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     Não-livros* 

      Flora Süssekind 

        “Ler pelo não, quem dera!” 

            (Paulo Leminski)  

 A expressão “não-livros”, por meio da qual se tentará conectar e singularizar, neste ensaio, o 

método artístico e o trabalho de Zuca Sardana, Valêncio Xavier e Sebastião Nunes, em especial os 

oráculos do primeiro, as páginas de jornal do segundo e as antologias do terceiro, apesar de outras 

múltiplas fontes possíveis, remete fundamentalmente, aqui, a quatro estudos  voltados para 1

diálogos, ao avesso, bastante diversos com a “forma-livro”. Ao ensaio de Haroldo de Campos sobre 

o romance Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, definido por ele, em 1971, como um 

“grande não-livro” ; à reflexão de Thomas A. Vogler, em “Ceci n’est pas un livre” , de 1993, 2 3

sobre os livros-objetos e instalações textuais; e aos livros The Visible Word (1984) e The Century of 

Artists’ Books  (1995), de Johanna Drucker, obras-síntese voltadas respectivamente para a 4

experimentação tipográfica na literatura moderna e para a caracterização dos “livros de artistas” 

como forma peculiar de manifestação cultural. 

 Há uma bibliografia bastante vasta sobre as experimentações tipográficas, pictografias e livros de artista, como os 1

estudos de Jerome Rothenberg, Anne Moeglin-Delcroix, Marjorie Perloff, Michael Davidson, Allen S.Weiss, Michel 
Thévoz, Anne Marie Christin, Renée Riese Hubert, dentre outros. E, no Brasil, os livros de Catarina Helena Knychala 
(O livro de arte brasileiro. Rio de Janeiro, Presença; Brasília, INL, 1983) e de Paulo Silveira (A Página Violada. Porto 
Alegre, UFRGS, 2001), além de ensaios de Júlio Plaza, Álvaro de Sá e Moacy Cirne, Annateresa Fabris, Márcio 
Doctors, Sônia Salzstein, Adolfo Montejo Navas, Paulo Sérgio Duarte, para ficar em alguns nomes apenas. 

 Campos, Haroldo de. “Serafim: Um Grande Não-Livro”. IN: Andrade, Oswald de. Serafim Ponte Grande. São Paulo, 2

Global Editora, 1984, p.143-172.

 O texto de Thomas A. Vogler seria republicado com o título “When a book is not a book” no volume A Book of the 3

Book. Some Works & Projections about the book & Writing  (New York, Granary Books, 2000), editado por Jerome 
Rothenberg e Steven Clay.

 Drucker, Johanna. The Century of Artists’ Books. New York, Granary Books, 1995; e The Visible Word. Experimental 4

Typography and Modern Art, 1909-1923. Chicago/London, The University of Chicago Press, 1996.
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 Num primeiro momento, então, com base sobretudo nesses estudos, e nas tensões 

contemporâneas entre suportes digitais e impressos, o que se vai procurar delimitar são os campos 

possíveis de compreensão dessa negatividade, levando-se em conta, de um lado, uma tríplice 

consideração do livro como objeto físico, texto e técnica editorial, e, de outro, a relação entre o 

efeito de contraste de algumas dessas versões em negativo da produção livresca e as condições 

históricas específicas do sistema literário brasileiro com as quais parecem dialogar. Por contraste, e 

pelo exame de experiências intermidiáticas recentes, que tomam o livro e as técnicas de escrita 

como referência, procuram-se delinear, então, algumas das instabilidades, interações e 

especificidades próprias aos meios impressos num contexto de expansão do recurso à mídia 

eletrônica. Passando-se, em seguida, desse esforço de diferenciação, via suporte, entre as práticas 

de escrita atuais, à investigação de alguns desdobramentos conceituais da expressão “não-livros” e 

à consideração de estratégias diversas de negação e de exposição, por vezes pelo seu contrário, da 

fisicalidade e dos aspectos materiais variáveis que, em determinadas circunstâncias históricas, e 

apontando para domínios particulares da cultura escrita (como os do manuscrito, do jornal, do 

livro), se encontram entranhados à prática textual.  

Tomando, então, alguns exemplos (de algumas experiências hipertextuais aos “livros de 

artista”, de exercícios caligráficos às formas de exploração da página no trabalho de Augusto de 

Campos), se empreenderá um ensaio de conceituação e historização dos “não-livros” na tradição 

cultural brasileira, objetivando alguns dos aspectos fundamentais dessa forma em negativo, e de 

suas tensões com relação a elementos constitutivos (nela subvertidos) do suporte convencional, e a 

condicionamentos materiais, literários e contextuais distintos. E se buscará, desse modo, uma 

reconstrução das condições da cultura letrada, e da experiência literária, sob as quais se forjam 

essas versões singulares do livro ou das técnicas dominantes de escrita. Examinando e 

diferenciando-se, de modo mais minucioso, nesse sentido, as funções e figurações dessa 

negatividade (verdadeiramente estrutural ao processo de composição dos três), tendo em vista 

trabalhos como os de Zuca Sardana, Valêncio Xavier e Sebastião Nunes, marcados por uma 

autoconsciência intensificada da base física da escrita, das interações entre aspectos verbais, não 
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verbais, materialidades e estratégias literárias na dinâmica configuracional e narrativa dos seus 

folhetos, ensaios, repentes e novelas. 

   “E o livro desaparece, como se nunca tivesse existido” ? 5

 Um primeiro aspecto a considerar talvez seja, no entanto, o da contextualização mesma da 

preocupação, neste ensaio, com versões livrescas em negativo e com obras hiperconscientes da 

própria materialidade e do livro como objeto e técnica editorial. Pois, de certo modo, na 

tematização desses “não-livros”, e do livro enquanto suporte físico e verbal, o que está em jogo, 

fundamentalmente, é, de um lado, uma perspectiva crítica pautada numa interferência mútua entre 

literatura e técnica, aspectos verbais e visuais, matéria literária e propriedades materiais da escrita, 

e, de outro, a consciência das transformações e desdobramentos de suporte que se acham em curso 

na produção literária contemporânea, intensificados pela expansão do emprego de novos meios 

digitais. 

 Pois ao se falar em “não-livros” talvez o que primeiro venha, de fato, à mente seja um 

contexto marcado pelas mudanças de formato impostas ao trabalho literário por textos e suportes 

eletrônicos, talvez sejam as circunstâncias materiais com as quais dialogam, no presente, a 

produção textual e a reflexão crítica. Contexto marcado pelas tensões, características à cultura 

escrita contemporânea, entre a tradição do impresso e a cultura digital, já que esta última, apesar 

dos “e-books”, apresenta caráter fundamentalmente não-livresco, e parece pautar-se em certa 

homogeneização técnica mesmo de formas discursivas que, a rigor, seriam intrinsecamente diversas 

entre si. Uma diversidade que, quando em ambiente digital, e se considerada apenas do ponto de 

vista de seus dispositivos técnicos, e de sua materialidade comunicacional, costuma tender a 

transformar-se, ao contrário, em indiferenciação estrutural. Uma homogeneização ligada tanto ao 

fato de estes textos eletrônicos se mostrarem passíveis de leitura num mesmo suporte bidimensional 

(a tela do computador), quanto ao de se acharem organizados, textualmente, por um idêntico e 

 Terron, Joca Reiners. Não há nada lá. São Paulo, Ciência do Acidente, 2001, p.165. No texto de Terron não há a 5

interrogação empregada por mim neste subtítulo do ensaio.
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abundante fluxo vertical, por uma descontinuidade potencial, uma estruturação aberta, não-linear, e 

desdobrada num sem número de conexões e cadeias de hiperlinks. Características que 

distinguiriam, de um lado, essa textualidade digital, e sua rede contextual globalizada, com uma 

multi-sequencialidade (em janelas, elos, bifurcações) quase em abismo, e passível de interferências, 

recombinações e modificações constantes processadas por autores e leitores, e, de outro lado, a 

particularização, a estrutura unitária, estável, finita, e a organização materialmente linear, 

sequencial, a distribuição em cadernos, folhas e páginas, como as que são próprias ao códice e ao 

livro impresso. 

 Como observa Roger Chartier, em “Morte ou Transfiguração do Leitor?”, “é 

fundamentalmente a própria noção de livro”  que é posta em questão pela textualidade eletrônica. 6

Pois, enquanto, na cultura impressa, a ordem dos discursos é “estabelecida a partir da materialidade 

de seus suportes: a carta, o jornal, a revista, o livro, o arquivo, etc.”, e de uma organização 

classificatória e hierarquizada dos elementos que os compõem; no mundo digital e na forma de 

veiculação eletrônica do texto, cria-se uma espécie de continuidade em fluxo que, aparentemente, 

não distinguiria mais desse modo, a seu ver, “os diferentes gêneros ou repertórios textuais” , 7

atribuindo-se “formas quase idênticas a todas as produções escritas: correio eletrônico, base de 

dados, sites da Internet, livros, etc.” . E com todas “as entidades textuais” parecendo funcionar, 8

desse modo, “como bases de dados que procuram fragmentos cuja leitura absolutamente não supõe 

a compreensão ou percepção das obras em sua identidade singular” .  Mesmo discordando, em 9

parte, de Chartier quanto aos gêneros digitais, pois cada um destes, como observa Irene A. 

Machado, “reproduz diferentes esferas de uso, não da língua, mas das possibilidades combinatórias 

 Chartier, Roger. “Morte ou transfiguração do leitor?”. IN: Os Desafios da Escrita. São Paulo, Editora UNESP, 2002, 6

p. 109.

 Id. Ibid.7

 Id. Ibid., p. 110.8

 Chartier, Roger. “Línguas e leituras no mundo digital”. IN: Os Desafios da Escrita, p. 23.9
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dos recursos gráfico-digitais elaborados pelas ferramentas”  digitais, “os algoritmos empregados 10

para um chat” não se afigurando os mesmos “que entram para a interface gráfica de uma homepage 

via Internet, um CD-ROM de narrativa interativa ou uma mailing list” , o contraste, sublinhado 11

pelo historiador, entre a materialidade mais fluida da textualidade eletrônica e a maior fixidez dos 

suportes impressos tem repercussão, evidentemente, considerável nos processos comunicativos e na 

produção literária atuais. 

 E esses contrastes e interferências entre livro, texto e hipertexto, entre uma textualidade 

digital e a cultura do impresso, dariam origem a uma série de trabalhos que, com natureza e 

suportes distintos, fariam da hipótese da morte do livro ou das transformações na escrita e na leitura 

os núcleos ativos de práticas artísticas guiadas, no entanto, pelo imaginário do livro ou por 

representações e modelos escriturais que figuram – sob ameaça de apagamento, de dispersão - seus 

movimentos auto-reflexivos, suas recodificações e revisões conceituais. São exemplares nesse 

sentido, alguns videopoemas digitais de Eduardo Kac  dos anos 1990. Como “Accident” (1994), 12

no qual as palavras da frase “The words wont come out right” saem progressivamente de foco, 

misturando-se e dissolvendo-se na tela, ou como “Reversed Mirror” (1997), no qual pequenas 

manchas verticais acinzentadas se convertem em partículas verbais (“vessel”) para, em seguida, se 

dissiparem outra vez, sublinhando a sugestão náutica do poema. Exemplares, igualmente, desses 

exercícios de figuração e dissipação de formas diversas de letras e grafismos, são seqüências 

poéticas como “Eu sumo de mim”, “Volve” e “Agouro”, de Arnaldo Antunes. A primeira, 

envolvendo movimentos caligráficos em quadrados negros e brancos, seria incluída em Psia (1986). 

As duas sequências seguintes (expostas originalmente na mostra “Dentro Brasil”, no Long Beach 

Museum of Art, em 1995), que se acham incluídas no livro 2 ou Mais Corpos no Mesmo Espaço 

(1997), envolvem, no primeiro caso, movimentos de ampliação e afastamento dos segmentos 

verbais, e, no segundo trabalho, sobreposições e multiplicações vocabulares com tensões entre o 

 Machado, Irene A. “Gêneros no Contexto Digital”. IN: Leão, Lúcia (org.). INTERLAB: Labirintos do Pensamento 10

Contemporâneo. São Paulo, Iluminuras/FAPESP, 2002, p. 80.

 Id. Ibid., p. 79-80.11

 Sobre Kac, leia-se o ensaio de Arlindo Machado “Corpos e Mentes em Expansão” (IN: O Quarto Iconoclasmo e 12

outros ensaios hereges. RJ, Contracapa, 2001).
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predomínio do negro e do branco, entre as palavras “agouro” e “agora”, e com variações entre 

apagamento por excesso ou supressão de tinta. 

Lembre-se, ainda, nessa linha, só que no campo da indústria do disco, o CD “Livro” (1997), 

de Caetano Veloso. Aí, a referência ao universo livresco, contida no título, já se acha tensionada, de 

cara, pelo medium musical no qual ela se realiza. Espécie de contra-referência (“Encher de vãs 

palavras muitas páginas”) que se veria intensificada pela leitura sussurrada, e propositadamente 

“quase inaudível” (como explicitaria o compositor no texto de apresentação do disco), de um trecho 

do romance O vermelho e o negro, de Stendhal, que seria introduzida por ele, em meio a outros 

estratos sonoros, na gravação original da canção “Livros”. Não à toa de um trecho do capítulo 12, 

da primeira parte do romance, em que o personagem Julien Sorel, “numa gruta da montanha, 

escreve um quase livro ao cair da tarde e o queima quando a noite vai terminar” . Ou, enfocando 13

experiências simultâneas em mídias diversas, considerem-se a opção de Arnaldo Antunes por um 

desdobramento intersemiótico recorrente de sua escrita (como na série de videopoemas, no livro e 

no CD “Nome”, de 1993, e no livro e CD “2 ou + corpos no mesmo espaço”, de 1997), e a opção 

recente dos poetas Ricardo Corona e Rodrigo Garcia Lopes (respectivamente em “Ladrão de Fogo” 

e Polivox”, ambos de 2001) pelo CD em vez apenas do livro impresso de poemas, trabalhos que 

têm como referência explícita as gravações de poemas realizadas por Haroldo (CDs “Isto não é um 

livro de viagem”, de 1992, e “Crisantempo”, de 1998) e Augusto de Campos (CD“Poesia é Risco”, 

de 1995), e o trabalho deste último com diversos suportes (luminosos, videotextos, néon, 

hologramas, laser, animações digitais, instalações, performances multimídias) de leitura e 

exposição para o poema.  

Outra experiência com um método relacional de escrita, pautado pela interferência entre 

universo livresco e suporte eletrônico, tem sido a dos exercícios narrativos em blogs, que são 

depois editados e reapresentados em forma de livro impresso. O formato digital antecedendo e 

reforçando, em alguns casos, um processo narrativo marcado por uma estruturação elíptica, pela 

recorrência de procedimentos e temas entre os diversos segmentos, no entanto autonomizados, que 

 Cf. Caetano Veloso no texto de apresentação do CD “Livro”.13
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o compõem, e por uma escrita em sequências desmontáveis, em blocos textuais recombináveis. 

Lembrem-se, nesse sentido, os livros Hotel Hell (2003), de Joca Reiners Terron, sessenta 

segmentos textuais divulgados originalmente no blog “Hell Hotel” entre setembro e novembro de 

2002 (http://www.hellhotel.blogger.com.br), e Das coisas perdidas atrás da estante (2003), de 

Clarah Averbuck, com textos divulgados anteriormente no blog “Brasileirapreta” (http://

www.brazileirapreta.blogspot.com). Em ambos os casos, porém, independente das transformações e 

especificidades textuais inerentes aos suportes distintos, a matéria narrativa mantém-se, a rigor, 

semelhante nas duas versões.  

Por vezes essas interações entre experiência narrativa e transformações no suporte não se 

dão a ver, no entanto, em desdobramentos materiais explícitos de formato, mantendo-se no âmbito 

estrito da produção livresca, e tensionando - de dentro - a forma-livro. Nessa linha, para ficar em 

apenas dois exemplos de figurações novelescas problemáticas do livro e da escrita, lembrem-se, 

romances como Viagem ao México (1995), de Silviano Santiago, e Não há nada lá, publicado por 

Joca Reiners Terron em 2001. O primeiro deles com um narrador-digitador que se autofigura quase 

sempre diante da tela de um computador, e já inicia o seu relato sublinhando o caráter 

especialmente problemático de tentar “dar forma de livro” ao que se apresenta como um fluxo 

incessante entre regiões, sujeitos (Artaud e ele mesmo, o narrador) e fragmentos temporais 

distantes. Parecendo-se tematizar simultaneamente, desse modo, em Viagem ao México, tanto as 

viagens realizadas pelo escritor francês, quanto as perspectivas do épico numa cultura digital, e da 

ficcionalização em meio a uma autoconsciência exacerbada de se estar escrevendo num ambiente 

fluido, no qual um trânsito constante parece minar as possibilidades de representação e localização. 

Quanto a Não há nada lá, trata-se, na verdade, de uma reflexão sobre o livro, em especial sobre 

livros que se apresentam à beira da extinção. Reflexão sobre o livro enquanto “não-lugar”, “lugar 

utópico”, em perpetuum mobile, cuja impermanência se manifestaria não apenas visualmente (por 

meio de desfocamentos, palavras que escapam da página, rabiscos, apagamentos e ilegibilidades 

diversas) ao longo da novela de Joca Terron, mas se transformaria em matéria narrativa dominante 

das diferentes séries e segmentos ficcionais que a compõem.  
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A começar do primeiro desses segmentos, aquele no qual um Guilherme Burgos 

(renomeação abrasileirada de William Burroughs) contemplativo, ruminando palavras para 

ninguém, e riscando a “textura envelhecida do couro” da encadernação de um volume, 

transformaria subitamente essa exploração tátil em indagação meio perversa, endereçada ao livro, 

exatamente sobre a hipótese de não haver mais tempo ou lugar para livros e “objetos perfeitos” no 

mundo. “Me pergunto como seria a morte do livro”, comenta. E lança, então, o livro para o alto, 

como se fosse um pombo, com as páginas se abrindo como asas, e o objeto desaparecendo, “como 

se nunca tivesse existido”, aparentemente por influência de um imenso cubo que surge, de repente, 

no céu. Mas o volume reapareceria, em seguida, com palavras rasuradas e sete selos com imagens 

em constante e vertiginoso estado de mutação. Nas demais séries narrativas, em meio a encontros 

entre Rimbaud e Billy-The-Kid, Fernando Pessoa e Aleister Crowley, Torquato Neto e Jimi 

Hendrix, Raymond Roussel e o Papa Pio XI, a pastora Lúcia e a Virgem de Fátima, Isidore Ducasse 

e Baudelaire, imagens semelhantes, de não-lugares, hipercubos, livros metamórficos, e em 

desintegração, se sucederiam, na novela de Joca Reiners Terron. Ora como manchas de sangue em 

forma de livro aberto, ou vômito e bile refletindo páginas líquidas, palavras ilegíveis escritas em 

língua morta, ora como um livro que aspira prédios, árvores, mesas, cadeiras, ou como ondas que, 

em meio a um naufrágio, se converteriam em linhas e mais linhas das páginas de um livro-oceano.  

“O texto se encontra, de agora em diante”, assinalaria Jean Clément, ao analisar a cultura 

escrita contemporânea em “Do livro ao texto”, “desvinculado”, em parte, tanto “do objeto-livro”, 

quanto da noção de “obra definitiva” . Manifestando-se a textualidade digital como “um processo 14

em curso de elaboração”, como um “espaço semântico por construir”, constituído por uma “coleção 

semi-organizada de fragmentos textuais”, verbais e não verbais, e por um modo digressivo, 

associativo, de enunciação. Deambulação enunciativa e semântica presente igualmente (mas em 

contraste interno com a vinculação ao objeto-livro) no ventriloquismo narrativo empregado por 

Silviano Santiago e no vaivém de personagens e blocos ficcionais de Joca Terron. Essas figurações 

recorrentes, e por vezes (como em Não há nada lá) agônicas, do livro, da página e da escrita, 

 Cf. Jean Clément, “Du livre au texte”. IN: Sciences et Techniques Éducatives. Vol. 5, nº 1 /Mars 1998. Paris, 14

Editions Hermès Science, 1998. (http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/articles/Hermes.pdf > acessado em 10/07/2003).
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parecendo registrar, desse modo, a convivência por vezes conflitante de suportes distintos no 

âmbito das práticas contemporâneas de escrita. Convivência com a qual parecem dialogar, 

igualmente, mas com orientação distinta, projetos como o de “O Livro depois do Livro” (1999), 

além de diversos outros trabalhos de teleintervenção e arte digital de Giselle Beiguelman. 

Apontando-se, nesses casos, para um trânsito calculado entre suportes diversos, trânsito marcado, 

porém, por um emprego simultâneo de meios diversos e não por uma primeira versão digital 

seguida de edição impressa posterior, como no caso dos blogs-livros. 

“O Livro depois do Livro” se apresenta, na verdade, como um ensaio, em dois formatos 

(hipertextual e impresso), voltado para as relações entre suportes de escrita e contextos de leitura, 

para os “universos de leitura” possíveis tendo em vista “o rompimento das noções de página e 

volume”, e para “as implicações de uma linguagem não-fonética” e “as rearticulações 

proporcionadas por um ambiente de rede” . “Não se pensa aqui sobre o fim do livro impresso”, diz 15

Beiguelman. “São as zonas de fricção entre as culturas impressas e digitais”, “as operações 

combinatórias capazes de engendrar uma outra constelação epistemológica e um outro universo de 

leitura”, que interessam preferencialmente, segundo afirma, ao seu trabalho. O que explicaria a 

dupla orientação do ensaio. E a inversão propositada de nomenclaturas livrescas e eletrônicas 

empregadas por ela. Com os capítulos da versão impressa “divididos com termos de computação 

(label, instalação, configuração e sair) ”, e a versão on line apropriando-se “dos recursos de 

organização dos livros impressos (índice, páginas, colofon, etc.)”. Não à toa a figura dominante no 

site “O Livro depois do Livro” é uma estante cujas prateleiras são interceptadas, invariavelmente, 

“por intervalos de leitura”, por "páginas vazias, que se desvanecem, indo do cinza ao branco”, e que 

“impedem o retorno à estante pelos recursos do browser”, transformando a perda de cada ponto de 

partida em novos e sucessivos “itinerários de leitura”. Figuração livresca do ambiente digital, 

formatação com termos computacionais do ensaio impresso, pois é “nas (e a partir das) intersecções 

entre as linguagens”, “nos limites das duas interfaces (o papel e a tela) ” que Giselle Beiguelman 

opta por refletir sobre as formas de escrita contemporâneas.  

 As referências à versão para impressão do ensaio de Giselle Beiguelman encontram-se em: http://15

www.desvirtual.com/giselle/relatorio_final.doc > acessado em 07/06/2003.
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 E, se cada uma das versões de O Livro depois do Livro é ligada ao suporte específico em 

que o ensaio se realiza, outros projetos de Beiguelman seguiriam outra orientação. É o caso de 

“Poétrica”, uma série de imagens digitais definidas por ela como “não-poemas visuais”, baseados 

em linguagem não-fonética e compostos “a partir de operações algébricas que utilizam fontes não-

alfabéticas (dings e fontes de sistema) ” . Nesta série, ao contrário, o que parece interessar é a 16

concepção de uma espécie de “estética algorítmica”, voltada para diferentes interfaces (a rede, 

diversos tipos de impressora, telefones celulares, palms) e para operações que se mantenham as 

mesmas, qualquer que seja o suporte de leitura. Pois, neste caso, a sua investigação é sobre suportes 

móveis, sobre modos desatentos, em trânsito, de leitura. E envolve uma compreensão da recepção 

artística como uma “experiência-entre”, para empregar a definição de Giselle Beiguelman, isto é, 

como algo a se produzir enquanto se está “fazendo outras coisas”, enquanto se está em trânsito. “O 

percurso do hipertexto”, sintetizaria Jean Clément, “é uma deriva” .  E é com este aspecto da 17

escrita hipertextual que parecem lidar experiências como as de Beiguelman. Tanto aquelas em que 

há uma deriva também relacionada a um desdobramento de formato, quanto, como nos seus não-

poemas, aquelas nas quais o foco está no código, e nas quais se buscam operações que se 

mantenham idênticas, mas sob deriva potencial de suporte. 

Não é à toa, nesse sentido, que um artista como Kenneth Goldsmith, o idealizador e editor 

do site “UBU WEB Visual, Concrete and Sound Poetry” (www.ubu.com), sublinha , por sua vez, 18

ao tratar dos seus trânsitos da escultura (de livros em madeira) à arte conceitual, das gravações 

sonoras e instalações à literatura impressa, e desta à textualidade digital, a impossibilidade, 

propositadamente trabalhada por ele, de uma leitura convencional, linear, autônoma, de uma leitura 

do começo ao fim dos seus exercícios de escrita. Apontando, ao contrário, para uma forma 

 Cf. http://www.uiowa.edu/~iareview/tirweb/feature/giselle/poetrica/index.html > acessado em 8/07/2003.16

Cf. Jean Clément, "Du texte à l'hypertexte: vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle". IN: Balpe, Jean-17

Pierre; Lelu, Alain & Saleh, Imad (ed.)  Hypertextes et hypermédias: Réalisations, Outils, Méthodes. Paris, Hermès, 
1995. (http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/articles/discursivite.htm > acessado em 10/07/2003)

 Cf. A. S. Bessa. “Exchanging emails with Kenneth Goldsmith: An Interview” (1999). IN: Zingmagazine, winter 18

2000. (http: //wings.buffalo.edu/epc/authors/goldsmith/bessa.html > acessado em 5/6/2003).
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preferencialmente deslizante, deambulatória, de recepção, para uma focalização fragmentária, ora 

de um ou outro segmento, semelhante à passagem meio ao acaso de uma conexão a outra, de um 

link a outro, movimento característico à “navegação” na rede eletrônica. Deslizamentos que não se 

impõem apenas à leitura, mas funcionam como dimensão constitutiva do seu processo multiforme, 

multimídia, de produção artística.  

“Em minha prática, passei a acreditar que a linguagem por sua natureza é fluida e assume o 

formato que quisermos”, diria Goldsmith à crítica Marjorie Perloff em entrevista publicada pela 

revista Sibila em 2002. “Portanto minha produção tomou a forma de qualquer coisa”, explicaria, 

“desde instalações de galerias até programas de computador para fazer vestidos, CDs e livros, todos 

usando a mesma linguagem”. Fluidez associada diretamente por ele ao uso do computador: “Hoje, 

como a linguagem é digitalizada, suas tendências transportáveis e alomórficas estão em primeiro 

plano”. Daí, a seu ver, “grandes partes da linguagem” estarem “livres para assumirem uma 

variedade de formas”.  O que, segundo Marjorie Perloff, resultaria, no caso de Goldsmith, na 

afirmação de uma “poética diferencial”, baseada exatamente nesses deslizamentos lingüísticos. 

“Pois o texto de Goldsmith não é ‘intermídia’ no sentido habitual (i.é, palavra + imagem ou palavra 

musicada/ ou recitada em filme)”, afirmaria Perloff, “mas um trabalho que foi produzido 

diferencialmente em mídias alternadas, como dizendo que o conhecimento é agora acessível via 

canais diversos e por diferentes meios” . 19

Diferenciação que parece ser a base de uma experiência como a realizada por Goldsmith em 

“Soliloquy” (1996-7), projeto cujo ponto de partida foi a gravação contínua, por uma semana, em 

abril de 1996, de todas as conversas de que participou, de tudo o que disse nesse período. Material 

cuja transcrição se limitaria apenas ao que fora dito por ele. Tudo, sem qualquer restrição, todas as 

suas palavras. O que resultaria em cerca de quinhentas páginas de texto corrido, expostas, 

inicialmente, numa instalação textual composta de painéis exaustivos, cujos pontos mais altos e 

mais baixos se mostravam, no entanto, praticamente inacessíveis à leitura. Essas transcrições 

 Cf. Marjorie Perloff. “Vocabel Scriptsigns: Differential Poetics in Kenneth Goldsmith’s Fidget”. IN: http://19

wings.buffalo.edu/epc/authors/goldsmith/perloff_goldsmith.html (acessado em 5/6/2003).
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dariam origem, igualmente, em 2001, a um livro do qual estariam ausentes, porém, como lembra 

Marjorie Perloff, os silêncios, interrupções e quaisquer intervenções de outros interlocutores. 

Produzindo-se, assim, uma experiência curiosa de leitura, ligada à tensão entre a densa sucessão 

verbal transcrita, as constantes interrupções, trocas internas de assunto, e uma descontextualização 

generalizada das falas. 

Essas tensões seriam acentuadas, pelo avesso, na versão eletrônica de “Soliloquy”, na qual a 

ênfase passa a estar não na densidade, mas na rarefação da camada verbal, numa “dialética de 

aparição e desaparição, ausência e presença”, como assinala Perloff. Aí, mantêm-se sete seções, 

referentes aos sete dias da semana gravados por Goldsmith, mas, a cada seção que se acessa, só se 

podem visualizar pedaços de falas, nunca um conjunto verbal maior ou uma série de linhas ao 

mesmo tempo. Pois, à medida que se move o mouse, destaca-se uma única linha de cada vez, o 

resto permanecendo oculto até que o usuário o mova de novo e acesse, então, um outro fragmento 

verbal isolado, num outro ponto da tela. “Sentenças e frases estão agora fragmentadas e ocultas, 

criando-se uma descontinuidade consciente na interface” , diria Marjorie Perloff na sua análise 20

deste trabalho.  

 Um ano depois dessa experiência, Goldsmith realizaria “Fidget”, em 16 de junho 

(Bloomsday) de 1997, outro projeto que também tomaria formas distintas em meios diversos: livro 

(Coach House Books, 2001), performance (no Whitney Museum no dia 16 de junho de 1998), 

composição musical (de Theo Bleckmann), instalação (com treze ternos masculinos de papel, nos 

quais se achava transcrito o texto de “Fidget”, na Galeria Printed Matter, em Nova Iorque), um CD, 

um conjunto de desenhos, um site eletrônico (montado com a colaboração do programador Clem 

Paulsen). Em “Fidget”, como em “Soliloquy”, também se realiza um trabalho de registro. Mas de 

um único dia, das 10 horas da manhã às 11 horas da noite. E o que se coleciona, desta vez, não são 

palavras, sentimentos ou coisa assim, mas todos os movimentos corporais realizados desde que se 

acorda até que se volte a adormecer. E, durante todo o dia, sem usar nunca a primeira pessoa, 

 Cf. Marjorie Perloff. “The Poetics of Click and Drag: Screening the New Poetics”. (http://wings.buffalo.edu/epc/20

authors/goldsmith/perloff_poetics.pdf  > texto acessado em 6/8/2003)
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Goldsmith limita-se a descrever os movimentos de um corpo (sem personalizá-lo) no espaço. “Não 

deveria haver nenhuma edição, nenhuma psicologia, nenhuma emoção – só um corpo separado de 

uma mente” , explicaria o artista. Dominância descritivo-documentária presente nas diversas 21

versões de “Fidget”, inclusive nas performatizações do material compilado, guardadas, porém, as 

diferenças estruturais – de detalhamento, ritmo, fisicalidade – ligadas aos meios variáveis 

empregados pelo artista nessas experiências diferenciadas de catalogação de movimentos corporais 

e de tensionamento entre ação física e registro verbal. Dados comuns, mas em formatos 

diferenciados. O que, em vez de sublinhar uma imaterialidade da experiência artística ou da 

construção verbal, apontam, ao contrário, para uma combinação entre fluidez e deslizamento 

linguístico-midiático, de um lado, e, de outro, atenção à especificidade dos meios empregados, 

intensificação da consciência das propriedades físicas, das bases materiais, que estruturam a 

prática, a distribuição e a recepção textuais.  

 Essa diversidade de formatos quebra, pois, por um lado, a identificação exclusiva de 

determinada produção textual a um único meio (o livro, por exemplo), ampliando, porém, por outro 

lado, nesse exercício de diferenciação entre versões e recursos físicos variados (por vezes bem 

distantes do universo livresco), a interação e o espelhamento crítico entre a obra verbal e suas 

técnicas de registro e formas materiais. Pois, como observa N. Katherine Hayles, em Writing 

Machines, "quando um trabalho literário interroga a tecnologia de inscrição que o produz” , como 

faz Goldsmith por meio de sua “poética diferencial” (para retomar a expressão de Perloff), parece 

mobilizar e intensificar, desse modo, os “laços reflexivos entre seu mundo imaginativo”  e a 22

“corporeidade física” da criação, entre experiência e registro, entre as propriedades físicas do meio 

e o mundo representado, a “tecnologia adentrando o mundo ficcional pelos processos que 

produzem a obra literária como um artefato material” . E o contraste e as alterações entre práticas 23

distintas de escrita e inscrição apontando, simultaneamente, para o que, de certo modo, as 

 Apud Perloff. “Vocabel Scriptsigns: Differential Poetics in Kenneth Goldsmith’s Fidget”. Trata-se de trecho de carta 21

de Kenneth Goldsmith, de 1998, dirigida a ela.

 Hayles, N. Katherine. Writing Machines. Cambridge/London, The MIT Press, 2002, p. 25.22

 Id. Ibid. p. 130.23
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singulariza. Daí a diversificação textual de Goldsmith, e sua atenção às circunstâncias físicas de 

produção, apontar decisivamente no sentido de um exercício de reconceituação das formas 

materiais da comunicação literária. Não à toa suas instalações textuais se convertendo em alguns 

dos exemplos privilegiados por Thomas Vogler, em “Isto não é um livro”, de “não-livros” por meio 

dos quais se investigam as propriedades materiais do livro e da experiência literária contemporânea. 

     Modos de não ser livro 

 Tendo em vista o grau de distância, acompanhado, porém, de uma referência estrutural 

constante, com relação ao universo textual, por parte de instalações (como as de Goldsmith), 

objetos (como os de Byron Clercx e Buzz Spector) e intervenções lingüístico-textuais (como as de 

Jenny Holzer, Laurie Anderson, Marcel Broodthaers, Barbara Kruger) tematizados por Thomas 

Vogler, talvez seja o caso, então, de tomá-los como ponto de partida de uma tentativa de definição 

dos não-livros não mais baseada fundamentalmente, como se fez até este momento, neste ensaio, 

nas tensões entre suporte impresso ou eletrônico.  

E o que se observa, de saída, no estudo de Vogler sobre os “livros que não são livros”, é um 

esforço de delimitação propositadamente paradoxal, segundo o qual esses trabalhos que classifica 

de livros-objetos, se, de um lado, como assinala, não podem, de fato, ser vistos como livros, teriam, 

no entanto, por outro lado, sua natureza determinada exatamente por sua relação com o livro, por 

um modo de existência marcado por esse seu caráter de não-livros. A relação com o livro podendo 

assumir, no entanto, aspectos bastante diferenciados nesse processo, de acordo com o significado de 

livro que se esteja privilegiando: o de texto, o de objeto material ou o de tecnologia editorial 

institucionalizada, e baseada numa organização em cadernos e folhas, numa sequência estruturada 

de espaços, linhas e páginas. Não-livro podendo significar, desse ponto de vista, então, tanto um 

livro sem texto quanto eventos textuais divorciados da forma-livro ou do livro-códice 

convencional, quanto, ainda, a transformação do universo livresco em medium artístico, em 

material sobre o qual se passa a atuar. 
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Se o que se tem em mente, como livro, é a “obra literária” visualizada como algo distinto do 

texto enquanto objeto físico, enquanto parte integrante de um processo material de produção, se a 

definição de livro com a qual se dialoga se sustenta, então, na idéia de uma separação entre, de um 

lado, um conteúdo artístico desmaterializado e, de outro, a fisicalidade do suporte, podem ser 

consideradas manifestações caracteristicamente não-livrescas, nesse sentido, certas formas não 

propriamente ou não apenas textuais, mas gestuais, de escrita (pictografias, rabiscos, apagamentos). 

Como em parte da produção de Edgard Braga , de Walter Silveira (sob o codinome “Walt B. 24

Blackberry” ) e Arnaldo Antunes  ou no Caderno de Portsmouth   (1980), de Ana Cristina Cesar, 25 26 27

por exemplo. Igualmente não-livrescos, desse ponto de vista, seriam, ainda, eventos e 

performatizações textuais nos quais o abandono do códice, como suporte, se faz acompanhar de 

uma exposição intensificada da materialidade textual, e da relevância do meio e das formas de 

transmissão no processo de construção do sentido da experiência artística. Podendo-se tomar como 

exemplos, desse ponto de vista, não só experiências como as já referidas de Goldsmith, mas, 

pensando, na poesia brasileira contemporânea, as oralizações e animações gráficas de poemas e 

traduções realizadas mais sistematicamente por Augusto de Campos desde fins da década de 1980. 

 Se, porém, quando se pensa em livro, trata-se do objeto-livro mesmo, é sobretudo nas 

transformações produzidas em volumes alterados (com partes apagadas, rasgadas, coladas), ou 

aproveitados como material escultórico, que parece operar essa negatividade. Uma negatividade 

emprestada a formas que, se à primeira vista bem próximas ao formato livresco canônico, fazem 

dessa semelhança o meio de subvertê-lo decisivamente. É o que acontece num livro-objeto como 

“Balada”, de Nuno Ramos, todo em branco, composto apenas por um volume atravessado por um 

 Ver, a respeito, a coletânea (Braga, Edgar. Desbragada. São Paulo, Max Limonad, 1984) organizada por Régis 24

Bonvicino dos escritos de Braga. 

 Sobre os trabalhos caligráficos de Walter Silveira, leia-se o artigo “Caligrafias”, de Arnaldo Antunes (IN: Antunes, 25

Arnaldo. 40 Escritos. Org. João Bandeira. São Paulo, Iluminuras, 2000, pp. 122-130).

 São particularmente exemplares, nessa linha, seus 53 exercícios caligráficos exibidos na exposição “Escrita a mão” 26

realizada na Galeria Laura Marsiaj, no Rio de Janeiro, em agosto de 2003.

 Este caderno teria uma edição facsimilar, em tiragem limitada, realizada por Augusto Massi e distribuída pela 27

Livraria Duas Cidades.
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tiro; nos trabalhos de exploração da forma-livro realizados por Waltércio Caldas desde 1967 (e 

reunidos na sua Exposição “Livros”  de 1999); ou, para limitar a exemplificação, no “Livro da 28

Memória” (1997), de Leila Danziger, cujas páginas, de tão manchadas e cheias de óleo, se tornam 

praticamente ilegíveis.  

 Há, é claro, quem abandone pura e simplesmente o formato livresco. E opte pelo formato 

panfleto, por exemplo. Como Glauco Mattoso (Pedro José Ferreira da Silva) nos cinqüenta e três 

números (sempre autointitulados “número hum”) do seu Jornal Dobrabil, constituídos de folhas 

avulsas, datilografadas artesanalmente numa máquina Olivetti (com uso peculiar do meio espaço, 

da entrelinha e das fontes tipográficas usadas nos grandes jornais), xerocopiadas, dobradas e 

endereçadas, entre 1977 e 1981, a um número bastante restrito de destinatários. O próprio Mattoso 

o definiu como um “imperiódico”, um “jornal dadarte”, um “dactylografitti”, cujo nome-trocadilho 

(com o do Jornal do Brasil) já sublinhava uma orientação satírica que ia da vida política no Brasil 

da década de 1970 às formas usuais de institucionalização literária e de distinção intelectual. “Até o 

extremo”, diria Mattoso, “de não reconhecer a própria legitimidade da autoria, alheia ou minha, 

reduzindo a criação artística ao império do apócrifo e do plágio” . E indicando ao leitor as 29

seguintes instruções de uso, no cabeçalho das folhas: “Amassabil Rasgabil Infammabil Permeabil 

Cortabil Cartabil Descartabil Sujabil Limpabil & até mesmo Legibil”.  

 Com frequência essas alterações nas estruturas formais, nas convenções do códice, no 

conceito ou na imagem do livro funcionam, na verdade, como assinala Vogler, à maneira de 

“comentários implícitos sobre a natureza do livro” . E sobre a cultura do impresso, de modo geral. 30

É o caso dos “livros” de Ana Maria Maiolino, por exemplo, todos em branco com linhas 

literalmente anexadas às páginas, sublinhando-se, assim, não só a “costura” própria aos volumes, 

mas fazendo-se da linha, dos seus movimentos na página, de uma sequencialidade não verbal, os 

 Ler, sobre as obras-livros de Waltércio Caldas, o ensaio “Livros, superfícies rolantes”, de Sônia Salzstein, incluído 28

no catálogo da Exposição “Livros” realizada no MAM-RJ em julho de 1999.

 Cf. Glauco Mattoso, “Uma Odisséia no Meio Espaço” IN: Jornal Dobrabil. São Paulo, Iluminuras, 2001, s/p.29

 Vogler, Thomas A. When a book is not a book”. In: Rothenberg, Jerome  e Clay, Steven (orgs.). A Book of the Book. 30

Some Works & Projections about the Book & Writing. New York, Granary Books, 2000,  p. 457.
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aspectos centrais da obra. É o que se dá num trabalho como o de Zuca Sardana também com uma 

dominância dos exercícios gráficos com a linha. A ênfase na transcrição caligráfica, nos contornos 

das ilustrações, rabiscos e desenhos a mão, criando aí, no entanto, uma espécie de dupla 

narratividade, de trilha entrelaçada para uma leitura necessariamente desdobrada entre o que 

contam os seus poemas e historietas e os percursos visuais próprios às suas figuras e às linhas em 

movimento contínuo no papel.  

Por vezes a anulação ou a alteração de propriedades convencionais da página é que servem 

de elementos fundamentais à composição. Daí as imagens desfocadas nas páginas do livro 

Velázquez, de Waltércio Caldas. Ou a invisibilidade das letras brancas, em braille, do poema 

“Anticéu”, as sobreposições e o intrincamento de caracteres trabalhados por Augusto de Campos 

em “Tvgrama II”, “Espelho” e  “Desgrafite”. Daí as páginas manchadas do “Livro da Pintura”, de 

Lenir de Miranda, as páginas-fatias-de-carne do “Livro de Carne” de Barrio, as páginas feitas de 

folhas secas de Lia do Rio, ou as de pano de Paulo Bruscky, todas elas auto-anulando sua função 

exclusiva habitual de superfície de inscrição. Há, também, páginas vazadas, como as do livro-

poema “A Ave” (1956), de Wlademir Dias Pino, sob as quais se recortam, no entanto, caracteres, 

formando-se, assim, novos fragmentos verbo-figurais. Há poemas, como “Greve” (1961), de 

Augusto de Campos, cuja leitura é resultado, na verdade, da sobreposição de uma folha 

transparente (com cinco linhas impressas: “arte longa vida breve/ escravo se não escreve/ escreve 

só não descreve/ grita grifa grafa grava/ uma única palavra”) a uma página opaca na qual se repete, 

de fato, uma palavra apenas – “greve”. E há, ainda, páginas que fogem literalmente ao livro (como 

as dos Expoemas) ou que se desdobram para fora dele, como nas versões incluídas por Augusto de 

Campos, em Viva Vaia, dos poemas “Cidade”, “Luxo”, “Eco de Ausonius” ou “O Pulsar”.   

Por vezes trabalha-se propositadamente com materiais e métodos de reprodução e 

distribuição inusuais. Como na divulgação postal empregada por Glauco Mattoso, Sebastião Nunes 

e Zuca Sardana. Como nas edições caseiras de poesia no Brasil dos anos 1970, em formato 

pequeno, com papel barato e folhas mimeografadas e presas em geral por grampos de grampeador 

escolar, com uma veiculação direta pelos autores em bares, eventos, universidades, edições nas 
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quais a aparência pouco nobre dos livrinhos e o caráter quase secreto da distribuição procuravam se 

contrapor diretamente à política de cooptação intelectual e às restrições expressivo-

comportamentais impostos pelo contexto autoritário do país. Assim como ao “crescimento 

realmente fenomenal do comércio livreiro” à época, “conseguido apesar da política de repressão 

que (nas palavras de Ênio Silveira) ‘dispersou e destruiu o mercado de ciências sociais e de 

política’, e tornou arriscado, tanto financeira como pessoalmente, publicar qualquer coisa que 

pudesse transgredir os limites, aliás, mal definidos, da tolerância oficial” . 31

Por vezes o que está em questão é a escala, é o tamanho da página, do volume, ou dos 

caracteres impressos. Como no formato grande, pouco usual, da edição da Ex-Libris das Galáxias 

de Haroldo de Campos, ou na dimensão reduzidíssima empregada por Augusto de Campos na sua 

edição caseira de “Não”. Como, para ficar na poesia de Augusto de Campos, nas letras imensas de 

“afazer” e nos tipos reduzidos empregados por ele em “níngua”. Por vezes a alteração 

apresentando-se sobretudo no formato ou na encadernação do livro. Ora abandonando-se pura e 

simplesmente a encadernação em volume, como nos livros-caixas (lembrem-se “Reduchamp”, 

“Caixa Preta”, e “Poemóbiles”, de Augusto de Campos, ou “Sólida”, de Wlademir Dias Pino). Ora 

adotando-se um formato sanfonado como o do “Livro-Obra” de Lygia Clark. Ora, como nas “obras-

livros” de Lenir de Miranda, segundo observa Paulo Silveira em A Página Violada, empregando-se 

recursos bastante peculiares na encadernação: arames, dobradiças, fios elétricos, parafusos, 

presilhas. A costura, em vez da quase invisibilidade habitual, para quem folheia um livro 

convencional, servindo aí, ao contrário, para uma afirmação material do livro, para uma espécie de 

“exacerbação do corpo do livro” .  32

 “Um não-livro” poderia ser entendido, então, desse ponto de vista, ainda de acordo com 

Paulo Silveira, como algo próximo a “um Nosferatu, um não-morto, uma proposição que assombra 

 Hallewell, Laurence. O Livro no Brasil (Sua História). São Paulo, T.A.Queiroz/ Editora da Universidade de São 31

Paulo, 1985, p. 481.

 Silveira, Paulo. A Página Violada. Porto Alegre, Ed. Universidade/ UFRGS, 2001, p. 219.32
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pela negação que confirma a sua existência” . Quer se pense esta negação como uma não-33

textualidade verbal (como a trabalhada por Décio Pignatari e Wlademir Dias Pino nos seus 

“poemas semióticos”, por exemplo), quer se leve em consideração, sobretudo, uma recusa ao 

códice (como nos livros-caixa) ou a determinados aspectos livrescos característicos (paginação, 

opacidade da página, costura, seqüencialidade, finitude), quer se trate de um abandono consciente 

da distribuição regular (como em casos de exemplares únicos, tiragens limitadíssimas, divulgação 

postal ou privada), essas alterações costumam funcionar como formalizações auto-reflexivas de 

elementos estruturais do livro, como investigações sobre sua natureza e os usos e suportes 

contemporâneos da escrita.  

 Nesse sentido, e ficando em alguns exemplos apenas, a não-numeração das páginas da 

compilação em livro das Galáxias, de Haroldo de Campos, a ordem decrescente dos segmentos que 

compõem Não há nada lá, de Joca Terron, as ligações aleatórias, resultantes de jogos de dados, 

entre as páginas dos oráculos de Zuca Sardana, ou a não-sucessividade numérica da paginação da 

novela Minotauro, de Valêncio Xavier, evidenciariam, por oposição, um dos princípios estruturais 

da forma-livro: a sua sequencialidade interna. Convertida, porém, nesses casos, em objeto de 

exercícios diversos de exploração formal e de contraste entre ordem linear aparente (tendo em vista 

a encadernação, a sucessão das folhas) e um movimento multidirecional pelas páginas e pelo modo 

de organização em volume desses escritos.  

Uma complexificação da forma sequencial que nem sempre é decorrente, porém, de jogos 

com a paginação. E resulta, com frequência, de tensões apresentadas no interior da própria página. 

Tensões entre texto e imagem, por exemplo. O que, em O Mez da Grippe, de Valêncio Xavier, 

produziria analogias e disjunções enunciativas entre o que contam as imagens e as reproduções de 

jornal e o material exclusivamente verbal da novela. Tensões, por vezes, entre a margem e as zonas 

de inscrição textual. Como nos pictogramas colando-se aos cantos das páginas ou às espirais no 

Caderno de Portsmouth de Ana Cristina Cesar. Ou na redução do espaço textual, no poema 

“minuto”, de Augusto de Campos, a uma quase linha vertical, a um finíssimo retângulo negro, com 

 Id. Ibid., p. 16.33
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inscrições em branco, no meio de uma folha larga, branca, na qual graficamente o que parece 

dominar, de fato, é a figuração dessa pressão da margem sobre o texto. Contrastes por vezes, entre 

formas distintas de escrita (a mão, a máquina, cópias xerográficas de impressos de todo tipo), 

empregadas todas elas ao mesmo tempo, como em alguns trabalhos de Zuca Sardana. Ou expondo-

se, num espaço gráfico relativamente reduzido, uma grande variedade de caracteres impressos. 

Como na Antologia Mamaluca de Sebastião Nunes. E em poemas como “todos os sons” e “coisa”, 

de Augusto de Campos.  

 Alterações no movimento linear, contínuo, progressivo, das folhas, no senso de limite 

reforçado habitualmente pelo objeto-livro, e na delimitação de um campo fixo de visualização para 

a leitura, que se fazem acompanhar, frequentemente, nos não-livros, de mutabilidades potenciais, 

de efeitos de incompletude e de expansão do “espaço infinito” da página. Expansão e incompletude 

por vezes convertidas em temas literários privilegiados, como em Jorge Luís Borges e Edmond 

Jabès respectivamente; por vezes trabalhadas materialmente por meio de exercícios diversos de 

redelimitação visual. Redelimitação definida, por exemplo, pela criação de janelas dentro das 

páginas, janelas no interior das quais se produzem outras, em tensão simultânea com o espaço da 

página e com sua segmentação gráfica interna, como nos poemas “unreadymade” e “brinde”, 

incluídos por Augusto de Campos em Despoesia (1994). Ou, como nos folhetos de Zuca Sardana, 

por meio de um verdadeiro abismo de linhas, com as quais se desenham outras molduras internas 

para as páginas e, dentro destas, mais molduras, para as ilustrações, textos, emblemas, indicações, 

multiplicando-se, desse modo, a cada nova folha, os seus pontos focais. Ou, ainda, como nos 

fragmentos que constituiriam Galáxias, de Haroldo de Campos, por meio de sua escrita-em-

processo, ao longo de vinte anos, e de uma mobilidade narrativa interna, marcada por um processo 

de constante variação e proliferação verbal, em contraste direto com o aspecto finito do objeto-

livro. À maneira, como sugere o seu movimento incessante de autodefinição, de um “livro que se 

folha e refolha que se dobra e desdobra”, de “um livro de ensaio de ensaios do livro”, de um “livro 

de notas de notas para o livro”, de “um escrever milumapáginas para acabar com a escritura para 

começar com a escritura para acabarcomeçar com a escritura” . 34

 Cf. Haroldo de Campos, Galáxias. São Paulo, Ex-Libris, 1984.34
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 “O que um livro é quando funciona como um livro, quando oferece uma experiência 

seqüencial de leitura ou visualização num espaço finito de texto e/ou imagens” : investiga 35

Johanna Drucker, ao tematizar os “livros de artistas”, alinhando, nesse comentário, três das 

condições fundamentais para a compreensão da forma livresca – seqüencialidade, legibilidade e 

estrutura finita. “O que um livro é quando funciona como um não-livro?” é o que se pergunta, ao 

contrário, neste ensaio. E a resposta, se passa necessariamente, como se procurou assinalar até aqui, 

pela exacerbação de tensões figurais entre continuidade e descontinuidade, por experiências de 

desfocamento, sobreposição, rasura, por mudanças de escala, por alterações conscientes de uma 

forma-livro no entanto necessariamente reconhecível, envolve, sobretudo, uma auto-reflexividade 

estrutural, um movimento de potencialização dos materiais empregados e de autofiguração 

continuada da sua organização formal e de uma materialidade que se define como elemento 

fundamental no processo de enunciação e  significação dessas obras.  

    Desler, tresler, contraler 

 Autoconsciência e exposição formal e material da própria estrutura que, se características, 

como detecta Johanna Drucker, às reinvenções do livro e das técnicas de escrita empreendidas nos 

“livros de artista” e “obras-livro”, abarcariam, igualmente, - quando o que se entende por não-livro 

envolve não apenas apropriação plástica, mas também intervenção e alteração de modelos literários 

e práticas textuais -, uma série de obras que, segundo Haroldo de Campos no seu estudo sobre 

Serafim Ponte Grande, “põem em xeque a idéia tradicional de gênero e obra literária, para nos 

propor um novo conceito de livro e de leitura” .  O que, no caso do romance de Oswald de 36

Andrade, definido por ele como “um não-livro, um antilivro” feito “da acumulação paródica de 

modos consuetudinários de fazer livro ou, por extensão, de fazer prosa”, feito “de pedaços ou 

‘amostras’ de vários livros possíveis, todos eles propondo e contestando uma certa modalidade do 

 Drucker, Johanna. The Century of Artists’Books, p. 14.35

 Campos, Haroldo de. “Serafim: Um Grande Não-Livro”. IN: Andrade, Oswald de. Serafim Ponte Grande. São Paulo, 36

Global, 1984, p. 145. 
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gênero narrativo ou da assim dita arte da prosa (ou mesmo do escrever tout court)” , passaria por 37

um duplo movimento – textual e material - de autodesnudamento e desarticulação tanto da forma 

romanesca quanto da forma-livro. Pois, ao lado da realização de uma espécie de catálogo crítico da 

prosa convencional, desmontam-se, igualmente, aí, elementos característicos aos modos mais 

habituais de estruturação livresca.  Ou, para seguirmos a exemplificação de Haroldo de Campos no 

seu estudo: a listagem das “Obras do Autor” – incluído o próprio Serafim Ponte Grande – as 

transforma aí em “Obras Renegadas”; o direito autoral vira um anti-copyright, afirmando-se uma 

possibilidade irrestrita de “tradução, reprodução e deformação” em todas as línguas; e, no colofon, 

a datação do livro se faz ao contrário, “de 1929 para trás”. Indicações ao avesso que, se “apontam 

como setas para a realidade de um objeto que conhecemos com estas marcas localizadoras e 

características”, ao mesmo tempo, o tornam, desse modo, “estranho”, e “o desautomatizam para 

nossa percepção, no ato mesmo em que o sinalizam” .  38

 “A contestação do livro, como objeto bem caracterizado dentro de um passado literário 

codificado e de seus ritos culturais”, acrescentaria Haroldo de Campos, “começa aqui, desde logo, 

pela materialidade, pela fisicalidade desse objeto” . Pois, talvez, uma das convenções mais 39

arraigadas na percepção habitual do livro seja a sua visualização quase como transparência, como 

“depósito” discreto de um conteúdo representacional, este sim objeto de real atenção. Nesse 

sentido, os livros e técnicas de registro e inscrição, cujas imposições materiais e características 

estruturais, cuja exposição da própria produção gráfica, plástica, se tornam dimensões fundamentais 

do processo de composição e significação, aproximam-se das práticas de escritura que, vinculadas a 

“uma tradição literária de crítica da representação”, têm em comum, com eles, a recusa a reduzir o 

livro e a língua a uma “função instrumental de representação e comunicação de uma mensagem”  40

 Id. Ibid, p. 149.37

 Id. Ibid, p. 146-147.38

 Id. Ibid, p. 146.39

 Tomiche, Anne. “Poétiques de l’Altération dans/de la Langue”. IN: Tomiche, Anne (org.). Altérations, Créations dans 40

la Langue: Les Langages Depravées. Clermont-Ferrand, Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et 
Contemporaines/Presses Universitaires Blaise Pascal, 2001, p. 5-6.
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e a afirmação – com frequência via invenções, alterações e criações verbais - da “materialidade da 

palavra e da língua” .  41

 A experimentação material aponta, desse modo, de saída, necessariamente, em três direções. 

Na da vinculação da aparência visual e da forma às “circunstâncias de sua produção”, e a uma 

situação contextual bastante específica – exposta pelos materiais, meios e modelos comunicacionais 

empregados - no que diz respeito à história das tecnologias de inscrição e das formas literárias. Na 

de uma afirmação da presença, da existência concreta das obras, não entendidas em função 

exclusivamente de alguma “ação causal que vai do conteúdo à expressão” , de uma cisão entre 42

referentes e significados a rigor externos e os elementos composicionais, ou de uma aptidão 

instrumental obrigatória para a representação, o arquivamento ou a imitação de conteúdos 

independentes de sua estruturação, de sua materialidade constitutiva. E, terceiro movimento, é no 

sentido de uma prática comunicacional reflexiva, de uma pressão tensional, e da imposição de um 

“estado de variação”  sobre os modelos textuais e livrescos adotados, ao lado de uma 43

intensificação da consciência do próprio processo de formalização, que parecem indicar esses 

experimentos linguístico-materiais.    

 “A expressão atípica constitui um extremo de desterritorialização da língua”, comentam 

Deleuze e Guattari em Mil Platôs, “representa o papel de tensor, isto é, faz com que a língua tenda 

em direção a um limite de seus elementos, formas ou noções, em direção a um aquém ou a um além 

da língua” . É também como tensores que funcionam os não-livros, os “livros livres” (para 44

empregar a expressão de Augusto de Campos) e as práticas de alteração e explicitação da 

materialidade textual. E como zonas de interferência e de desarticulação potencial dos meios de 

expressão, das tecnologias dominantes de inscrição e dos modelos e gêneros hegemônicos na 

 Id.Ibid.41

 Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. “20 de Novembro de 1923 – Postulados da Lingüística”. IN: Mil Platôs. 42

Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 2. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995, p. 30.

 Id. Ibid, p.49. 43

 Id. Ibid, p. 44.44
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cultura literária. Inclusive dos modelos de investigação crítica, que passam a ter que dar conta dessa 

relação multiforme entre trabalho literário, organização plástico-visual e consciência da própria 

fisicalidade.  

E se o aparecimento dos “livros de artista” como forma artística particular parece ligado às 

vanguardas históricas do começo do século XX, em especial ao futurismo russo dos anos 1910, do 

mesmo modo as “poéticas de alteração da língua”, se remontáveis, de certa forma, à Antigüidade 

greco-romana, a Aristófanes e Petrônio, por exemplo, como assinala Anne Tomiche, se tornariam 

de fato sistemáticas também na tradição moderna, trabalhando-se, “da poesia dadaísta às 

glossolalias de Artaud, do zaum à poesia fonética ou sonora”, com “alterações fonológicas, lexicais 

e/ou sintáticas” que dissolvem “as distinções genéricas clássicas” e a “oposição tradicional entre 

signo gráfico e signo visual” e interrogam “as noções mesmas de língua, de escritura”, assim como 

os processos de “constituição do sentido” . Não que faltem, porém, registros de escritas em 45

negativo fora da tradição moderna. Basta lembrar, tendo em vista a cultura letrada no Brasil 

colonial, do que ocorre, nesse sentido, para ficar num único exemplo (analisado por Augusto de 

Campos em “Da América que existe”), com o texto-lista que constitui a segunda parte do poema 

“Regra de bem viver, que a persuasões de alguns amigos deu a uns noivos que se casavam”, 

atribuído a Gregório de Matos.  

Neste caso, enquanto a primeira parte, referente à noiva, é uma “silva” rimada, sua segunda 

seção (“Dote para o noivo sustentar os encargos da casa”) é, na verdade, uma grande lista, bastante 

prosaica, do que constituiria o dote do noivo. Mas registrada de modo satírico, e sem versos ou 

rimas tradicionais. Além de marcada também por uma subdivisão em dois novos blocos nos quais 

contrastam-se continuamente o objeto relacionado, à esquerda, na lista de bens, e um complemento 

humorístico, à direita, que altera, logo em seguida, graças a algum tipo de duplo sentido, o seu 

significado inicial. Com isso “casa”, por exemplo, deixa de ser “moradia”, virando uma “casa de 

botões”, a “quinta”, listada à esquerda, passa, no lado direito da linha, de “propriedade” a dia da 

semana (“quinta-feira”), as “contas”, por sua vez, se vêem reduzidas apenas a alguns “quebrados” e 

 Tomiche, Anne, op.cit, p. 17-18.45
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assim por diante, pulverizando-se de um lado o rol de pertences apresentado de outro. Uma 

bipartição que repete, de certo modo, nesses trocadilhos, a do poema como um todo. Com sua 

primeira parte, rítmica e imageticamente, mais convencional, e a segunda, ao contrário, 

despoetizada, a cada linha, em meio a essas trocas constantes de sentido e, como assinala Augusto 

de Campos, a um “matrimônio visto como patrimônio” e como “instigação para esse anti-poema” . 46

Já no âmbito da literatura oitocentista brasileira, com o desenvolvimento das artes gráficas e 

da atividade editorial regular, com a expansão da indústria tipográfica e do comércio livreiro no 

país, esse movimento de auto-exposição estrutural, de negatividade potencial, muitas vezes se 

direciona diretamente para essas áreas, para essa cultura do impresso. Manifestando-se tanto na 

forte presença temática dos “falsos manuscritos” e “autores fictícios”, que atestam, de modo por 

vezes auto-irônico, como em algumas obras de Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar, a 

confiabilidade do narrado e do próprio texto impresso, quanto no “imaginário do livro e da escrita”, 

no verdadeiro “dilúvio de papel” por meio do qual Bernardo Guimarães define o século XIX, nas 

várias referências a in-folios, erratas, jornais, revistas, penas, cartas, livros, leitores, referências que 

se multiplicam na obra machadiana e se transformam em quadro dramatúrgico regular – o da 

listagem e apresentação dos jornais – em muitas das revistas de ano de Artur Azevedo, para ficar 

em dois exemplos apenas. Por vezes essa negatividade manifesta-se em criações verbais 

plurilinguísticas e na satirização de gêneros literários e recursos livrescos, como na poesia de 

Sousândrade. Ou, quando se pensa em Qorpo Santo, evidenciando-se na sua defesa de um novo 

sistema ortográfico e no emprego peculiar, por ele, na atividade de tipógrafo amador, de caracteres 

tipográficos (travessões, reticências, vírgulas) que reforçavam uma sintaxe disjuntiva e tipos 

diversos de desarticulação discursiva. Em ambos os casos, as invenções verbais, ortográficas e 

sintáticas instabilizando a unidade linguística e o projeto de afirmação de uma língua nacional, em 

cuja direção parecia se encaminhar, ao contrário, a disseminação oitocentista dos registros 

impressos da língua.  

 Campos, Augusto de. “Da América que existe: Gregório de Matos”. IN: Poesia, Antipoesia, Antropofagia. São Paulo, 46

Cortez & Moraes, 1978, p. 96.



!  26

No começo do século XX, e em contraste com o decorativismo das vinhetas e ilustrações, e 

com o acabamento mais luxuoso de algumas publicações, há uma ironização evidente da expansão 

art nouveau no universo livresco e jornalístico, por exemplo, nas manchas e nos traços, 

enfaticamente amadorísticos, inseridos por Benjamin Constallat em Mutt, Jeff & Cia (1922), assim 

como no livro transformado em caderno, nos desenhos evocando exercícios gráficos infantis 

anexados, por Oswald de Andrade, ao seu Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de 

Andrade (1927). Contestação das formas de produção editorial que, no caso da poesia oswaldiana, 

estaria vinculada a uma recusa concomitante da expressão poética parnasiana e simbolista. Recusa 

que, no panorama da “transformação estética do livro brasileiro nos anos 30 e 40” , envolveria, 47

por exemplo, a retomada da prensa manual, de um corpo a corpo tipográfico anti-estetizador com o 

livro, como faria João Cabral de Melo Neto criando, na sua temporada em Barcelona, a coleção 

“Livro Inconsútil”, de pequenos livros ascéticos, sem costura, planejados e impressos 

artesanalmente por ele, trabalho em sintonia direta com a consciência material da escrita e a 

rejeição a uma compreensão metafísico-subjetiva do poema, características à sua obra poética. Em 

direção diversa, mas igualmente em diálogo crítico com a indústria editorial, com as revistas e as 

coleções de livros ilustrados dos anos 1940, é que se pode entender, por outro lado, uma 

experiência como a de Oswaldo Goeldi na série de xilogravuras “Balada da Morte”, publicada na 

revista Clima em 1944. Neste caso, não à toa um dos gravadores mais requisitados à época como 

ilustrador, elabora um trabalho, à primeira vista também de ilustração do periódico, no qual, no 

entanto, se configuraria, via série, uma narratividade exclusivamente visual, e não mais 

determinada apenas por uma dependência estrita à matéria verbal. Transformando-se, de certo 

modo, assim, um experimento de autonomização plástica em reflexão indireta sobre as relações e 

desdobramentos por vezes conflituosos entre texto e imagem, entre ler e ver, entre narração e 

visualidade, na página impressa e na produção editorial de modo geral.  

A atenção às propriedades materiais da escrita e à forma física do objeto literário, que se 

manifesta na poética e no artesanato tipográfico cabralinos, de um lado, e o trabalho goeldiano, na 

“Balada da Morte”, com os efeitos narrativos da seriação visual, de outro, apesar da ênfase em 

 Hallewell, Laurence, op. cit., p. 377.47
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elementos gráficos distintos e de um movimento conceitual a rigor disjuntivo (com ênfase no 

aspecto textual, num caso, e no visual, no outro), parecem apontar, simultaneamente, no entanto, no 

sentido de uma compreensão da página impressa como espaço gráfico e de uma potencialização 

material de seus componentes verbais e visuais. Afirmação da importância da estrutura espacial e 

do modo de configuração gráfica na organização da página que, do ponto de vista da cultura 

literária brasileira, se converteriam, nos anos 1950, com o Grupo Noigandres e o movimento de 

poesia concreta, em agentes estruturais fundamentais do trabalho poético e de uma compreensão 

sintético-ideográfica do poema baseada numa grafo-sintaxe  relacional e na articulação 48

“verbivocovisual” de seus elementos constitutivos. Com a diferença de, neste caso, não se tratar 

apenas de considerar os seus aspectos materiais ou de potencializar a exploração visual da escrita, 

mas de uma forma “auto-identificada ao conteúdo”, de um significado poético “isomórfico à sua 

estrutura visual, à sua forma de exposição e apresentação na página” .  49

É, portanto, nesse sentido, no de um texto entendido como “objeto em si mesmo” (e não 

como veículo de “objetos exteriores”), no do uso simultâneo de signos verbais e não verbais, e da 

afirmação da materialidade da significação, que se fala, no “Plano-piloto para poesia concreta”, em 

“estrutura conteúdo”  como definição para o poema. Uma estrutura na qual ao isomorfismo e à 50

tensão entre construção verbal e aspecto material, sentido e forma, correspondem outros, entre 

tempo e espaço, fundo e forma, tendendo, então, o poema concreto, enquanto objeto material, a um 

“campo de possibilidade análogo ao do objeto plástico” , à produção de uma “comunicação em 51

velocidade”, de uma percepção global, verticalizada, da página-superfície exposta. Percepção 

pautada não mais no sentido horizontal, num encadeamento sucessivo, linear, numa ordenação 

 Ver, sobre a “potencialização por relação” dos elementos e das dimensões materiais (verbais, vocais e visuais)da 48

palavra, na poesia concreta, o estudo de Rogério Câmara, Grafo-sintaxe concreta: o projeto Noigandres (Rio de Janeiro, 
Marca d’Água Livraria e Editora, 2000).

 Cf. Johanna Drucker, “Experimental/Visual/Concrete”. IN: Drucker, J. Figuring the Word: Essays on Books, Writing, 49

and Visual Poetics. New York, Granary Books, 1998, p. 118.

 Assinado por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, e divulgado em Noigandres n. 4.50

 Campos, Haroldo. “Olho por olho a olho nu”. IN: Campos, Augusto de et al. Teoria da Poesia Concreta. São Paulo, 51

Duas Cidades, 1075, p. 48.
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unívoca de linhas-versos e folhas numeradas. Mas, ao contrário, numa sintaxe grafo-espacial, num 

sistema de inter-relações ativas entre os componentes do poema, e num conjunto reduzido de 

elementos formais, com poucas palavras e partículas verbais, e recursos tipográficos e arranjos 

estruturais potencializados, mas restritos.   

“Estrutura espaço-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-linear”, 

lê-se no “Plano-piloto”. O que não excluiria, entretanto, na trajetória dos três integrantes do Grupo 

Noigandres, o trabalho com o livro, com sequências e séries poéticas, com experimentos em prosa, 

mas emprestando uma atenção especial aos aspectos materiais, aos componentes semióticos 

diversos envolvidos nessas práticas de escrita. E tendendo à produção de formas-livro e 

experiências sequenciais nas quais se empreendem simultaneamente, no entanto, críticas ao livro e 

às formas narrativas. Daí as caixas ou as transferências de suporte trabalhadas por Augusto de 

Campos. Daí o moto contínuo de um livro não-livro como Galáxias. Desestabilizando-se, assim, 

formatos livrescos canônicos, e modelos genéricos absolutizados, por meio de uma consideração 

sistemática de suas propriedades físicas, e de sua continuada vinculação aos “valores contingentes 

da materialidade” . 52

Absolutização de modelos versus contingências materiais: a afirmação do caráter 

contingente e da fisicalidade da forma-livro produzindo, desse modo, um efeito desfigurador, 

prosaizador, sobre o potencial de legitimação e o caráter de imagem-símbolo de distinção que se 

costuma atribuir ao livro no Brasil. Um “amor bizantino aos livros”, na avaliação bastante 

conhecida de Sérgio Buarque de Holanda, tomados como “penhor de sabedoria e indício de 

superioridade mental” . Valor tão mais nobre quanto mais o livresco se achar divorciado das 53

“coisas práticas” e da “trama da existência diária”, quanto mais espiritualizado e ligado a um 

“caráter transcendente, inutilitário”, a uma desatenção do corpo e do mundo, a um gosto pela 

“expressão escrita, pela retórica, pela gramática”, como o que tem caracterizado “nossa 

 Drucker, Johanna. The Visible Word. Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923. Chicago/London, The 52

University of Chicago Press, 1996, p. 247.

 Holanda, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1974, p. 122.53
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intelectualidade oficial” . Pois “inteligência”, desse ponto de vista, criticaria Sérgio Buarque, é 54

“ornamento e prenda, não instrumento de conhecimento e de ação” . Daí, como insinua Tristão de 55

Ataíde em O Pré-Modernismo, o recurso recorrente às compilações de escritos soltos, como forma 

de garantir volume a publicações em livro que, de outro modo, pareceriam, talvez, bem pouco 

“ostentosas”. Daí, como informam Elizabeth Bishop e Emanuel Brasil, na introdução à antologia da 

poesia brasileira do século XX organizada por eles, o fato de quase qualquer um, de qualquer 

profissão, mas com algum interesse literário, ter publicado pelo menos um livro de poemas no país. 

“Os livros sabem de tudo”, ironizaria Paulo Leminski em “m, de memória”. Delimitando, 

porém, noutro poema, a perspectiva de classe dessa abrangência. “A leitura para ioiôs e iaiás/ surto 

de espinhas no rosto imberbe dos/ acadêmicos de direito/ ócio de aposentados/ prenda doméstica/ 

da elite de um país de analfabetos”, acrescentaria, então, o poeta em “Sertões anti-euclidianos”, 

expondo o nexo sociocultural de uma bibliofilia frequentemente desligada, na verdade, na vida 

cultural brasileira, de um trabalho intelectual de fato relevante. Uma bibliofilia que funciona como 

autoafirmação de autoridade e como enobrecimento, via coleção, das obras selecionadas, 

valorização para a qual o privilégio dos aspectos transcendentes sobre a forma material dos 

produtos literários parece condição fundamental. A não ser, é claro, quando esta serve de garantia 

de raridade e valor (de mercado). “Livros de vidro,/ discos, isso, aquilos,/ coisas que eu vendo a 

metro,/ eles me compram aos quilos”, lê-se noutro poema de Leminski.    

É em direção oposta que se encaminham as “obras literárias que reforçam, colocam em 

primeiro plano, e tematizam as conexões entre elas mesmas enquanto artefatos materiais e o campo 

imaginativo dos significantes verbais e semióticos”  nelas ativados. E que sublinham, desse modo, 56

não só as “conexões mais vastas que ligam a literatura como arte verbal às suas formas 

 Id.Ibid.54

 Id.Ibid., p. 57.55

 Katherine N. Hayles, op. cit., p. 25.56
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materiais” , mas, também, a necessidade de reorientação de uma perspectiva crítica à qual se 57

impõem, necessariamente, diante de tais trabalhos, um “enlear-se nos ritmos da matéria” , uma 58

consideração sistemática da materialidade embutida nessas práticas textuais e das relações entre a 

imaginação literária e os suportes e técnicas de escrita e leitura, entre os seus aspectos físicos e 

estratégias discursivas. Reorientação obrigatória no caso de trajetórias como as de Zuca Sardana, 

Valêncio Xavier e Sebastião Nunes, e do conjunto de não-livros produzidos por eles, cuja base 

estrutural está exatamente na auto-exposição da própria fisicalidade e dos seus modos variáveis de 

contra-apropriação da cultura do impresso. E cujas propriedades materiais particulares emergem 

exatamente de uma tensão continuada entre pictórico e verbal, entre reelaboração e negação.  

     

Escrever pelo não 

 Pois não se trata, no caso dos três, de um recurso ocasional a não-livros. Mas de um 

“escrever pelo não” que orienta todo o seu trabalho literário. A começar dos meios não-livrescos e 

das variações de suporte impresso empregados por eles. Os pseudo-telegramas, as folhas soltas, os 

livretos com capa e lombada, que parecem cadernos escolares, os folhetos presos por grampos, os 

oráculos e almanaques de Zuca Sardana; “os livros parecidos com livros”, os cartazes, envelopes 

com papéis de tamanhos diferentes, os dois livros em um, o livro-caixão, “multi-qualquer-coisa”, 

anunciando o “enterro simbólico da classe média”, de Sebastião Nunes; as fotonarrativas, novelas-

colagens, as páginas inteiras de jornal do “Caderno G” da Gazeta do Povo, de Curitiba, trabalhadas 

por Valêncio Xavier Niculitcheff.  

Essa orientação negativa se manifestaria, igualmente, em formas diversas de desfiguração 

autoral. Incluindo o contraste, no trabalho de Valêncio Xavier, entre, de um lado, uma auto-

exposição fotográfica (como na foto do escritor adulto inserida na página de jornal em “Las 

Meninas” e no retrato antigo de família em Minha Mãe Morrendo), uma presença explícita do seu 

nome (“seu filho/ aquele que se chama/ Valêncio”, lê-se na novela sobre a mãe; “as 7 letras do meu 

 Id. Ibid.57

 Leminski, Paulo. “Ler pelo Não”. IN: Distraídos Venceremos. São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 87.58
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nome são 8. oicnêlav”, avisa-se em Meu 7º Dia), e, de outro lado, os avisos fúnebres da morte do 

autor (“A família do sempre lembrado Valêncio Xavier comunica aos parentes e amigos o seu 

doloroso passamento”) que estruturam toda a “novela-rébus” Meu 7º Dia. Incluindo, ainda, a tensão 

entre o registro gestual da própria escrita (a mão), os traços, rabiscos e rasuras, indicativos de 

presença, de um lado, e a troca constante dos nomes com que Carlos Felipe Saldanha assina seus 

almanaques, fábulas e mistérios, de outro. Série cambiante que inclui Capitão Fantasma, Cedric 

Ferrugem, Zuca Fips, Zuca Sardanga, Zuca Sardana, Zuca Sardan. Os dois primeiros codinomes 

aproveitando as iniciais do seu nome próprio, os quatro últimos incluindo variações perceptíveis do 

seu sobrenome, o que reinstaura, de certo modo, uma semivisibilidade da assinatura autoral. 

Variações onomásticas que, no caso de Sebastião Nunes, incluem Sebunes Nastião, Tião Nuvens, 

Senião Bastunes, Bastião Nu, Sebastunes Nião, e que, por vezes, se fazem acompanhar de 

apagamentos figurais, como o da contracapa da edição de 2000 de Somos Todos Assassinos, onde, 

sob uma foto sua, mas com o rosto desfocado, lê-se: “O autor e suas múltiplas caras”. 

Desfiguração que por vezes atinge, nesses não-livros, o próprio registro verbal. Deformado 

a ponto de se tornar ilegível, como nas duas páginas finais, pautadas, de caderno, de Menino 

Mentido. Ou suprimido da narrativa de repente e substituído por uma forma exclusivamente visual 

de enunciação, como, a certa altura, em Menino Mentido: Topologia da Cidade por ele habitada, 

de Valêncio Xavier, quando se sucedem seis páginas quase todas só com as ilustrações originais de 

As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Procedimento explicado aí pelo Menino-narrador 

como recurso de memorização: “Nunca consigo guardar na memória o que contam as palavras, mas 

lembro bem das histórias pelas ilustrações” . Essa desfiguração pode se dar, porém, por meio de 59

uma multiplicação de pequenas alterações textuais internas, por uma repetida reimpressão ou pelo 

acavalamento de letras ou imagens, procedimentos empregados por Zuca Sardana em “Últimas 

Notícias”, folheto no qual desfaz três de seus poemas: “O aranhão cabeludo do manto preto”, “O 

abominável gigante Robertão” e a “Balada da Senhora de Touca”. Podem-se, também, suprimir ou 

alterar letras, como faz frequentemente Sebastião Nunes. Ou inventar uma língua peculiar, como no 

macarrônico de Saldanha ou na nomenclatura forjada por Nunes (inclames, penclames, buclames, 

 Xavier, Valêncio. Minha Mãe Morrendo e O Menino Mentido. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p.47.59
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criclames) em Decálogo da Classe Média, por meio da qual introduz, no seu livro-caixão, uma 

tipologia satírica da classe média. Ou pode-se, ainda, recurso empregado pelos três, anacronizar a 

ortografia, produzindo-se, assim, um efeito imediato de alteridade gráfico-linguística diante dos 

textos. 

Por vezes cabe às imagens, aos desenhos, carimbos, fotos e colagens empregados nessas 

obras a configuração de experiências narrativas inteiramente, ou quase inteiramente, sem palavras. 

Como em “Tirando a sorte”, “Flashback”, “A dança dos ratinhos”, de Zuca Sardana, ou na novela 

metafísico-sentimental “Zovos”, na seção “Habeas corpus”, de Finis Operis, em “Carneirinho 

Carneirão”, “alegolírica sobretudo, sobrenada, e tudo o mais que se entender”, de Sebastião Nunes. 

Noutras ocasiões, ao contrário, são as imagens que se vêem atingidas por algum tipo de restrição, 

de desnudamento ou de anulação significativos ou potenciais. É o caso da série de quadrados 

negros e do quadrado branco, ao final, em Menino Mentido, que abstratizam as ilustrações 

anteriores e figuram, desse modo, experiências que parecem resistir à representação, como o medo, 

a iniciação amorosa e a perda. É o caso das margens que parecem ir rompendo algumas das 

molduras desenhadas por Zuca Sardana nas páginas de Ás de Colete. Ou das linhas e figuras, 

traçadas sobre páginas recortadas de anúncios e resultados esportivos, que, sem qualquer legenda, 

mas repletas de palavras impressas, servem de fundo e recheio ao desfile, página a página, no seu 

“Noticiário Internacional”, de uma sucessão de perfis de gente de todo tipo. Já num livro como 

Somos Todos Assassinos, de Sebastião Nunes, trabalha-se fundamentalmente com material de 

propaganda. Com a anulação do efeito visual possível das imagens-clichê e reproduções de 

anúncios que o ilustram. O que se produz por meio de relatos e considerações, a elas acoplados, 

como anti-legendas extensas que procuram demonstrar como se processa o engendramento dessas 

imagens e das campanhas comerciais nas agências de publicidade.   

Talvez se possa, nesse sentido, estender, em parte, aos três escritores um comentário de 

Carlos Ávila sobre o imbricamento “violento” de palavra e imagem no trabalho de Sebastião 

Nunes. Segundo ele, se operaria um “cruzamento sígnico” que, “incluindo altos e baixos 

repertórios, materiais nobres e pobres”, conduziria, nesse caso, “por meio de colagens e 
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montagens”, a uma espécie de “saturação dos códigos”, o “verbal saturando-se no visual e vice-

versa” . Uma saturação que passaria, igualmente, nos três casos, pela superexposição de seus 60

elementos e tensões estruturais, e das bases materiais da composição. E por uma referência satírica 

constante aos suportes e aos modelos da tradição literária, e da indústria cultural, apropriados 

nessas miscelâneas semióticas.  

Mas, dentre os referentes cultos em desmontagem talvez a forma-livro seja, de fato, um dos 

alvos primordiais. Lembre-se, nesse sentido, do livro-caderno “Visões do Bardo” (1980), de Zuca 

Sardana, que já se inicia com duas ilustrações-deformação do livro enquanto objeto editorial. A 

primeira, “Orelhas do Livro”, apresenta uma lombada com rosto de burro e duas orelhas saindo do 

volume. A segunda, “Nariz de Cera do Livro”, figura um rosto masculino anônimo, de bigode e 

óculos antigos, surgindo, mais uma vez, da lombada de um livro em posição vertical, solto, sobre 

uma vasta superfície vazia. Logo em seguida, anuncia-se, na página da esquerda, “A Glória”, uma 

mulher de seios à mostra, ligeiramente rechonchuda, lançando flores de uma nuvem, para a alegria 

de um coro de ávidos rostos masculinos boquiabertos que gritam na página da direita: “Cai Cai Cai 

Cai”. A essa invocação se seguiria, então, na página de créditos, uma glosa de ficha técnica, com 

indicações despropositadas: “dimensões 43 pés x 7 cotovelos (sem contar os esparadrapos e 

suspensórios) ”, “8797 páginas”.  E, ao longo do volume, a satirização atingiria trechos antológicos, 

citações latinas, frases lapidares (na série “Frases Famosas”), personagens e escritores célebres 

(incluídos na série “Os Antepassados”), referências literárias (“Un Coup de Dés”, Xanadu, 

Fernando Pessoa) e estéticas de toda ordem (vide “Filosofia da Arte”, uma colagem juntando 

“instrumentos” pictóricos, uma figurinha báquica e algumas estrelas). Incluindo-se, nesse processo, 

as autoderrisões genéricas (“Mas quem foi que disse que isso aqui é poesia? ”; “Poesia um Nabo! ”) 

e as caricaturas autorais que costumam se espalhar pelos seus livros.  

E são exemplares, desse ponto de vista, em Visões do Bardo, tanto uma visão de corpo 

inteiro, e legendada pelos Lusíadas, do poeta em disparada, de patins, com uma malinha “de couro 

 Ávila, Carlos. “Brutalismo Poético”. IN: Suplemento Literário de Minas Gerais. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 60

Agosto de 1995, n.4, p.3.
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legítimo” na mão, quanto uma figurinha mínima, de boné, cabelos em desalinho e óculos escuros, 

escrevendo com pena de ganso, e com uma espécie de legenda múltipla, e tipograficamente 

heterogênea, incluindo, de um lado, Shakespeare ligeiramente alterado (“we are such stuff as 

dreams are made on”), de outro, alguns recortes de mensagens publicitárias típicas (“Now in the 

U.S.! American consumers can now see Master Zuca (...) The Mark of Quality”).  Numa 

autosatirização que prevê, inclusive, a recepção dos folhetos. Daí, a certa altura, a indicação de 

possível espanto com os desenhos e a escrita a mão de Zuca Sardana: “Meu filho faz um desenho 

melhor do que esse”. E a pergunta, atribuída a uma figurinha feminina, em pé, diante de uma 

máquina de escrever, e dirigida, logo no começo de Ás de Colete, ao autor: “Seu Zuca, o senhor 

não quer qu’eu bata à máquina? ”.  

Como em Zuca Sardana, toda a estruturação gráfica dos trabalhos de Sebastião Nunes 

parece contra-dialogar com a cultura livresca e com a diagramação e os processos e formatos 

editoriais mais habituais. É o caso da multiplicação de notas, por vezes mais extensas que os 

pequenos pseudoverbetes e relatos de História do Brasil, procedimento ao qual dedicaria, aliás, um 

dos textos do volume, “Notas às Notas”. Nele se compararia, “com suas notas capazes de todas as 

vilanias contra os textos e os estilos”, a Cervantes ao criar o Cavaleiro da Triste Figura para 

desmoralizar o excesso de romances de cavalaria. Pois, “como se verá, tratou-se aqui de 

quixotescar as notas, ou os textos a que se referem, ou a história de que trata, ou o leitor, ou tudo”. 

O que resultaria em nunca se saber “se a nota é ou não pertinente, ou se o próprio verbete e até o 

livro, como um todo, tem algum sentido” . Recurso à proliferação que não se limitaria, porém, às 61

notas. Pois, como explica o texto inicial dessa quase enciclopédia, “cada verbete foi imaginado, a 

princípio, com estilo próprio”. Encaminhando-se, História do Brasil, nesse sentido, para “maneiras 

diferentes de narrar” em meio a “apropriações, paródias, paráfrases, interpolações” e para 

invenções diversas que transformariam a “Introdução ao Direito Civil” em variações em torno de 

asnos e asneiras, a “Constituição” numa compilação de ditos proverbiais. E que fariam de Joana 

Angélica uma medalha de cabeça para baixo, de uma lista dos presidentes da república uma 

sucessão de caveiras, de Castro Alves um corpo separado da própria cabeça, de Olavo Bilac e 

 Nunes, Sebastião. História do Brasil. Sabará, Edições Dubolso, 1992, p. 12.61
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Clóvis Bevilaqua, José Bonifácio e Carlos Drummond de Andrade, os híbridos Olavo Bevilaqua e 

José Bonifácio Drummond de Andrada e Silva. 

Dessas desarticulações não escapariam, mais uma vez, nem o poeta, nem a vida literária 

brasileira. Daí, em Aurea Mediocritas, as colagens de Sebastião Nunes de pedaços díspares 

(tatuagens, gravuras, bonecos de sombras), e desproporcionais entre si, de imagens corporais 

diversas, formando figuras impossíveis a que chama de “Artista de vanguarda oferecendo seus 

préstimos em praça pública”, “Intelectual brasileiro típico, com numeroso séqüito de angústias 

metafísicas, terrores éticos, dúvidas estéticas e dificuldades práticas”, “Artista metafísico exibindo 

qualidades abstratas e deficiências concretas”. Daí, ainda, o seu retrato do medalhão literário em 

“Poeta Oficial” (da segunda Antologia Mamaluca), com seus “10 livrinhos, 20 calhamaços, 50 

livrecos”, com suas “resenhas amigais”, “artigos circunloquiais”, “biografia de encomenda”, e com 

um lugar social bastante previsível (“Rechonchudo consulado nas neblinas do futuro? /Embrionária 

embaixada na cultura milenária? ”, “Etéreo ministério? Conselho multinacional? ”, “Sinecura com 

fartura? ”).  

Daí, também, noutro poema, incluído na primeira Antologia Mamaluca, o seu auto-retrato, 

mas sob vaias, e apropriando-se de uma imagem alterada de Gonçalves Dias: “Sebastião nião 

choramingou sonetos aos 17 anos. / Bastião nunes tartamudeou contos aos 23 anos. / Sebastunes 

ião lastimou-se elegíaco aos 37 anos/ Tião nu vaiou-se neste poema aos 46 anos”. Figuração 

derrisória que parece impor a investigação do próprio processo de escrita. Apresentado, em 

“Teclame”, por exemplo, sob a forma de um teclado ampliado de máquina de escrever cujas teclas 

vão sendo tomadas por caveiras e por uma acumulação de exigências gráficas (“Exclamações e 

Interrogações e Aspas:/ Interjeições e Parênteses e Travessões:/ Margem Rigorosa, Alinhamento 

Perfeito”) e poéticas (“Versos e Rima e Ritmo e Reverso:/ Metáfora Nua e Aliteração Crua”) 

imperativas e em tensão: “Entre cérebro e tecla um saco de aço”. 

Movimento de auto-exposição crítica de que não escaparia sequer o leitor. E não só pela 

quantidade extraordinária de instruções que lhe são oferecidas direta ou indiretamente ao longo 
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desses folhetos e novelas. Como as que iniciam todos os folhetos-oráculos de Zuca Sardana, 

deixando ao acaso uma ordenação lúdica, variável, da leitura: “Você pode utilizar a roleta. O 

número que sair é o do augúrio”; “Invoque o seu planeta favorito e faça a sua consulta”; “Você 

pode tirar em dois lances de um dado” ou “Você pode tirar num lance de dois dados diferentes”; 

“Procure criar uma atmosfera escurinha e misteriosa. Nunca operar antes do crepúsculo. Velas, 

cortinas... incenso também ajuda”.  Instruções por vezes inclusas de modo cifrado no interior dos 

textos, como em “Mistério Mágico”, de Valêncio Xavier: “Ao executar a mágica dessas páginas, eu 

passei a você todas as informações para abrir a porta certa: a 1, a 2, a 3 ou a 3ª. É um truque entre 

eu e você. A da vida ou a da morte? Você tem que saber.” . Instruções que são transformadas, por 62

vezes, em pedido direto de intervenção. Como em “O mistério da porta aberta”, conto do mesmo 

livro: “E se seu ousar? Conseguirei passar com vida pela porta das três velas? E o que encontrarei 

na escuridão lá dentro? Preciso de respostas para essas perguntas”, “Como posso exorcizar o 

desconhecido? ”, “Você não pode me ajudar. Pode? ” . Interlocução que, num poema como “Oh 63

que estúpido fui! ”, de Sebastião Nunes, perderia o tom enigmático e envolveria sugestão de 

perversa cumplicidade literária: “Quem me empresta nova panelinha? / quero que me puxem o 

saco/ exijo ser chamado de gênio/ preciso cagar regras”.  

No que diz respeito aos retratos do leitor, lembrem-se, ainda, os olhos que parecem piscar, 

na página da esquerda, quando se folheia rapidamente Menino Mentido, de Valêncio Xavier. E a 

multiplicação de olhos recortados de fotos ausentes e que parecem ter o leitor como ponto de mira 

em “Tratado Geral de Levitação” ou “Flora et Fauna Brasiliensis”, de Sebastião Nunes. Ou o 

desenho de molduras-janelas em todas as páginas, à maneira de guias de leitura, por Zuca Sardana. 

Assim como a sua representação frequente dos livros como shows diversos de variedades (cabaré, 

mágicas, o Teatro de Plutão) nos quais se inclui, por exemplo, a exibição da carta escondida no 

colete que serve de ilustração de capa ao livro Ás de Colete, sinal de uma consciência explícita da 

presença do leitor, e de sua função na configuração de uma textualidade em registro duplo (visual e 

verbal) como a dos “spholhetos” e “oraklos” sardanianos. 

 Xavier, Valêncio. O Mez da Grippe e outros livros. São Paulo, Companhia das Letras, 1998, p. 280.62

 Id.Ibid., p. 217-218.63
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 Se, no entanto, o “escrever pelo não” e uma experiência literária semelhante (na qual a 

exposição da estrutura material é elemento ativo de uma redefinição expressiva), aproximam, como 

se procurou evidenciar, o trabalho de Zuca Sardana, Valêncio Xavier e Sebastião Nunes, isso, de 

modo algum, faz deles alguma espécie de grupo homogêneo ou indistingue seus processos 

artísticos. Afigurando-se, ao contrário, bastante particulares as formas de contra-escrita, e de 

configuração gráfica e material da página e dos formatos editoriais adotados por eles. Uma 

diferenciação formal que talvez se possa esboçar aqui pela consideração de focos tensionais 

distintos e de três procedimentos que parecem encontrar realização singular nesses trabalhos. 

Tensão, sobretudo, entre traço autoral e reprodução xerográfica, e entre manuscrito e impresso, em 

Zuca Sardana; entre livro e jornal, em Valêncio Xavier; entre técnicas e layout publicitário e 

experimentação tipográfica e iconográfica, nos cartazes, folders, cartões e antologias de Sebastião 

Nunes. Observando-se, em particular, nos folhetos de Carlos Felipe Saldanha, sobretudo nos 

oráculos dos anos 1990, o seu modo peculiar de estruturação gráfico-narrativa ancorado numa 

reapropriação satírica do emblema; nas novelas de Valêncio Xavier, seu recurso a uma 

autonomização metódica das páginas (no que são modelares as mini-narrativas divulgadas em 

periódicos), o que parece fazer delas textos “para serem lidos como um jornal” ; e, nos trabalhos 64

de Sebastião Nunes (mas de modo exemplar nas suas “Antologias Mamalucas”), sua transformação 

da “coleção”, do “arquivo”, em princípios simultâneos de um misto de escrita e exposição e de uma 

teatralização, e não síntese formal, dos textos, imagens e materiais heterogêneos ali compilados.   

   O modelo antológico de Sebastião Nunes 

 Numa carta da Espanha a Manuel Bandeira em 1942, João Cabral de Melo Neto contava 

que resolvera chamar de “Antologia” a uma revista que estava planejando pelo “duplo sentido” 

embutido no título (o de “dar um balanço no numeroso contemporâneo” e o de “procurar a 

expressão de um qualquer através do ato de escolher”) e pelo seu interesse, na época, por “esse 

 Cf. Valêncio Xavier em entrevista a Joca Terron (Terron, Joca Reiners. “O Grande Circo Freak de Valêncio Xavier”. 64

IN: Xavier, V. Meu 7º Dia. São Paulo, Ciência do Acidente, 1999, p.52).
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problema da possibilidade de expressão pessoal numa seleção”. Interesse aguçado por uma visita ao 

pequeno museu que Miró tinha em casa, incluindo “desde esculturas populares até pedras achadas 

ao acaso na praia, pedaços de ferro-velho com uma ferrugem especial etc.”, e no qual se podia, 

segundo Cabral, reconhecer “toda a (sua) pintura” . Pois uma indagação semelhante à cabralina se 65

impõe diante não só das Antologias Mamalucas de Sebastião Nunes, mas de toda a variedade de 

imagens, caracteres tipográficos e modelos textuais presentes nas suas páginas e livretos. E que 

parece transformá-los também em espécies de catálogos.  

 O próprio escritor falaria de “parafernália gráfica” no primeiro volume da Antologia 

Mamaluca, e de “salada” na segunda parte da compilação dos seus trabalhos. Basta observar, nesse 

sentido, a quantidade de fontes diversas empregadas no “Auto da Virgem Ensimesmada”, em “Sete 

Recursos Extraordinários” ou nos “Poemetos à Moda”, por exemplo. Ou as alterações na dimensão 

das letras tendo em vista as sucessivas hipóteses cambiantes de cenário que, afinal, se vêem todas 

elas digeridas, em “Natureza Morta”, por mais uma “descrição do cenário”. Há igualmente 

numerosas formas de desdobramento de registro visual e de interferência iconográfica (que 

incluiriam diagramas, linhas soltas, ilustrações do autor, fotos, reproduções de anúncios, gravuras, 

vinhetas de todo tipo). E que, em “Procissão da Chuva”, por exemplo, contrastariam, num mesmo 

plano, as fotografias de gente do campo e os desenhos de diferentes tipos de ossadas que se 

insinuam, como um agouro, em todos os quadros da seqüência. E há, é claro, a coleção de 

impressos diversos (dos cartões e adesivos ao livro Decálogo da Classe Média) empacotados por 

Sebastião Nunes no interior do livro-caixão. Objeto que seria reempacotado, por sua vez, dentro de 

uma caixa de papelão, de um “Arquivo Morto”, e enviado, em seguida, para 120 pessoas pelo 

correio em 1998.  

 Há outras coleções, no entanto. De mediocridades típicas, em Aurea Mediocritas. De 

citações, em “Blábláblá Ecumênico”. De instrumentos variados (para “guardar poemas em 

conserva”, “para análise de poetas universitários”, “para examinar talentos minúsculos”, “para 

 Süssekind, Flora (org.). Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond. Rio de Janeiro, Nova Fronteira/ 65

Fundação Casa de Rui Barbosa, 2001, p. 60.
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extrair idéias profundas”) ilustrando A velhice do poeta marginal.  Ou de partes do corpo, em 

“Águas Minerais”. E há as listas. Lista de gente cuspindo na mão em “Cuspidelas”. De “e disse a 

fera”, “e disse a bela” em “Uma Hipótese de Homicídio”. De “hays que” anafóricos, em série, no 

poema “Al Maminha Gentílica”. De personagens que se repetem a cada página, em “Novelinha 

Latino-Americana”. E há, ainda, uma espécie de antologia pessoal, a coleção dos próprios não-

livros produzidos por ele entre 1968 e 1989 e reunidos nas suas “Antologias Mamalucas”.  

 Mantém-se, desse modo, nos planos gráfico, verbal e iconográfico, o caráter de acumulação 

e seleção próprio às antologias, tal como as definira João Cabral na carta a Bandeira. O princípio 

básico de organização não-livresca, no caso de Sebastião Nunes, parecendo estar justamente num 

modo satírico e desenfreado de coleção. Modo bem distante, porém, das normas institucionais que 

costumam reger o funcionamento de museus, bibliotecas e arquivos. E segundo as quais o acúmulo 

de bens diversos teria função de valorização, preservação e também (via exposição pública regular) 

de solidificação de identidades coletivas, nacionalidades e valores culturais instituídos. Orientação 

contrária à da quase saturação perceptiva, provocada pela acumulação propositada de componentes 

semióticos, recursos tipográficos e processos enumerativos variados, que costuma caracterizar as 

páginas e compilações de Nunes. Não que, neste caso, as “peças” não se encontrem também 

reclassificadas, fora de contexto, como nos armazenamentos museológicos tradicionais. Não se 

fazendo, porém, aí, dos deslocamentos, e da multiplicação de variações internas e de elementos 

díspares (dispostos, todavia, num mesmo espaço gráfico), meios de espiritualização e auratização 

livresca, mas de afirmação da fisicalidade e das propriedades materiais que definem estas 

experimentações antológicas e refigurações “enciclopédicas” da forma-livro.   

 “Conjuntos de objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora 

do circuito das atividades econômicas, submetidos a uma proteção especial e expostos ao olhar” : 66

esta a definição genérica de coleção sugerida por Krzystof Pomian. E, no que se refere à 

heterogeneidade dos elementos, à sua exposição obrigatória, e à perda do “valor de uso” dos 

 Pomian, Krzystof. “Coleção”. IN: Romano, Ruggiero (dir.). Enciclopédia Einaudi. Vol. 1. “Memória-História”. 66

Lisboa, Imprensa Nacional/ Casa da Moeda, 1984, p.55.
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objetos colecionados, esses critérios parecem abarcar também o método antológico de composição 

empregado por Sebastião Nunes nos seus não-livros. No que se refere, porém, aos itens “proteção” 

e “não-comercialização”, distinguindo-se, é claro, o modo afirmativo, homogeneizador, de 

apropriação característico aos museus, de um lado, e o efeito de superexposição e contraste material 

trabalhado metodicamente pelo escritor, de outro.   

Distinção por meio, de um lado, de uma combinação entre coleção e “estética da 

provocaçam”, entre o modelo da antologia e o que o escritor qualifica de “salada”. Do contrário, 

explicaria em “Blábláblá Ecumênico”, “você vai juntando, com os defuntos e os livros, um 

punhado de verdades ao longo da vida”, que “te corroem como ratos” e, “se não tomar cuidado, 

você acaba virando um mesquinho ditador de boas maneiras literárias” . À normatização 67

antológica potencial opondo-se, portanto, uma salada antológica, um “cruzamento” (explicitado 

pela qualificativo “mamaluco” atribuído às antologias) entre registros perceptivos distintos, entre 

planos gráficos e verbais ativamente heterogeneizadores. Pois “a melhor maneira de evitar tais 

desastres”, e uma normatização livresca, registraria a Antologia Mamaluca, “é fazer uma enorme 

salada” .  68

Outro aspecto dessa distinção é a troca, na configuração da página-salada, de um olhar de 

antiquário (por meio do qual a coleção se preserva, no museu, para observadores futuros) por outro 

ponto de vista, o de um “olhar mercantil que penetra no coração das coisas” . Pois um dos 69

procedimentos satíricos característicos de Sebastião Nunes é exatamente este de orientar alguns dos 

seus escritos, assim como a disposição gráfica dos seus trabalhos, pela perspectiva do “reclame”.  E 

de exercitar, regularmente, uma espécie perversa de ventriloquismo com base na retórica e nas 

técnicas publicitárias ( não esquecendo, nesse sentido, sua vasta experiência profissional como 

redator e arte-finalista). “O publicitário é isso. É um vendedor do máximo de superficialidade, um 

cara que só enxerga o estereótipo”, comentaria em entrevista ao Jornal da Tarde de 25 de fevereiro 

 Nunes, Sebastião. Antologia Mamaluca e Poesia Inédita. V. 2. Sabará, Edições Dubolso, 1989, p.50.67

 Id. Ibid.68

 Benjamin, Walter. Rua de mão única. IN: Obras Escolhidas. v 2. São Paulo, Brasiliense, 1987, p.54-55.69
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de 1991. E cuja perspectiva, segundo a análise de Walter Benjamin, “desmantela o livre espaço de 

jogo da contemplação”, deslocando “as coisas para tão perigosamente perto da nossa cara quanto, 

da tela do cinema, um automóvel, crescendo gigantescamente, vibra em nossa direção” . Daí os 70

insetos, letras, caveiras, números e imagens diversas que parecem passar por uma ampliação 

significativa, por vezes quase perdendo o foco, nos escritos e novelas gráficas de Sebastião Nunes. 

Uma “proximidade brusca, teimosa”  que se, no mundo da propaganda, a rigor, reforça a 71

sentimentalização da recepção dessas “imagens gigantescas” e “em close”, seria, no entanto, 

contrastada graficamente, nessas páginas-reclames satíricas, de um lado, por uma propositada 

“sujeira gráfica”, pela “sujeira de lay-out”  trabalhada pelo escritor, e, de outro, por um 72

desdobramento perspectivo sugerido pela lógica mesma da coleção, de um misto de proliferação e 

saturação, que orienta, em negativo, as suas antologias.  

  A página-jornal de Valêncio Xavier 

Valêncio Xavier também costuma fazer da página o elemento fundamental de complicação 

da forma-livro e da sequencialidade nas suas novelas. Não exatamente por meio de metódica 

saturação gráfica semelhante à empregada por Sebastião Nunes. Se bem que ela também seja um 

dos processos de espacialização narrativa, e de confrontação entre palavra, imagem e 

experimentação tipográfica, mais evidentes nas páginas de O Mez da Grippe, por exemplo. Não é, 

igualmente, o desdobramento interno da página por uma sucessão de molduras e reenquadramentos, 

como nos folhetos de Zuca Sardana, o seu recurso mais característico. Se bem que não faltem 

“requadros”, às vezes até páginas inteiras de histórias em quadrinhos, nos seus relatos. Observem-

se, sobretudo, nesse sentido, Meu 7º Dia e Menino Mentido. Talvez, no entanto, o que singularize a 

página xavieriana seja a configuração de possibilidades de leituras sincrônicas para narrativas e 

 Id. Ibid., p. 55.70

 Id. Ibid.71

 Cf. Ademir Assunção. “Um marginal clássico da literatura” (entrevista de Sebastião Nunes). Jornal da Tarde 72

25/2/1991, Caderno “Artes e Espetáculos”, p. 24.
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planos iconográficos a rigor paralelos, apesar de se acharem inclusos num mesmo ambiente 

ficcional, na mesma superfície gráfica.  

“O desenvolvimento paralelo, além de ser a solução do problema da simultaneidade, é o 

próprio tema do enredo” , diz Will Eisner sobre uma das histórias do Spirit. E se poderia dizer algo 73

semelhante sobre os trabalhos de Valêncio Xavier. Lembrem-se as narrativas paralelas (mas, aí, 

com alternância de página), a do filme e a da investida erótica malsucedida (e posterior fuga) de um 

espectador, em Maciste no Inferno. Em O Minotauro, há a tensão entre o quadro superior da página 

(contendo uma numeração não progressiva), as transcrições de notícias de jornal sobre a “Bela 

Loira devorada por urubus”, e a história do homem que percorre os corredores escuros de um 

“hotelzinho de encontros”.  Em Menino Mentido há uma alternância propositada entre as histórias 

de Lampião e a da descoberta da sexualidade pelo menino-narrador. Já a novela Meu 7º Dia é 

entrecortada por figuras e legendas de catecismo, que se misturam ao relato, em páginas negras, 

pelo narrador-defunto, da própria morte por amor a uma mulher ausente. Quanto a um livro como 

O Mez da Grippe, é todo ele pautado pelo desdobramento de percursos simultâneos de leitura e 

pela diversificação de focos narrativos e planos gráficos, que se reapresentam, no entanto, a cada 

página, permitindo, desse modo, a sequencialização desses vários fios sincrônicos de enredo.   

“Algum tempo depois da publicação”, comentaria Valêncio Xavier, “reli O Mez da Grippe e 

vi que ele era pra ser lido como um jornal, em que a pessoa olha uma manchete, pula para a página 

de esportes, se detém na foto de uma atriz e já vai para ver o crime do dia, e assim por diante” .  E 74

são “o modelo de descontinuidade estrutural e o princípio de atenções competitivas”  75

característicos às páginas de jornal que servem de referência direta para o modo como se 

relacionam graficamente texto e imagem nos seus textos, e para a tensão entre justaposição e 

sucessão, para a sequencialização não-linear trabalhadas nas novelas xavierianas. “Ultimamente, 

 Eisner, Will. Quadrinhos e Arte Seqüencial. São Paulo, Martins Fontes, 1989, p. 80.73

 Cf. Valêncio Xavier em entrevista a Joca Terron, op. cit., p.52-53.74

 McCaffery, Steve e bpNichol. “From The Book as Machine”. In: Rothenberg, Jerome, & Clay, Steven. A Book of 75

The Book. New York, Granary Books, 2000, p. 20.
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tenho descoberto”, acrescentaria Valêncio, na mesma entrevista, tomando como exemplo Meu 7º 

Dia, “que em meus livros você pode ler cada página isoladamente, como se ela fosse um texto 

completo”. E que “a montagem dessa leitura é feita na cuca do leitor” .    76

Não é de estranhar, nesse sentido, a dedicação crescente de Valêncio Xavier na Gazeta do 

Povo, de Curitiba, às páginas-novelas de jornal, que acabam funcionando, desse modo, não apenas 

como campo privilegiado de experimentação com a linguagem gráfica da imprensa, mas como 

espécies de metalivros numa página só. Metalivros fora do livro, nos quais parece expor, no 

entanto, os princípios básicos – textoimagéticos – de seu processo de composição novelesca. Um 

processo no qual a espacialização da leitura na página se associaria, no entanto, a um “constante 

revolver-se” da atenção e do relato entre blocos textuais e iconográficos diversificados, mas 

simultâneos. E a uma incorporação do texto à imagem, passando a ser, ele também, “um suporte 

gráfico”, e a fazer “parte do desenho” , como diz o escritor em artigo sobre o Tarzan de Burne 77

Hogarth. 

Observem-se, nesse sentido, duas das novelas-páginas de jornal de Valêncio Xavier 

divulgadas no “Caderno G” do jornal Gazeta do Povo na década de 1990. A primeira delas, “Las 

Meninas”, publicada em 28 de fevereiro de 1993, à primeira vista, parece marcada por uma 

bipartição gráfica entre o conto e a imagem pictórica, com uma paródia explícita do quadro de 

Velázquez, na parte superior da página, e o texto todo na metade inferior. Observando-se, porém, o 

espaço narrativo, verifica-se, no entanto, que se opera, aí, uma multiplicação de “requadros”. Há 

uma primeira fragmentação da massa textual, em quatorze quadras, cujas linhas contêm um número 

idêntico de toques, o que as transforma, visualmente, numa série de blocos semelhantes 

distribuídos, na página, em três colunas em sequência. E, passando-se à leitura dos blocos, verifica-

se que, também no interior de cada uma dessas subunidades gráficas, se realiza uma segunda 

fragmentação, que faz de cada linha o índice de uma diversificação ficcional. Os blocos parecendo 

graficamente coesos, mas, na verdade, fracionados internamente por quatro linhas discursivos 

 Cf. Valêncio Xavier em entrevista a Joca Terron, op. cit., p. 53.76

 Valêncio Xavier. “Tarzan is gone”. Gazeta do Povo 7 de fevereiro de 1996.77
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distintos. Uma primeira linha, que, no primeiro bloco, contextualiza os relatos (“7 de janeiro nas 

ruas de Curitiba”), mas que, nos blocos seguintes, trocaria de registro linguístico e apresentaria, em 

espanhol, alguns trechos soltos de uma descrição do quadro de Velázquez. As segundas linhas dos 

blocos tratariam de duas crianças atacadas por um tarado numa antiga fossa de igreja. As terceiras 

linhas descrevem o banho de duas meninas de rua, assediadas por um velho. E, na quarta linha, 

narra-se o percurso de “Edu, o anão” que encontra as meninas Jucélia e Polaca, espanta o velho, e, 

criando um cruzamento entre os relatos (inclusive a descrição do quadro: “ele nano Pertusato dá um 

chute nel mastin”), acaba saindo com uma delas por um “caminho que só ele sabe”.  

O que Valêncio Xavier parece sintetizar nessa série narrativa quadripartite é não apenas um 

conjunto cruzado de histórias de meninas, mas o seu processo mesmo de composição novelesca, 

com ilustrações, recortes de jornal, textos de procedência diversa, fotogramas de filmes, 

quadrinhos, e criando, assim, instâncias paralelas de enunciação, multiplicando as linhas narrativas 

que se expõem simultaneamente na página. Nesse caso, os blocos em série, as linhas autônomas e 

histórias paralelas funcionando como uma espécie de diagrama textual para um método narrativo 

baseado em “atenções competitivas”, num volver e revolver sobre os segmentos verbais e planos 

gráficos distribuídos nas páginas, e no retorno a eles tendo em vista os desdobramentos sequenciais 

a que são submetidos em seguida.  

Em MCMXLII, outra página-novela, publicada, “ao ensejo dos 50 anos do fim da II Guerra 

Mundial”, na Gazeta do Povo de 11 de agosto de 1995, o processo de composição, ao contrário da 

imagem única e das massas textuais idênticas de Las Meninas, será baseado numa proliferação de 

elementos gráficos e textuais bastante heterogêneos. Há várias imagens náuticas, pedaços de 

quadrinhos (a maior parte coloridos), capa de gibi, fotos de época, uma foto de Betty Davies e Paul 

Henried, a narração de um trecho do filme e de um diálogo de “Estranha Passageira”, além de uma 

série de textos sobre o torpedeamento em seqüência de cinco navios brasileiros em 1942, e um 

relato breve, quase na margem inferior da página, do assassinato de um menino, na Praia do 

Flamengo, quando saíra para comprar um gibi, sua morte mesclando-se à da protagonista do filme 

americano e às dos passageiros e tripulantes mortos pelo ataque do submarino alemão U-507. E, de 
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certo modo, exercendo, ao lado da concentração de todos os dados num único dia (a “Madrugada 

de 16 de agosto” de 1942), uma pressão relacional sobre o conjunto de elementos e sobre a 

organização multifocal da página.  

  Leitura e visualização decompostas e relacionais que, modeladas pelas páginas de jornal, 

receberia tematização curiosa na novela Menino Mentido, publicada em 2001, e configurada 

também em mosaico. Trata-se da página “JogODEpaLAVRAs”, na qual o narrador lembra, à 

distância, de uma brincadeira que costumava fazer, no cinema, enquanto esperava a sessão começar 

e ficava olhando a cortina pintada “com propagandas” que recobria a tela. “Ficávamos jogando o 

jogo de achar nas palavras dos nomes de lojas, remédios, bebidas e ruas, as palavras dos nomes de 

outras coisas da vida”, conta. Mas as dificuldades eram variáveis. O nome da prima, Clara, aparecia 

logo num endereço de loja na “Rua Santa Clara”. “Amor” aparecia na “Rua Mamoré, 132”. Mas 

outras palavras apresentavam maiores dificuldades de visualização. “Copo”, por exemplo, que só se 

achava juntando o “co” de “tônico” e o “po” de “poderoso” num anúncio de “Nutrion”. E uma das 

palavras mais difíceis, relembrava o narrador, era “Morte”: “Tinha de olhar, olhar, até reparar no 

endereço da loja de móveis: Rua Capitão Mór Teixeira de Freitas, 1832”.   

O jogo lembra, de certo modo, outros sugeridos pelo escritor. Como os das pistas para os 

enigmas relatados nos contos-mistérios. Como o do quebra-cabeça labiríntico-criminal de O 

Minotauro. Como o do nome da mulher amada (contido no da tribo Ainos) de Meu 7º Dia. Mas o 

jogo registrado em Menino Mentido, o telão pintado “com letras azuis em fundo amarelo”, com 

“palavras”, “anúncios” e figuras diversas, lembra, sobretudo, as páginas de jornal, a sua 

verticalidade e um modo de leitura descontínuo, em mosaico, recriados insistentemente pelo 

escritor. Esse exercício infantil de armar palavras diante do telão do cinema (recortando-as de 

reclames, nomes de produtos e endereços de estabelecimentos comerciais) funcionando, na 

verdade, na novela de Valêncio Xavier, não só como recriação memorialista do seu próprio método 

artístico, mas como um quase manual de leitura, via montagem de histórias e imagens, para os seus 

“não-livros”.   
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Zuca Sardana e o Emblema Cômico 

 Já diante de três dos "livros não-livros" - Esfinge Gorducha, Cabaret Grenat e Oraklo do 

Conde Arpad - de Carlos Felipe Saldanha, dos anos 1990, todos eles contendo adivinhações e 

"oráculos infalíveis", todos, como de hábito, artesanais, com um número idêntico de páginas, 

xerocopiados, com poemas e títulos caligrafados e desenhos à maneira de um  álbum de figurinhas 

feito à mão, se, de saída, o que chama a atenção é o contraste entre o seu caráter manual, sua 

circulação limitadíssima e a referência temática aos almanaques de futurologia popular de grande 

vendagem, o mais significativo, na verdade, parece estar, não só no fato de, após duas edições 

comerciais (na coleção "Matéria de Poesia" da Unicamp), Zuca Sardana continuar quase tão 

desconhecido quanto antes, mas, fundamentalmente, no que, nesses novos folhetos, ajuda a 

compreender tanto a sua estratégia não-livresca singular, quanto a sua sistemática exclusão - ou 

referência apenas como curiosidade - quando se consideram panoramas literários contemporâneos. 

 Há, de um lado, é claro, certa diversão por parte do escritor em manter-se à margem. Daí o 

seu pseudo-anonimato, os vários não-nomes. E há, além disso, um dado biográfico-profissional 

inevitável nesse desconhecimento. Pois Carlos Felipe Saldanha, cujos primeiros folhetos datam de 

1957 e 1958, vive fora do Brasil desde a década de 1960. E se, ao longo dos anos, acabaria se 

convertendo, para um grupo pequeno e fiel de admiradores, em herói de alguns desconcertantes 

episódios mundano-literários e de um anedotário herói-cômico estimável, isso, em vez de contribuir 

para uma ampliação de público, parece, ao contrário, ter inibido ainda mais a repercussão crítica de 

seus folhetos. Nesse sentido, talvez seja útil lembrar a reflexão de Michel Arrivé sobre a 

"notoriedade do nome, acompanhada de uma incompreensão da obra" , presente na introdução, de 78

1972, ao volume da Pléiade dedicado a Alfred Jarry, não à toa um dos interlocutores fundamentais 

de Carlos Felipe Saldanha na definição de sua estratégia humorística. Segundo Arrivé, certas 

particularidades da obra de Jarry, e não a insuficiência de edições de sua obra, é que seriam os 

 Arrivé, Michel. “Introduction”.IN: Jarry, Alfred. Oeuvres Complètes. Paris, Gallimard, 1972, p.IX.78
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motivos de seu desconhecimento e de uma restrita fortuna crítica. Em especial a sua "imbricação 

extraordinariamente complexa de reflexões sobre o signo, de exercícios de estruturação e 

desestruturação dos sistemas semióticos" , um alto grau de "polissemia", uma incoerência de 79

superfície, marcada, porém, por uma coerência baseada em relações intra e intertextuais. Se essa 

caracterização se aplica, em parte, a Saldanha, talvez seja o caso de considerar, em primeiro lugar, 

dois dos fatores inibitórios fundamentais em se tratando de sua obra: a satirização da própria prática 

literária e o modo como esta se baseia numa interferência entre o pictórico e o verbal que, de tão 

imbricada, parece, de certo modo, dissolver a duplicidade de registro. 

 Pois, se não faltam estudos sobre as alterações plásticas da estrutura do livro no âmbito das 

artes visuais, ou tematizações da poesia satírica do período colonial ou da segunda geração 

romântica, do poema-piada modernista e da dicção irônica de alguns poetas modernos brasileiros, o 

que surpreende, em Carlos Felipe Saldanha, é o fato de a sua negação estrutural ao livro 

convencional e o seu método humorístico se apresentarem como a base mesma de todo o seu 

trabalho literário. E de operarem, como já se procurou assinalar aqui, no sentido de uma anatomia 

da retórica livresca e de violenta desinstitucionalização da escrita poética e das formas mais 

habituais de interação entre visualidade e textualidade. 

 Basta folhear os três volumes de oráculos (do Conde Arpad, do Cabaret Grenat, da Esfinge 

Gorducha), estruturados como uma espécie de jogo de dados - um dado, dois lances; dois dados, 

um único lance -, para perceber a referência, de cara, não só a Mallarmé, mas, também, ao universo 

infantil, na simplicidade dos desenhos e textos, na desperspectivação dos quadros, na sua 

semelhança a cartas de baralho ou figurinhas, na mistura de gente e bichos como personagens. E é 

inevitável e, até certo ponto desconcertante, a aparência de gratuidade, de jogo sem ganho, de 

"recreio", deixada pela leitura desses pequenos não-livros. Pois, a rigor, se está diante de uma 

espécie de mundo ficcional defeso, no qual há os mistérios egípcios de Salomé, a Sibila que dança, 

há o Conde Arpad, com pajens, reis e damas na sua mansão-cassino, há o Dragão chinês, o Cacique 

Noca, o Doutor Ponciano ao piano, Dona Arzelina soprano, o Pássaro-Lyra nas maracás, todos num 

 Id. Ibid., p. XIV-XV.79
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cabaré grená cujo "espetáculo só começa quando você chega". A uma segunda leitura, porém, se 

observa que o Marquês de Sade se acopla à Branca de Neve; a poesia, "coisa de salão", é 

contrastada às "bocagens" de Gregório (de Matos); o Gigante Belfedor, que comia "caranguejos 

calamares/ calamares caranguejos/ tremoços cervejas bifes/ e caramujos" na pensão de Dona 

Urbina, é figurado à imagem e semelhança do Ubu de Jarry; Dante, Baudelaire, Mallarmé, 

Gonçalves Dias, Flaubert, Milton, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa se misturam a todo tipo de 

clichês, bichos pouco nobres, ditos e canções populares como a "Malaguenha" e o "Tico Tico no 

Fubá".  

E, pensando em alguns dos pequenos relatos e fábulas incluídos nos folhetos de Saldanha, 

amplia-se, para além da referência intertextual e da disparidade de registros, o desdobramento do 

processo de leitura operado nesses textos. Neles, por vezes, em meio a uma escrita de aparência 

distanciada, glosando formas discursivas paracientíficas e parafilosóficas, se inserem, meio sem 

alarde, dados extremamente concretos sobre a experiência histórica contemporânea. Como, em 

"Estranhas Superstições", o registro, no relato de viagem de um feiticeiro canibal, que, "num rico 

país industrial", se acreditava serem os homens brancos "animais sagrados", que podiam ser vistos 

aos "milhares e milhares, gordos e macios, andando despreocupadamente pelas ruas", enquanto "os 

pobres pretos morrem de fome". Como em "Sacrifício", exercício conceitual satírico em torno das 

formas cruentas e incruentas desse ritual, que se conclui com a seguinte informação: "O sacrifício 

incruento‚ próprio das sociedades mais atrasadas e incultas, que vivem da coleta. O sacrifício 

cruento‚ marco distintivo das civilizações mais avançadas, agrícolas e pastoris, chegando a seus 

pontos culminantes nas sociedades industrializadas".  

Essa mescla de referências e registros, se quebra, a cada linha, certa homogeneidade "de 

fantasia" dos opúsculos, parece ter sido fundamental na figuração burlesca dos oráculos como 

"Cassino de Arpad", "Cabaré Grenat", "Theatrinho Volúpia Salomé". No que se chama a atenção 

tanto para a construção de uma "mise en scène", de uma teatralização da cena discursiva na qual se 

realiza  a comunicação irônica (processo característico das formas de "escritura oblíqua" já 

assinalado por Philippe Hamon em L'Ironie Littéraire); quanto para um dos modelos humorísticos 
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explícitos desses panfletos esporádicos de Saldanha: para o "humor de cabaré‚", para os "fumistas" 

dos cafés-concerto Chat Noir e Hydropathes na Paris dos anos 80 do século XIX, cujos espetáculos 

de variedades misturavam canções, monólogos, apresentações poéticas e musicais variadas, para 

aqueles, como Charles Cros, Alphonse Allais, Erik Satie e Alfred Jarry, que, segundo assinala 

Daniel Grojnowski no seu estudo  sobre o período, ajudaram a formar um "riso moderno". E que 80

tiveram na "suspeita com relação à atividade artística", e aos saberes reconhecidos, um dos seus 

elementos característicos. 

Daí a quantidade de nomes, títulos e figuras pomposas que percorrem os folhetos de Zuca 

Sardana. O que parece, por vezes, uma citação explícita aos Almanaques Ilustrados do Père Ubu ou 

aos Gestos e Opiniões do Doutor Faustroll, de Jarry, ou a Le Captain Cap, ses Aventures, ses Idées, 

ses Breuvages, de Alphonse Allais. Lembre-se, nesse sentido, a passagem, pelos poemas e contos 

de Zuca, do Comendador Porcópio, financista; do Professor Fumegas, que desvenda a origem do 

universo; do Doutor Horácio, em busca da cidade de ouro; do Capitão Farofa; de Frederico, o 

monarca de papel; dos Professores Agapito Severo e Angelo Catalupa; do Conselheiro Máximo 

Sacavento -, quase todos eles satirizados de saída por meio de algum epíteto, elemento cômico do 

próprio nome, ambição ou realização francamente implausível. Como no caso do Professor 

Gambetta, cuja "inigualável erudição e poder de evocação despoticamente forçavam o Passado a 

voltar a galope". Ou como se conta em "O Drama do Doutor Piracicaba" (história relatada em 

quatro linhas manuscritas, e que é parte de uma colagem que inclui, ainda, o referido doutor, de 

cabeça para baixo, um texto em grego, uma "vamp" e algumas pequenas ilustrações científicas): "O 

incompreendido cientista/ foi enlouquecendo devagarzinho, / sem se dar conta/ de seu estado 

lastimável". 

 Mas, se há um diálogo evidente com Jarry e os fumistas, essa montagem gráfico-narrativa 

sobre o destino do Doutor Piracicaba parece exemplificar, na medida, o método de composição e a 

forma de humor gráfico-verbal que singularizam o trabalho de Carlos Felipe Saldanha. Pois é no 

sentido de uma reapropriação peculiar da "arte do emblema" que se encaminham, nas suas 

 Cf. Daniel Grojnowski, “Lê rire moderne à la fin du XIXe siècle”. IN: Poétique 4, Paris, Seuil, Nov. 1990.80
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historietas e almanaques, o enlace entre poema e imagem, escrita e figuração. Assim como a sua 

contraposição de pequenos quadros autônomos à sequencialidade linear que costuma estruturar a 

forma-livro.  

Pois, nesses escritos e desenhos, mesmo quando se trata de relatos ou sequências, e não de 

séries de figuras ou oráculos, o fundamental é sempre alguma "figurinha", algo dentro de um 

quadro que se recorta na página. Daí a preocupação constante de Zuca com a delimitação de 

alguma moldura, por vezes duas, de quadros e requadros em torno dessas figuras, dos nomes que 

lhes atribui e de alguma historieta que funcione à maneira de síntese pseudobiográfica. 

Sublinhando, assim, o papel dessas unidades pictórico-verbais na organização interna dos folhetos. 

Assim como a relação obrigatória, a mútua referência, que nelas liga o título (inscriptio), à imagem, 

às “figurinhas”, e ambos à explicação mais extensa (o relato, o oráculo, o poema) que os 

acompanha. E que parece funcionar, assim, à maneira de uma legenda (subscriptio). Assim como o 

conjunto todo parece funcionar como uma espécie de carta de baralho à qual se anexam título e 

explicação. Por vezes, no entanto, como nos três oráculos destacados, a legenda se acha colocada 

não sob a ilustração, mas na página ao lado, como uma espécie, por vezes contraditória, de 

duplicata verbal. Por vezes, ao contrário, dependendo do tamanho da folha empregada pelo escritor, 

emparelhando-se dois desses quadros em cada página, como em “Pindorama” (definido por ele 

como “um jogo de tarot multissecular”) e “Serafim de Cartola” (“poderosíssimos oraklo”). Por 

vezes, como nos “Repentes Minimalistas”, a página é única, mas o título aparece duplicado, em 

alemão, junto à imagem, e, em português, junto ao poema-legenda. 

 Talvez se possa pensar, então, com relação a esses quadros com título e legenda de Zuca 

Sardana, em "imagens para ler"  (para empregar uma expressão utilizada por Peter Bürger ao 81

comentar as fotomontagens de John Heartfield). Numa espécie de atualização crítica do emblema, 

na qual a mútua referência dos três componentes (inscriptio, subscriptio, imago), em vez de 

tranquilizar a sua recepção, parece, ao contrário, ampliar sua instabilização. Por vezes fazendo-se 

de uma disparidade interna o dado central, como em "Fantasma", um dos oráculos do Conde Arpad, 

 Bürger, Peter. Theory of The Avant-Garde. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, p. 75.81
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no qual todos os elementos imateriais ou cósmicos vão sendo submetidos a inclemente 

materialização (o próprio fantasma é um “remendo/ do lençol no outro mundo”, as estrelas têm 

“dores de lumbago” e “reumatismo”, Saturno “artrite” e Urano “dor de dentes”). Até concluir-se, ao 

final, que "não há onde se escape/ até mesmo o Nada/ tem seus achaques". Por vezes repetindo-se 

tantas vezes, sob figurações diversas, a mesma historieta ou quadro - como a "Balada da Senhora de 

Touca" ou a história do Aranhão e da Mosca Azul - que ele vai aos poucos se desmontando.  

  Processo de composição-por-desestruturação de que não se poupam, como já se assinalou, 

nem livro, nem leitor, nem qualquer possível figuração autoral. E de que são exemplares, por 

exemplo, os pseudo-reclames constantes da própria poesia. “Os livros aqui do Mestre/ são produtos 

de alto valor/ analgésico e desintoxicante, recomendados pelos médicos/ para as pessoas fracas do 

estômago/ (ou do duodeno),/ convalescentes, crianças”: anuncia-se em “Recomendação 

Médica” (de A Eminência Griz). “Nosso Autor garante/ execução cuidadosa/ de prescrições de 

poemas/ de qualquer gênero/ para todos os países. //Envio rápido/ correio expresso/ entrega a 

domicílio”, informa outro poema – “Prescrições”- do mesmo folheto. Por vezes Saldanha diverte-se 

em disseminar explicações. “Esse Spholhetto vem rebater/ as falsas idéias de que nossos escritos 

são volutas inconseqüentes/ do vôo efêmero/ de uma mosca azul...”, lê-se em “Pilares da Sciência 

Phynanceira”. “Quer pareçam poesias, fábulas ou cartolinas, todos estes escritos e garatujas são 

Repentes... folhas mais ou menos sparsas que nossas charmosas leitoras e nossos dinâmicos leitores 

poderão atacar, quer pela direita, quer pela esquerda deste Folheto que sempre traz as últimas 

notícias de qualquer sexta-feira”, avisa-se em “Teste dos Sete Erros”. 

Por vezes focaliza-se e desmonta-se o processo mesmo de escrita e leitura. Como em "Este 

Livro", texto incluído em Os Mystérios, no qual se fala de um leitor que o apanha na estante e 

folheia, folheia, folheia, sem encontrar nada escrito. Até que, com o tempo, as folhas vão caindo, 

caindo, e voando, todas elas, pela janela. Só restando, por fim, a capa, que dá, por sua vez, uma 

cambalhota enquanto deixa escapar uma risada abafada. Lembre-se, ainda, nesse sentido, de 

"Ellypse Mineira", texto no qual se pede ao leitor que não diga nada (“Não me digais mais nada,/ 

sóbrio leitor/ discretíssima leitora...”), porque do sujeito do poema, de quem talvez se aguardasse 
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alguma revelação (“Mas... não seria talvez eu afinal quem supostamente/ contaria qualquer 

coisa?”), se poderia esperar o mesmo: "Tampouco eu!.../ (podeis estar tranquilos...)/ nada direi". 

Outro exemplo, mas, desta vez, de auto-anulação exclusiva do sujeito, é "Mortos Remoçados", um 

dos últimos poemas de Esfinge Gorducha. Nele fala-se do monto em que se “abrem as tampas dos 

sepulcros” e todos os mortos pulam para fora para dançar num forró funéreo, enquanto “a Morte de 

raiva rola”. Todos participam, exceto exatamente aquele que conta a história. Pois, se o sujeito do 

poema também ouve um clarim “que soa e soa”, “resfolegando as notas”, prefere continuar 

dormindo, enquanto imagina tratar-se tudo aquilo apenas de um bando de "gaivotas peregrinas/ a 

pouco e pouco aqui acolá / de branco bostejando minha tumba".  

 Este oráculo de Esfinge Gorducha funciona, evidentemente, ao mesmo tempo, como um 

memento mori, ao encerrar na tumba o próprio sujeito lírico. Apresentando-se como mais um dentre 

os muitos exercícios de humor negro que se multiplicam nos folhetos de Saldanha. É o caso 

também de "Os deuses eles mesmos morrem", de Osso do Coração, uma apropriação, em português 

com sotaque alemão, do tema do "convite amoroso" ("Depressa/ Zorra Morrena/ é breziza amar"), 

que, mesclado, em geral, a alguma profecia ameaçadora característica ("Os Deuses eles mesmos 

morrem/ mas os vermes soberranos/ demorram roendo/ roendo..."), costuma justificar a pressa 

amorosa com o argumento de que a vida e a juventude passam rápido. Mas a diferença aí – que faz 

de um convite amoroso um aviso fúnebre - é o fato de não ser propriamente à amada renitente, mas 

sobretudo ao próprio sujeito, que, a rigor, se dirigem os versos finais: "Os vermes son klientes/ o 

koveirro kafeton// Só sobrram no vento/ velhos trrapos/ nossas almas pendurradas/ no arame 

farpado do kintal sburrakado/ do Palácio de Pluton".  

Passa-se, assim, do convite amoroso a uma meditação sobre a morte, mudança cujo caráter 

melancólico se vê, entretanto, minado, de dentro, pelo emprego de uma pronúncia germanizada e 

pela proliferação tipográfica dos "Rs" e do "Ks". E, é claro, pelo rebaixamento propositado (velhos 

trapos, quintal esburacado) do cenário e das figuras dos amantes, de um lado, e do próprio topos do 

“convite amoroso”, como também do tom geral do poema, de outro. Assim como, pensando em 
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“Mortos Remoçado”, a paralisia funérea do sujeito se acha contraposta aos detritos lançados pelas 

gaivotas, e a imagem de brancura da tumba reforçada pelas fezes dos pássaros.  

Reforça-se, desse modo, um movimento de auto-ironização de que não escapariam sequer as 

imagens mais recorrentes ou os processos de contrassignificação ativados habitualmente por Zuca 

Sardana. Sendo exemplar, nesse sentido, um pequeno conto como "Osso do Coração", no qual 

trabalha, mais uma vez, com a imagem da escrita como teatro. Nele, enquanto a "tragédia vai de 

mal a pior", e todos os personagens vão caindo mortos, o Rei Ricardo caminha entre os cadáveres, 

senta-se ao trono e explica ao Astrólogo Saturnino por que, mesmo depois de nove flechadas, 

quatro decapitações e sete envenenamentos, tinha que continuar vivo. “Esta é que é justamente a 

tragédia”, diria, “para cumprir o meu destino, eu preciso sobreviver até depois que todos morram, e 

caia o pano sobre o Ato Final” . Pois “só depois de tudo acabado” é que caberia a ele arrancar o 82

coração do peito, raspar com a faca as pelancas que ainda sobrassem, até só restar o osso. Só então, 

mesmo sabendo disso desde a metade da peça, é que poderia cumprir o desígnio de gravar "no osso 

do coração" o que ninguém queria saber: "que todo o mundo se matou por ilusão, por teimosíssima 

ilusão" . Diante da indagação do astrólogo, curioso sobre quem o leria, então, tendo em vista que 83

já estariam todos mortos, o rei responde sem qualquer pathos, com simplicidade: "Ninguém, 

Saturnino. O Cão Piloto herdará o osso e o esconderá num buraco, no fundo do quintal". 

A observação final aponta, não é difícil perceber, para a recepção restrita com que tem 

contado o próprio Carlos Felipe Saldanha, assim como para uma autoconsciência tão intensa que 

parece impelir seus textos e desenhos necessariamente em direção ao cômico. Mas parece funcionar 

também como um modo de figuração indireta e exemplar da anatomia da forma-livro e da escrita 

literária (“raspo com a faca tod’o presunto e pelanca que ainda lhe sobrar”), e do imbricamento 

entre experiência artística e exploração sistemática das suas bases materiais e de seu processo de 

produção (“gravo no osso do coração”), aspectos que costumam caracterizar não apenas os repentes 

 Saldanha, Carlos Felipe. Osso do Coração. Campinas, Editora da Unicamp, 1993, p.157.82

 Id. Ibid., p. 157-158.83
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e folhetos de Saldanha, mas, igualmente, outras formas de escrita em negativo, como as dos não-

livros de Sebastião Nunes e Valêncio Xavier.  

Anatomia semelhante também, esta de “Osso do Coração”, à que esses não-livros 

submetem, necessariamente, uma crítica literária que, baseada numa compreensão estreita da “arte 

como representação”, e numa separação idealista entre a obra e sua fisicalidade, parece posta a nu 

diante de trabalhos nos quais se trata de “no fora, ver o dentro e, no dentro, o fora”, nos quais as 

propriedades materiais acionadas são parte integrante do seu campo imaginativo e da sua 

textualidade. E nos quais, tendo em vista sua sistemática desconsideração, a própria configuração, o 

próprio processo de formalização, passam, com freqüência, por processos de desmontagem e por 

uma negação reiterada dos seus meios e suportes materiais de referência. Sobretudo no que, nesses 

meios, parece interagir com os padrões do livro convencional. O que, do ponto de vista da 

investigação crítica, parece emprestar a ela, também, no seu enlear-se pela matéria, uma orientação 

negativa por vezes semelhante. E, como se procurou ensaiar aqui, um modo de contra-leitura que 

passe exatamente por esse “não”.   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

*(Ensaio incluído em A Historiografia Literária e as Técnicas de Escrita: Do Manuscrito ao 

Hipertexto, livro organizado por Flora Sussekind e Tania Dias, e editado pela Casa de Rui Barbosa 

e pela Editora Vieira & Lent em 2004). 


