascido e estar vivo
sem ensaio prévio, navegando em direção ao porto da morte. Toda
conclusão humana é inocente, ninguém sabe o que está fazendo aqui. Com
a literatura nós queremos nos distrair desse horror o tempo todo.508

Portanto, o espanto e o horror diante da AIDS não são mais do que uma

nova faceta do espanto e do horror diante da existência, da morte e seus mistérios

que movimentam toda a criação literária de Caio e também de Hilda Hilst.

Apesar de o texto de Linda, uma história horrível ser narrado em terceira

pessoa, há uma espécie de acoplamento entre a consciência do narrador e a do

protagonista. Os pensamentos, o mundo interior do filho que retorna doente ao lar

materno, são mais visíveis para o leitor do que o mundo interior de Linda e de sua

mãe. Tal procedimento se revela, por exemplo, quando o filho expõe sua

percepção do jeito azedo e seco da mãe:

“– Tu não avisou que vinha – ela resmungou no seu jeito, que antigamente
ele não compreendia. Mas agora, tantos anos depois, aprendera a
traduzir como que-saudade, seja-benvindo, que-bom-ver-você ou qualquer
coisa assim. Mais carinhosa, embora inábil”509

O não-dito pela mãe é um aspecto que merece ser destacado no texto

abordado. Não é apenas a ternura que ela omite com seu jeito azedo. A velha

matriarca omite também qualquer referência direta à homossexualidade de seu

filho. É curioso, por exemplo, como ela pergunta por um certo Beto (Tudo indica

508 - Revista do Centro Cultural do Banco do Brasil: Veredas. Ano I, n. 2, fevereiro/96. p. 9
509 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
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que se trata de um namorado do filho. Beto, aliás, é o nome do amado morto de

Santiago, de Pela Noite), compara-o implicitamente com o outro genro, o marido

da filha, mas se refere a ele como amigo do filho510. Percebe-se também que a mãe

desconfia de que seu filho está doente. As meias palavras da mãe refletem a

maneira temerosa com que a sociedade encara tanto a homossexualidade quanto a

AIDS. Já se disse que o amor homoerótico é “o amor que não ousa dizer seu nome”.

De um jeito perspicaz, as meias palavras da mãe do texto Linda, uma história

horrível demonstram como a AIDS é também “a doença que não ousa dizer seu

nome” 511.

Entretanto, se as pessoas evitam encarar de frente as questões relativas à

homossexualidade e à AIDS, como fica demonstrado pelas estratégicas omissões

presentes nos textos de Caio Fernando Abreu, os corpos e as transformações

corporais de seus personagens falam amplamente do desejo e da dor que a

consciência e a voz não ousam manifestar. Assim como nos textos de Hilda Hilst, os

cheiros, as impressões visuais e auditivas, as dores, os prazeres, as mudanças

sofridas pelos corpos estão amplamente abordados nos textos de Caio Fernando

Abreu. Em Linda, uma história horrível tomamos consciência da decrepitude

causada pelo tempo em Linda, na mãe e no protagonista através de descrições de

aspectos corporais de cada um desses personagens. Todas as obras de Caio

apresentam esse traço de destaque para as sensações corporais. Tal característica

será destacada ao longo de toda a nossa leitura de Os dragões não conhecem o

paraíso. Mas não apenas a decrepitude e a dor ganham destaque quando Caio e

p. 14
510- Idem. p. 20
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Hilda desenvolve essa escrita que dá destaque ao corpo. O misticismo de

imanência, característica já mencionada nas obras de ambos, se manifesta

plenamente quando os corpos dos seres que habitam a criação literária dos autores

por nós abordados falam de suas dores, abismos e prazeres.

O destino desfolhou, segundo texto de Os dragões não conhecem o paraíso,

retoma em muitos aspectos temas abordados em Linda, uma história horrível.

Como já sabemos, além de podermos lê-lo como um conto isolado, podemos,

conforme o que foi indicado pelo Autor, encará-lo como uma continuidade de

Linda. Tomado da segunda forma, o texto de O destino desfolhou pode ser

encarado como uma volta do protagonista à infância. E ele vai buscar na infância

uma história igualmente horrível de morte e separação causada por uma doença

incurável. Entretanto, apesar do destino trágico imposto aos personagens centrais

de O destino desfolhou, pode-se perceber nele certa ternura saudosista por um

tempo, entre os anos 50 e os 60, em que certa ingenuidade permitia que fossem

fruídas emoções cotidianas e frugais. Essa nostalgia será retomada em Onde

andará Dulce Veiga?

O texto em questão narra a história de um menino do interior apaixonado

por uma colega de escola um pouco mais velha. Embora não haja referência

explícita ao Passo da Guanxuma, o ambiente é nitidamente de uma cidade gaúcha

do interior. Ao longo do texto, iremos percebendo que o narrador é o homem que

se tornou aquele menino. O narrador fala, em terceira pessoa, de si próprio em

algum momento do passado. Esse homem está tentando se recordar de um amor

perdido na infância para uma doença incurável: a leucemia.

511- Título, aliás, de um dos capítulos de BESSA, Marcelo Secron. Histórias positivas : a literatura
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Destaque-se, ainda, no texto, que o objeto amoroso perdido pelo menino é

uma menina, Beatriz. Em muitas outras obras, Caio Fernando Abreu terá

personagens com diferentes orientações sexuais e com diferentes problemas e

soluções para seus desejos amorosos. Sem jamais esconder sua atração sexual por

outros homens, sem jamais deixar de abordar em suas obras o tema da

homossexualidade, Caio não permite que seus textos sejam facilmente classificados

como literatura gay. O homoerotismo é um entre os vários temas abordados por

Caio Fernando Abreu. Ele afirma:

Acho que literatura é literatura; ela não é masculina, feminina ou
gay. E como ser humano também não é. Não acredito nessas divisões, o
que existe é sexualidade. Cada um é sexuado ou assexuado; se você é
sexuado, tem mil maneiras de exercer a sexualidade. E se nós formos
compartimentalizar essas coisas, acho que dilui, pois fica uma editora
gay, publicando escritor gay, que vai ser vendido numa livraria gay, que
vai ser lido apenas por gays.512

Vê-se claramente que Caio Fernando Abreu não demonstra interesse em

pertencer a nenhum gueto. Nem mesmo o gueto da chamada “alta literatura”

parece interessar ao escritor gaúcho. Caio criou obras que respondem apenas a seu

desejo visceral de criá-las. Não são obras de fácil consumo, não há maiores

concessões ao chamado mercado editorial. Não há também qualquer espécie de

preocupação com chocar ou com agradar ao gosto médio burguês. Não se busca

também produzir uma literatura com pretensões nacionalistas ou com qualquer

outra pretensão didática ou moralizante. Não se procura, ainda, agradar ou sequer

desagradar os meios universitários e acadêmicos.

(des)construindo a AIDS. Dissertação de Mestrado. Departamento de Letras, PUC, 1996.
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Assim, Caio não tem o menor problema em misturar citações e referências a

diversos autores considerados como criadores de alta literatura (como, dentre

muitos outros, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Borges)

e vários autores adjetivados como populares (como Cassandra Rios, Carlos Zéfiro

ou Adelaide Carraro) ou poetas alternativos e/ou marginais. Caio também mistura

em suas citações obras cinematográficas do chamado cinema de arte, da chanchada

nacional e de filmes e atores populares de Hollywood. No campo musical, também

se misturam referências a música erudita, a música popular mais sofisticada e a

música popular das mais simples. Como, por exemplo, a referência à valsinha O

Destino Desfolhou, que serve de título para a obra aqui abordada513.

Muitos dos textos de Caio Fernando Abreu são iniciados com referências a

músicas – populares, folclóricas ou eruditas – que sugerem a sonoridade que deve

acompanhar a leitura do texto em questão. Convivem igualmente hinos do Santo

Daime, pontos de umbanda e candomblé, Erik Satie, Billie Holliday, Chopin,

Caetano, Gil, Cazuza, Lennon, Wagner... Eis aí uma evidente postura de

ecumenismo multiculturalista. Conforme vimos, nos textos Dodecaedro e Pela

Noite, o autor estabelece uma espécie de protocolo de leitura que vincula a leitura

desses textos, respectivamente, a Köln concert, de Keith Jarret e a Years of

Solicitude, de Astor Piazzolla e Gerry Mulligan. Esse procedimento pode ser

encontrado em inúmeros outros textos. Caio parece buscar uma espécie de

sustentação musical para alguns de seus textos literários. Sua escrita parece sempre

512 - ABREU, Caio Fernando. Vida e literatura pulsantes de Caio Fernando Abreu (entrevista
concedida a Marcelo Secron Bessa). Inédita. 1995. APUD: Histórias positivas.
513 - Sobre o uso freqüente das citações nas obras de Caio Fernando Abreu, cf. SEPÚLVIDA, Lenirce. A
escrita do corpo: a citacionalidade em Caio Fernando Abreu. Niterói : UFF, Faculdade de Letras,
2001.264 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Letras (Literatura Comparada).
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se defrontar com a incompletude, com a ausência de sentido que parece persistir

apesar do uso das palavras. A música parece ser utilizada para, de algum modo,

preencher o vazio deixado por cada palavra pronunciada. E não apenas a música: o

cinema, os textos de outros autores, literários ou não, socialmente aceitos pelos

círculos intelectuais dominantes ou não.

Assim como mereceram destaque as transformações nos ritmos corporais

que denotam a doença e o envelhecimento dos personagens de Linda, uma história

horrível, chamam a nossa atenção as modificações que estão ocorrendo nos corpos

dos personagens centrais, ainda meninos, de O destino desfolhou. Curiosamente,

os mesmos e silenciosos ritmos corporais que vêem trazendo a morte para o corpo

de Beatriz trazem também o desejo sexual para os corpos dos meninos que se

tornam adolescentes:

O tempo passou, depois disso, mais um pouco. Um, dois anos em
que, além de para dentro, ele começou a crescer igual aos outros: em todas
as direções. Aqueles pêlos finos engrossaram sobre o lábio superior, outros
surgiram, escureceram curvas, reentrâncias. As espinhas desapareceram,
a voz definiu-se. Aquela coisa densa de dentro transformou-se numa
espécie de leite espesso que descobriu o jeito de puxar para fora, com
movimentos da mão e estremecimentos do corpo.514

Beatriz, ciente de sua morte inevitável, passa a ter uma vida sexual intensa e

condenada por toda a cidade interiorana. Apesar de seus muitos parceiros, ela

nunca terá maiores contatos corporais com o menino que, assim que soube da

morte iminente de sua amada, revelou sua paixão por ela e pediu para namorá-la.

Sem esperar manter vínculos permanentes, Beatriz se defende do amor através do

sexo.

514 - Idem. p. 30
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Será interessante apontar que, ao recordar-se das modificações causadas

pela doença no corpo de Beatriz, o narrador destaca a palavra “gânglios” 515. Esses

mesmos gânglios que, todos sabem, podem aparecer no corpo de pessoas vitimadas

pela AIDS. Em O destino desfolhou, o horror causado pelas modificações corporais

naturais dos corpos de meninos e meninas em crescimento se mistura à culpa

(reforçada pelos valores do meio cultural circundante) diante do desejo sexual e ao

medo da morte. Sexo e culpa, desejo e morte, os mesmos componentes que se

colocam diante das vítimas da AIDS aparecem diante daquelas duas crianças

retratadas, pertencentes a um passado remoto. Contra todo esse horror, em busca

de guardar um pouco do amor perdido para sempre, se insurge o reinvestimento da

memória, a busca de recordar-se e narrar:

Hoje – tantos anos depois, neurônio arrebentados de álcool,
drogas, insônia, rejeições, e a memória trapaceia, mesmo com a atenção
voltada inteira para o centro seco daquilo que era denso e foi-se
dispersando aos poucos, como se perdem o tempo e as emoções, poeira
varrida, por mais esforços que faça, plena madrugada, sede familiar,
telefone mudo – não consegue lembrar de quase mais nada além disto
tudo que tentou ser dito sobre Beatriz ou ele mesmo ou aquilo que agora
chama, com carinho e amargura, de: Aquele Tempo.516

Seguindo a trilha do inventário dos amores perdidos, iremos desembocar em

À beira do mar aberto, terceira parte de Os dragões não conhecem o paraíso.

Trata-se do texto mais arrojado, em termos formais, daquele com os quais lidamos,

até aqui, em nossa abordagem de Os dragões não conhecem o paraíso. Linda, uma

história horrível, apesar do sutil acoplamento entre as consciências do

protagonista e do narrador, é um texto quase linear. Em O destino desfolhou

515 - Idem. p. 28
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aparecem algumas ousadias metanarrativas. O fato de estarmos lidando com a

memória permite que, no texto de O destino desfolhou, se apresentem uma série de

especulações em torno das dificuldades de narrar uma história de forma linear,

próprias das trapaças da memória, as quais nos causam dificuldades quando temos

que recordar e narrar até o mais banal episódio. O leitor acompanha a leitura do

referido texto sem nunca poder esquecer sua natureza essencialmente textual. Não

há, porém, maiores dificuldades na travessia.

À beira do mar aberto, embora seja um texto em prosa, apresenta

acentuado aspecto lírico e/ou dramático. Trata-se de uma longa fala em primeira

pessoa, sob a forma de um fluxo de consciência, dirigido a um interlocutor (não se

pode saber se realmente presente ou se apenas lembrado) que nunca responde às

indagações do narrador. O texto abre e fecha com reticências e é composto de uma

série de orações que nunca se concluem em um período completo, que nunca

chegam a um ponto final. Não há um único ponto em todo o texto, somente

vírgulas e as reticências iniciais e finais. Como as ondas do mar batendo na praia, o

texto em questão segue e retorna ao mesmo ponto, num fluir sem fim e sem

começo. Trata-se de um texto obsessivo. Temos a impressão de estarmos diante de

um trecho de um intervalo. Não vimos onde ele teve início e não veremos sua

conclusão. As palavras obsessivas, como as ondas do mar, parecem querer atingir a

um outro que é inatingível. O mesmo fracasso das palavras que foi mencionado,

quando tratamos de Dodecaedro e que também se anuncia em O destino desfolhou

(e em toda a criação artística de Caio Fernando Abreu), está, novamente, aqui

presente:

516 - Idem. p. 34
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(...) e quando teu olho se afasta assim, não sei para onde, talvez para esse
mesmo lugar onde te encontravas ontem, à beira do mar aberto, onde não
penetro, como não te penetro agora(...)517

Embora as palavras sejam vitais para Caio Fernando Abreu, elas nunca são

suficientes. A mesma frustração que aparece em O destino desfolhou, diante da

tentativa de reconstruir com palavras o passado, reaparece aqui em À beira do mar

aberto. Não é possível comunicar ou compreender tudo o que se quer dizer e saber

sobre o ser amado. Embora ondas de palavras insistam em bater na superfície do

outro, ele permanece inviolável. Busca-se falar para, de alguma forma, superar as

formalidades e limitações das palavras:

(...) a implorar de mim aquele mesmo gesto que nunca fizeste, e nem
mesmo sei exatamente qual seria, mas que nos arrancasse brusco e definitivo
dessa mentira gentil onde não sei se deliberados ou casuais afundamos pouco a
pouco, bêbados como moscas sobre açúcar, melados de nossa própria cínica
doçura acovardada, contaminados por nossa falsa pureza, encharcados de
palavras e literatura, e depois nos jogasse completamente nus, sem nenhuma
história, sem nenhuma palavra, nessa beira de mar das costas de tua terra(...)518

O texto tem a forma enredada porque enredado também parece estar o

personagem e narrador, preso nos labirintos de uma paixão e nos descaminhos de

seu próprio discurso necessário, urgente e fadado ao fracasso.

Assim como são, no fundo, necessárias, urgentes, porém, fadadas ao

fracasso às muitas tentativas de esquecer a mulher amada do protagonista e

narrador de Sem Ana, blues. O peso das palavras e o tom obsessivo com que se

convive com elas também estão presentes nesse quarto texto de Os dragões não

conhecem o paraíso. Estamos diante de um personagem – mais uma vez narrador

517 - Idem. p. 36
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e protagonista – que parece aprisionado entre um “quando” e um “depois”. Todo o

texto gira em torno das expressões “quando Ana me deixou” – instante que

permanece inalterável como uma “bolha” pairando sobre a vida do personagem

central e narrador – e “depois que Ana me deixou” – momentos diversos e

sucessivos em que o referido personagem tenta (e consegue, parafraseando Clarice

Lispector, “apesar de”) dar continuidade à sua vida. Entretanto, mesmo que

tenham existido vários momentos “depois”, aquele instante “quando” permanece

inalterado e eternamente presente. Embora tenham existido várias maneiras de

preencher a vida, o vazio deixado pela ausência de Ana, esse vazio específico, nunca

pôde ser preenchido. Sem Ana, blues é um texto erguido sobre este vazio e sobre o

não-lugar e o não-tempo deste vazio.

É um texto – mais um inventário do irremediável ou do ir-remediável – que

nos fala de perdas afetivas profundas, que nos fala da solidão urbana, que nos fala

da doença consumista que afeta o organismo de Gaia e não pode deixar de nos

afetar. Assim como vimos em Pela noite ou como veremos em Onde andará Dulce

Veiga?, são muitas as ofertas contemporâneas que servem – ou se propõem a servir

– como substitutos tecnológicos para a necessidade humana de compartilhar o

desamparo e a solidão.

Em busca de superar o trauma causado pelo abandono da mulher amada, o

protagonista e narrador de Sem Ana, blues passa por vários “ciclos” em que recorre

a formas diferentes, todas elas oferecidas no mercado, para amenizar sua dor:

móveis novos, prostitutas, eletrodomésticos, I Ching, terapias, cortes de cabelo,

518 - Idem. p. 38
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ginásticas, roupas de diferentes grifes, novenas religiosas, viagens e fins de semana

em Búzios e Guarujá, flertes com mulheres e homens interessantes...

Porém, apesar das muitas ofertas e das muitas possibilidades de

entretenimento e variados tipos de escapismos, as marcas daquele momento –

“quando Ana me deixou” – permanecem pairando, como uma bolha, sobre a vida

do personagem e narrador. Os verdadeiros encontros amorosos e a singular busca

de realização nossos desejos não são oferecidos – ainda – no todo poderoso

mercado de produtos culturais.

Não há, entretanto, qualquer condenação moral contra os simulacros de

felicidade oferecidos pela indústria cultural. Os textos de Caio Fernando Abreu e de

Hilda Hilst não seguem qualquer espécie de lógica binária. São paradoxais e

ambíguos. Não há escolhas dicotômicas e sim unidade dos contrários. A indústria

cultural, nos textos de Caio, é um bem e um mal. Os substitutos consumistas,

terapêuticos e religiosos para o amor verdadeiro perdido cumprem sua função. Não

substituem Ana, perdida irremediavelmente, mas permitem que o personagem

central siga seu solitário caminho e não sucumba diante da dor. A mesma função é

cumprida pela figura glamorosa de Audrey Hepburn no texto Saudades de Audrey

Hepburn (nova história embaçada).

Caio Fernando Abreu, entretanto, não deixa de lançar um maroto olhar

irônico sobre nossa condição contemporânea e sobre as ofertas de consumo

espiritual. Em Saudades de Audrey Hepburn (nova história embaçada), esse olhar

é expresso, de forma particularmente aguda, quando o personagem central – que

também perdera um grande amor no passado, como o personagem e narrador de

Sem Ana, blues – pensa em esquecer momentaneamente sua busca insensata do
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amor perdido e ir para casa ver um filme com a atriz Audrey Hepburn. Essa

possibilidade de consolo escapista evoca imediatamente outras, como ingressar em

algum curso de inverno:

Algo como “Mandalas Alquímicos e a Arquitetura das Catedrais Góticas”,
“Prefixos Sâncristos na Obra de Guimarães Rosa, ou ainda “Premonições
Pós-Modernas no Cinema de J. B. Tanko. 519

Saudades de Audrey Hepburn pode ser encarado como uma espécie de

versão compactada de Onde andará Dulce Veiga? Encontramos nesse texto

embaçado os temas, desejos, temores, perdas e obsessões que iremos reencontrar

em Dulce Veiga: o universo desolado e decadente dos grandes centros urbanos520;

o personagem central solitário, outsider, consumindo drogas lícitas e ilícitas,

buscando reencontrar na labiríntica cidade um amor nem bem encontrado e já

perdido; a nostalgia de tempos passados ingênuos e cheios glamour (expressos

especialmente em ícones femininos da indústria cultural de massas, reais ou

imaginários, como Audrey Hepburn e Dulce Veiga); certa nostalgia de uma vida

mais simples e campestre (expressa na Festa de São João e na volta à cidade de

Estrela do Norte); presságios, oráculos e certa aura mística com evocação de

conhecimentos astrológicos, referências a deuses pagãos, a santos cristãos, à

umbanda, ao candomblé, I Ching521; a sombra da AIDS pesando sobre o desejo de

amor; referências ao pesadelo em que se transformara o sonho contracultural.

519 - Idem. p. 55
520 - Sobre a temática urbana nas obras de Caio Fernando Abreu, cf. FARIA, Alexandre Graça. Uma
literatura de subtração – experiência urbana na ficção contemporânea: Rubem Fonseca, Caio
Fernando Abreu e Chico Buarque. Dissertação de Mestrado. Departamento de Letras : PUC-Rio,
1998.
521 - Sobre o uso que Caio Fernando Abreu faz de oráculos e conhecimentos esotéricos,
especialmente do I Ching, cf. TEIXEIRA, Leonardo Jacintho. I-Caio Ching Fernando Abreu: uma
leitura de mutação e palimpsesto em Ovelhas Negras. Dissertação de Mestrado. Departamento de
Letras : PUC-Rio, 1998.
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O tênue fio que liga Saudades de Audrey Hepburn (nova história

embaçada) aos textos imediatamente anteriores de Os dragões não conhecem o

paraíso se relaciona com a perda do ser amado. Com exceção de Linda, uma

história horrível, onde a perda de Beto não tem maiores destaques, os personagens

dos textos até aqui abordados fazem uso das palavras para, de alguma forma,

reencontrarem amores inevitavelmente perdidos.

Aos que ainda desejam classificar as obras de Caio no rótulo fácil de

literatura gay devemos refutar tais facilidades destacando o ecumenismo amoroso

que salta a nossos olhos se comparamos os textos de Sem Ana, blues e Saudades de

Audrey Hepburn (nova história embaçada). O homem que perdeu a mulher

amada, do primeiro texto, e o homem que perdeu o homem amado, do segundo,

são retratados com igual sofrimento e dignidade. O amor, perdido ou encontrado, é

apenas amor, nem heterossexual nem homossexual.

Já foi afirmado que as obras de Caio são fortemente metanarrativas. Em

qualquer um de seus textos podemos notar que não há o menor desejo de esconder

o caráter de obra de ficção dos textos que estão sendo fruídos. De fato, aspectos

ligados à carpintaria da construção literária são realçados. Por exemplo, em

Saudades de Audrey Hepburn (nova história embaçada), o trecho em que o

personagem central se recorda do dia em que seu amado foi embora é intitulado

Flash-back. Já se disse também que Caio incorpora em seu texto linguagens de

outras artes, como o cinema, a pintura, a fotografia e a música. Em Saudades de

Audrey Hepburn (nova história embaçada) há uma frase particularmente

expressiva em que esses dois procedimentos – caráter metanarrativo e

incorporação da linguagem cinematográfica – conseguem obter um interessante
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resultado, onde o funcionamento das obsessões da mente humana é comparado

com a dicção da linguagem cinematográfica: “Você indo embora, fotograma

repetido. Na montagem, intercalar. Você indo embora você indo embora” 522.

O texto de Saudades de Audrey Hepburn (nova história embaçada) exibe –

assim como fazia o discurso estético de Andy Warhol e faz a linguagem

cinematográfica de Almodóvar – uma postura que valoriza fortemente os

segmentos artísticos populares e as manifestações estéticas e folclóricas que

poderiam ser consideradas de gosto duvidoso ou kitsch. Essa característica pode

ser destacada em vários outros textos de Caio Fernando Abreu e denota uma

perspectiva algo irônica diante das linguagens consagradas pelo cânone acadêmico

e tratadas como “boa arte”. Segundo Lenirce Sepúlvida:

Se – pensando-se a contracultura – Warhol é considerado a expressão
máxima da revolução artística contemporânea na América do Norte,
pode-se reivindicar para Caio este mesmo lugar no cenário da literatura
contemporânea brasileira. Ambos inscrevem-se no camp. Como Warhol,
Caio deixa-se seduzir pelo frívolo, pelo superficial, pelo pastiche,
desbancando o conceito de autenticidade e originalidade e inserindo no
cultural o que era tido de “mau gosto”: saberes de almanaque, subgêneros
literários, referências esotéricas, revistas femininas(...)523

Entretanto, embora Caio não tenha o menor pudor em dialogar com fazeres

artísticos que poderiam ser classificados de inferiores, seus textos exibem um grau

altamente sofisticado de elaboração estética. O rapaz mais triste do mundo, por

exemplo, é um texto que consegue aliar um forte caráter metanarrativo – o que

acentua sua dimensão lúdica, pois o leitor se sente quase como um co-autor do

522 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
p. 53

523 - SEPÚLVIDA, Lenirce. A escrita do corpo: a citacionalidade em Caio Fernando Abreu. Niterói : UFF,
Faculdade de Letras, 2001.264 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Letras (Literatura Comparada).
p. 122
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texto em questão – a uma alta densidade emocional. Distante de qualquer tipo de

experimentalismo meramente formalista, Caio Fernando Abreu não perde nada em

termos de conteúdo emocional ao construir um texto que está a todo tempo

mostrando ao leitor a ossatura de sua urdidura estética.

Ao caracterizar seus personagens – e de forma enviesada também seus

leitores – como peixes míopes perdidos nas águas sujas do aquário urbano e

decadente do fim do século passado, o autor dá a si próprio o atributo de pescador

(de almas?). Leitores e personagens são, ao mesmo tempo, portanto, seus

cúmplices e suas vítimas. O autor explora a ambígua ligação leitor/personagens,

ambos caracterizados como “peixes cegos ignorantes de seu caminho inevitável em

direção um ao outro e a mim” 524. O olhar autoral está todo o tempo em destaque.

Acompanhamos o texto como se estivéssemos testemunhando o exato momento

em que ele estava sendo criado.

Um dos elementos centrais do texto que ressalta o caráter essencialmente

ficcional (construído) da experiência a que estamos sendo submetidos durante a

leitura do relato é a presença da junke-box, sempre ao lado do personagem autor.

Fazendo uso da máquina de música, o narrador vai compondo a cena:

Na máquina de música, para embalar esse encontro que eles ainda
não perceberam que estão tendo, para ajudá-los a navegar melhor nisso
que por enquanto não tem nome e poderiam sequer ver, se eu não ajudasse
– escolherei lentos blues, solos sofridos de sax, pianos lentíssimos, à beira
do êxtase, clarinetas ofegantes e vozes graves, negras vozes roucas
ásperas de cigarros, mas aveludadas por goles de bourbom ou conhaque,
para que tudo escorra dourado como a bebida de outras águas, não estas,
tão turvas, de onde emergiram dois pobres peixes cegos da noite, sempre
ignorantes da minha presença aqui, junto à máquina de música, ao lado
do corredor que leva aos banheiros imundos, a criar claridades
impossíveis e a ninar com canções malditas esse encontro inesperado,

524 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
p. 57
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tanto por eles, que navegam cegos, quanto por mim, pescador sem anzol
debruçado sobre a água do espaço que me separa deles.525

O clima do encontro entre o personagem caracterizado como um homem de

meia idade e que está apenas de passagem na cidade que não é mais sua e o

personagem caracterizado como o rapaz mais triste do mundo é conduzido, de

forma sutil, pelos blues colocados para tocar na junke-box. De fato, as músicas

escolhidas estabelecem um protocolo de leitura. Do mesmo tipo do que havia sido

estabelecido em Pela Noite e em Dodecaedro. O clima é sugerido efetivamente para

os leitores do texto. O uso de tal expediente (a presença tão concreta quanto

possível da junke-box na cena narrada) demonstra, na prática, como se dá a

utilização de um dos recursos estéticos freqüentemente utilizados por Caio

Fernando Abreu: o diálogo com outras formas de fazer artístico e o apoio

intertextual que sustenta muitos de seus textos.

Escritor e voyeur, o personagem autor flana pelas noites urbanas e se deixa

impregnar pela vida e pelo ar poluídos da cidade. Tomado por eles, busca dar

corpo, com sua escrita, às dores e às poucas delícias da cidade. Para, então,

devolvê-la, movê-la na direção do outro: ao mesmo tempo, personagens e leitores.

Em O rapaz mais triste do mundo, a visão finissecular da cidade decadente

é contraposta ao testemunho de uma troca de afeto humano autêntico. Este afeto,

ainda que fazendo parte de uma obra de ficção, se apresenta como uma

possibilidade de revitalização da cidade cansada da madrugada e do fim do século.

Prisioneiro dos grandes centros urbanos, tanto quanto os seus personagens e

525 - Idem. p. 59
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leitores, o criador busca amparo em sua criação literária. E também em seus

personagens e leitores.

No fim do século XIX, a figura contemplativa do flâneur pairava sobre as

metrópoles. Vagava, fruindo o prazer efêmero de dispersar-se sem rosto pela

cidade sem fim. Não sabemos ao certo se o personagem autor, presente em O rapaz

mais triste do mundo, pode ser identificado inteiramente com a figura clássica do

flâneur. Mudaram as cidades, mudaram os personagens que por ela caminham.

Nosso escritor e voyeur é uma figura tensa que caminha pela fragmentação da

megalópole, pela falta de sentido, pela provisoriedade e pelas incertezas

contemporâneas. Não apenas ele é passageiro mas é também efêmera a paisagem

urbana e os personagens por ele observados. Ressalte-se o aspecto solitário e

provisório dos homens submetidos a reificação e das coisas desumanas na grande

cidade aqui retratada:

Pleno inverno gelado, agosto e madrugada na esquina da loja
funerária, eles navegam entre punks, mendigos, neons, prostitutas e
gemidos de sintetizador eletrônico – sons, algas, águas – soltos no espaço
que separa o bar maldito das trevas do parque, na cidade que não é nem
será mais a de um deles. Porque as cidades, como as pessoas ocasionais e
os apartamentos alugados, foram feitas para serem abandonadas –
reflete, enquanto navega.526

O autor personagem investe na palavra escrita, no caráter fundador de

sentido da palavra, como estratégia de sobrevivência contra a absoluta fugacidade

de todas as coisas e contra a cruel reificação dos seres humanos. Até dele próprio.

Flanar pela cidade já não significa qualquer espécie, nem mesmo provisória, de

libertação. Ele sabe que sua luta está fadada ao fracasso, mas, ainda assim, dá seu

526 - Idem. p. 57

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


410

testemunho de um momento de ternura urbana autêntica que, se não aconteceu

“de verdade”, bem que poderia ter acontecido. Entre as muitas viagens que se pode

fazer pelo ambiente urbano, inclusive algumas com apoio de aditivos químicos,

nem todas são necessariamente fuga. Muitas delas podem ser procura. Muitas

vezes, desesperada, mas ainda assim procura.

Caio Fernando Abreu insiste em se manter sendo “um biógrafo da emoção”.

Ao comentar a obra Morangos Mofados, Lenirce Sepúlvida afirma:

São contos secos, essenciais. Fazem uma reflexão sobre o fugaz e o trágico
da condição humana e revelam um escritor maduro, pronto, apto a enfrentar a
fragilidade do criador frente ao ato da criação. Segundo Caio, “os escritores são
biógrafos da emoção. E se alguém, daqui a algumas décadas, quiser saber o que as
pessoas sentiam nos anos 90, pode encontrar algumas respostas, talvez na
literatura.”527

Pelo que temos visto até aqui, tais comentários, criados a partir de

Morangos Mofados poderiam ser aplicados a todos os textos até aqui trabalhados

nesta tese. Ácidas, as criações de Caio Fernando Abreu são, muitas vezes, absurdas

e mesmo paradoxais. Atacam, com violência e ironia, as hipocrisias, conveniências

e os preconceitos. Não se deixam deter diante do bom gosto burguês e nem diante

da vulgarização motivada pelos interesses do mercado editorial. Atingem,

entretanto, momentos em que se iluminam de fraternidade e poesia, como em O

rapaz mais triste do mundo. Nesta obra, Caio consegue aproximar personagens

que estão em margens opostas. De um encontro amoroso passageiro, o texto

consegue extrair uma luz difusa que se mostra capaz de iluminar e aquecer a toda

uma madrugada urbana escura, fria e decadente.

527 - SEPÚLVIDA, Lenirce. A escrita do corpo: a citacionalidade em Caio Fernando Abreu. Niterói : UFF,
Faculdade de Letras, 2001.264 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Letras (Literatura Comparada). p. 13
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Em o rapaz mais triste do mundo fica evidenciado que Caio Fernando Abreu

deseja mais do que contar uma história com a finalidade de entreter um público

leitor passivo. Distante de qualquer ilusionismo de viés realista, o texto expõe a

intimidade de sua urdidura estética. Tanto quanto Hilda Hilst, Caio Fernando

Abreu pratica uma escrita obscena. Ou seja, revela ao leitor acontecimentos

estéticos – e, muitas vezes, são sugeridos acontecimentos autobiográficos – que

deveriam estar fora de cena, convenientemente escondidos. A leitura dos textos de

Caio Fernando Abreu exige um leitor devidamente preparado e informado para

aceitar o desafio de intervir no processo produtivo da obra em questão. O leitor

precisa ser capaz de aprender a superar as muitas ambigüidades do texto e precisa

criar possibilidades de leitura que coloquem a obra em movimento. Fica a

impressão de que para Caio Fernando Abreu não é suficiente à prática da escrita.

Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, através de suas obras, se abrem a um diálogo

com outros escritores que vieram antes e que se seguirão. Através de um

permanente questionamento do ato de escrever, o leitor é convidado – ou intimado

– a adotar uma postura também autoral e/ou crítica diante dos textos de Caio

Fernando Abreu e de Hilda Hilst. Mais do que interatividade fácil, os textos deles

oferecem um grau de abertura imensa a todo aquele que for capaz de dialogar com

a heterogênea tradição que é convocada através de seus textos. Os textos dos

autores por nós abordados questionam o ato de escrever e, ao tomarem tal atitude,

questionam também a tradição e os valores herdados da cultura hegemônica.

Porém, tais questionamentos não implicam em rejeição da tradição convocada.

Eles retomam e recriam os textos convocados, que vão incorporando a seus

próprios textos e desconstruindo.
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Como afirmamos, o diálogo de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst não é

travado apenas com textos literários. Eles convocam e deixam falar várias outras

manifestações culturais, artísticas e não artísticas. Essas muitas vozes que se

misturam às vozes dos autores por nós abordados vão promovendo um

alargamento nas fronteiras do cânone hegemônico. Operando a intertextualidade

de forma com que ela abranja um largo espectro de referências, os textos de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst fazem uma mediação entre produções culturais

muitíssimo heterogêneas. Tal procedimento dá lugar, em meio à tradição

hegemônica, ao que poderia ser considerado marginal. Não são apenas os

personagens de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu que pertencem às fronteiras da

excentricidade. Também alguns dos textos com que eles dialogam serão trazidos

das regiões que poderiam ser chamadas de periféricas com relação ao cânone.

Tanto quanto Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu não se limita a produzir

“boa literatura”. Além de aproximar, em suas citações, autores que poderiam ser

considerados produtores de alta literatura de outros autores ignorados nos meios

acadêmicos, Caio Fernando Abreu também se atreve a produzir textos que

poderiam ser encarados como pornográficos e mesmo escatológicos por leitores

mais puritanos. Este é o caso de Os sapatinhos vermelhos, curiosa releitura do

conto de fadas de Andersen528 que adquire a forma de um texto de forte apelo

erótico.

Porém, a longa citação que se seguirá demonstrará o uso consciente que faz

Caio Fernando Abreu de um discurso que poderia ser adjetivado de pornográfico,

528 - Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês (1805-1875), considerado como um dos
grandes clássicos da literatura infantil.
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assim como também procede Hilda Hilst529, para desconstruir as hipocrisias da

moral sexual hegemônica no Ocidente:

“Os sapatinhos vermelhos” é uma fixação muito antiga. Quando
criança, ganhei uma edição que continha apenas esse conto, ilustrado e foi
um dos primeiros que li. Anos mais tarde, na novela “Pela noite” (de
Triângulo das águas”) utilizei um pequeno trecho para definir melhor o
personagem Pérsio. Nele – vítima como todos nós, da moral judaico-cristã
–, como conceito arraigado, atávico, introjetado, a sexualidade e a busca
de prazer de alguma forma são punidas. Isso é nítido na história de
Andersen: a personagem Karen é violentamente castigada (a amputação
dos próprios pés) por razões morais ou/e religiosas: vai à missa usando
sapatos vermelhos.

Sendo franco: acho “Os sapatinhos vermelhos” uma história de
TERROR para crianças. Ela expressa fielmente a visão cristã da
sexualidade humana como “indesejável”, “animal”, “baixa”, “suja”,
“vergonhosa”. De certa forma, me faz pensar em “A dama do lotação”, de
Nélson Rodrigues, na medida em que coloca como inconciliáveis, ou pelo
menos tensamente conflitantes, o “amor espiritual” e o “amor carnal”.
Para Andersen ou Nélson Rodrigues, não há nenhuma síntese saudável e
possível: somente a amputação do instrumento de prazer (os pés) pode
trazer a “redenção espiritual”. Para mim, o elemento “pés” no conto
original substitui (não muito sutilmente) os órgãos genitais de Karen.

Não sei se seria necessário esclarecer que acho a “mensagem” do
conto de Andersen neuroticamente negativa enquanto elemento de
formação da sexualidade da criança. É horrivelmente repressiva: ameaça
com as mais negras maldições qualquer entrega à possibilidade do prazer
físico. O erotismo liberto – e conseqüente hedonismo – é totalmente
indesejável para a sociedade capitalista. Veja-se, por exemplo, a ofensiva
moralizante que acompanha o surgimento da AIDS.

Por tudo isso, quando surgiu a idéia da antologia, não tive a
menor dúvida sobre a história que me interessava. Parti do princípio de
que “Os sapatinhos vermelhos” é basicamente um conto sobre fantasias
sexuais duramente reprimidas pelo poder (o Anjo, a Igreja) que, um dia,
podem manifestar-se de forma compulsiva, e até mesmo destrutiva. As
fantasias de Adelina são comuns à grande maioria das pessoas, e na quase
absoluta maioria tragicamente irrealizadas. Na medida em que
Adelina/Karen aceita satisfazer seus desejos sexuais, aceita pagar um
preço por isso. Ou, para citar outra vez Nélson Rodrigues, aqui também
“toda nudez será castigada” 530.

Tanto em Pela Noite quanto na sua versão de Os sapatinhos vermelhos, Caio

Fernando Abreu opera a linguagem intencionalmente desabrida da pornografia e a

529 - Sobre a consciência dos poderes da linguagem pornográfica em Hilda Hilst, cf. SANTOS, Wellington
de A. Hilda Hilst e a consciência da pornografia. In: Seminário Nacional Mulher e Literatura (6: 1995:
Rio de Janeiro) Anais / do VI Seminário Nacional Mulher e Literatura.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


414

coloca em franco contraste com as maneiras polidas e civilizadas, porém, hipócritas

e, muitas vezes, violentamente repressivas de alguns de seus personagens.

Assim, mesmo depois de adulto, folheando uma revista enquanto espera por

Pérsio, o personagem Santiago, de Pela Noite, demonstra não se encontrar

inteiramente livre das censuras sofridas na infância:

Só ao se aproximar viu o desenho: um homem jovem inteiramente
nu, a não ser pelos tênis e as meias, deitado de bruços na grama, olhos
fechados, boca entreaberta, passivo, deliciado, possuído pelo leão entre
suas coxas, a língua do animal penetrando fundo numa das orelhas.
Animal love maneaters leu, uma sensação de proibido. Na memória,
um professor bateu com estrondo um livro no tampo de sua mesa, porque
esta i-mo-ra-li-da-de, Carlos Zéfiro, Suzana Flag, Adelaide Carraro.531.

Será oportuno apontar que o texto de Pela noite não deixa de ter uma

perspectiva crítica da maneira claramente culpada com que Pérsio, o dono das

revistas, encara seus desejos homoeróticos. Mesmo que seja possuidor de revistas

pornográficas, mesmo que não consiga deixar de buscar satisfazer seus impulsos

homoeróticos, Pérsio explicita em suas falas uma perspectiva do homossexualismo

que se aproxima mais da visão moralista do mencionado professor do que da visão

nada pornográfica que será explicitada por Santiago. Consumidores e censores de

pornografia parecem se aproximar ao encararem o desejo sexual como algo imoral.

Pérsio parece estar impregnado da visão pornográfica que ele insiste em consumir.

Esta parece ser a perspectiva do desejo que foi introjetada por Pérsio.

Em Os sapatinhos vermelhos é também um professor – o amante de

Adelina, impassível depois de terminar um relacionamento de mais de cinco anos –

que é convocado à cena para servir de elemento contrastante diante do tom

530 - ABREU, Caio Fernando Espelho Mágico. In: LADEIRA, Julieta Godoy (org.) Rio de Janeiro :
Editora Guanabara, 1985.
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malcriado do texto. Desta vez, não é a violência repressiva do professor que merece

destaque e sim sua hipocrisia cortês:

(...) Ele ficou parado à frente dela, muito digno e tão comportadamente
um-senhor-de-família-da-Vila-Mariana dentro do terno suavemente cinza,
gravata pouco mais clara, no tom exato das meias, sapatos ligeiramente mais
escuros. Absolutamente controlado. Nem um fio de cabelo fora do lugar enquanto
repetia pausado, didático, convincente – mas Adelina, você sabe tão bem quanto
eu, talvez até melhor, a que ponto de desgaste nosso relacionamento chegou. Devia
falar desse jeito mesmo com os alunos, impossível que você não perceba como é
doloroso para mim mesmo encarar este rompimento. Afinal, a afeição que nutro
por você é um fato.

Teria chegado ao ponto de dizer nutro? Teria sim, teria dito nutro &
relacionamento & rompimento & afeto, teria dito também estima & consideração
mais alto apreço e toda essa merda educada que as pessoas costumam dizer para
colorir a indiferença quando o coração ficou inteiramente gelado.532

Mais uma vez, como ocorreu em Linda, uma história horrível, a consciência

do protagonista, Adelina, parece estar acoplada à consciência do narrador. Ambos,

narrador e protagonista, fazem uma espécie de pastiche do comportamento

exemplar e do discurso polido do amante. Porém, apesar de sua visão irônica,

assim como Pérsio, Adelina parece introjetar a culpa e vê a si própria como a

amante abandonada de homem casado. Seu comportamento destrutivo, assim

como o de Pérsio, é, ao mesmo tempo, motivado pelo desejo de vingança e pela

necessidade de expiação da culpa.

Sem ter mais o relacionamento amoroso como referência, Adelina se

transforma em mais um dos personagens fugazes que cruzam as noites urbanas das

histórias de Caio Fernando Abreu. Em plena Sexta-feira da Paixão, acompanhada

de seus sapatos vermelhos, ela inicia sua peregrinação erótica e expiatória. No

final, apenas a sombra da AIDS parece que porá um paradeiro nas aventuras

destrutivas de Adelina.

531 - ABREU, Caio Fernando. Triângulo das Águas. 2 ed. São Paulo : Siciliano, 1991. p. 137
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As musas cinematográficas de Hollywood, assim como ocorreu em Saudades

de Audrey Hepburn (nova história embaçada) e em outros textos de Caio

Fernando Abreu, também fazem parte do universo de Os sapatinhos vermelhos.

Preparando-se para sair em busca de diversões eróticas pela noite urbana, Adelina

acentua com o lápis o sinal na face direita, “igualzinho ao de Liz Taylor” 533. Veste

meias de seda e sente-se como Lauren Bacall534. Fala com um ar de Mae West535.

Apresenta-se aos três rapazes que levará para casa como Gilda (personagem de

Rita Hayworth)536.

Há também a utilização de certa sintaxe cinematográfica como, por exemplo,

o fade-out ocorrido quando Adelina pede ao rapaz negro que chame seus dois

amigos e eles já aparecem sentados bem próximos dela:

– Se você quer mesmo – o negro disse. E esperou que ela dissesse alguma
coisa, antes de erguer a mão chamando os outros dois.

– Não quero outra coisa – sussurrou.
E meio de repente – porque depois do quarto ou quinto uísque tudo

acontece sempre assim, sem que se possa determinar o ponto exato de transição,
quando uma situação passa a ser outra situação – , quase de repente, o tenista-
dourado estava ao lado direito dela, e o rapaz mais baixo à sua esquerda.537

O mundo glamoroso e artificial do cinema de Hollywood parece funcionar

como uma forma de ressaltar um conflito já destacado em Pela Noite, que aparece

aqui em Os sapatinhos vermelhos e reaparecerá em Onde andará Dulce Veiga?

Nos três casos, surge uma espécie de tensão entre a verdadeira busca da realização

amorosa (ou a real capacidade em lidar com a perda do objeto amado) e a fuga algo

532- ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
pp. 70-71.
533 - Idem. p. 73.
534 - Idem. p. 73
535 - Idem p. 75
536 - Idem p. 77
537 - Idem 75
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desesperada em direção ao universo espetacularizado da sociedade do

entretenimento em que vivemos.

Muitos dos personagens das obras de Caio Fernando Abreu vivem uma

situação paradoxal: fugiram para a cidade, em busca de liberdade e anonimato, por

não suportarem o ambiente preconceituoso e controlador da vida interiorana, mas

não conseguem viver tranqüilamente na decadente cidade finissecular e suas

muitas ofertas de distração. O personagem Pérsio, de Pela noite e o narrador e

protagonista de Onde andará Dulce Veiga? sofrem exatamente dessa dupla falta de

adaptação à divertida desordem da megalópole e ao moralismo das cidades

interioranas. De certa forma, são personagens suspensos no tempo, entre o passado

e o futuro. Não podem retornar ao passado interiorano porque desejam escapar da

culpa e da perseguição relacionadas, principalmente, mas não apenas, com seus

desejos homoeróticos. Não vivem bem nas megalópoles, que caminham em direção

ao futuro, porque elas são decadentes e os seres que nelas habitam são condenados

à solidão, à reificação e à doença.

A doença urbana, referente ao desequilíbrio ecológico sofrido por todo o

organismo planetário, aparece retratada através da escrita fortemente corporal de

Caio Fernando Abreu. A cidade como índice de doença e a vida interiorana mais

próxima à natureza como símbolo de saúde são percebidas, em Uma praiazinha

de areia bem clara, ali, na beira da sanga, através da consciência corporal que o

narrador e protagonista tem de si próprio e das transformações que ele vem

sofrendo:

(...) No Passo tinha sol quase todo dia, e uma praiazinha de areia bem
clara, na beira da sanga. Eu ficava ali deitado na areia, completamente nu, quase
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sempre sozinho. Eu nadava e nadava e nadava naquela água limpa. Deve ser por
isso que, embaixo desses pêlos todos, os músculos são muito duros.

Ou eram. Tenho ficado tanto tempo deitado que eles estão amolecendo.
Esse é só um dos sintomas, ficar muito tempo deitado. Tem outros, físicos. Uma
fraqueza por dentro, assim feito dor nos ossos, principalmente nas pernas, na
altura dos joelhos. Outro sintoma é uma coisa que chamo de pálpebras ardentes:
fecho os olhos e é como se houvesse duas brasas no lugar das pálpebras. Há
também essa dor que sobe do olho esquerdo pela fronte, pega um pedaço da testa,
em cima da sobrancelha, depois se estende pela cabeça toda e vai se desfazendo
aos poucos enquanto caminha em direção ao pescoço. E um nojo constante na
boca do estômago, isso eu também tenho. Não tomo nada, nenhum remédio. Não
adianta, sei que essa doença não é do corpo.538

O narrador e protagonista do presente texto está permanentemente

descrevendo mudanças corporais e espirituais sofridas. Diante da frenética

transformação a que todos os seres e todas as relações humanas estão submetidas,

diante da fugacidade da vida urbana contemporânea, alguns dos personagens de

Caio Fernando Abreu parecem desconfiar que podem permanecer sendo eles

próprios. Os próprios corpos desses personagens sofrem mudanças que precisam

ser registradas. Em Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga e

em Sem Ana, blues, por exemplo, podemos encontrar evidências dessa busca de

descrever as mudanças corporais sofridas pelos personagens como forma de

questionamento da natureza das identidades pós-modernas.

O paradoxal exílio urbano dos personagens de Caio Fernando Abreu está

muitíssimo bem retratado em Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da

sanga. Na epígrafe, Caio Fernando Abreu utiliza-se de uma frase de Oscar Wilde,

anteriormente citada por Fassbinder em Querelle: “Each man kills the things he

loves”. Pode-se concluir facilmente que, além da temática relativa ao exílio urbano,

será abordada uma outra questão cara a nosso autor: a homossexualidade e seus

problemas. Caio se cerca, desde o início, de Fassbinder e de Oscar Wilde, autores

538 - Idem. p 84
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que também levaram para o mundo da criação artística a questão do

homoerotismo. De fato, embora o ambiente asfixiante da vida interiorana retratada

nas criações de Caio Fernando Abreu não reprima apenas as manifestações do

desejo homoerótico, muitos de seus personagens, como Pérsio e o anônimo

missivista de Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga, fogem

do interior para poderem viver seus desejos homoerótico sem o controle da

moralidade de seus concidadãos.

Porém, eles escapam da repressão externa. Não conseguem, em sua grande

maioria, escapar da interiorização da culpa. Exatamente homoerotismo, culpa e

solidão urbana serão a temática privilegiada em Uma praiazinha de areia bem

clara, ali, na beira da sanga.

No referido texto, aparecem misturadas duas formas de narrar. Predomina

uma espécie de prosa epistolar, que inicia e finaliza o texto. Tal prosa epistolar é

“recheada” por um texto narrado em primeira pessoa. O protagonista e narrador

parece estar escrevendo uma carta dirigida a um certo Dudu, o qual, no final do

texto ficamos sabendo, jamais poderia receber cartas. Ele foi assassinado, há sete

anos, pelo próprio missivista. A mistura entre a prosa epistolar e a narrativa em

primeira pessoa consegue expor muito bem o estado de consciência do personagem

central que tenta se comunicar desesperadamente com a ausência sempre presente

do amor perdido no passado. A tal carta é dirigida a um impossível e inatingível

amor.

O local em que se deu o crime foi a cidade imaginária de Passo da

Guanxuma. O contraste entre as imagens de lembranças bucólicas da referida

cidade e o decadente ambiente urbano serve tanto para realçar o conflito entre
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campo e cidade quanto para reforçar a violência do crime cometido. As imagens

evocadas da primavera em Passo de Guanxuma acabam dando grande destaque,

pelo contraste, ao brutal assassinato que ocorreu em “uma praiazinha de areia

bem clara, ali, na beira da sanga.”

O motivo do assassinato foi o medo de amar e a culpa do narrador e

protagonista diante de seus desejos homoeróticos. O personagem central foge de

sua capacidade de amar assassinando o outro que ameaçou despertá-la:

Desde aquela tarde quase quente de setembro, quando nos estendemos nus
sobre a areia clara das margens da sanga Caraguatatá, um dia perto do teu
aniversário, o céu azul feito alguém tivesse pintado ele, essas ventanias de
primavera secando rápido nossos cabelos molhados, enquanto uma borboletinha
amarela esvoaçava entre nós para escapar depressa no momento exato em que,
ali do meu lado, você se debruçou na areia para olhar bem fundo dentro dos meus
olhos, depois estendeu o braço lentamente, como se quisesse me tocar num lugar
tão escondido e perigoso que eu não podia permitir o seu olho nos pêlos crespos do
meu corpo, a sua mão na minha pele que naquele tempo não era branca assim, o
seu hálito de hortelã quase dentro da minha boca. Foi então que peguei uma
daquelas pedras frias d’água e plac! Ó, bati de uma só vez na tua cabeça, com toda
a força dos meus músculos duros – para que você morresse enfim, e só depois de te
matar, Dudu, eu pudesse fugir para sempre de você, de mim, daquele maldito
Passo da Guanxuma que eu não consigo esquecer, por mais histórias que
invente.539

O “lugar escondido e perigoso” que Dudu ameaçou tocar não era meramente

um lugar físico. Dudu ameaçou tocar não só no desejo homoerótico do personagem

central. Ele ameaçou atingir a capacidade que o personagem central teria de amar e

ser amado por um outro homem. De uma outra maneira, a história de Pérsio, de

Pela noite, se repete aqui. Também no missivista enlouquecido de Uma praiazinha

de areia bem clara, ali, na beira da sanga, o desejo homoerótico não consegue ser

vivido sem culpa. Foragido em São Paulo, assim como Pérsio, depois do

assassinato, ele satisfaz seu desejo homoerótico através de relações sexuais com

539 - Idem. p. 90
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michês540. Continua, porém, perseguindo e sendo perseguido pela presença ausente

de Dudu, a possibilidade assassinada de amar um outro homem. Ou seja, o

protagonista de Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga sofre

por uma dupla culpa: a de ter amado um outro homem e a de ter matado o

destinatário de seu amor. A perspectiva culpada que ele introjetou de suas pulsões

homoeróticas não é forte o bastante para impedi-lo de ter relações sexuais com

outros homens. Consegue, entretanto, destruir todas as suas possibilidades de

edificar uma relação amorosa permanente com um parceiro a quem se ligue

também por amor e não apenas por desejo sexual. O desejo sexual homoerótico,

encarado aqui pelo personagem, ainda que inconscientemente, como algo sujo e

anormal, não pode resultar numa relação estável de amor.

Além da culpa, um outro aspecto da vida urbana, nesse último fim de

século, dificulta a edificação de relações amorosas mais duradouras: a vida

humana, no ambiente urbano finissecular, parece se caracterizar por ser transitória

e sem raízes. A velocidade com que as coisas se transformam em outras e com que

as pessoas se encontram e se perdem parece marcar todo o livro Os dragões não

conhecem o paraíso. A título de exemplo, destacaremos três citações, encontradas

nos três últimos textos abordados. Todas elas nos permitem vislumbrar a

fragilidade da vida transitória e desenraizada dos personagens de Caio Fernando

Abreu. Em O rapaz mais triste do mundo, temos a já citada frase: “Porque as

cidades, como as pessoas ocasionais e os apartamentos alugados, foram feitas

para serem abandonadas – reflete, enquanto navega” 541.

540 - Idem p. 84
541 - Idem. p. 57
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Em Os sapatinhos vermelhos, encontramos o seguinte pensamento de

Adelina, ao refletir sobre o tempo dedicado ao amante que a abandonara: “Cinco

anos são alguma coisa quando se tem quase quarenta, e nem apartamento

próprio, nem marido, filhos, herança: nada. Ponto seco, ponto morto” 542.

Por último, em Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga,

encontramos o seguinte trecho:

Você não sabe, mas acontece assim quando você sai de uma cidadezinha
que já deixou de ser sua e vai morar noutra cidade, que ainda não começou a ser
sua. Você sempre fica meio tonto quando pensa que não quer ficar, e que também
não quer – ou não pode – voltar. Você fica igualzinho a um daqueles caras de
circo que andam no arame e de repente o arame plac! ó, arrebenta, daí você fica
lá, suspenso no ar, o vazio embaixo dos pés. Sem nenhum lugar no mundo, dá
para entender?543

Assim, sobre o arame espetacularizado da vida urbana contemporânea,

parecem caminhar os personagens ex-cêntricos das criações de Caio Fernando

Abreu. A escrita do mencionado autor parece ser uma forma de inventariar os

sentimentos e as próprias transformações corporais de personagens tão fugazes, de

permitir que eles tenham, ao menos no espaço textual, alguma permanência e

algum abrigo.

Os heróis da mídia eletrônica se misturam às instáveis identidades

contemporâneas e dão um tom espetacularizado à realidade circundante. No

mundo da sociedade do espetáculo, realidade e ficção não têm fronteiras nítidas. A

esse respeito, não será nunca demais destacar o papel da figura da cantora fictícia

Dulce Veiga na obra de Caio Fernando Abreu. Seu nome, conforme foi destacado,

aparece também no texto de Pela Noite, entre vários nomes de artistas que

542 - Idem. p 70
543 - Idem. p. 82
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possuem marcas registradas544 familiares ao leitor informado sobre a vida cultural

contemporânea. Ao incluir o nome Dulce Veiga entre celebridades do mundo pop

dito real, Caio Fernando Abreu se apropria, para subvertê-las, das marcas

registradas da cultura pop hegemônica.

Dulce Veiga reaparece em Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira

da sanga545. Caio Fernando Abreu se dá o direito de aumentar, com sua produção

ficcional, o universo fictício já expandido da cultura de massa contemporânea.

Quanto a uma possível referencialidade externa vinculada à figura de Dulce

Veiga, não podemos deixar de nos lembrar da cantora popular brasileira Leni

Ewerson, que desapareceu, algo misteriosamente, da cena pública brasileira no

início dos anos 70.

Muitos dos aspectos já mencionados ao longo do presente capítulo

reaparecem no texto Dama da noite: a solidão urbana e as muitas formas de

entretenimento que se oferecem para compensar a falta de troca autêntica de amor;

as relações humanas efêmeras e superficiais de personagens desarraigados que

flutuam pelo ambiente urbano noturno do decadente fim do século XX; a busca do

amor verdadeiro, apesar do ambiente hostil em que se vive; certo humor negro (no

tom quase patético do discurso da personagem chamada de Dama da Noite); a

sombra da AIDS reforçando a culpa e o medo que marcam o desejo e a entrega às

pulsões sexuais; a maneira não escapista com que são encarados os problemas

contemporâneos; o destaque dado ao ponto de vista de personagens ex-cêntricos;

referências a um universo simbólico místico mas não necessariamente cristão (no

544 - Cf. BASTOS, Alcmeno. A história foi assim: o romance político dos anos 70/80. Rio de Janeiro
: Caetés, 2000. P. 11.
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texto presente, destacam-se a astrologia546, sempre muito presente nas obras de

Caio, e certo discurso referente a conhecimentos ligados à cromoterapia547; o uso

consciente e provocativo de uma linguagem que poderia ser classificada, por

mentes mais puritanas, de pornográfica e/ou escatológica.

Gostaríamos de destacar, entretanto, no presente texto, uma característica

que também está presente nas outras obras de Caio Fernando Abreu: o discurso

claramente vinculado à contracultura e a consciência da derrota sofrida pela

geração que sonhou transformar o mundo (seja através da revolução socialista ou

através das comunidades alternativas).

No livro Os dragões não conhecem o paraíso, o texto Dama da noite é o que

melhor explicita a perspectiva contracultural – ou, talvez, fosse mais exato dizer:

pós-contracultural – presente nas criações de Caio Fernando Abreu. A maneira de

narrar é semelhante àquela utilizada por Guimarães Rosa em Grande sertão:

veredas. A personagem central e narradora, Dama da noite, se dirige a um

interlocutor que permanece, como o interlocutor de Riobaldo, o tempo todo na

posição de ouvinte. A conversa entre a Dama da Noite e seu companheiro mais

jovem é claramente um diálogo entre duas gerações:

(...)Eu não sou igual a eles, eles sabem disso. Dama da noite, eles falam, eu
sei. Quando não falam coisa mais escrota, porque dama da noite é até bonito, eu
acho. Aquela flor de cheiro enjoativo que só cheira de noite, sabe qual? Sabe
porra: você nasceu dentro de um apartamento, vendo tevê. Não sabe nada, fora
essas coisas de vídeo, performance, high-tech, punk, dark, computador, heavy-
metal e o caralho. Sabia que eu até vezenquando tenho mais pena de você e desses
arrepiadinhos de preto do que de mim e daqueles meus amigos fodidos? A gente
teve uma hora que parecia que ia dar certo. Ia dar, ia dar, sabe quando vai dar?
Pra vocês, nem isso. A gente teve a ilusão, mas vocês chegaram depois que
mataram a ilusão da gente. Tava tudo morto quando você nasceu, boy, e eu já era
puta velha. Então tenho pena. Acho que sou melhor, só porque peguei a coisa viva.

545 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
p. 87
546 - Idem. p. 93
547 - Idem. p. 92
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Tá bom, desculpa, gatinho. Melhor, melhor não. Eu tive mais sorte, foi isso? Eu
cheguei antes.(...)548

O contraponto entre a contracultura (e sua crítica à sociedade industrial) e o

consumismo high-tech, algo niilista, das gerações que precederam ao fracasso do

sonho contracultural está exemplarmente retratado no discurso da Dama da Noite.

Fracassadas as utopias de sua geração, a Dama da Noite, que não conseguiu

construir uma vida pessoal e é mais um dos seres desenraizados que deambulam

pelas páginas urbanas escritas por Caio, sobrevive porque permanece buscando

encontrar O Verdadeiro Amor. Em meio à decadência circundante, por mais que

soe absurdo ou kitsch, os personagens de Caio Fernando Abreu continuam fiéis à

frase de Vinícius de Moraes, segundo a qual “a vida é a arte do encontro, apesar de

haver tanto desencontro pela vida”. O fato de haver uma remota possibilidade de

se encontrar o amor, de amar e de se fazer amar, justifica a sobrevivência em

condições históricas tão adversas.

O texto de Mel & girassóis (ao som de Nara Leão), que é colocado logo após

Dama da Noite, é muitíssimo expressivo a respeito do valor dado nas obras de Caio

Fernando Abreu ao verdadeiro encontro amoroso, não importa em que condições

ele se dê ou quais os méritos ou defeitos dos amantes que conseguem se encontrar.

Trata-se do texto que aparentemente menos pontos tem em comum com o restante

de Os dragões não conhecem o paraíso. De fato, é uma retomada do livro

homônimo549, publicado pela Mercado Aberto, em 1988. A maneira irônica e

distanciada com a qual o narrador encara os dois personagens centrais e a própria

548 - Idem. p. 94
549 - ABREU, Caio Fernando. Mel & Girassóis. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1988.
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matéria narrada difere do tom mais próximo e solidário adotado pelo narrador,

mesmo quando o texto é narrado em terceira pessoa, em outros textos de Os

dragões não conhecem o paraíso.

O fato de Mel & girassóis (ao som de Nara Leão) vir em seguida a Dama da

Noite é, segundo nossa perspectiva, também eloqüente. O texto retrata o universo

artificial e as muitas ofertas de entretenimento padronizado oferecido a dois

personagens, um homem e uma mulher de meia idade, que se encontram de férias

“numa praia qualquer do Havaí ou Itaparica550”. A integração com o texto de

Dama da noite e com os demais textos de Os dragões não conhecem o paraíso se

dá pelo contraste. Nos outros textos, há personagens excêntricos que têm

dificuldades em atravessar o universo contemporâneo espetacularizado. Em Mel &

girassóis (ao som de Nara Leão), os personagens centrais se integram quase que

perfeitamente às solicitações, hipocrisias e comportamentos superficiais impostos

pelo meio social circundante. Enquanto a Dama da Noite tem dificuldade para

aceitar a “roda gigante” na qual todos giram, símbolo da perfeita integração com

que os outros (especialmente os jovens) vivem o universo de consumismo high-

tech, os dois personagens em férias de Em Mel & girassóis (ao som de Nara Leão)

buscam avidamente desfrutar do glamour, repleto de clichês, de suas férias em um

paraíso tropical. Mel & girassóis é um texto que se funda definitivamente sobre o

kitsch. O pano de fundo espetacularizado sobre o qual se deslocam os personagens

ex-cêntricos de Caio Fernando Abreu ganha destaque, assume a frente da cena.

Mesmo os personagens centrais de Mel & girassóis (ao som de Nara Leão) se

parecem mais com os personagens secundários normalmente presentes nas obras
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de Caio e que adotam posturas padronizadas e artificiais. Fazendo uso de

maiúsculas, Caio Fernando Abreu transforma em substantivos próprios uma série

de substantivos comuns e adjetivos que definem personagens extremamente

superficiais. Veja-se tal procedimento em Saudades de Audrey Hepburn (nova

história embaçada):

Não estava um pouco bêbado, nem tinha fumado ou cheirado
absolutamente nada – o que talvez justificasse, tantas negações, encontrá-lo
assim, de repente e também perdido entre a Pantera Loura Disposta a Tudo Por
um Status Mais Elevado, a Lésbica Publicamente Assumida e o Patriarca Meio
Sórdido Fugido Das Páginas De Satyricon.551

Esse mesmo recurso estilístico reaparece em Mel & girassóis (ao som de

Nara Leão):

Não se encontraram de imediato. Ela ficou numa mesa do lado esquerdo,
com a Professora Secundária Recuperando-se Do Amargo Desquite, a Secretária
Executiva Louca Por Uma Transa Com Aqueles Garotões Gostosos e a Velha Tia
Solteirona Cansada De Cuidar Dos Sobrinhos. Ele sentou numa mesa à extrema
direita – nada ideológico – junto do Casal Em Plena Segunda Lua De Mel
Arduamente Conquistada e o Jogador De Basquete Em Busca De Uma Vida Mais
Natural.552

Entretanto, em Mel & girassóis (ao som de Nara Leão), a dicção das

conversas travadas e mesmo o comportamento dos protagonistas estão calcados

sobre atitudes estereotipadas. Nos demais textos de Os dragões não conhecem o

paraíso, personagens excêntricos se deslocam com dificuldade pelas muitas

padronizações impostas pelos critérios de normalidade socialmente aceitos. Em

Mel & girassóis (ao som de Nara Leão), os próprios personagens centrais

comportam-se de forma estereotipada. São personagens excessivamente normais

550 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras,
1988.p. 100
551 - Idem. p. 49
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se comparados com outros personagens do livro abordado. Os personagens

centrais de Mel & girassóis (ao som de Nara Leão) não escapam da perspectiva

irônica com que os comportamentos normais são vistos nos textos de Caio

Fernando Abreu. Veja-se como eles são caracterizados com as mesmas maiúsculas

aplicadas às personagens planas que aparecem em outros textos:

Conversaram, no oitavo ou nono dia. Nadaram juntos na praia, primeiro.
Depois ela sentiu sede, ele pagou outro suco de limão, tomou outra cerveja.
Deitados na areia, lado a lado, falaram. Se você quer que eu conte, repito, mas não
é nada original, garanto. Ela era qualquer coisa como uma Psicóloga Que
Sonhava Escrever Um Livro; ele, qualquer coisa como um Alto Executivo Bancário
A Fim de Largar Tudo Para Morar Num Barco Como O Amir Klink.553

Habitualmente, os personagens centrais dos textos de Caio Fernando Abreu

escapariam destas caracterizações substantivadas. Mel & girassóis (ao som de

Nara Leão), entretanto, é um espaço em que o universo da chamada normalidade

– e suas convenções absolutamente artificiais – é explorado de maneira impiedosa.

Veja-se como o narrador caracteriza os personagens centrais:

Eles eram tão colonizados, tão caretas e carentes, eles estavam tão
perdidos no meio daquela fantasia sub-havaiana que já ia acabar. Ela era só uma
moça querendo escrever um livro e ele era só um moço querendo morar num
barco, mas se realimentando um do outro para. Para quê? Eles pareciam não ter
a menor idéia.554

Porém, embora fossem tão bem educados que quase não conseguissem dar

vazão à ânsia de amar, embora tivessem tanto medo do amor, há um momento em

que o desejo e a espontaneidade conseguem superar todas as convenções sociais da

fantasia sub-havaiana. Neste momento, “eles” (os personagens do referido texto

552 - Idem. p. 102
553 - Idem. p. 106
554 - Idem. p. 112
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não têm nome próprio, são somente “ele” e “ela”) conseguem se enxergar de forma

mais verdadeira:

Ele a viu melhor, então: uma mulher um pouco magra demais, um tanto
tensa, cheia de idéias, não muito nova – mas tão doce. As duas mãos apoiadas nos
ombros dele, assim afastando os cabelos, no mesmo momento ela o viu melhor:
um homem não muito alto, ar confuso, certa barriga, não muito novo – mas tão
doce. Que grande cilada, pensaram. Ficaram se olhando assim, quase manhã.555

Embora “tão caretas e carentes”, os personagens centrais de Mel & girassóis

(ao som de Nara Leão) conseguem encontrar, no amor, certa válvula de escape

para sua mediocridade. Por isso, parece-nos eloqüente o fato de tal texto se seguir

ao texto intitulado Dama da noite. Apesar de toda a mediocridade circundante,

apesar de toda solidão e desespero do personagem cuja alcunha é Dama da Noite,

sua busca do “amor verdadeiro”, sua insistência em procurá-lo, justifica sua difícil

travessia pela noite paulistana.

Esse mesmo otimismo enviesado está presente na frase de Hilda Hilst, em

Fluxo-Floema, mais precisamente em O unicórnio, de onde, aliás, Caio Fernando

Abreu parece ter retirado a expressão “mel e girassóis”. Depois de falar de suas

dores, das muitas violências sofridas e de sua solidão, o personagem que se

transformara em um unicórnio afirma:

Continuei pensando assim: devo aproveitar essa situação um pouco extravagante,
convenhamos, para fazer uma série de reflexões. Sobre a vida em geral e sobre
mim mesmo em particular. Bem. Então, o que é a vida? E não pude chegar a
nenhuma conclusão excepcional, apenas admiti que a vida é uma coisa que pode
encher o nosso coração de mel e girassóis. 556

555 - Idem. p. 113
556 - HILST, Hilda. Fluxo-Floema. São Paulo : Perspectiva, 1970. p. 151
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Sem dúvida, Clarice Lispector e Hilda Hilst são duas das afinidades eletivas

mais importantes na criação de Caio Fernando Abreu557. Como as duas autoras

mencionadas, Caio manifesta em sua criação uma permanente tensão entre um

desejo voraz de existir e a angústia da existência. Tanto quanto Clarice, Caio

Fernando Abreu parece destacar o fato de que a vida é sempre vivida “apesar de”.

Não há maiores esperanças de solução para os problemas sociais. Conforme afirma

Silviano Santiago, a literatura pós-64 não é mais otimista, como a literatura

anterior558. Muitos poderiam discordar de tal afirmação argumentando que a

“alegria, alegria” tropicalista poderia ser encarada como uma demonstração de

otimismo. Porém, as aparências enganam. A perspectiva de Caio Fernando Abreu e

a alegria tropicalista absolutamente não contradizem a afirmação de Silviano

Santiago. É preciso não confundir alegria com otimismo. A afirmação final de

Caetano Veloso na letra de Alegria, alegria é reveladora: “Eu vou, por que não?

Assim também seguem os personagens de Caio Fernando Abreu. Com a felicidade

de Sísifo diante de sua condenação559. Trata-se de uma alegria que é uma resposta

da vida diante do desespero, uma alegria sem esperança e otimismo. Uma

afirmação da vida apesar do mal-estar da civilização que nos cerca. Apesar de

nosso, digamos, natural desconforto de existir. Caio assim explicita a natureza

resistente de sua criação: “Continuo a pensar que quando tudo/ parece sem saída,

sempre se pode cantar./ Por essa razão escrevo.560

557 - Sobre a aproximação entre as obras de Caio Fernando Abreu e as de Clarice Lispector, cf.
SEPÚLVIDA, Lenirce. A escrita do corpo: a citacionalidade em Caio Fernando Abreu. Niterói :
UFF, Faculdade de Letras, 2001.264 fl. mimeo. Tese de Doutorado em Letras (Literatura
Comparada).
558 - SANTIAGO, Silviano. Prosa literária atual no Brasil e Poder e alegria. In: Nas malhas da
letra. São Paulo : Companhia das Letras, 1986.
559 - CAMUS, Albert. O mito de Sísifo. Lisboa : Edições de Livros do Brasil, s/data.
560 - ABREU, Caio Fernando. Pequenas epifanias. Porto Alegre : Sulina, 1996.
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Há, porém, outras razões, ainda mais inexplicáveis, que parecem mover

tanto a criação de Hilda Hilst quanto à de Caio Fernando Abreu. Em momentos

anteriores, pudemos destacar a natureza mediúnica da escrita de Caio Fernando

Abreu e de Hilda Hilst. Vimos como tal postura desafia o mito da consciência

objetiva e como reintroduz a função mágica da arte, exercida num momento

histórico anterior ao surgimento das sociedades de classe. No texto de A outra voz,

veremos reaparecer o destaque do caráter mediúnico da produção literária.

Veremos também revelados a fragilidade do criador e os perigos vividos pelo artista

diante de seus fantasmas. De fato, o texto de A outra voz pode ser facilmente

aproximado dos Fragmentos da décima terceira voz de Dodecaedro. Tratam-se de

vivências muitíssimo semelhantes: o isolamento em uma instituição hospitalar

e/ou psiquiátrica e a convivência com personagens ou fantasmas que se impõem

independentemente da vontade do autor. Aliás, a experiência de clausura ou

internação psiquiátrica aparece constantemente em outras criações de Caio

Fernando Abreu, assim como nas obras de Hilda Hilst. Os personagens de ambos

freqüentam as fronteiras disso que precariamente chamamos de normalidade.

Mas o texto de A outra voz também trata dos temas do amor e da

solidariedade. O contato com o mundo exterior do personagem central e narrador,

que se encontra hospitalizado e é obsedado pelos fantasmas dos suicidas Ana e

Carlos, só é mantido devido aos telefonemas que ele recebe sempre por volta de

cinco horas da tarde. Essa outra e amorosa voz ao telefone é que consegue manter

acesa a chama de lucidez que resta ao personagem central. Curiosamente, devido

ao contato telefônico, essa outra voz é, por vezes, para o personagem central, tão

irreal e distante quanto às manifestações dos suicidas Carlos e Ana.
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A necessidade do outro e o tema do abandono, muito freqüentes nas obras

de Caio Fernando Abreu, reaparecem com toda força em A outra voz. O mais

importante da conversa pelo telefone é exatamente aquilo que não é dito:

Por trás da palma da mão contra o peito, por trás do pano da camisa,
entre massas de carne entremeadas de músculos, nervos, gorduras, veias, ossos, o
coração batia disparado. Você vai me abandonar – repetiu sem som, a boca
movendo-se muito perto do fone – e eu nada posso fazer para impedir. Você é meu
único laço, cordão umbilical, ponte entre o aqui dentro e o lá fora. Te vejo
perdendo-se todos os dias entre essas coisas vivas onde não estou. Tenho medo de,
dia após dia, cada vez mais não estar no que você vê. E tanto tempo terá passado,
depois, que tudo se tornará cotidiano e a minha ausência não terá nenhuma
importância. Serei apenas memória, alívio, enquanto agora sou uma planta
carnívora exigindo a cada dia uma gota de sangue para manter-se viva. Você
rasga devagar seu pulso com as unhas para que eu possa beber. Mas um dia será
demasiado esforço, excessiva dor, e você esquecerá como se esquece um
compromisso sem muita importância. Uma fruta mordida apodrecendo em
silêncio no prato.561

Mais uma vez, o amor ou a possibilidade do amor salvando uma vida que

está por um fio. Mais uma vez, personagens ex-cêntricos que sobrevivem tão

dignamente quanto é possível diante da dor de uma existência solitária. Mais uma

vez, a fugacidade e as solicitações de nosso veloz cotidiano ameaçando a

manutenção de laços afetivos. Mais uma vez, porém, o ser em busca do outro. É o

amor e o desejo que funcionam como as forças capazes de nos fazer resistir à

tentação da loucura. É o amor que permite que se vislumbre “alguma espécie de

luz”, mesmo diante das ameaças de enlouquecimento que todos sofremos:

Não me abandone, pediu para dentro, para o fundo, pra longe, para cima,
para fora, para todas as direções. E curvou a cabeça como quem reza. Para que a
mão pudesse tocá-lo, inaugurando finalmente a luz. Mesmo dentro do escuro,
alguma espécie de luz. Talvez como aquela que habitava a outra voz, tão viva e
cada vez mais remota. Todos os dias, por volta das cinco e quinze da tarde. Porque

561- . ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras,
1988. p. 118
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queria – e queria por que queria – a luz da outra voz, não a escuridão deles:
escolheu.562

Aqui vemos reaparecer o tema existencialista da escolha. Apesar do absurdo

da existência, a lúcida e trágica escolha amorosa de Caio Fernando Abreu se

manifesta com clareza. Vemos mais uma vez Sísifo empurrar, feliz, a sua pedra

montanha acima. Por isso, escolhemos como título desta parte de nosso trabalho,

sobre Os dragões não conhecem o paraíso, a expressão “alguma espécie de luz”.

Luz do desejo lúcido, afirmação amorosa da vida, ainda que vivida em condições

obscuras. Perceba-se a aproximação intertextual com Oswald de Andrade, cuja

frase, da peça A morta, que aqui reaparece, tinha servido de epígrafe para o livro

Triângulo das Águas: “O amor, ah o amor: eu quero porque quero da vida.”

Como Caetano Veloso, em Alegria, alegria, Caio Fernando Abreu faz renascer das

desilusões do fim do século uma selvagem e amorosa afirmação da vida: “por que

não?”. Não é por acaso que o livro Os dragões não conhecem o paraíso é encerrado

com a frase de Ana Cristina César: “Chamem os bombeiros, gritou Zelda. Alegria!

Algoz inesperado”.

Entretanto, o desejo absurdo e selvagem de simplesmente continuar

vivendo, “apesar de”, encontram poderosos inimigos em nossa logocêntrica

civilização judaico-cristã: a culpa e o desconhecimento que temos das solicitações

de nossos próprios corpos. Esse é o tema central de O pequeno monstro. No

referido texto, estamos novamente em contato com a vida familiar de um menino

interiorano, como em O destino desfolhou. O referido menino se encontra

particularmente abalado pelas mudanças corporais que está sofrendo em seu

562 - Idem. p. 123
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processo de crescimento. Mais uma vez a história contada e percebida através das

transformações corporais dos personagens, como em Sem Ana, blues. Ao longo do

texto de O pequeno monstro, iremos percebendo que o personagem narrador sofre

mais ainda com as mudanças trazidas pela adolescência porque vê despertar em si,

ainda sem saber direito do que se trata, desejos sexuais homoeróticos. E, com eles,

a culpa e a consciência de sua diferença.

O referido menino evita a companhia de qualquer pessoa e trata a si próprio

pela alcunha de “pequeno monstro”. Sente-se particularmente ameaçado quando

sabe que será obrigado a dividir seu quarto, na casa de férias alugada na praia por

seus pais, com um primo, Alex, vindo da capital.

Porém, é exatamente esse primo que irá permitir a concretização do desejo

homoerótico já latente no pequeno monstro. Será interessante destacar o trecho

em que, ao ver o primo dormindo, o ódio do menino vai-se transformando em algo

ainda desconhecido, o desejo:

Fiquei olhando pra ele, respirando devagar, no mesmo ritmo. Bem
devagar, para não acordá-lo. Não sei por quê, mas de repente todo o meu ódio
passou. Ali deitado, olhando pro primo Alex dormindo inteiramente pelado,
embaixo daquela lua enorme, o cheiro enjoativo dos jasmins entrando pela janela
aberta, me dava uma coisa assim que eu não entendia direito se era tontura, sono,
nojo ou quem sabe aquele ódio se transformando devagarinho em outra coisa que
eu ainda não sabia o que era.563

A partir da chegada de Alex, todo o texto é conduzido de forma a revelar o

desejo e o medo, ainda não plenamente conscientes, que o primo faz despertar no

pequeno monstro. A figura do primo se funde a sensuais descrições do herói

Tarzan, retiradas das leituras, ainda infantis, do pequeno monstro. O menino

observa o primo Alex cada vez com maior desejo. Um desejo que sempre aparece

misturado com medo e culpa. Mas que também surge como uma conquista de
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amadurecimento. O primo Alex, antes de ir embora, acaba sendo responsável pela

iniciação sexual do menino que começa a compreender que não é nem mais tão

pequeno e nem tampouco um monstro. Apenas um ser dotado de desejo. No

referido texto, a culpa é vencida pela realização feliz de um desejo inconsciente. O

encontro amoroso e as descobertas da juventude acabam superando as barreiras

defensivas e o péssimo humor usados pelo personagem narrador para esconder e

preservar sua diferença.

Assim, de maneira afirmativa, Caio Fernando Abreu prepara sua despedida

de Os dragões não conhecem o paraíso. O texto final, que dá título ao livro,

também aceita afirmativamente – “por que não?” – a excentricidade que está

presente na natureza do processo criativo de artistas, como Caio Fernando Abreu e

Hilda Hilst, dentre outros, que não se deixaram aprisionar pelo mito da

consciência objetiva. A natureza mediúnica da criação de Caio Fernando Abreu – e

também de Hilda Hilst – está revelada no texto Os dragões não conhecem o

paraíso. Trata-se de um texto com forte viés metanarrativo. O narrador tenta

descrever a situação desconfortável e, ao mesmo tempo, fascinante do artista

tomado pela obrigação de criar. A figura do dragão, retirada do I Ching564, está

certamente relacionada com a força estranha que condena o artista a criar. Queira

ou não. Seja ou não conveniente para seus interesses pessoais:

Mas no tempo em que vivia comigo [o dragão], eu tentava – digamos –
adaptá-lo às circunstâncias. Dizia por favor, tente compreender, querido, os
vizinhos banais do andar de baixo já reclamaram da sua cauda batendo no chão

563 - Idem. p. 131
564 - Sobre a aproximação entre a obra de Caio Fernando Abreu e o I Ching, cf. TEIXEIRA, Leonardo
Jacintho. I-Caio Ching Fernando Abreu. Rio de Janeiro : PUC, Departamento de Letras, 1997. 150
fl. mimeo. Dissertação de Mestrado.
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ontem às quatro da madrugada. O bebê acordou, disseram, não deixou ninguém
mais dormir. 565

Usando de um tom coloquial, o narrador busca seduzir o leitor para que ele

compreenda a natureza inusitada de seu ofício. Nem lazer nem labor, a criação

artística aparece em Os dragões não conhecem o paraíso como algo que se

apropria do artista e o ultrapassa. Assim como o impulso erótico, muitas vezes,

aparece nas obras de Caio Fernando Abreu como algo a que o sujeito não pode

escapar, do mesmo modo, o impulso criativo aparece, no texto em pauta, como

uma destinação.

Os textos de Os dragões não conhecem o paraíso atestam o compromisso

do autor com seu tempo (com a história) e ao mesmo tempo com as perspectivas

descentradas e excêntricas que costumam ficar à margem da história oficial. O

particular, o afetivo, o fragmentário encontram lugar na história ou nas histórias

narradas nos textos de Caio Fernando Abreu.

5.3. Onde andará Dulce Veiga? : outro lugar que não aqui.

Onde andará Dulce Veiga? tem o seguinte subtítulo: um romance B. Tal

adjetivação demonstra a atitude iconoclasta do autor até mesmo diante de sua

própria criação. Sem estar preocupado em apresentar uma aparência externa de

boa literatura, dialogando abertamente com o kitsch, Caio Fernando Abreu

565 - ABREU, Caio Fernando. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo : Cia. das Letras, 1988.
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constrói um texto ao mesmo tempo amargo, nostálgico e em busca de

transcendência. Convivem no referido romance os seguintes temas: uma visão acre

do final do século XX e da maturidade alcançada pelo personagem central e

narrador, uma nostalgia dos anos 50 e 60 e das ilusões da juventude, um desejo de

atingir uma esfera transcendente. Evasão regressiva e a utopia, opostos

complementares, surgem amalgamados no referido texto. O narrador parece estar

deslocado por viver solitário na grande cidade de São Paulo. Deseja encontrar um

lugar além das ilusões midiáticas a que estamos submetidos. Manifesta o de desejo

de estar em outro lugar que não aqui.

Desde as primeiras páginas do romance, a figura de Dulce Veiga parece estar

relacionada com alguma espécie de evasão. Mesmo quando estava presente na

cidade de São Paulo, Dulce Veiga parecia olhar para outro lugar. Ao descrever uma

foto antiga de Dulce, o narrador o faz nos seguintes termos:

Dulce olhava para algum ponto acima da cabeça de quem a
olhasse de frente, com tanta firmeza que dava vontade de olhar
também, e quase sorria. Seu rosto claro, de maçãs salientes, não
tinha nenhuma contração ou ruga. Como se seu estado natural
fosse constantemente esse, quase sorrindo, olhando para outro
lugar que não era aqui [grifo nosso]. Onde as coisas fossem
diferentes, boas de serem vividas.566

Onde andará Dulce Veiga?, entretanto, parece indicar que o mesmo

impulso que nos leva à evasão pode nos encaminhar na direção da superação dos

problemas. O referido texto pode ser encarado como uma espécie de versão mais

desenvolvida de Saudades de Audrey Hepburn. Entretanto, em Onde andará

Dulce Veiga?, de maneira diferente do que ocorre em Saudades de Audrey

p. 150
566 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 83
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Hepburn, há uma superação da nostalgia. A narrativa de Onde andará Dulce

Veiga? encaminha o leitor para uma transmutação do desencanto e do mal-estar

contemporâneos através do encontro de novos valores. Tal superação está

relacionada com a busca de transcendência, com a redescoberta dos poderes

curativos da imaginação visionária e do valor das coisas mais simples da vida. O

personagem central e narrador de Onde andará Dulce Veiga? caminha na direção

de ultrapassar o desencanto contemporâneo ao buscar recuperar sua fé. Um tipo de

fé pessoal, sem espaço para sectarismos religiosos.

É em outro lugar, não aqui, livre das ilusões espetacularizadas do mundo em

que vivemos, que o personagem Dulce Veiga encontra paz para continuar

simplesmente cantando. O fato de Dulce Veiga ser uma cantora não a obrigará,

conforme ficamos sabendo no final do romance, necessariamente a ser do ramo do

entertainments. Cantar, para ela, passa a ser uma espécie de busca de comunhão

espiritual e de equilíbrio. No final do romance, ficamos sabendo que Dulce Veiga

permanece cantando ainda que não espere qualquer lucro comercial oriundo de

alguma espécie de reprodução técnica de seu canto. Porém, muitos anos antes, no

dia do show que culminaria em sua definitiva consagração junto ao público urbano

da sociedade do espetáculo, Dulce Veiga simplesmente desaparece.

O texto de Onde andará Dulce Veiga? logra estabelecer uma sutil ligação

entre destino e desejo. Assim como Dulce Veiga, o personagem central e narrador

também é levado a encontrar um destino que, embora inesperado, corresponde a

seus mais íntimos desejos. Meio às cegas, perdido no labirinto urbano, o

personagem central e narrador é levado até esse outro lugar que fora atingido por

Dulce Veiga. Não se trata apenas de um outro espaço geográfico. Trata-se, isto sim,
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de uma nova forma de encarar a realidade. Dulce Veiga abre mão do sucesso no

mundo urbano espetacularizado e prefere se dedicar a cantar e a viver de uma

maneira mais simples. Paradoxalmente, quanto mais o personagem central e

narrador parece mergulhar nas ilusões do mundo do espetáculo, mais ele caminha

na direção de encontrar a alternativa de superação dos limites da cidade decadente.

Tanto quanto Dulce Veiga, o personagem central e narrador também demonstra

não estar satisfeito com o mundo a seu redor: “Não, eu não queria ver nenhum

deles. Eu não queria nada, eu não queria ninguém. Como Dulce Veiga, o que eu

queria era encontrar – outra coisa.”567

A figura de Dulce Veiga representa, ao mesmo tempo, o glamour das décadas

de 50 e 60, momento no qual as formas hollywoodianas de comportamento

começavam a se firmar entre nós, e a superação dos padrões artísticos impostos

pela sociedade do espetáculo. A trajetória seguida por Dulce Veiga, que abandona o

mundo do espetáculo mas não a canção, expressa uma concepção de arte que sonha

estar além – ou aquém – da mera mercadoria a ser reproduzida tecnicamente para

o consumo do mercado de entretenimento. É nítido o poder regenerativo do canto

da Dulce Veiga reencontrada em seu exílio voluntário em Estrela do Norte.

O desejo de Dulce de continuar cantando sem ter que conviver com o mundo

dos negócios artísticos não é compreendido por muitos dos personagens de Onde

andará Dulce Veiga? Entretanto, há também aqueles que compreendem a força do

desejo, ainda que obscuro, daquela mulher. Ao reencontrar o pianista Pepito de

Castro, que teve sua carreira artística fracassada ao ser abandonado por Dulce, o

narrador e protagonista trava o seguinte diálogo com o pianista:

567 - Idem. p. 142
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(...) No começo fiquei com raiva, achei que ela não pensou
em ninguém quando desapareceu. Só nela mesma. Mas a gente
nunca pode julgar o que acontece dentro dos outros. Ela queria
outra coisa.

– Que coisa?
– Nem ela sabia. Repetia isso o dia inteiro: [sic] “Quero

outra coisa, quero encontrar outra coisa.”568

A trama gira, portanto, em torno do misterioso desaparecimento de Dulce

Veiga, ocorrido durante o período da Ditadura Militar. O personagem central e

narrador, depois de uma desilusão amorosa e de longo tempo sem um emprego,

consegue voltar a trabalhar na seção de variedades de um jornal, o Diário da

Cidade. Toda uma série de “coincidências”, visões místicas e oráculos levam o

jornalista a investigar qual teria sido o paradeiro de Dulce Veiga. Tal investigação,

entretanto, levará o personagem central e narrador a um reencontro consigo e à

recuperação de sua fé perdida.

Sob a aparência superficial de um romance policial de mistério569, iremos

reencontrar as indagações profundas que caracterizam as obras de Caio Fernando

Abreu. Reaparecem, em Onde andará Dulce Veiga?, os encontros e desencontros

amorosos em meio às grandes cidades decadentes, os rumos e desvios da geração

que viveu a contracultura e o golpe militar de 1964, as viagens, as drogas, as

indagações sobre o homoerotismo, a morte, a solidão e a fragilidade dos habituais

personagens ex-cêntricos. O caráter folhetinesco da obra abordada concede espaço

ao considerado “brega” e rasura as fronteiras entre alta e baixa literatura.

Aproximando opostos, Onde andará Dulce Veiga? se transforma em uma espécie

568 - Idem. p. 65
569- Sobre o tema, cf. TODOROV, Tzvetan . As estruturas narrativas. Tradução de Leyla Perrone-
Moisés, 2 ed., São Paulo : Perspectiva, 1970, p. 95-99
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de amálgama onde convivem, de forma nem sempre harmoniosa, discursos

literários diversos. Sob uma aparência externa kitsch, iremos encontrar páginas

densas, cuidadosamente buriladas, de uma criação ao mesmo tempo delicada e

inquietante. Aproximando-se das formas estéticas adjetivadas de pós-modernas, ao

dialogar com o kitsch, Caio Fernando Abreu empreende uma desmistificação e uma

“descanonização” do conhecimento literário.

É necessário, entretanto, reafirmar que, segundo nossa concepção e segundo

o que parece ser realizado pelo empreendimento literário de Caio Fernando Abreu

e Hilda Hilst, descanonizar significa apenas não tomar o cânone como intocável.

Não implica em negação da herança cultural que sustenta o mundo em que

estamos inseridos. Muito pelo contrário, implica numa rigorosa releitura da

tradição. Em outros momentos da presente tese, tivemos a oportunidade de

destacar o quanto a escrita de Caio Fernando Abreu é uma rescrita. O mosaico

intertextual de Caio Fernando Abreu abriga tanto autores consagrados pelo cânone

literário quanto autores desprezados pelo saber acadêmico.

O tom de Onde andará Dulce Veiga? é francamente paródico. Além de

parodiar os velhos romances policiais de mistério, embora não haja propriamente

um crime a ser desvendado retrospectivamente, Caio Fernando Abreu subverte e

inverte a fé na veracidade das informações jornalísticas que havia se firmado, nos

anos 70, em torno do romance autobiográfico e do chamado romance-reportagem.

Segundo Flora Süssekind570, a valorização do dado jornalístico e a mitificação da

figura do jornalista como detentor de informações privilegiadas, ocorrida na época

em que se forjou uma literatura de resistência à Ditadura, representa mais um

570 - SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance? Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.
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desdobramento da ideologia estética naturalista entre nós. No século XIX, sempre

em busca de forjar um retrato de Brasil que sustentasse a afirmação de um projeto

de nação, o fazer literário brasileiro buscava demonstrar seriedade sendo

submisso aos ditames teóricos supostamente superiores das ciências físicas e

biológicas. Tal submissão às ciências continuou sendo hegemônica, apesar de

louváveis rupturas, feitas em diferentes épocas, como, por exemplo, na criação

literária de Machado de Assis e Guimarães Rosa. O determinismo do naturalismo,

digamos, clássico foi sendo substituído por outros determinismos como, por

exemplo, a teleologia materialista dos romances da década de 30. Na década de 70,

a hegemonia cultural das ciências econômicas vai sendo substituída pela

hegemonia do discurso jornalístico e das ciências e técnicas de comunicação social

de massa. Ao demonstrar, em Onde andará Dulce Veiga?, os interesses

econômicos, políticos e até pessoais que se movem por detrás da produção de fatos

jornalísticos, ao ressaltar o caráter ficcional que reside na criação e no culto público

de cada ídolo midiático, Caio Fernando Abreu derruba e inverte os poderes

soberanos da informação. Escapa, através da paródia, do pacto naturalista e

autobiográfico (sempre com o ressaibo de nosso velho nacionalismo envergonhado)

que ainda impera sobre a produção literária brasileira. Onde andará Dulce Veiga?

carnavaliza de forma impiedosa nosso sagrado culto à informação confiável. É num

mundo de instintos, interesses econômicos, políticos, desejos sexuais, buscas

religiosas, dentre outras coisas, num mundo, enfim, longe de qualquer

possibilidade de neutralidade e isenção, que se forjam ídolos da mídia e matérias

jornalísticas.
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A estrutura do romance assemelha-se a um jogo de Búzios. Cada um dos

capítulos é dedicado a um orixá. Tal procedimento se aproxima do recurso usado

em Triângulo das águas, especialmente em Dodecaedro. Na obra mencionada,

Caio se utiliza da astrologia para compor sua narrativa. Também o diálogo

intertextual com o I-Ching é utilizado como recurso tanto em Os dragões não

conhecem o paraíso quanto em Ovelhas negras571. Assim, Caio Fernando Abreu

explicita a natureza oracular e mediúnica de sua escrita ao construir textos que são

uma espécie de palimpsesto de textos oraculares. Fica também explicitado o caráter

multiculturalista da criação de Caio: são utilizados diferentes oráculos de matrizes

culturais as mais diversas: ocidentais, orientais, afro-brasileiras.

O anônimo personagem narrador de Onde andará Dulce Veiga? é um

jornalista atormentado pela suspeita de ter contraído o vírus da AIDS e que se nega

a fazer o teste. O precário equilíbrio da vida de tal personagem e sua falta de raízes

são comoventes. Vejamos como tal precariedade se expressa quando o referido

personagem se encontra diante do pequeno milagre de ter, finalmente, conseguido

um emprego:

Acontecera um milagre. Um milagre, mas básico para quem, como eu, não
tinha pais ricos, dinheiro aplicado, imóveis nem herança e apenas tentava
viver sozinho numa cidade infernal como aquela que trepidava lá fora,
além da janela ainda fechada do apartamento. Nada muito sensacional,
tipo recuperar de súbito a visão ou erguer-se da cadeira de rodas com o
semblante beatificado e a leveza de quem pisa sobre as águas. Embora a
miopia ficasse cada vez mais aguda e os joelhos tremessem com
freqüência, não sabia se fome crônica ou pura tristeza, meus olhos e
pernas ainda funcionavam razoavelmente. Outros órgãos, verdade, bem
menos.572

571 - Sobre as aproximações de Ovelhas negras com o I-Ching, cf. TEIXEIRA, Leonardo Jacintho. I-
Caio Ching Fernando Abreu. Op. cit.
572 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 12
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As dúvidas, a solidão e o desejo de recuperar a fé e o amor perdidos

acompanham o personagem narrador durante todo o seu périplo: sete capítulos,

sete dias da semana, cada um desses dias dedicados a um orixá do candomblé, de

segunda-feira a domingo. Toda a trajetória do personagem narrador se parece com

um percurso iniciático. Já no final de seu périplo, próximo à cidade de Estrela do

Norte, o personagem-narrador, embora pareça estar se referindo a um

acontecimento específico, explicita o caráter iniciático de sua trajetória: “Eu quase

não pensava, não sentia nada. Sabia apenas que precisava cumprir, uma a uma,

feito provas todas aquelas etapas”.573 O caráter iniciático do percurso seguido pelo

personagem-narrador também é explicitado pela utilização do símbolo do

labirinto574. Há um capítulo, intitulado Sexta-feira: o labirinto de mercúrio, em

que o personagem-narrador encontra, no apartamento de Lilian, um daqueles

jogos no qual o jogador deve conduzir uma gota de mercúrio inteira para o centro

de um labirinto. Habilmente, Caio Fernando Abreu dá destaque à polissemia que

existe tanto na palavra labirinto quanto na palavra mercúrio. O tal jogo passa a ser

uma espécie de representação metafórica da situação vivida pelo narrador. O

labirinto representa todas as tentações e desvios que existem no conturbado

ambiente urbano que ele tem que atravessar para encontrar Dulce Veiga e

reencontrar sua fé. Mercúrio, além de ser um elemento químico, é também o nome

do deus grego que serve de ligação com os outros deuses. É também o deus dos

caminhos e dos descaminhos. Brincando com o labirinto de mercúrio, o narrador

torna explícito o risco que está correndo em pleno percurso de sua trajetória

573 - Idem. p. 194
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iniciática. O objetivo do jogo é também seu objetivo na vida: “Chegar ao centro,

sem partir-se em mil fragmentos pelo caminho. Completo, total. Sem deixar

pedaço algum para trás 575”.

Ao final da narrativa ficamos com a impressão de que o narrador percorreu

– e nós, leitores, com ele – toda uma trajetória cíclica. Ele se retira da cidade

grande para retornar, fortificado, inteiro, a ela. Ele mergulha no mundo dos

espetáculos de entretenimento para poder superá-lo. O personagem-narrador

busca uma artista, Dulce Veiga, que aparentemente se afastara da arte. Porém, após

encontrá-la, ele percebe que Dulce Veiga se afastou de tudo para poder se preservar

cantando em paz. Ele próprio, antes desiludido com sua atividade profissional

jornalística e com seu gosto pela palavra escrita, acaba recuperando sua própria

capacidade artística de se expressar através da palavra.

Ao longo do romance, ficamos cientes de que o narrador e protagonista

tivera certo interesse pela criação literária. Ele chegara a publicar um livro de

poemas: Miragens. Entretanto, o niilismo e o desencanto acabaram tomando conta

de sua vida, especialmente, após o desaparecimento de Pedro, seu amado.

Restaram, na casa do narrador e protagonista, a “estante torta de livros, quase

todos de poesia” e “a máquina de escrever empoeirada” 576. Tais objetos

funcionam como uma espécie de materialização da descrença do narrador e

protagonista diante da palavra escrita.

574 - Cf. CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas,
figuras, cores, números) / Jean Chevalier, Alain Gheerbrant e a colaboração de André Barbault [et
al.]. 2 ed. Rio de Janeiro : José Olímpio, 1990. Pp. 530-532.
575 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990. p.
180
576 - Idem. p. 41
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Porém, ao procurar Dulce Veiga, o narrador e protagonista vai

reencontrando, aos poucos, seu encanto diante do poder misterioso das palavras.

Seu reencontro com as palavras começa a ocorrer quando ele é desafiado a escrever

uma crônica intitulada Onde andará Dulce Veiga? Inicialmente, ele é tomado por

grande insegurança:

Escrever, raciocinei idiotamente, não era como andar de bicicleta nem
como fazer sexo, meu bem. A gente desaprende, enferruja, entorpece. Crise
geral. A tarde lerda, o tempo passava.577

Contudo, há um momento em que a entrega ao ato criador finalmente

ocorre. Trata-se de uma passagem de grande beleza. É um momento metanarrativo

de forte lirismo. O texto é quase um poema. Destaque-se, ainda, como o autor

consegue criar um efeito dramático intenso sem que esteja ocorrendo ação externa

alguma. Toda a tensão da cena ocorre no mundo interior do personagem-narrador:

Então fechei os olhos. E comecei a me distanciar dos
telefones tocando, das máquinas batendo, das vozes fragmentadas
em farrapos de conversas, para prestar atenção somente às
batidas de meu próprio coração. As duas mãos postas sobre o
teclado, naquela atitude que guarda um pouco de oração
silenciosa e muito de loucura mansa, ao querer desesperadamente
dar forma através de palavras a algo que só existe, sem face nem
nome, nessa região longínqua do cérebro onde a fantasia cruza
com a memória e a intuição cega [grifo nosso]. Só e submisso,
perdido no centro desse cruzamento confuso, no meio do terror de
não ser mais capaz, sem nada nem ninguém que pudesse vir em
meu socorro, além da própria coisa em si, e ela mesma traiçoeira,
talvez assassina, escorregadia feito serpente, ainda e talvez para
sempre informe, porque eu, o único capaz de apreendê-la, poderia
deixá-la fugir, esse o terror maior, de repente abri os olhos,
esfreguei as palmas das mãos, coloquei uma folha na máquina e
escrevi:

“A primeira vez que vi Dulce Veiga, ela estava
sentada numa poltrona de veludo verde.”578

577 - Idem. p. 53
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Destaque-se, na passagem citada, a aproximação intertextual com o título do

livro de Lygia Fagundes Telles, Invenção e Memória. Toda a narrativa de Onde

andará Dulce Veiga? se sustenta sobre o poder regenerativo da memória e da

imaginação criativa. Caio Fernando Abreu consegue enfatizar de forma esplêndida

o valor dado à invenção e à memória no presente texto ao reapresentar, desta vez

como primeira frase da crônica sobre Dulce Veiga, uma frase que já fora

encontrada pelo leitor como uma espécie de fluxo de consciência do personagem-

narrador em um momento entre a vigília e o sono579. É da memória mais íntima do

personagem-narrador que nasce o texto que será urdido e apresentado aos leitores

do jornal.

Tendo nascido de regiões tão profundas e tendo sido ditado pelas batidas do

coração, o texto sobre Dulce Veiga acaba despertando coisas inesperadas nos

leitores do jornal e tem uma repercussão imprevisível. Tocando, com a palavra

escrita, regiões tão secretas de si próprio, o personagem-narrador atinge seus

leitores e – de certa forma – logra atingir o infinito. Destaque-se essa passagem em

que Castilhos, o redator-chefe, e o personagem-narrador comentam os telegramas

recebidos por causa da crônica sobre Dulce Veiga:

– Muito bem – ele rosnou. E com a brasa do cigarro começou a
furar um dos telegramas. – Quer dizer que sua crônica é um
sucesso.
– Não pensei que alguém lembrasse dela. [Dulce Veiga]

Castilhos fez outro furo ao lado do primeiro, ficou olhando fixo
para ele. Olhei também. As bordas incendiadas crepitavam por um
momento, até encontrar as bordas apagadas do outro furo. Então
apagaram-se também, para formar um único orifício que
lembrava o número oito deitado, assim 8‹.
– Escrever tem desses mistérios. De repente, sem esperar, um dia

você consegue despertar alguma coisa que está viva dentro de
muita gente.580

578 - Idem. p. 54
579 - Idem p. 33
580 - Idem. p. 84
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Depois deste momento, o desencanto do narrador começa a ser desfeito.

Mais do que o sucesso, as repercussões de sua crônica vão encaminhá-lo na direção

da recuperação de sua força e de sua fé. Fé, inclusive, no dom que ele tem de se

comunicar através da palavra escrita. Fé, inclusive, na relatividade das verdades

todas e na capacidade que se tem de se escolher contar ou não uma história. Sendo

cada história contada um fragmento parcial de uma verdade buscada, porém,

inatingível. A mais perfeita junção entre invenção e memória, o personagem-

narrador irá encontrar, na voz de Dulce Veiga, em pleno transe causado pela

ingestão de um chá servido por ela:

– São tudo histórias, menino. A história que está sendo contada, cada um
a transforma em outra, na história que quiser. Escolha, entre todas elas,
aquela que seu coração mais gostar, e persiga-a até o fim do mundo.
Mesmo que ninguém compreenda, como se fosse um combate. Um bom
combate, o melhor de todos, o único que vale a pena. O resto é engano,
meu filho, é perdição.581

Num aparente paradoxo, o personagem-narrador recupera a fé ao se

encontrar diante da relatividade de toda e qualquer verdade. Trata-se de uma fé

distante de todo e qualquer sectarismo institucional. Uma fé que se funda na busca

de encontrar aquelas verdades intransferíveis, nascidas do coração, da imaginação

e da busca de autoconhecimento.

Há uma presença constante de oráculos e símbolos recorrentes, os mais

diversos, que acompanham todo o desenvolvimento da trama. Conforme tivemos

oportunidade de afirmar, são evocadas as mais variadas formas de religiosidade e

581 - Idem. p. 204
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símbolos sagrados. As primeiras referências religiosas a aparecer estão vinculadas à

tradição católica, o primeiro parágrafo de Onde andará Dulce Veiga? é assim:

Eu deveria cantar.
Rolar de rir ou chorar, eu deveria, mas tinha desaprendido essas
coisas. Talvez então pudesse acender uma vela, correr até a igreja
da Consolação, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória
ao Pai, tudo que eu lembrava, depois enfiar algum trocado, se
tivesse, e nos últimos meses nunca, na caixa de metal “Para as
Almas do Purgatório”. Agradecer, pedir luz, como nos tempos em
que tinha fé.
Bons tempos aqueles, pensei.582

Porém, as referências às mais diferentes formas de oráculo e religiosidade

vão se expandindo: aparecem as frases de um calendário Seicho-No-Ie da colunista

social Teresinha O’Connor, as previsões astrológicas e os mapas astrais de Patrícia,

o jogo de búzios, o labirinto de mercúrio (numa clara alusão ao deus grego), orixás

da umbanda e do candomblé, alusões ao Santo Daime, salmos, realejo em que um

periquito tira a sorte, dentre outros.

Há ainda a presença de símbolos que são recorrentes e que acompanham –

como se fossem pistas deixadas pelo destino – toda a trajetória do narrador e

protagonista; como, por exemplo, as misteriosas aparições de Dulce Veiga, sempre

apontando para cima ou, conforme mais tarde saberemos, para o norte, onde ela

finalmente será encontrada. Outro exemplo de sinal místico recorrente que

atravessa o universo mágico do texto em questão é o símbolo da borboleta: Márcia

Felácio, filha de Dulce Veiga, tem entre os seios uma borboleta tatuada; ao sair em

mais uma de suas arriscadas incursões pelo caos urbano, o personagem-narrador

encontra um vendedor de bilhetes de loteria que oferece a ele “a borboleta”, ele

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


450

recusa dizendo que não tem sorte; mais tarde, o narrador descobre através de

Pepito Moraes que “deu o treze, borboleta na cabeça”.583 O sinal da borboleta

associado ao narrador e protagonista e a Márcia Felácio se torna particularmente

expressivo por ser ele, no Ocidente, um símbolo de morte e ressurreição. Os dois

personagens destacados são crisálidas marcadas pelo vírus da AIDS. Tanto o

narrador-protagonista quanto Márcia – e também Dulce Veiga – se caracterizam

ainda pela busca espiritual que empreendem. Quando abordamos o texto Fluxo-

Floema, de Hilda Hilst, tivemos a oportunidade de destacar que o tema da

crisálida, do estado intermediário, do vir-a-ser, também aparece como um dos

temas importantes nas obras de Hilda Hilst.

Tais símbolos, entre eles o símbolo da borboleta, em Onde andará Dulce

Veiga?, criam uma atmosfera nada realista. Tal atmosfera é sugerida, desde o

início, quando o narrador e protagonista houve a gravação de Nada Além, cantada

pelo grupo Vaginas Dentatas: Então ouvi no rádio uma música que parecia

conhecida. Dizia qualquer coisa como “a realidade não importa, o que importa é a

ilusão” 584. O poder da imaginação como antídoto contra o desencanto

contemporâneo é um aspecto que deve ser destacado na leitura de Onde andará

Dulce Veiga? Desde as primeiras páginas do romance, fica claro que a recuperação

da força e da fé perdidas está vinculada a um reinvestimento nas potencialidades

do imaginário. Ao descobrir que “tudo são histórias”, ou seja, ao ficar livre do peso

582 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 11.
583 - Idem. Respectivamente, pp. 28, 36, 48, 67.
584 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 13
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de uma perspectiva objetiva, única e supostamente neutra da realidade, o

personagem-narrador readquire força e fé para seguir até o fim seu próprio rumo.

O personagem central e narrador, como um herói trágico, apesar do tom da

narrativa não ser dotado de nenhuma solenidade elevada com ares de tragédia, é

empurrado cegamente por forças superiores à sua vontade na direção da realização

de um destino que ele desconhece ser o seu. Inicialmente, ele não compreende que

o milagre diante do qual está não é apenas um emprego que permitirá sua

sobrevivência. De fato, o tal emprego o encaminhará na direção do desejado

reencontro de sua fé e de sua força perdidas: este, sim, é o verdadeiro milagre.

Também o emprego e a busca, aparentemente insensata, de Dulce Veiga permitirão

que o personagem narrador expie uma culpa trazida do passado. A narrativa parece

descrever um ritual de passagem para um nível de consciência mais elevado.

Involuntariamente, pois “todo começo é involuntário”, o personagem narrador de

Onde andará Dulce Veiga? se vê envolvido na busca da cantora Dulce Veiga,

desaparecida no limiar da glória.

Caio Fernando Abreu afirma que o personagem título foi inspirado em um

filme585. Entretanto, pode ter sido inspirado também, em termos de

referencialidade vinculada aos acontecimentos culturais externos, na cantora Leny

Everson, a qual, nos anos 70, desaparece da vida pública misteriosamente, quando

se encontrava no auge do sucesso. Outra fonte de inspiração para a composição da

figura de Dulce Veiga é, sem dúvida, Odete Lara, a quem Caio Fernando Abreu

homenageia na dedicatória de Onde andará Dulce Veiga? . Assim como Dulce

585 - DALTO, Darlene. Processo de criação. São Paulo : Marco Zero, 1993, p. 111
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Veiga, no auge da fama, Odete abandona a vida artística para se dedicar à busca

espiritual.

Conforme tivemos oportunidade de constatar, referências a Dulce Veiga

aparecem em outras obras de Caio Fernando Abreu, marcando a construção de um

universo ficcional que dialoga e expande o mundo já naturalmente expandido por

certa ficcionalidade da cultura do espetáculo em que, queiramos ou não, estamos

inseridos586. Também os ícones midiáticos das obras de Caio Fernando Abreu,

assim como seus personagens, são deambulantes, transitórios e se colocam diante

de acontecimentos que escapam ao controle de qualquer saber instituído.

Em oportunidades anteriores, destacamos o caráter autobiográfico oblíquo

de todas as criações de Caio Fernando Abreu. Onde andará Dulce Veiga?, de

maneira semelhante a Os dragões não conhecem o paraíso, tem características

muito próximas a de um inventário pessoal e também de toda uma geração. Não é

à-toa que em todas as obras de Caio Fernando Abreu abordadas na presente tese

aparece à cidade imaginária de Passo da Guanxuma, sem dúvida, uma alusão à

cidade de Santiago do Boqueirão, onde nasceu o autor.

Caio, entretanto, embora tenha um evidente viés histórico e não cultive uma

criação artística ligada ao princípio modernista de autonomia da arte, não cede

jamais à tentação de optar por um tom que demonstre haver qualquer espécie de

avaliação, arrependimento ou aconselhamento. A história presente nos livros de

Caio não é jamais utilizada como fundamento para qualquer tipo de avaliação

objetiva da realidade.

586 - Sobre o tema, cf. KRISTEVA, Julia. Sentido e contra-senso da revolta. Rio de Janeiro: Rocco,
2000.
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A maneira não escapista com que Caio encarou o fato de ter contraído o

vírus da AIDS deu a ele a oportunidade de, aos poucos, ir colocando os assuntos em

dia, a casa em ordem e ir preparando sua despedida. O tema da AIDS, que é apenas

sugerido em Triângulo das águas, vai adquirindo cada vez maior relevância. Tanto

quanto em Os dragões não conhecem o paraíso, a sombra da AIDS aparece em

Onde andará Dulce Veiga? como um contraponto importantíssimo na composição

polifônica da narrativa em questão. Mais do que encarar a AIDS como um

problema pessoal, Caio Fernando Abreu – conforme tivemos oportunidade de

apontar – confere uma dimensão planetária à perda de defesas imunológicas

provocada pela AIDS587. Todo o planeta, devido ao desequilíbrio provocado pelo

modelo de exploração baseado no paradigma cartesiano-newtoniano, está com suas

defesas naturais abaladas. Esta dimensão cósmica de nossos problemas, ditos

pessoais, é também enfatizada durante a narrativa de Onde andará Dulce Veiga? A

esse respeito, veja-se, por exemplo, as aproximações que são feitas entre os corpos

aidéticos de alguns personagens – como o protagonista e Márcia Felácio – e o

visível adoecimento da cidade e dos elementos que a formam. Ao descrever o

edifício onde mora, o personagem central e narrador o faz nos seguintes termos:

Era um edifício doente, contaminado, quase terminal. Mas
continuava no mesmo lugar, ainda não tinha desmoronado.
Embora, a julgar pelas rachaduras no concreto, pelas falhas cada
vez mais largas no revestimento de pastilhas de cor indefinida,
como feridas espalhando-se aos poucos sobre a pele, isso fosse
apenas uma questão de meses.588

587 - ABREU, Caio Fernando. Estranhos estrangeiros. São Paulo : Companhia das Letras, 1996. p. 16
588 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 37
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Entretanto, mais do que um romance sobre a AIDS, Onde andará Dulce

Veiga? é um texto que busca recuperar a possibilidade de se experimentar alguma

dimensão transcendente em meio ao ambiente cultural contemporâneo, onde

predominam o desencanto e o mal-estar. A busca espiritual é o tema central de

Onde andará Dulce Veiga?

Esta busca espiritual e a valorização da imaginação são justamente as alternativas

que se vislumbram para a superação dos problemas imunológicos que causam

sofrimento a todo o organismo planetário do qual somos parte. Desde o início da

narrativa a perda da fé do narrador é destacada e associada a certa nostalgia.

A busca de recuperar a fé, a sombra da AIDS, o adoecimento de todo o

ambiente urbano, a dor causada pelo afastamento do amado, a purgação de uma

culpa relacionada com um episódio nebuloso do passado (que tem ligações com a

perseguição política ocorrida durante a Ditadura Militar de 64) e a nostalgia do

passado são os elementos temáticos importantes em torno dos quais se desenvolve

a narrativa de Onde andará Dulce Veiga?

Na verdade, o tema da fé perdida está associado à percepção do

envelhecimento e da proximidade da morte. A abordagem desse tema aproxima o

texto agora abordado de A obscena Senhora D. Também o excêntrico personagem

anônimo de Onde andará Dulce Veiga? sofre com a solidão e com a velhice. Tanto

quanto o texto de Hilda Hilst, a narrativa de Caio Fernando Abreu também aborda

uma situação de derrelição e proximidade da morte. A Senhora D., entretanto, tem

certeza que seu amado, Ehud, está de fato morto. Quanto ao personagem central e

narrador de Onde andará Dulce Veiga?, nem esta certeza ele tem. Sua aguda

experiência de derrelição é agravada pelo fato de ele saber que Pedro, seu amado,
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transmitiu a ele o vírus da AIDS e simplesmente desapareceu. Além da angústia de

ter sido abandonado, paira sobre o narrador e protagonista o sofrimento por não

saber qual teria sido do destino final de seu amado.

Logo nas primeiras páginas, o narrador destaca o fato de ter percebido o

nascimento de seu primeiro fio de cabelo branco. A busca de recuperar certo

encantamento da juventude está relacionada com a busca de recuperar a fé. Acima,

citamos o primeiro parágrafo do romance abordado e verificamos que o narrador se

ressente da falta de fé. Algumas páginas adiante, iremos encontrar um trecho

muito expressivo em que o narrador, depois de uma tempestade, olha o céu e vê um

arco-íris. No momento seguinte, vê, também no céu, a primeira estrela que ele

supõe ser Vênus. Ele lembra, então, de sua infância, na já mencionada cidade

imaginária de Passo da Guanxuma. Pensa em repetir o ritual de fazer um pedido ao

arco-íris e à primeira estrela que vê no céu. Hesita, resiste e, finalmente, formula o

pedido:

Parado entre quatro esquinas, a primeira estrela à minha
esquerda, o arco-íris à direita, de frente para a cidade, de costas para o
parque, respirei fundo o ar lavado pela chuva e pedi. Pedi sete vezes em
voz alta, não havia ninguém por perto para olhar e talvez rir, um homem
não muito jovem, todo molhado, falando sozinho, pedindo não sabia o quê.

Força e fé, que eu tinha perdido, eu pedi589.

O conflito, presente nas obras de Caio Fernando Abreu, entre o mundo

contemporâneo espetacularizado e a verdadeira e pessoal busca espiritual e

amorosa transforma-se em um dos temas centrais de Onde andará Dulce Veiga?

Imerso na cultura do espetáculo em que se transformou a vida urbana nas

589 - Idem. p. 36
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sociedades contemporâneas, o personagem central e narrador de Onde andará

Dulce Veiga? está todo o tempo raciocinando e se comportando de forma

espetacularizada. Mais do que um Big Brother controlando de fora o

comportamento dos seres humanos, como em 1984, estamos diante de um Big

Brother que parece ter sido introjetado. Ao pensar, por exemplo, em rolar de rir,

chorar ou cantar, o personagem narrador não toma nenhuma dessas atitudes e

justifica assim sua falta de reação:

Acendi um cigarro. E não tomei nenhuma dessas atitudes,
dramáticas como se em algum canto houvesse sempre uma
câmera cinematográfica à minha espreita. Ou Deus. Sem juiz nem
platéia, sem close nem zoom, fiquei ali parado no começo da tarde
escaldante de fevereiro, olhando o telefone que acabara de
desligar.590

O fato do personagem viver em um universo espetacularizado é utilizado de

maneira interessante para conferir um grau maior de verossimilhança à narrativa.

A maneira excessivamente “literária” e a linguagem repleta de ícones midiáticos,

através da qual o personagem narrador se expressa, é ironicamente “explicada” da

seguinte forma:

Mas eu tinha que ficar contente. E quando você quer, você fica.
Afinal, aquele podia ser o primeiro passo para emergir do
pântano de depressão e autopiedade onde refocilava há quase um
ano. Gostei tanto da expressão pântano-de-depressão-&-etc. que
quase procurei papel para anotá-la. Perdera o vício paranóico de
imaginar estar sendo sempre filmado ou avaliado por um deus de
olhos multifacetados, como os das moscas, mas não o de estar
sendo escrito. Se fosse bailarino, talvez imaginasse estar
constantemente, em qualquer movimento, sendo esculpido? Ah,
cada gesto, uma verdadeira apologia da forma pura.591

590 - Idem. p 11
591 - Idem p. 12-13
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Desta maneira, o tom de paródia de narrativa policial, de romance B, de

Onde andará Dulce Veiga? se encontra perfeitamente justificado pelos delírios

literários do personagem central e narrador. Quando, por exemplo, deseja ressaltar

o caráter decadente do ambiente urbano, o narrador recorre a uma descrição

exagerada, em moldes francamente expressionistas:

Até encontrar um táxi, passei por dois anões, um corcunda, três
cegos, quatro mancos, um homem-tronco, uma negra sangrando,
um velho de muletas, duas gêmeas mongolóides, de braço dado, e
tantos mendigos que não consegui contar. A cenografia [grifo
nosso] eram sacos de lixo com cheiro doce, moscas esvoaçando,
crianças em volta.592

Tal decadência urbana, mal disfarçada pelos índices econômicos

contemporâneos e pelos simulacros consumistas de felicidade amplamente

comercializados, também se reflete na produção artística, como muito bem retrata

Caio Fernando Abreu. Ao comentar a gravação de Nada Além, feita pelo grupo

Vaginas Dentatas e cantada por Márcia Felácio, o narrador o faz nos seguintes

termos:

Mas a música que ressoava em algum porão da memória era
antiga como um bolero, um fox, e o que saía do rádio agora era um desses
rocks com baixo elétrico desesperado, percussão envenenada e
sintetizadores histéricos. A voz da cantora lembrava vidro moído num
liqüidificador.593

Também os nomes das bandas de rock, citadas pelo personagem

Castilhos, são utilizadas como elementos que ressaltam o ambiente urbano

contaminado:

592 - Idem p. 21
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– (...) São os tempos, que se há de fazer? Agora eles se
chamam Ratos Escrotos, Vermes imundos, Bichos Nojentos, coisas
assim. (...) Vômito, outro dia pintaram uns garotos aí com um
grupo assim. Grupo não, banda. É assim que eles dizem agora.
Teve outro, As Lesmas. Apareceu também um Belzebu e os
Querubins Invertidos. São os tempos, que se há de fazer?594

Para o personagem central e narrador, procurar Dulce Veiga significa,

inicialmente, buscar um passado, pessoal e coletivo, que fora cheio de

encantamento. Em certa passagem, ao julgar ter visto Dulce Veiga, em plena rua, o

narrador e protagonista passa a persegui-la. Percebe, entretanto, que aquele

ambiente decadente não combina mais com a Dulce Veiga que quer reencontrar:

Continuei a segui-la até a esquina da avenida Ipiranga,
onde pensei que fosse atravessar outra vez para chegar à praça da
República, e quando pensei nisso pensei que a praça seria outra, a
antiga, não esta de agora, apodrecida.595

Paradoxalmente, embora persiga o passado ideal irremediavelmente

perdido, as aparições de Dulce Veiga estão a impulsionar nosso excêntrico

protagonista na direção do melhor futuro real possível. Ele reencontra uma Dulce

Veiga que permanece cantando, mas com os pés descalços, sem maquiagem e sem

qualquer espécie de glamour ou ostentação. Ele, contudo, não reencontra seu

amado, Pedro, e nem nenhuma espécie de cura milagrosa da AIDS. Começa,

entretanto, a aprender novamente a cuidar melhor de si e dos outros (simbolizados

593 - Idem. p. 13 e 14
594 - Idem. p. 14 e 15
595 - Idem. p. 63
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pelo gato Cazuza). Reencontra também, em Estrela do Norte, uma maior

consciência de seu lugar no universo, adquire uma percepção mais nítida de sua

comunhão com o cosmos:

Lá em cima, o céu não era uma tampa fechada sobre a terra, como
quase sempre eu via, sepultado vivo. Ele era aberto e sem fim e cheio de
mundos e indizível de qualquer outra forma que não fosse esta banal,
porque não haveria palavras para ele, o Muito Maior Que Tudo.

Galáxias, buracos negros, supernovas, anãs brancas,
pulsares, quasares, constelações, asteróides, cometas, planetas,
satélites, anéis, pontos de sombra e luz. Minha cabeça girava,
acompanhando o movimento determinante das estrelas sobre
meus ombros que suportavam o mundo.596

O estado de crisálida vivido pelo personagem-narrador durante o período

anterior ao reencontro com Dulce Veiga, em Estrela do Norte, e a fusão da

decadência pessoal com a decadência do ambiente urbano aparecem

particularmente ressaltados na seguinte passagem:

Sem filtros nem disfarces, na luz de quase meio dia, o
apartamento parecia ainda menor, mais sujo, atravancado. Ele, e
eu também, como certas plantas, certos bichos, sobrevivíamos
melhor nas sombras. Bem longe do sol das manhãs.597

A utilização da borboleta como metáfora de ressurreição é

francamente explicitada na abertura do último capítulo do livro, Domingo nada

além. Depois de entrar numa espécie de transe, causado por um chá de gosto

amargo, servido por Dulce Veiga598, o narrador desperta em plena madrugada de

domingo, no dia de seu aniversário. Ou melhor, não se pode afirmar se este

596 - Idem. p. 210
597 - Idem. p. 76 e 77
598 - Fica evidente, graças às fortes alusões colocadas no texto, que tal bebida está relacionada ao
culto do Santo Daime. Sobre este assunto, cf. ALVERGA, Alex Polari de. Viagem ao Santo Daime: o
livro das mirações. Rio de Janeiro : Rocco, 1984. E CASTILLA, Alícia. Santo Daime: fanatismo e
lavagem cerebral. Rio de Janeiro : Imago, 1995.
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despertar corresponde a um acontecimento concreto, talvez, o transe ou o sonho

apenas tenham prosseguido pela madrugada adentro:

Olhei pela janela, a lua atravessara a parte do céu que ficava
sobre a casa, não se podia mais vê-la. Apenas sua luz, vaga e dourada,
sobre a mata. Oh lua, cantou alguém ao longe. A porta para o jardim
estava aberta, eu comecei a sair mas, no meio da sala, percebi que meu
corpo estava enredado em fios cinzentos, eu quase não podia andar.
Toquei neles. Viscosos, nojentos, deixavam uma gosma prateada nas
mãos.

Cambaleei até o jardim, eu precisava arrancar aqueles fios, um a
um. Eram teias tão emaranhadas que levei muito tempo até conseguir
tirá-las todas de mim. Minhas mãos ficaram pegajosas de seus resíduos.

Era como sair de um casulo.599

A Dulce Veiga reencontrada também é um ser ressuscitado e em

comunhão com o universo. Sem o ar fatal e glamouroso, sem a beleza burilada e

calculada do mundo do espetáculo, Dulce Veiga parece ao narrador mais do que

bela, ela parece real. Tal contraposição entre beleza e realidade expressa o

descontentamento do personagem-narrador com a irrealidade das belas ofertas de

entretenimento vendidas a todos nós pela sociedade espetacularizada em que

vivemos:

Dulce Veiga sorriu, afastando da testa os cabelos com
muitos fios brancos entre as mechas louras. Tinha mudado,
percebi. Não apenas pelas rugas nos cantos dos olhos verdes, nem
pelos vincos mais fundos ao lado da boca. Seus maxilares haviam
perdido a dureza, o orgulho, e desaparecera do sorriso de lábios
finos aquela expressão de cinismo, ironia, certa crueldade. Uma
mulher de pouco mais de cinqüenta anos, cara lavada, um vestido
amarelo claro de algodão, sandálias nos pés pequenos, de unhas
sem pintura. Não era mais bela, tornara-se outra coisa, mais que
isso – talvez real.600

Será conveniente destacar que, no caso de Dulce Veiga, os indícios de

envelhecimento não aparecem como sintomas de decadência. Mais velha, Dulce

599 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 207

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


461

Veiga, em sintonia com seu verdadeiro desejo e com a vida que realmente quer

levar, parece apenas real. Observamos, portanto, como a sensação de decadência

pessoal está relacionada com a decadência urbana finissecular. O envelhecimento e

a falência do sistema imunológico adquirem aqui uma dimensão maior. A

superação de tais problemas passa a se vincular à superação tanto do hedonismo

espetacularizado da sociedade em que vivemos quanto ao sobrepujamento da

ideologia da objetividade. Dulce Veiga, ficamos sabendo no final do romance, opta

por não buscar apenas sua satisfação egocêntrica. Veja-se esse trecho de uma carta

escrita por Dulce:

Recebi outra carta de Deodato, ele diz que a hora que eu quiser, a
comunidade está aberta. Mandou um pouco, provei. É amargo demais.
Tive vontade de ser outra coisa.

Quero apenas cantar. Não quero nada disso que
vejo em volta, eu quero encontrar outra coisa.

Vou preparar a Nova era. E me esquecer de
mim.601

Ainda que, desde o início do romance, mergulhado até o pescoço na

decadência urbana finissecular e nas muitas possibilidades de entretenimento que

são oferecidas, o personagem central e narrador consegue encontrar os meios para

retomar sua busca espiritual e para entrar em contato com sua dimensão afetiva

mais profunda. Mesmo o asfixiante ambiente urbano oferece possibilidades para

esse reencontro. Além da “coincidência” de ser designado pelo editor para fazer

uma matéria com o grupo da vocalista Márcia, filha de Dulce Veiga, o jornalista é

levado de volta a seu passado e a Dulce Veiga graças à canção Nada Além. Depois

de ouvi-la no rádio de casa, enquanto se preparava para retomar suas atividades

profissionais, ele a ouve novamente no estúdio em que está sendo gravado o

600 - Idem. p. 198
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vídeoclipe da banda Vaginas Dentatas. É esse novo contato com a canção Nada

Além que o faz perguntar por Dulce Veiga, sem saber que Márcia é filha de Dulce. É

esse novo contato com Nada Além que o faz recordar de sua ligação com Dulce

Veiga:

Por trás da porta, vinha uma música familiar. Não apenas
familiar. Havia nela, ou na sensação estranha que me provocava, algo
mais perturbador. Tentei ouvir melhor, mas o que lembrava não era
exatamente aquilo, embora o que eu não identificava que fosse, e quase
lembrava, também estivesse lá, dentro da música ou de mim. Dava
saudade, desgosto. E outra coisa sombria, medo ou pena. Na minha
cabeça cruzaram figuras desfocadas, fugidias como as de uma tevê mal
sintonizada, confundidas como se dois ou três projetores jogassem ao
mesmo tempo imagens diversas sobre uma única tela. Fusão, pensei:
pentimento. E revi uma sala escura muito alta, luz do dia vedada pelas
cortinas, um cinzeiro antigo em forma de caixinha redonda, desses que as
mulheres dos filmes preto e branco dos anos 40 carregam nas bolsas, o fio
de pérolas no colo alvo de uma mulher. Não fazia sentido.602

Para o leitor também só fará sentido mais tarde. Quando o esforço

rememorativo do narrador começar a se firmar como um dos elementos

importantes da trama de Onde andará Dulce Veiga? Ficaremos, ao longo do texto,

sabendo que o jornalista carrega a culpa de ter denunciado, meio

involuntariamente, quando era ainda um repórter inexperiente, Dulce Veiga e seu

amado, Saul, para os homens do DOPS. Será interessante apontar que as

lembranças de Dulce Veiga e as lembranças de Pedro, o amado desaparecido do

personagem narrador, são apresentadas através de textos em itálico e são dotadas

de forte natureza onírica. Tanto as lembranças de Pedro quanto às de Dulce Veiga

surgem como visões, nascidas em momentos de sono ou de relaxamento. Talvez,

por estar distraído, o personagem narrador consegue se entregar a esses

601 - Idem. p. 194
602 - Idem. p. 24
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“pentimentos”. E tais “pensamentos-sentimentos”, ao invés de apenas

mergulharem o personagem central em um doloroso passado, servem para

impulsioná-lo na direção de sua verdadeira busca.

Entretanto, apesar de pedir para recuperar a força e a fé perdidas, o

protagonista de Onde andará Dulce Veiga? está imerso no ambiente adoecido pelo

desencantamento dos centros urbanos e se mostra muito resistente às forças

invisíveis que parecem guiá-lo na direção desejada:

Cartas, santos, números, astros: eu queria afastar completamente
todas essas coisas da minha vida. Queria o real, um real sem nada por
trás além dele mesmo. Apenas mais fundo, mais indisfarçável, sem
nenhum sentido outro que não aquele que se pudesse ver, tocar e cheirar
como os cheiros, mesmo nauseantes, mas verdadeiros, dos corredores do
edifício. Eu estava farto do invisível.603

Perceba-se a diferença entre o personagem pleno do invisível e em

comunhão com o universo, do final do romance, e este personagem-narrador que

se declara farto do invisível, embora anseie por transcendência. Porém, embora

manifeste alguma resistência, o fio invisível do destino parece conduzir o

personagem central e narrador na direção da fé e da transcendência que ele tanto

deseja quanto teme. Quanto mais ele se vê mergulhado na imanente missão de

realizar sua tarefa jornalística de encontrar Dulce Veiga, mais ele caminha na

direção de encontrar a fé e a força perdidas.

O viés contracultural das obras de Caio Fernando Abreu aparece

nitidamente em Onde andará Dulce Veiga? devido ao contraponto existente entre

o ambiente urbano e o ambiente rural. É na cidade interiorana de Estrela do Norte

que Dulce Veiga encontrará seu refúgio do mundo urbano espetacularizado. Em

603 - Idem. p. 40
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nossa dissertação de mestrado604 tivemos a oportunidade de relacionar a

valorização do ambiente rural típica da contracultura com o bucolismo romântico.

De um modo geral, as obras de Caio Fernando Abreu não comungam com essa

espécie de bucolismo. O ambiente interiorano é, em muitos dos textos de Caio, o

espaço da repressão sexual moralista. Muitos de seus personagens homossexuais

abandonam o campo para poderem viver seu direito à diferença.

Entretanto, se Caio não apresenta em suas obras a visão de um campo

idílico, também não há nada de otimismo futurista no retrato que ele faz das

megalópoles contemporâneas. Os personagens de Caio Fernando Abreu estarão

sempre deslocados, no campo ou na cidade.

Em Onde andará Dulce Veiga?, entretanto, prevalece certa valorização

positiva do ambiente rural. É fora dos grandes centros que Dulce Veiga poderá

simplesmente cantar e viver, sem o brilho falso da sociedade espetacularizada.

Porém, o personagem central e narrador de Onde andará Dulce Veiga? não deixará

de ironizar o discurso contracultural típico. Ao receber uma carta de uma amiga

que “caiu fora”, o jornalista faz as seguintes reflexões:

Peguei a carta no chão, olhei o remetente. Era Lídia,
provavelmente falando outra vez de todas aquelas igrejas
coloniais, paredes brancas, portas e janelas azul-marinho,
montanhas e vacas de Diamantina, Sabará ou Mariana. De como
finalmente ela tinha descoberto a paz & o equilíbrio & do quanto
estava feliz por cair fora de São Paulo & o que afinal eu
continuava procurando nesta cidade poluída, maligna &
amaldiçoada? O real, respondi mentalmente. Deixei o envelope em
cima da mesa, sem abrir. Aquelas cartas me faziam mal.605

604 - CARVALHO, Luiz Cláudio da Costa. Roberto Freire: uma paixão no labirinto: um estudo dos
romances Cleo e Daniel e Coiote. Rio de Janeiro : UFRJ, Fac. de Letras, 1996. 313 fls. Dissertação
(Mestrado em Literatura Brasileira) – Fac. de Letras, UFRJ, 1996.
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Não se deixando aprisionar por dicotomias típicas do raciocínio binário,

Caio Fernando Abreu consegue fazer com que seu personagem, ainda que movido

por forças invisíveis, caminhe na direção “do real”. Ele realmente descobre o que

ocorreu com Dulce Veiga e seu parceiro, Saul. Ao descobrir, mais do que cumprir

com seus deveres profissionais, ele consegue expiar uma culpa que trazia do

passado. Além disso, embora encontre Dulce Veiga plenamente realizada em sua

vida interiorana, o personagem narrador retorna para a cidade, onde pretende

continuar vivendo. Embora reencontre suas forças e sua fé em um ambiente rural,

não há qualquer espécie de escapismo. Ele vai até Estrela do Norte para poder

retomar seu caminho, da melhor forma possível, na cidade de São Paulo.

Outro momento de Onde andará Dulce Veiga? em que Caio Fernando Abreu

não se deixa aprisionar pelo raciocínio binário é quando ele trata de temas

relacionados com o homoerotismo. Quando abordamos o livro Os dragões não

conhecem o paraíso, tivemos a oportunidade de citar uma entrevista de Caio na

qual ele declara não acreditar em homossexualidade ou em heterossexualidade,

afirmando que as pessoas são apenas sexuadas606. Assim é apresentado o amor

entre Pedro e o personagem-narrador. Sem escamotear a dimensão carnal do amor

entre os dois, o texto de Onde andará Dulce Veiga? não caracteriza em momento

nenhum o personagem-narrador como a figura já arquetípica do homossexual

aidético. Embora tenha se apaixonado por Pedro, o personagem-narrador nunca se

define como homossexual. Poderíamos dizer que ele, por causa das circunstâncias

605 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
p. 40
606 - ABREU, Caio Fernando. Vida e literatura pulsantes de Caio Fernando Abreu (entrevista
concedida a Marcelo Secron Bessa). Inédita. 1995. APUD: Histórias positivas. Op. cit.
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de seu relacionamento com Pedro, está homossexual e aidético. Ao apresentar o

personagem-narrador desta maneira, Caio Fernando Abreu desconstrói uma série

de preconceitos e faz do problema da AIDS uma preocupação que deve ir além das

dimensões de qualquer espécie de gueto. Da mesma forma, a arte não deve estar

aprisionada a qualquer espécie de gueto. No campo da produção artística, perceba-

se a perspectiva irônica com que é encarado o excessivo apelo erótico gay da

montagem de O beijo no asfalto realizada pelo personagem Alberto Veiga607.

Nos capítulos iniciais da presente tese, Visão holística da realidade e

Pensando a margem; arte, crítica e movimentos sociais, tivemos oportunidade de

destacar a correlação existente entre o forte poder temporal da Igreja medieval e

seus desdobramentos evangélicos e a posterior desconfiança ocidental diante de

qualquer espécie de transcendência, iniciada na Idade Moderna e se tornando

hegemônica a partir do Iluminismo. Como se a espiritualidade fosse monopólio do

cristianismo oficial hegemônico no Ocidente, muitos dos pensadores que serviram

de base para o nascimento dos valores hegemônicos contemporâneos, visando

abalar os tronos e os altares, contribuíram para a construção de um universo de

valores em que se procurava negar a existência de qualquer dimensão espiritual.

Qualquer atitude relacionada com a transcendência era considerada ignorância,

loucura ou mistificação. Atiramos, assim, a criança fora junto com a água suja do

banho. Vinculamos toda e qualquer experiência de transcendência – presente em

todo agrupamento humano – aos preconceitos e mazelas das formas institucionais

de religião. Ao combatermos com veemência o poder econômico, político e

coercitivo que se concentrou em torno das formas institucionais de cristianismo,

607 - ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
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acabamos esquecendo todo o manancial de sabedoria e amor que reside em toda

forma de tradição e busca espiritual, inclusive na tradição cristã.

Nessa direção, a maneira holística com que Caio Fernando Abreu soube

integrar, em Onde andará Dulce Veiga?, os símbolos da tradição cristã a outros de

diferentes matrizes culturais deve ser destacada. Vivemos no Ocidente e não há

dúvida que, tenhamos ou não consciência, há valores e símbolos cristãos que foram

por nós introjetados. Caio Fernando Abreu, em Onde andará Dulce Veiga?, não se

nega a dialogar com esses símbolos e valores. Entretanto, ao mesmo tempo em que

ressalta a força mística dos símbolos cristãos, ele não deixa qualquer espaço para os

preconceitos vinculados aos dogmas das formas institucionais de cristianismo. Fiel

a uma postura próxima da atitude desconstrucionista, Caio Fernando Abreu

procura desfazer a interpretação tradicional dos valores judaico-cristãos,

desestruturando simultaneamente os valores e "verdades" vinculados a esta

tradição, tendo como fundamento uma concepção pluralista e polissêmica do

processo significacional.

Podemos afirmar que nas obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst há

uma postura fundamentalmente religiosa. Entre o profissional liberal dedicado às

letras e o xamã dedicado ao contato com nebulosas regiões transcendentes, Hilda e

Caio se aproximam muito mais do segundo. Porém, também na busca de

transcendência, Caio e Hilda são anticonvencionais. Há, nos dois investimentos

artísticos, um mergulho na imanência. É através desse mergulho que se busca

alcançar uma comunhão com uma dimensão espiritual da vida. Tal dimensão

acolhe a multiplicidade. Em Onde andará Dulce Veiga?, todos os orixás da

p. 125-130.
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umbanda e do candomblé estão presentes, juntamente com os símbolos religiosos

cristãos, referências ao Santo Daime e outros símbolos de variadas tradições

culturais.

Porém, gostaríamos ainda de destacar a habilidosa desconstrução dos

preconceitos vinculados à religiosidade cristã institucional. Caio consegue obter,

por exemplo, um belíssimo efeito de estranhamento ao colocar um improvável

discurso evangelizador nas bocas de personagens como Márcia Felácio e Filemon.

Este último é descrito como um pálido, jovem e algo pedante jornalista, com um

estilo de vestimenta de acordo com os padrões considerados mais “modernos”:

roupas pretas, cabelos eriçados de gel no alto da cabeça e raspados em volta das

orelhas, brinco, dentre outras coisas. Ao longo do texto, percebemos a atração

sexual que ocorre entre Filemon e o narrador e protagonista. Porém, a despeito das

vestimentas improváveis e do desejo homoerótico vivido sem maiores culpas

cristãs, Filemon articula, comentando um livro de poemas escrito pelo narrador e

protagonista o seguinte discurso:

– Só não compreendo – dizia , olhando fixo nos meus olhos, e muito baixo,
para que as outras não ouvissem –, só não compreendo a ausência
absoluta de Jesus nos seus versos e, provavelmente, na sua vida.

O narrador e protagonista parece não compreender o que está sendo dito e

Filemon prossegue sua pregação religiosa:

– De Jesus, eu disse. Eu disse o nome de Jesus. Você sabe de quem
eu estou falando. Eu fui enviado até você para falar de Jesus, o
Cristo. O homem que morreu por nós na cruz. Para nos salvar,
sangrando e gemendo deu sua própria vida, seu próprio sangue, o
sangue sagrado de Deus Nosso Senhor e de Maria Santíssima. Em
nome de Jesus é que estou aqui, fazendo o que não costumo fazer.
Porque não cabe a mim tentar despertar o nome de Jesus no

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


469

coração de quem anda perdido nas trevas do demônio e seus
enganos sutis.608

Entretanto, esta reaproximação com os símbolos religiosos, inclusive

cristãos, não implica em qualquer arrependimento ou submissão aos dogmas e

preconceitos perpetrados pela hegemonia ideológica do cristianismo institucional.

O reinvestimento em valores espirituais, no caso do texto abordado, expressa muito

mais uma postura revoltada diante da enxurrada da cultura-mercadoria609. Como

nos textos de Hilda Hilst, a transcendência é aqui buscada através de um mergulho

no mundo imanente. O fazer artístico de Caio Fernando Abreu se recusa a ser

apenas mera mercadoria. Tanto quanto o personagem-narrador e Dulce Veiga, Caio

Fernando Abreu quer encontrar outra coisa. Em busca dessa outra coisa, o texto

de Onde andará Dulce Veiga? é, ao mesmo tempo, prece e blasfêmia. Como

escreveu certa vez Albert Camus: “A revolta é uma ascese, embora cega. Se o

revoltado blasfema, é na esperança de um novo Deus” (L’Eté, 1954). Até o fim, o

ato de escrever foi, para Caio, uma forma de esperança.

608 - Idem. p. 60
609 - Cf. KRISTEVA, Julia. Sentido e contra-senso da revolta. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
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6. DESPEDIDAS: SÃO TUDO HISTÓRIAS, MENINO.

Nossa abordagem das obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu procurou

demonstrar os indícios da presença de uma nascente perspectiva holística,

ecológica, feminista e multiculturalista da realidade em certos textos literários

escritos em língua portuguesa no Brasil. Tal perspectiva se trata de um

desdobramento, em termos de sua origem mais imediata, dos movimentos sociais

dos anos 60 e 70. Ela representa a possibilidade de ascensão de novos valores,

destinados talvez a substituir nossas rígidas instituições sociais e nossa obsoleta

tecnologia. Mais relevante, entretanto, que qualquer inferência teórica desdobrada

dos textos estudados terá sido o simples diálogo que travamos com as inquietantes

e instigantes obras dos autores mencionados.

Não acreditamos e nem pretendemos fazer crer que as obras de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst, assim como a dos demais autores com eles cotejados

(Campos de Carvalho, Adélia Prado, Ignácio de Loyola Brandão, Raduan Nassar,

Ana Cristina César, Roberto Drummond, Victor Giudice, Heloísa Maranhão, dentre

outros.) sejam programaticamente ecológicas, feministas, holísticas e

multiculturalistas. Ao destacarmos tais características desejamos apenas ressaltar

que as criações literárias tomadas em consideração dialogam, com maior ou menor
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grau de consciência por parte de seus autores, com as grandes questões relativas

aos impasses civilizacionais vinculados à crise do paradigma cartesiano-

newtoniano. O conflito entre o velho e o novo paradigma forma o caldo de cultura

contemporâneo, no qual buscamos inserir os empreendimentos literários que

compõem o corpus da presente tese.

Nosso objetivo, portanto, foi localizar o fenômeno literário estudado em um

contexto discursivo amplo, sem deixar, entretanto, de considerar os aspectos

particulares presentes em cada um dos textos.

Destacamos o caráter pensante do empreendimento literário de Hilda Hilst e

Caio Fernando Abreu. Sua resistência à transformação da obra de arte em mero

objeto de fruição estética e/ou mero veículo para transmissão de conteúdos

moralmente ou economicamente valorizados. Inclusive, diga-se, conteúdos

moralmente valorizados em termos ecológicos, feministas, multiculturalistas e

holísticos.

Conforme tivemos oportunidade de argumentar, a transformação do

discurso poético em mero objeto de fruição estética, cujo corolário é a perspectiva

kantiana de arte, começa a se dar, até onde podemos ter conhecimento histórico, a

partir da elaboração da metafísica criada por Platão e Aristóteles. Desde então, o

fazer artístico no Ocidente representou uma certa resistência à apreensão

meramente logocêntrica e utilitária da realidade. Entretanto, apesar da resistência

da práxis artística cotidiana diante da perspectiva logocêntrica e utilitarista que se

tornou hegemônica, o fazer artístico ocidental não deixou de se contaminar por

perspectivas meramente cerebrais da arte e por abordagens teóricas taxonômicas

que objetivaram classificar e dissecar as obras de arte, fazendo uso dos mais
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variados tipos de “lâminas” teóricas. Dentre tais “lâminas”, no campo dos estudos

da literatura, podemos mencionar a divisão, com base na perspectiva aristotélica,

dos textos artísticos em gêneros literários.

Ao afirmarmos que os textos literários de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu

são textos pensantes, que, no entanto, não estruturam suas reflexões em termos

filosoficamente logocêntricos, queremos ressaltar a “lógica da ambigüidade” que

habita tais textos. “Lógica” próxima ao pensamento dos sofistas e também ao

pensamento grego antigo, onde os contrários não se excluem definitivamente.

“Lógica” oposta à “lógica da contradição” platônica e aristotélica.

Quando demos destaque ao tema do paradoxo, presente nas elaborações

teóricas da nova física, estudada por Capra, e também na poética do pós-

modernismo, estudado por Linda Hutcheon, objetivamos ressaltar o renascimento,

no pensamento científico, filosófico e artístico contemporâneo da mencionada

“lógica da ambigüidade”. Vivemos, de fato, em um período histórico paradoxal.

Nunca estivemos tão próximos de promover sistematicamente, com nosso poderio

tecnológico, a destruição da humanidade e de todo o planeta. Entretanto, diante de

nossa própria sobrevivência ameaçada pelos excessos cometidos em nome da

razão, nunca, antes, arte e ciência puderam estar tão próximas de voltar a se

encontrar em pé de igualdade.

Não pretendemos afirmar que a presença de tal “lógica da ambigüidade”

seja uma novidade histórica absoluta típica da poética do pós-modernismo. Certo

fazer artístico no Ocidente sempre esteve à margem do hegemônico modelo binário

de pensamento que ainda grassa entre nós. Em termos mais recentes, podemos

dizer que o ataque artístico à lógica platônica e aristotélica da contradição já se
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delineava desde as vanguardas modernistas. Embora com uma curiosa submissão à

chamada técnica artística, conforme argumentou Merquior, todos os modernismos

se caracterizaram por uma certa atitude surrealista diante da realidade. Tal atitude,

na qual o sujeito de onde parte a enunciação é um elemento fundamental, já

prenunciava a postura de ruptura pós-moderna diante de um modelo discursivo

que suprime ou reprime o sujeito da enunciação, em nome da suposta existência de

um sujeito neutro, universal, objetivo, científico. Pois, conforme pudemos destacar,

o objetivismo científico é a outra face complementar do subjetivismo metafísico.

Quando afirmamos que as obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu

expressam o surgimento – ou ressurgimento – de uma perspectiva holística,

ecológica, multiculturalista e feminista, desejamos ressaltar: tal perspectiva se

encontra muito mais clara em uma determinada maneira não logocêntrica de

articulação discursiva do que em eventuais escolhas de abordagens temáticas

exteriores.

Os textos de Hilda e Caio são refratários diante de qualquer tentativa de

classificá-los segundo as conhecidas formas e gêneros literários canônicos. Dir-se-

ia, talvez, que esta é uma característica presente na literatura ocidental durante,

pelo menos, toda a Idade Contemporânea. De fato, os chamados gêneros literários,

oriundos das reflexões de Aristóteles, nunca existiram em estado puro. E a

tendência à contaminação entre os gêneros torna-se ainda mais aguda com o

surgimento do romance, forma literária capaz de absorver em si todos os tipos de

gêneros.

Entretanto, Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu, dentre outros, parecem

buscar produzir uma arte literária fora dos padrões. Seus textos, poder-se-ia dizer,
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se “comportam”, muitas vezes dentro de um mesmo volume ou de uma mesma

frase, como contos, como romances, como novelas, como dramas, como poemas,

prevalecendo, enfim, um aspecto fundamentalmente híbrido e paradoxal. O fazer

artístico de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu é um desafio explícito às fronteiras

estanques entre os gêneros e formas literárias. Os autores mencionados parecem

ter uma consciência profunda dos problemas impostos ao pensamento

contemporâneo pela noção de intersubjetividade. Conforme vimos, segundo a

perspectiva hegeliana, as diferenças entre os gêneros se relacionam com o teor de

objetividade ou de subjetividade presente em cada texto literário. O gênero épico-

narrativo seria o mais objetivo. E se contraporia, dialeticamente, a antítese

subjetiva do gênero lírico, sendo o dramático visto como a síntese, por reunir a

objetividade épica e a subjetividade lírica. Desfeitas, entretanto, as ilusões

metafísicas, causadas pela dicotomia binária entre sujeito e objeto, o fundamento

teórico da distinção idealista entre os gêneros parece não ter mais qualquer espécie

de justificativa.

Nos textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, dentre outros autores, a

contaminação entre os chamados gêneros literários vai dando lugar a uma espécie

de amálgama híbrido, onde, embora não se deixe de dialogar com a tradição, torna-

se impossível – e mesmo irrelevante – determinar o grau de objetividade e de

subjetividade pretendido em cada texto. Tornando-se, impossível, também,

determinar com exatidão se tais textos partem de uma perspectiva lírica, épica ou

dramática.

De certa maneira, as vanguardas modernistas praticaram também uma

tentativa de desconstruir as fronteiras rígidas entre os gêneros e de ampliar as
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possibilidades expressivas dos textos literários. Entretanto, prevaleceu no

modernismo, salvo exceções, uma certa perspectiva cientificista e centrada nos

aspectos técnicos e formais do fazer artístico. Eis aí a grande tensão e contradição

da arte modernista. De um lado, um impulso para a espontaneidade primitivista e

para o mergulho surrealista no onírico. De outro, uma necessidade de afirmar o

fazer artístico através de justificativas relacionadas com seus aspectos técnicos e

formais, numa tentativa de aproximar o fazer artístico das conquistas da

objetividade vinculadas ao empreendimento científico. Nem mesmo o fazer

literário ficou imune à disseminação daquilo que Theodore Roszak chamou de mito

da consciência objetiva. No plano da criação literária, conforme tivemos

oportunidade de mencionar, o culto excessivo de certo tipo de “concisão”, a busca

futurista do texto econômico e/ou telegráfico, parece ser uma das feições

adquiridas pelo mito da objetividade no campo da modernidade. Na mistura entre

os gêneros e formas literárias propostas pelo modernismo prevaleceu, portanto, um

certo experimentalismo cerebral que ressaltava os aspectos, digamos, formais dos

textos, concebidos como uma espécie de mecanismo urdido com palavras.

Embora a tensão entre o onírico e o técnico continue pulsando naquilo que

Hutcheon denomina de pós-modernismo, percebemos que alguns artistas

contemporâneos, dentre eles Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu, simplesmente

desistiram de resolver tal contradição modernista. E também desistiram de

esconder tais contradições de seus leitores. Não fazem escolha alguma entre um

suposto objetivismo da técnica literária e um suposto subjetivismo onírico ou

confessional. A criação literária dos autores mencionados soube conservar e

destacar seu caráter de mediação entre o observador e o acontecimento observado.
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Fazendo uso da liberdade e criatividade formal, herdadas do modernismo, sem

seus excessos cerebrais, artistas como Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst

conseguem escapar das armadilhas escondidas na dicotomia

objetividade/subjetividade.

Nos textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu a complexidade das

contradições que existem dentro das convenções – como, por exemplo, as de

gênero – começam a ficar visíveis. Fica também visível a complexidade existente

por trás da falsa oposição entre experimentalismo literário cerebral e

espontaneidade surrealista. Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst escrevem,

parafraseando Barthes, apesar do fascismo inercial das palavras e das formas e

gêneros canônicos. Mais do que meros produtores de mercadorias destinadas ao

mercado de arte, buscam reencontrar as funções ritualísticas da obra de arte, além

daquelas presas apenas ao fetichismo mercadológico.

Retomando o título da obra A obscena Senhora D., de Hilda Hilst,

poderíamos afirmar que Caio e Hilda praticam uma escrita caracterizada por um

certo sentido de obscenidade. Em termos etimológicos, o termo “obscenidade” está

relacionado com o ato de trazer à cena algo que deveria estar convenientemente de

fora. Sem fazerem a menor questão de escamotearem o caráter ficcional de suas

criações, Hilda e Caio trazem à cena aflições estéticas e existenciais de natureza

autoral que poderiam, segundo perspectivas mais puristas do fazer literário, estar

convenientemente fora de cena.

Os textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst exigem a intervenção de um

leitor, preparado e disposto, que aceite o desafio de intervir no processo de

produção das obras para que elas se ponham em movimento. O questionamento do
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ato de escrever e da capacidade expressiva das palavras, mais do que qualquer tipo

de interatividade fácil, exigem do leitor uma postura ativa de permanente

superação dos desafios e obstáculos propostos pela literatura de Caio Fernando

Abreu e Hilda Hilst.

Tal literatura se coloca em constante diálogo com outros textos que vieram

antes: canônicos ou não; literários ou não. Mas também funcionam como matrizes

capazes de engendrarem novas produções textuais. São textos dotados de um

elevado grau de abertura e servem como provocadores a todo aquele que for capaz

de dialogar com a heterogênea tradição convocada por eles.

Os textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst colocam em questão o ato de

escrever e também questionam a tradição e os valores herdados da cultura

hegemônica. Isto, porém, não implica a simples rejeição da tradição cultural

questionada. E sim na retomada criativa dos textos convocados para o diálogo

intertextual.

Sem ansiar por nenhum princípio abstrato unificador tais autores produzem

obras de arte que unem, sem oposição dialética, aspectos da realidade tidos como

discrepantes. Surgem, assim, obras que, por exemplo, são ao mesmo tempo

dotadas de grande teor de auto-reflexividade e que, por sua vez, não temem o

diálogo com o contexto histórico.

Sem se prenderem a formas e gêneros canônicos, mas, ao mesmo tempo,

sem buscarem fórmulas discursivas meramente experimentais, Hilda Hilst e Caio

Fernando Abreu parecem trabalhar no sentido de construírem textos em que a

forma e o conteúdo do que será escrito surjam, ao mesmo tempo, se

sobredeterminando reciprocamente.
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Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu trabalham, como de resto todo artista,

com formas e conteúdos preexistentes. A maneira como Hilda Hilst e Caio

Fernando Abreu organizam tal matéria-prima nos induz a fazer uma aproximação

de seus procedimentos com aquele tipo de organização mental que Claude Lévi-

Strauss chamou de pensamento mágico ou selvagem. A imagem do bricoleur, que

une anarquicamente fragmentos de coisas preexistentes e dá origem a uma outra

coisa, parece servir como uma luva para descrever o tipo de atitude literária de

Hilda Hilst, de Ignácio de Loyola Brandão, de Caio Fernando Abreu, dentre outros.

A idéia do amálgama e da pré-socrática da lógica da ambigüidade parecem estar

em perfeita sintonia com a selvagem figura do bricoleur.

A natureza híbrida dos textos de Caio e Hilda reflete uma profunda

indagação e estranhamento diante dos gêneros e formas literárias canônicas. De

fato, tais autores colocam em questão toda e qualquer perspectiva logocêntrica

e/ou taxonômica. Não é por acaso que, por exemplo, Campos de Carvalho faz de

um de seus personagens o assassino orgulhoso de seu professor de lógica, alegando

legítima defesa. Além da inevitável contaminação dos gêneros e formas literários

contemporâneos, parece haver, portanto, uma intenção de Caio e de Hilda de

construírem uma arte selvagem e impura. Uma arte que se defenda de toda espécie

de perspectiva taxonômica. Uma espécie de colagem mágica de recursos literários –

e extraliterários – os mais diversos. Assim, eles contribuem para fundar um novo

tipo de discursividade, característica de nosso tempo. E também ajudam a

expressar um tipo de sensibilidade e de percepção da realidade característica da

chamada crise da modernidade.
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Em consonância com o espírito contracultural, o fazer literário de Caio

Fernando Abreu e Hilda Hilst demonstram seu caráter de resistência diante da

hegemonia daquilo que Theodore Roszak chama de mito da consciência objetiva.

Embora não se neguem a dialogar com as técnicas industriais de reprodução da

arte, Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst são criadores que se colocam além – ou

aquém – das diversas formas de instrumentalização utilitária da arte. Insistem em

reintroduzir um certo sentido selvagem e ritualístico em suas produções literárias,

a despeito das formulações teóricas de Benjamin sobre a perda da aura da obra de

arte na época das técnicas de sua reprodução industrial.

Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu terão em comum uma espécie de

perspectiva transcendente da realidade que se afirma sem negar a imanência.

Encontram uma dimensão de espiritualidade que se faz presente no mundo

material. Tal espiritualidade nada tem de ascética, metafísica ou escapista. Caio e

Hilda parecem encarar o fazer artístico como uma maneira de enxergar e expressar

um universo cheio de ocorrências cotidianas passíveis de serem cultuadas e

iluminadas pela criatividade humana. De certa forma, eles se aproximam da

herança surrealista da escrita automática e do fluxo de consciência. Entretanto,

conforme também destacamos, tais procedimentos literários parecem buscar estar

próximos de um tipo de derramamento oracular presente em diversos rituais

divinatórios das mais variadas tradições religiosas e místicas. Tal procedimento

criativo dá ênfase à tentativa literária de expressar certas vivências e certos estados

de consciência, sem dar exagerada atenção à qualidade estética do produto artístico

a ser consumido pelo público pagante. Entretanto, é preciso dizer, isto ocorre sem

que haja qualquer prejuízo na fruição por parte dos leitores dos textos de Hilda
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Hilst e Caio Fernando Abreu. O selvagem, muitas vezes, árido e inusitado universo

que emerge diante de nossos olhos quando da leitura dos textos de Caio Fernando

Abreu e Hilda Hilst pode, de fato, ser fruído com grande prazer pelo leitor disposto

a encarar seus desafios.

Um marcante espírito religioso e, ao mesmo tempo, iconoclasta, parece

caracterizar as obras de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu. Como Raduan Nassar,

em Lavoura arcaica, seguindo o mesmo tipo não binário de raciocínio, aparece nas

obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst uma perspectiva da divindade que

incluí em si aspectos humanos, carnais e mesmo demoníacos. Distantes da

metafísica lógica da contradição, tais autores conseguem expressar o viés

demoníaco residente em todo angelismo, a brutalidade subjacente em toda norma

racional civilizada ou, de modo inverso, a profunda espiritualidade existente nos

animais e em todo padecimento e vontade carnal. Trata-se, muitas vezes, de uma

expressão de espiritualidade nada tranqüila, metafísica ou ascensional. Uma

perspectiva espiritual marcada pela dor, pela desmedida, pelo desejo, pela

arbitrariedade cruel da divindade, pela angústia diante da moral sexual vigente. A

devoração selvagem ou mágica (retomando, mais uma vez, os dois adjetivos de

Lévi-Strauss) de Deus nas obras de Hilda e de Caio está mais próxima da

profanação transgressora do que da devoção pia. Deus e a moral judaico-cristã são

colocados em questão. Tanto Caio Fernando Abreu quanto Hilda Hilst parecem

oscilar entre a esperança de haver um significado maior para a existência e um

niilismo que de tudo descrê.

As obras literárias de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst são exercícios

espirituais marcados pela radicalidade. A busca espiritual presente nas obras de
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ambos nada tem de teológica ou de metafísica. Não há qualquer espécie de

oposição binária entre uma degradada materialidade e uma perfeita dimensão

transcendente. A presença do erótico, do pornográfico, mesmo do escatológico ou

coprológico nas obras de Caio Fernando Abreu e de Hilda Hilst está em perfeita

sintonia com esta busca radical de uma dimensão transcendente na imanência

cotidiana. Eles parecem pretender, parafraseando Hilda Hilst, encontrar um lugar

para a carne no coração de Deus. Parecem querer promover o resgate de uma

espécie de sabedoria corporal perdida entre tantas abstrações conceituais, oriundas

de um contexto marcadamente logocêntrico.

Os temas atávicos da condição humana se fazem presentes nas obras de Caio

e de Hilda: as indagações sobre a espiritualidade, o desejo, a morte, o amor, a

velhice, o tempo, a consciência... Caio e Hilda manifestam em suas criações uma

permanente tensão entre um desejo voraz de existir e a angústia da existência.

Tanto o erotismo quanto à entrega espiritual são vividos, nos textos dos

autores mencionados, de maneira excessiva. Eles servem como elementos

corrosivos no jogo radical de desconstrução de uma literatura morna caracterizada

pela polidez burguesa. Voluptuosidade e espiritualidade, transcendência e

imanência, sublime e grotesco, lírico e pornográfico, sério e cômico, místico e

mundano, várias formas e gêneros literários, uma pluralidade de registros

lingüísticos eruditos e populares, enfim, variados tipos de contrastes convivem,

sem o consolo teórico da metafísica ou da dialética, nos textos de Caio Fernando

Abreu e Hilda Hilst. A unidade dos contrários é reafirmada e afastada qualquer

possibilidade de síntese dialética. Assim, o tom, muitas vezes, pornográfico dos

textos de Caio e de Hilda está indissociavelmente atrelado à busca espiritual. Trata-
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se da explicitação de uma perspectiva não metafísica e não antropocêntrica da

divindade.

Entretanto, nunca é demais reafirmar, Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst

não fazem pose de novos messias holísticos de plantão. Eles encarregam seus

personagens de ironizarem os arroubos extáticos de que são acometidos.

Quando aproximamos, fazendo uso das reflexões de Vera Queiroz, o

empreendimento literário de Hilda Hilst e de Raduan Nassar, tivemos a

oportunidade de destacar a incursão que ambos fazem no universo da fúria, da

cólera, da desmedida. A relação destes autores com a divindade poderia ser

adjetivada de furiosa.

Embora menos furiosos, os personagens de Caio Fernando Abreu –

apaixonados, impacientes e patológicos – também se caracterizam pela desmedida.

Não é sem razão que Lygia Fagundes Telles afirma que Caio Fernando Abreu é um

“escritor da paixão”.

Em termos de articulação discursiva, a desmedida vivida pelos personagens

de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu se expressa em um tipo de texto em que

predominam o uso de uma personalíssima primeira pessoa do singular e de uma

fala que flui, muitas vezes, como um jorro impossível de ser detido. A desmedida

vivida pelos personagens, na esfera do enunciado, parece avançar também para a

esfera da enunciação. Nos textos de Hilda Hilst e em alguns textos de Caio

Fernando Abreu, desaparece inclusive o respeito às convenções gramaticais: a

pontuação é abolida ou usada de forma inusitada, desaparece a obrigatoriedade do

uso de letras maiúsculas depois do ponto, falas distintas são sobrepostas sem
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qualquer sinal gráfico que as distinga ou a seu emissor, palavras são fundidas

arbitrariamente (como, por exemplo, “derrepente”), dentre outros recursos.

São textos que se caracterizam por estarem próximos da linguagem oral.

Mas não se pode lê-los sem que eles provoquem um certo efeito de estranhamento.

São cultos e elaborados, mas, ao mesmo tempo, coloquiais. Têm um estilo,

simultaneamente, refinado e despojado. Dão a impressão de que brotaram

espontaneamente de algum impulso incontrolável, mas, por outro lado, deixam

entrever a rigorosa elaboração estética que os fez nascer.

Fazendo, para usarmos uma expressão cunhada por Raduan Nassar, um uso

pródigo da razão, os personagens de Hilda Hilst e de Caio preferem, muitas vezes,

suas próprias blasfêmias à repetição automática de velhas palavras sagradas e

fórmulas, já destituídas de sentido e de sentimentos. A desrazão dos personagens

de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu é perfeitamente razoável ou justificável.

Oprimidos pelo mito da objetividade e pela moral hegemônica, eles se recusam a

tomar de empréstimo a régua da razão cínica e pragmática instituída para medirem

seus mundos. Nos textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, mais do que

entretenimento, iremos encontrar um generoso exercício de exploração e testagem

dos pródigos matizes da razão, em favor de dar argumentos àqueles que foram

esquecidos ou desarmados pelas formas institucionais de razão e de moral. Contra

o fascismo inercial da objetividade transformada em mito se ergue a fala

apaixonada e desregrada dos personagens de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst.

Vinculando-se a uma tradição artística que aposta nos poderes curativos da

imaginação visionária, para usarmos uma expressão cunhada por Roszak, a

dedicação de Hilda e de Caio à criação literária está mais próxima da vocação
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inevitável do que da escolha profissional. De fato, Caio e Hilda não se limitaram

nunca à função de meros especialistas na produção de artefatos literários

destinados ao mercado editorial. Suas realizações artísticas concretas são uma

espécie de subproduto de uma busca espiritual/existencial que se fez através da

entrega irrestrita à criação literária. A mistura de gêneros e formas literárias

presente em seus textos pode também ser encarada como uma forma de resistência

à divisão especializada do trabalho.

Entretanto, conforme tentamos demonstrar, Caio e Hilda souberam, como

artistas hábeis, lidar com as mazelas do mercado editorial incorporando-as,

transmudando-as e transcendendo-as em suas próprias realizações textuais. Mais

uma vez de maneira paradoxal, eles logram produzir textos que buscam uma

revivescência das facetas ritualísticas da arte e, ao mesmo tempo, contradizendo as

formulações teóricas de Benjamin, convivem com os meios profanos de difusão

cultural da indústria de massa. Realizam aquilo que Linda Hutcheon denomina de

uma crítica cultural feita “por dentro” da cultura de massa. Nas obras de Caio

Fernando Abreu e de Hilda Hilst encontraremos uma leitura crítica daquilo que

Julia Kristeva chama de cultura-divertimento, cultura-performance ou cultura-

show. Os textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst são, sobretudo, textos

marcados por um alto teor de capacidade crítica. Embora saibam conviver

habilmente com as mazelas do mercado editorial, Caio e Hilda são focos de

resistência diante da irrupção de uma cultura espetacularizada. Eles souberam se

conservar fiéis à tradição ocidental que faz nossas realizações culturais e artísticas

se caracterizarem pela revolta e pela indignação. O conflito, presente nas obras de

Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, entre o mundo contemporâneo
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espetacularizado e a verdadeira e pessoal busca espiritual e amorosa, deve aqui ser,

mais uma vez, destacado.

Sem ceder terreno a rasteiros pragmatismos, os textos de Hilda Hilst se

conservam distantes de classificações taxonômicas, igrejinhas acadêmicas e filões

mercadológicos. Antes mesmo de serem vistos como textos, destinados ao mercado

editorial, as criações de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst devem ser encaradas

como experiências, como aventuras discursivas de exploração e testagem de novos

significados.

Nas obras destacadas de Raduan Nassar, Campos de Carvalho, Ignácio de

Loyola Brandão, Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, dentre outros, iremos nos

deparar com uma densa atitude de revolta também diante da estupidez burocrática

e tecnológica institucionalizada. O fascismo inercial deste nosso mundo

caracterizado pelo culto à razão e à objetividade científica é desnudado através dos

textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu. Sem dar grande destaque ao tema da

opressão política, digamos, direta, há nas obras de Caio e Hilda uma clara

consciência micropolítica da opressão engendrada pelos poderes diluídos em

nossos discursos e em nossas instituições sociais. Até mesmo certa mistificação da

erudição livresca, tão comum em nossa civilização ilustrada, é alvo do ataque de

alguns dos escritores aqui mencionados.

Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst dão destaque em seus textos para os

discursos e personagens que se encontram “fora do centro” hegemônico da cultura

ocidental. Nas margens e nas fronteiras do mundo abstrato e ideal inventado pela

racionalidade iluminista é que eles vão encontrar seus personagens e seu espaço de

atuação. Vão buscar o ponto de vista do diferente, do louco, do velho, da criança,
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dos animais, do fanático atormentado pela divindade, dos exilados, dos viajantes,

dos obcecados pela dúvida, dos abandonados pelo amor, dos solitários, dos

suicidas, dos outsiders, dos aidéticos, enfim, dos marginalizados dos mais variados

matizes... Seus personagens que trazem a dor e a consciência da diferença. Ao

escolherem esta perspectiva revelam que a invenção humanista do Homem (com

“h” maiúsculo), genérico e abstrato, não passa de uma estratégia discursiva do

centro, cultural e economicamente hegemônico, para impor e universalizar seu

ponto de vista branco, masculino, letrado, heterossexual, monogâmico,

proprietário, ocidental, monoteísta. Os heróis ex-cêntricos presentes nas obras de

Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst demonstram que existem seres humanos que

não se enquadram nos parâmetros rígidos da normalidade socialmente aceita no

Ocidente.

Porém, o ponto de vista ex-cêntrico presente nos textos de Hilda Hilst e Caio

Fernando Abreu vai além da escolha de personagens, de alguma forma, fora do

centro hegemônico. Também estão “fora do centro” culturalmente hegemônico

algumas das referências culturais convocadas para o diálogo intertextual nos textos

de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst. Por exemplo, Hilda Hilst faz uso da cabala

em seus textos e Caio Fernando Abreu faz uso da astrologia, dos orixás do

candomblé ou dos hinos do Santo Daime.

Também o narrador dos textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu é uma

figura descentrada. No caso de Hilda Hilst, por exemplo, todos os seus personagens

narradores, de onde partem os discursos urdidos em seus textos, parecem ser uma

única figura autoral multifacetada, entregues a um fluxo criativo ininterrupto.
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Tanto nos textos de Hilda quanto nos de Caio, o narrador descentrado dá

origem a uma espécie de “prosa mediúnica”. Sem a autoridade do narrador externo

onisciente, típico do realismo, e sem a subjetividade confessional do narrador

romântico, a instância conhecida como narrador passa a funcionar como uma

espécie de espaço vazio onde se deslocam os outros personagens. É como se o

narrador em questão funcionasse como um ator ou um médium que empresta seu

corpo e seus gestos aos outros personagens. É como se o espaço anímico do

personagem narrador fosse o lugar onde realmente se passa a ação que está sendo

narrada. Entretanto, quando afirmamos que o narrador dos textos de Hilda Hilst e

Caio Fernando Abreu é uma figura marcada pela ex-centricidade, queremos dizer

que este espaço anímico não tem o suporte de uma subjetividade monádica

estruturada em moldes cartesianos. Os narradores de Caio e Hilda são sujeitos

partidos, almas descentradas. Tornam-se problemáticas, nos textos abordados,

tanto à noção de personagem unitário e coerente, quanto à própria noção de autor

e de narrador. Um é outros.

Conforme tivemos oportunidade de destacar, apresenta-se aqui uma espécie

de noção de polifonia ainda mais radical do que a destacada pela perspectiva de

Bakthin . Desta vez, não são várias as vozes de fora que se articulam numa

narrativa complexa. O caráter polifônico apresentado nos textos de Hilda Hilst e

Caio Fernando Abreu parece residir no mais recôndito espaço anímico de cada um

de seus personagens. Através da leitura dos textos de Caio e Hilda, colocamo-nos

diante da compreensão de que todos somos múltiplos e contraditórios desde o

nosso interior.
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Encontramos ainda nos textos de Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu uma

perspectiva de tempo e espaço que se afasta da noção newtoniana do tempo e do

espaço lineares. Adotando uma perspectiva de tempo e de espaço que se aproxima

da visão da nova física do início do século passado, a noção euclidiana e

newtoniana de um tempo e de um espaço absolutos é vista como uma forma

totalizante e arbitrária de conhecimento. O tempo e o espaço presentes nas obras

dos autores mencionados saem da posição de mero pano de fundo que ambienta a

ação e se transformam em elementos expressivos problematizados pela própria

trama. Nos textos de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst parece não haver a menor

intenção de se criar qualquer espécie de reprodução mimética do tempo e do

espaço lineares da geometria euclidiana clássica. Sendo espaço e tempo tomados

como fenômenos problemáticos e relativos, nos textos de Caio e Hilda não se

tornam necessárias explicações psicológicas, fantásticas ou oníricas que

justifiquem o aspecto não-linear do tempo e do espaço apresentados em tais

narrativas. Em resposta à arbitrariedade discursiva que é a noção euclidiana de um

tempo e de um espaço lineares, Hilda e Caio submetem tais variáveis a

transformações ainda mais arbitrárias e repentinas. Em lugar da sucessividade

espacial e temporal, eles nos colocam diante de um universo caracterizado pela

simultaneidade. As narrativas de Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst tendem a

tornar todos os tempos presentes e todos os espaços imediatamente acessíveis à

consciência.

Chegamos ao final de nosso trabalho. Conforme dissemos no início desta

Despedida, mais importante do que o erro ou o acerto de qualquer inferência

teórica, desdobrada dos textos estudados, foi à oportunidade de nós termos
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convivido, por tanto tempo e de forma tão íntima, com as obras de Hilda Hilst e de

Caio Fernando Abreu. Este ensaio se aproxima do ponto final, mas Caio e Hilda,

sem dúvida, não sairão jamais de nossas vidas. Isto nos ajuda a suportar com mais

brandura a inevitável frustração que já começa a tomar conta de nós. Sabíamos que

falharíamos e falhamos. Caminhar pelos textos de Hilda Hilst e de Caio Fernando

Abreu era percorrer uma estrada tortuosa, ainda que fascinante, sem garantias de

chegada ou de abrigo. Hilda e Caio não nos enganaram jamais com falsas

promessas. Seus textos nos preveniram, ao longo da travessia, sobre o fracasso

inevitável que acompanha toda tentativa de abarcar qualquer aspecto do real,

mesmo os mais simples, através de nossos precários recursos discursivos.

Pensando bem, sabíamos que falharíamos e falhamos. Mas estamos alegres

por ter tentado. Por podermos, ainda, continuar tentando. Afinal,

São tudo histórias, menino. A história que está sendo
contada, cada um a transforma em outra, na história que quiser.
Escolha, entre todas elas, aquela que seu coração mais gostar, e
persiga-a até o fim do mundo. Mesmo que ninguém compreenda,
como se fosse um combate. Um bom combate, o melhor de todos, o
único que vale a pena. O resto é engano, meu filho, é perdição.

Dulce Veiga.
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