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[...] De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse 

apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, 

e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece? 

Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode 

pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a 

olhar ou a refletir. Talvez me digam que esses jogos consigo 

mesmo têm que permanecer nos bastidores; e que no máximo 

eles fazem parte desses trabalhos de preparação que 

desaparecem por si sós a partir do momento em que produzem 

seus efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a 

atividade filosófica – senão o trabalho crítico do pensamento 

sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar saber 

de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente 

em vez de legitimar o que já se sabe?  

(FOUCAULT, Microfísica do poder, p. 13) 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa a obra de Raduan Nassar, contextualizando-a no cenário literário 

nacional e focalizando a posição de um escritor que, de forma singular, opera uma crítica 

radical ao papel historicamente cumprido pelos intelectuais na sociedade brasileira. A 

dissertação detém-se, principalmente, na leitura de Um copo de cólera, buscando 

compreender de que forma esta novela entrelaça as relações de gênero às questões da 

representação do intelectual. O trabalho interpretativo aqui desenvolvido inclui o paratexto de 

sua obra, com o objetivo de deslindar as tensões e as infinitas relações dialógicas entre a 

literatura e as experiências do autor. A questão das relações de gênero é estudada a partir da 

noção de alegoria, tal como formulada por Walter Benjamin, uma vez que a crise da 

representação do intelectual é encenada pela obra de Nassar a partir da associação dos hábitos 

e estratégias de consagração da classe letrada ao universo feminino, ora considerado como o 

reino da dissimulação, ora como um espaço de resistência aos valores patriarcais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Raduan Nassar, representação do intelectual, alegoria.  

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study analyses the works by Raduan Nassar, contextualizing it in the national literary 

scenery and emphasizing the attitude of the writer who, in a singular way, makes a radical 

criticism to the historically fulfilled role of the intellectual in the Brazilian society. The 

dissertation is mainly concerned about the reading of Um copo de cólera, trying to understand 

the way this novel establishes the relationships of genre to the questions of the representation 

of the intellectual. The interpretative work developed here includes the paratext of his work, 

with the objective to see the tensions and the infinite dialogic relationships between literature 

and the author‟s experiences. The question of the genre relationships is studied through the 

notion of allegory, as it was formulated by Walter Benjamin, since the crisis of the intellectual 

representation is acted out in the work of Nassar through the association of the habits and 

strategies of celebration of the literate class to the feminine universe, considering it either as a 

kingdom of dissimulation, or as a space of resistance against the patriarchal values. 

 

KEYWORDS: Raduan Nassar, representation of the intellectual, allegory. 
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“Há sempre um copo de mar  

 para um homem navegar” 

(Jorge de Lima) 

 



 

 

 

 

 

 

 

É a partir de 1964 que as esquerdas brasileiras se reúnem formando uma frente ampla 

para rejeitar qualquer forma de ditadura. Nessa perspectiva, é demarcada a necessidade de um 

novo programa de participação política afinado com os novos tempos. A reflexão que 

acontece no plano ideológico pós-64 aponta para mudanças significativas no plano artístico. 

A década de 70 e a primeira metade da década de 80 – período em que as formas 

democráticas de vida estão cerceadas pela ditadura militar, no Brasil – apresentam um cenário 

propício para se reinvestir, em linhas gerais, nas discussões a respeito da crise do sujeito 

moderno e das novas configurações exigidas pelo processo de internacionalização do capital, 

que permeiam os mais diversos âmbitos. Tais configurações abalam a noção de identidade 

individual e podem ser vistas também como sintoma da falência das grandes narrativas de 

finalidades universalistas.  

O escritor paulista Raduan Nassar, dentre outros, promove um deslocamento temático, 

que causará uma ruptura no processo evolutivo linear do modernismo, e a exploração de 

novas formas expressivas da linguagem, trazendo o foco para o sujeito, para a relação 

intrínseca deste com a linguagem, com as formas de se colocar diante do conhecimento e das 

verdades legitimadas, expondo as ideologias que vestem e despem os indivíduos, iluminando 

as coxias do discurso. 

Os textos de Nassar parodiam os lugares e papéis estabelecidos e legitimados pelos 

poderes instituídos, colocam outras formas históricas de articular as relações intersubjetivas, a 

realidade e os discursos sobre ela. Através do exercício com a linguagem, a produção literária 

de Nassar e, particularmente, a novela Um copo de cólera trabalha as oposições maniqueístas 

de modo a expor sua fragilidade e insuficiência, abrindo mão dos grandes temas universais e 

utópicos da modernidade, assim como do otimismo social edificante, constitutivo e comum à 

literatura moderna. Esses textos não vão se expressar pelos “tons grandiloqüentes” e pelos 

exercícios de “alta retórica”, tão presentes nas produções desse período, como chama a 

atenção Silviano Santiago em Nas malhas da letra (2002); ocupam-se, sim, com as 

microestruturas de repressão do poder e com o controle subliminar da sociedade através dos 
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meios de comunicação de massa e, em especial, da imprensa que, por muito tempo, alia-se às 

forças repressoras. 

Evidenciando a descoberta da violência do poder sob as suas várias formas – globais e 

locais, centralizadas, como também, nas pequenas coisas do cotidiano –, a produção literária 

de Nassar traz em seu grito colérico, melancólico e agônico, contraditoriamente, “o grito de 

alegria” – sinal de vitalidade da nossa produção literária, nesse período de horror, marcado 

pela ditadura e pelo autoritarismo militares, em que os meios de comunicação se aliam ao 

poder totalitário. Alegria, como explicitada por Santiago (2002), no ensaio “O poder e a 

alegria”, que vem em forma de deboche, gargalhada, na paródia, na escrita alegórica, no 

paradoxo do corpo que busca prazer e gozo na própria dor, como indica a lição nietzschiana. 

A análise da novela de Nassar faz-se pertinente pela necessidade de releitura dos 

modelos antes estáveis e inabaláveis, oriundos do processo de fundação da sociedade 

ocidental de tradição burguesa, capitalista, patriarcal, pautada no pensamento socrático, de 

extrema valorização do pensamento lógico e da dialética excludente – matriz do cientificismo. 

Interessa neste trabalho problematizar a forma como está encenada a representação do 

intelectual através das relações de gênero, na ficção de Raduan Nassar. Estaria essa 

dramatização pondo em xeque os papéis atribuídos ao intelectual moderno, através do 

contraponto homem e mulher? Ou estaria essa narração expondo as contradições e tensões, 

criticando o embaralhamento e as contaminações das ideologias que circulavam naquela 

época, no caso, o socialismo marxista que, por longo tempo, alimentou os partidos das 

esquerdas brasileiras e o movimento feminista, que ganhava, a nível internacional, cada vez 

mais espaço e que fazia uma leitura crítica da abrangência do domínio masculino, aquele que 

envolvia todas as instâncias sócio-político-culturais, assim como histórico-teóricas? 

Buscando responder à pergunta central, este trabalho incidirá seu foco em Um copo de 

cólera, entrelaçando na discussão o romance Lavoura arcaica (1975) e os contos “Menina a 

caminho”, “O ventre seco”, “Hoje de madrugada”, “Aí pelas três da tarde” e “Mãozinhas de 

seda”, por perpassar nesses demais textos o universo de personagens que também vivenciam 

experiências conflitantes no exercício dos papéis atribuídos a homens e mulheres.  

Pensar a questão levantada nesta dissertação exige que se situe a produção literária de 

Raduan Nassar no contexto da literatura brasileira, precisamente nos anos 1970. Também se 

faz importante uma reflexão sobre o intelectual Raduan Nassar, que exerce uma crítica à 

esquerda militante, por seu dogmatismo, assim como problematiza questões como a inserção 

e a atuação do movimento feminista no âmbito global e no da sociedade conservadora 

brasileira, em particular. Significativo é o fato de que, enquanto intelectual, ele opera uma 
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crítica a esse campo, de dentro do próprio campo. E essa representação e crítica da postura do 

intelectual passa pela figura feminina, metáfora da sua condição paradoxal e simulada, como 

veremos ao longo desta dissertação. 

O Capítulo 1 – “Arte e vida: uma danação sem fim...” – comenta a produção artística 

de Raduan Nassar, evidenciando as tensões e relações dialógicas infinitas entre a literatura e 

as experiências do autor; o Capítulo 2 – “Um copo que irriga uma lavoura árida” – 

contextualiza, no cenário literário brasileiro, o escritor, o intelectual e a sua novela Um copo 

de cólera, buscando compreender de que forma esse texto tece as relações de gênero nas 

questões da representação do intelectual; o Capítulo 3 – Um olhar alegórico – analisa a 

novela de Nassar sob a perspectiva de leitura e de crítica alegóricas – no sentido pensado por 

Walter Benjamin – para enfocar e problematizar a representação do feminino nos textos deste 

escritor. 

A prática de leitura aqui proposta compreende a literatura como um fato cultural capaz 

de ser desdobrado, deslocado, ressignificado e conectado com as demais linguagens, revendo 

e dessacralizando o cânone literário instituído. Visando a um estudo das questões levantadas, 

pretende-se ler Um copo de cólera cotejando-o com entrevistas dadas pelo escritor, assim 

como com todo material que possa contribuir para ampliar essa leitura.  

É nesse campo de forças polarizadas por demandas tanto de ordem cultural como 

política que se pretende uma abertura enunciativa relacionada à inserção do intelectual no 

texto por ele assinado. Entretanto, cumpre deixar claro que, aqui, o lugar de enunciação é a 

literatura e o objeto de pesquisa, a novela Um copo de cólera, destacando, ainda, a 

importância do uso freqüente de citações das obras desse autor e de trechos de suas 

entrevistas
1
, relevantes para as análises aqui encaminhadas, ressaltando que algumas delas se 

alongam por constituírem um discurso em fluxo contínuo e intenso, de forma que interrompê-

las comprometeria seu sentido e natureza. 

Não se pretende, nesta dissertação, uma abordagem estrita das questões do conflito 

particular de gêneros. Este conflito permite acionar, também, para além do que a narração 

propriamente aponta, as paradas acidentadas das economias imaginárias e subjetivas, das 

tramas simbólicas, colocando em evidência um sujeito em crise, a perda da identidade, das 

referências simbólicas da Nação, das filiações e da representação, o esvaziamento do papel do 

                                                           
1
  No decorrer do trabalho, para melhor identificar as obras em destaque e evitar a repetição constante serão 

utilizadas as seguintes siglas para referenciar as citações das obras do autor, as quais estarão destacadas das 

demais citações pela utilização do itálico: Lavoura arcaica (LA), Um copo de cólera (UCC), Menina a 

caminho (MAC). 

O mesmo recurso das siglas será utilizado quando de citações de falas do autor nas entrevistas aqui referidas 

em Cadernos de literatura brasileira (CLB); na revista Veja (VEJA); e no jornal a Folha de São Paulo (FSP). 
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intelectual, etc. Estes aspectos representam verdadeiras polêmicas e dilemas na cultura e na 

sociedade contemporânea, local e global. Discussões importantes passam a gravitar em torno 

das obras literárias, o que implica um outro modo de trabalhar a razão narrativa, 

diferentemente da História, definindo-se outras formas e outros projetos de escrever a nação. 

Edward Said – palestino naturalizado americano, professor, crítico literário e cultural e 

militante político consagrado, de reconhecimento internacional – chama a atenção para o fato 

de que os intelectuais são representativos não apenas de um movimento social, mas, também, 

de um estilo de vida muito particular. E é na vida pública moderna que podemos acompanhar 

mais prontamente o desempenho social destes, sua forma muito particular de ser e de viver.  

Os romances são, para este pensador palestino, um espaço interessante, talvez, até, o 

mais indicado (porque, em muitos aspectos, mais livre, no que diz respeito às condições de 

representação dos poderes) para observar as primeiras descrições do papel e da atuação do 

intelectual no contraponto pessoal e social. Said (2005) vai buscar, em alguns romances do 

século XIX e do começo do século XX, a percepção deste “novo protagonista da cena 

moderna”, que tanto influenciou e promoveu alterações decisivas na realidade social 

configurada por esses textos. 

Uma vez que não se pode mais, principalmente em se tratando da sociedade moderna, 

desvincular o sujeito do sujeito do conhecimento, assim como ambos – sujeito e 

conhecimento – dos poderes constituídos e constituintes, é pertinente, na perspectiva dos 

estudos realizados por Said (1990), em trabalho pioneiro intitulado Orientalismo, o uso de 

uma consciência geopolítica, seja em textos estéticos, eruditos, econômicos, sociológicos, 

históricos ou filológicos. Nesse trabalho, o autor examina a forma como são constituídos os 

discursos e as interpretações sobre o Oriente, na perspectiva ocidental. Explicita que o 

Orientalismo lida com questões idênticas às levantadas pelos estudos e tendências feministas 

como, por exemplo, a questão da alteridade, tão em voga a partir da década de 1970, e ainda 

bastante presente nos meios acadêmicos e políticos, na atualidade. 

Esse debate ganha consistência com os movimentos anticoloniais, étnicos, raciais, de 

homossexuais, ecológicos, que ampliam suas frentes com o apoio de novas forças políticas 

emergentes. Said reconhece que tanto os estudos étnicos ou antiimperialistas quanto os 

estudos feministas, promovem um deslocamento radical, uma vez que assumem como cerne 

das suas discussões o direito de voz e de auto-representação dos grupos marginalizados, nos 

domínios tanto intelectual quanto político.  

Significativas, ainda, foram as contribuições dos teóricos franceses pós-estruturalistas 

Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida e Julia Kristeva, tanto no que diz respeito às 
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discussões sobre o descentramento e a crise da noção de sujeito, como também, ao fato de 

trazerem à cena, para o debate acadêmico, as idéias de marginalidade, alteridade e diferença, 

razão de, nos últimos anos, ter estado presente, na reflexão teórica das ciências sociais e 

humanas, uma desconfiança atenta em relação a qualquer tipo de hegemonia cultural e de 

discurso totalizante. Esses pensadores, de tradição francesa, somados a outros, de outras 

tradições, exerceram sensível influência nas reflexões e produções teóricas feministas.  

Foucault, por exemplo, colabora com suas análises a respeito da crise das teorias 

clássicas relativas aos conceitos e sistemas de representação e de poder, os quais revelam 

divisão e exclusão, indo ao encontro do papel e do compromisso feministas de visibilizar, 

criticamente, esse mesmo sistema de poder que, em detrimento de certas representações, elege 

e legitima outras.  

Derrida, mais especificamente, dedicou atenção à questão da mulher enquanto o outro, 

analisado a partir do arcabouço que compõe a metafísica ocidental que, segundo sua visão, se 

triparte em: fonocentrismo – o reinado do sujeito ou o primado da voz-consciência; 

logocentrismo – o primado da palavra como lei; e falocentrismo – o primado do falo como 

árbitro da identidade; sem falar no seu procedimento de desconstrução, que aparece como 

uma posição filosófica, uma estratégia política ou intelectual e um modo de leitura, como 

explicitado por Jonathan Culler (1997), uma forma de reverter e intervir na hierarquia da 

oposição clássica binária (em um dado momento), que constituiu a coluna dorsal dos valores e 

instituições ocidentais desde os seus primórdios. 

A produção literária de Nassar parece investir na destituição das falsas certezas, 

lutando contra os clichês. Assim, põe em xeque as utopias, as leis e ordens estabelecidas, 

problematizando a forma como o sujeito se coloca frente ao conhecimento, como este se 

instala como verdade legitimada socialmente, instaurando, pois, a possibilidade ou, até, a 

necessidade do exercício de pensar, assim como a de um outro exercício, tão caro ao mundo 

moderno, o da alteridade, que passa a se constituir pela linguagem, pela enunciação.  

Essa produção contempla, pois, um espaço crítico superposto, embaralhado, atento às 

faces erráticas, que fazem das poéticas mais do que códigos fixados academicamente, mais do 

que categorias convencionais; forja aberturas, fissuras, insinuando-se eroticamente pelas 

fendas do corpo propriamente dito (corpo físico), assim como no corpo da cultura, das 

palavras e dos discursos – todos atravessados pelas diversas instâncias do poder, na 

perspectiva foucaultiana, como explicitada em sua obra A vontade de saber.  

Entende-se, aqui, que o poder é absolutamente material e intrínseco às relações 

humanas, que ele não corresponde a uma superestrutura, como mecanismo ideológico, mas 
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que as relações de poder emanam das próprias relações sociais – econômicas, políticas, 

familiares, etc. A partir dessa visão, o esquema simplista da relação dominador/dominado não 

consegue dar conta desses mesmos mecanismos do poder, uma vez que dominador e 

dominado são agentes e pacientes, visto que ninguém exerce o poder impunemente. Da 

mesma forma, ninguém é apenas passivo, quando se trata dessas relações. Na produção 

literária nassariana, e, particularmente, em Um copo de cólera, podemos perceber quão 

dinâmicos e fluidos são esses lugares e papéis. 
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ARTE E VIDA: UMA DANAÇÃO SEM FIM... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] e se há farelo nisso tudo, posso assegurar, 

pai, que tem também aí muito grão inteiro. 

(Lavoura arcaica, p. 165) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nassar, na sua escassa produção literária, reúne elementos que possibilitam a 

reintrodução da reflexão sobre a corporalidade nos discursos e nas práticas, através da 

inclusão das “forças rebaixadoras e desespiritualizadoras”
2
 e da reincorporação do caos e do 

acaso à liberdade demandada pelo acontecimento artístico. Como bem registra Ítalo Moriconi: 

 

Na esfera da cultura, tal como definida pela sociologia e pela antropologia, 

os valores são estratégias discursivas para afirmação de forças e para a 

contestação de forças por outras forças. Essas forças atravessam 

transversalmente todos os corpos pulsionais – individuais, grupais, 

territoriais. (1998, p. 69). 

 

 

O corpo, inclusive o corpo do texto Um copo de cólera, é pura antítese; surge como 

limite e resistência, território e campo de forças de diversas ordens que atuam em demandas 

várias, realizando a encenação de uma dialética visceral em convulsão: “[...] o corpo é vivido 

como antítese de todas as ilusões fantasmáticas, afetivas e filistéias, corporificadas no sistema 

de objetos cultuados” (MORICONI, 1998, p. 69). Essas forças não podem ser 

desconsideradas: estão em permanente alteração e relação, são remapeadas a partir de 

distribuições e redistribuições dos fluxos pulsionais e passionais, através da disputa de 

espaços entre valores inscritos em poderes vários. Nessa perspectiva, a narrativa de Nassar é 

vista e tomada aqui, na busca de se compreender os campos e relações de forças que atuam 

nos acontecimentos e estão incorporados nos discursos, pois sabe-se que todo e qualquer 

enunciado está situado dentro de um campo de forças. 

A tensão visceral e agônica encenada em Um copo de cólera é construída a partir do 

embate ambíguo que se constitui através e entre os valores de afirmação da pós-modernidade 

e os valores de resistência ou de nostalgia do moderno. Ambigüidade que é inerente ao 

próprio ponto de vista pós-moderno, como afirma Moriconi, pois “trabalha ao mesmo tempo 

no sentido de estender e de desconstruir as razões nucleadoras da modernidade” (1998, p. 64).  

                                                           
2
  Expressão tomada de empréstimo a Italo Moriconi (1998, p. 69). 
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Esta ambigüidade sempre atuante em dualidade agonística, talvez insuperável, de 

pulsões que atuam no corpo e entre os corpos da cultura será acionada, neste trabalho, através 

da leitura alegórica dos dualismos concorrentes, na esteira das questões de gênero, ainda 

numa perspectiva binária tradicional – em contraponto com o ser humano desdobrado em 

homem/mulher, masculino e feminino e de modernidade e pós-modernidade. 

Alguns críticos literários consideram a obra de Nassar (e alguns, também, a sua 

pessoa), como um iceberg – massa deslocada e diferenciada da produção literária do período 

em que foi produzido –, como faz Sabrina Sedlmayer, que destaca o lugar solitário e a 

alteridade que instaura o romance de estréia desse autor, Lavoura arcaica, com relação à 

produção da literatura brasileira, de 1970 até os dias de hoje: “[...] bloco que se desprendeu de 

uma massa maior e que vaga errante, apenas encostando-se em outros pedaços de textos” 

(1997, p. 13). 

A parca, mas significativa, produção literária de Nassar – um romance: Lavoura 

Arcaica; uma novela: Um copo de cólera e um livro de contos: Menina a caminho – aparece, 

pois, como um copo para irrigar uma lavoura árida – a literatura brasileira –, endurecida, 

entregue ao sol escaldante do viés racionalista universalizante que aposta na ideologia de 

futuro e do engajamento político, ancorado sempre no binarismo excludente e na tão batida 

“exploração do homem pelo homem”, de matriz marxista, que, por tanto tempo, nutriu a 

literatura moderna rotulada como regionalista e, mais tarde, a literatura de memória dos 

exilados, que envolvia a tensão explícita entre o indivíduo e o Estado.  

Nassar rompe com os marcadores de uma mimese ainda submissa à relação de 

semelhança e de similitude que, por tanto tempo, sustentou a episteme clássica, as formas da 

estética realista e naturalista de representar, refutando as relações diretas e objetivas entre 

significante e significado, ação e reação, ancoradas numa relação dicotômica, tão cara ao 

Estruturalismo. 

Quando esse escritor se refere ao fato de que as formas de controle da individualidade 

estão cada vez mais aprimoradas e sofisticadas, aponta para a necessidade de se escapar da 

rotina burocrática, defendendo o espaço da literatura como “outro papo”, aquele que deve 

assumir a contramão do pragmatismo das ciências exatas. Mostra-se, assim, em sintonia com 

as demandas subjetivas e afetivas do sujeito, que são determinantes para se recortar e eleger 

determinados temas, palavras e os “outros componentes da escrita”: “Os temas que elegemos, 

o repertório de palavras que usamos, além de outros componentes da escrita, tudo isso passa 

pela triagem dos nossos afetos. A literatura não precisa rastrear as ciências exatas, nem vejo 

como, literatura é outro papo.” (CLB, p. 37). Talvez, para ele, a literatura ocupe (ou tenha 
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ocupado?!) este espaço possível e clandestino, de ruptura, de desburocratização, um território 

para se exercitar a crise do humanismo.  

Assim como outras desse período, a produção desse escritor nos faz quebrar o elo da 

continuidade anteriormente estabelecida, no que concerne à temática, ao tratamento e à 

relação que se dá, no nível da linguagem, entre palavras e coisas. Seus textos nos 

proporcionam um encontro exótico com outro pensamento que, ao se apresentar como outro, 

nos atualiza quanto ao limite e à fragilidade do nosso, apontando para o estranhamento e, 

mesmo, para a nossa dificuldade de pensar esse outro. A produção nassariana, pois, 

contempla sempre situações que levam a pensar em que coisa é impossível pensar e por quê; 

expõe, de maneira extravagante, “encontros insólitos” e “o que há de desconcertante na 

proximidade dos extremos ou, muito simplesmente, na vizinhança súbita das coisas sem 

relação”, como quer Foucault (1992, p. 5-6). 

Nassar expõe, na sua produção literária, que os espaços anteriormente comuns dos 

encontros se acham arruinados – as relações indivíduo e sociedade, indivíduo e Estado, 

homem e mulher, pais e filhos, filho e família, mundo infantil e mundo adulto, juventude e 

velhice, etc. –, as filiações desconectadas, as gerações em choques, as utopias estranguladas. 

Semelhante a Borges, Nassar visibiliza em seus textos que o impossível não é a vizinhança 

das coisas, mas, sim, o lugar onde elas poderiam avizinhar-se, ou seja, a linguagem, a 

enunciação. 

A linguagem literária, ao desdobrar as coisas, abre espaço ao impensável, explicita 

referências a paradoxos conhecidos que jamais se chegará a definir. Um copo de cólera, em 

particular, é uma narrativa na qual algumas situações vividas pelo personagem coincidem com 

aquelas vividas pelo escritor. Na novela, o personagem central mora numa chácara onde cuida 

de animais e do cultivo das plantas, tal qual o escritor que, ao declarar encerrar, de modo 

“voluntário” e precocemente, a sua carreira literária, passa a morar na zona rural, também 

cuidando de plantas e bichos, labor ainda associado, pela crítica, à sua criação poética. 

Filho de libaneses comerciantes que antes trabalhavam na agricultura, em seu país de 

origem, esse escritor, nascido em 1935, no interior paulista, escreve, no início dos anos 1960, 

seu primeiro trabalho literário: o conto “Menina a caminho”. Em 1964, ano do golpe militar 

no Brasil, faz uma viagem ao Líbano para conhecer a aldeia de seus pais, um lugar 

basicamente agrícola, depois de recusar a proposta de trabalho intelectual, como docente, do 

Departamento de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 

São Paulo (USP), por entender essa atividade como um desempenho de uma função de poder: 

a do mestre. 
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A sua história familiar e pessoal revela, portanto, uma convivência ou relação muito 

próxima entre a atividade intelectual e a manual, o que não corresponde, na divisão social do 

trabalho, particularmente nos países periféricos, às figurações que se tem em torno do 

intelectual moderno, para o qual é desqualificado o trabalho braçal. Ao contrário, a Raduan 

Nassar, tais atividades sempre foram familiares e, por isso, não deveria causar surpresa o seu 

gesto, incompreendido, de abandonar, como declara o autor, a atividade literária para “criar 

galinhas e cuidar da terra”. 

Essa reação de surpresa vinda de uma parte da crítica literária e de muitos de seus 

leitores expõe uma visão elitizada da literatura, tida como uma instância superior de 

conhecimento e de relação dos homens com a vida; endossa, ainda, uma representação do 

intelectual como um pensador nobre, lançando sobre essa categoria uma expectativa alta, pela 

suposta capacidade de sempre ter as respostas certas, pronunciar-se sobre as instituições e o 

próprio poder. Busca-se, aqui, um afastamento dessa clave interpretativa, importando trazer a 

trajetória literária desse escritor, entendido como um intelectual, apesar desse “não querer” se 

colocar como tal. 

O ano de 1975 marca a estréia de Raduan Nassar no mercado literário, com a 

publicação do seu romance Lavoura arcaica. Em 1968, o escritor, apesar de não ter fé 

religiosa, inicia leituras do Velho Testamento e do Alcorão – que serão mais regulares e 

sistemáticas em 1972, um ano depois da morte de sua mãe, pela proposta de “leitura 

comentada” que a família faz do Novo Testamento, em reunião semanal da qual participa e 

que vai instigá-lo às primeiras anotações para o romance Lavoura arcaica. Neste ano, Nassar 

já se encontrava bastante envolvido com o Jornal do Bairro – fundado no ano de 1967, ao 

lado dos irmãos e com a colaboração de alguns amigos – o qual, embora assim denominado, 

tinha alcance regional e publicava textos referentes à política nacional e internacional. 

Interessante é o fato de que é no período em que Nassar está atuando no ofício de 

redator-chefe desse semanário que ele incrementa seu exercício literário de modo mais 

criterioso. Apesar de a atividade jornalística e a literária implicarem em tratamento 

diferenciado com a linguagem, o autor declara que o jornal fez com que exercitasse maior 

desprendimento e intimidade com a língua, promovendo a sua exposição a um grande número 

de vocábulos assim como a formas e efeitos diversos produzidos por ela, permitindo, 

inclusive, que ele se destrancasse mais, vencendo, aos poucos, sua grande timidez. 
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Em 1970, escreve a primeira versão da novela Um copo de cólera e os contos “O 

ventre seco” e “Hoje de madrugada”
3
, que mantêm uma forte relação intratextual com a sua 

novela. Tais contos poderiam, tranqüilamente, funcionar, sem comprometer a coerência da 

história apresentada por essa novela, como mais um de seus capítulos ou como um 

prolongamento deles, como partes que suplementariam, eficientemente, o cotidiano do casal 

protagonista da novela, o que se torna possível graças à sua significativa afinidade temática, 

ideológica, de tom, contundência e voltagem poética. 

É tentador analisar a produção literária do autor como um todo complexo e bem 

articulado entre si. Os três únicos livros produzidos por ele revelam uma cumplicidade e uma 

imbricação muito íntima entre os personagens protagonistas (praticamente todos, narradores 

masculinos e em primeira pessoa) e as histórias ali encenadas, de enredo mínimo, dialogando 

com o teatro clássico – que concentra a ação principalmente nos diálogos –, no qual os 

discursos ganham corpo vivo e atuam como personagens. 

Arvora-se a dizer que Nassar escreveu, na verdade, uma única obra, tal o nível de 

entrelaçamento dos seus temas e personagens; personagens que não respeitam o limite físico 

da geografia literária que cada obra impõe. Arrisca-se ainda a dizer que essa rebeldia não se 

restringe apenas aos personagens, que ela alcança o próprio escritor, que não obedece muito à 

já fragilizada demarcação entre vida e ficção. Guardadas as devidas diferenças que a criação 

possibilita, inclusive, a de extrapolar os limites da realidade, criando e dialogando com outras 

realidades, com o que poderia ser ou ter ocorrido, os corpos, aí, tanto dos personagens quanto 

do próprio escritor, se embaralham, se projetam, se prolongam e se confundem, expondo o 

exercício constante da alteridade que a arte permite. 

Suas obras guardam, também, em comum, a perspectiva de duvidar sempre dos 

lugares legitimados pelo poder, tanto no âmbito do corpo sociopolítico, quanto do corpo 

pessoal/particular – territórios que se atravessam e se contaminam –, mesmo que, algumas 

vezes, “pelo avesso”, fazendo uso da ironia ou da paródia para deslocar esses lugares, em 

procedimentos principalmente modernos.  

Os textos de Nassar passam a idéia de que “a vida humana é uma danação sem fim”, 

conforme definido por Octávio Ianni
4
 (CLB, p. 29); sua obra é construída pelo mote que 

                                                           
3
  Esses textos e mais “Menina a caminho”, “Aí pelas três da tarde” e “Mãozinhas de seda” integram a 

coletânea, que leva o nome de um dos textos, Menina a caminho, publicada pela Companhia das Letras, em 

1997. 
4
  Octávio Ianni – como Davi Arrigucci Jr., José Paulo Paes, Alfredo Bosi, Marilena Chauí e Leyla Perrone-

Moisés – participa da entrevista realizada com Raduar Nassar publicada nos Cadernos de Literatura 

Brasileira do Instituto Moreira Salles, no número 2 desta revista, em setembro de 1996, dedicado a esse 

autor.  
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sinaliza que a vida é um jogo infinito e que é preciso, mesmo que tragicamente, continuar 

interrogando. 

A temática, a abordagem, o perfil e o posicionamento ideológico dos protagonistas 

masculinos, narradores-personagens nassarianos, funcionam como desdobramento
5
 e 

suplemento
6
 de uma mesma figura, o que também acontece com relação às figuras femininas: 

a Paula de “O ventre seco” se funde e se confunde com a jornalista de Um copo de cólera e 

com a mulher que aparece em “Hoje de madrugada”. Esta polifonia, que permite que os 

corpos e vozes dialoguem através de “pontes metafóricas”
7
, aponta para as dobras não só dos 

discursos, mas dos próprios corpos, que mantêm a tensão entre o mesmo e o outro. 

Vejamos, por exemplo, uma passagem de “O ventre seco”, na voz do narrador-

personagem: 

 

4. E já que falo em proselitismo, devo te dizer também que não tenho nada 

contra esse feixe de reivindicações que você carrega, a tua questão 

feminista, essa outra do divórcio, e mais aquela do aborto, essas questões 

todas que “estão varrendo as bestas do caminho”. E quando digo que não 

tenho nada contra, entenda bem, Paula, quero dizer simplesmente que não 

tenho nada a ver com tudo isso [...]. (MAC, p. 62-63). 

 

 

Essa passagem poderia, sem nenhum dano à coerência da história, fazer parte da sua 

novela, diria até que “cairia como uma luva”, o que ocorre com muitas outras passagens, pois 

as falas e demandas subjetivas e ideológicas guardam com Um copo de cólera uma relação 

forte e íntima de pertencimento e pertinência, assim como esta, também do mesmo conto: 

 

 

15. [...] Mas contenha, Paula, a tua gula: você que, além de liberada e 

praticada, é também versada nas ciências ocultas dos tempos modernos, não 

vá lambuzar apressadamente o dedo na consciência das coisas; não fiz a 

                                                           
5
  Na perspectiva do conceito derridiano de dobra, como colocado no Glossário de Derrida, supervisionado por 

Silviano Santiago: “O texto, como tecido de traços, mascara outro texto, a princípio oculto: é a „tela que 

envolve a tela‟, mas que deixa esta última emergir quando se desfaz a dobra (ou a prega, ou a ruga). A dobra 

– disposição de fios encobrindo outra disposição que, à mostra, suplementa a primeira – é ausência que tece” 

(SANTIAGO, 1976, p. 26). 
6
  Segundo Derrida, o suplemento constitui-se de uma adição, soma que, no entanto não quer dizer 

complementaridade ou identidade e que se diferencia também da oposição binária em que se fundamenta a 

filosofia clássica, pois esta não abre espaço para a existência de um terceiro termo ainda que este termo 

desorganize este sistema). (...) O suplemento derridiano corresponde, pois, a um significante que é 

acrescentado para substituir e suprir uma falta do significado e, ao mesmo tempo, lhe fornecer um excesso 

necessário. A lógica do suplemento, como defendida por esse pensador francês, só é pensável a partir do 

descentramento (...). É justamente essa ausência de centro, segundo ele, que abre espaço para o movimento 

da suplementaridade, ou seja, o movimento do jogo – das substituições, no campo da linguagem. 
7
  Digo no sentido pensado por Eneida Maria de Souza (2002) quanto à critica biográfica contemporânea. 
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revelação como quem te serve à mesa, não é um convite fecundo a 

interpretações que te faço, nem minha vida está pedindo esse desperdício. 

(MAC, p. 68). 

 

 

E ainda esta, que está em íntima sintonia com a novela, no diálogo travado entre o 

chacareiro e a jornalista emancipada, no capítulo “O esporro”: 

 

9. Pense uma vez sequer, Paula, na tua estranha atração por este “velho 

obscurantista”, nos frêmitos roxos da tua carne, nessa tua obsessão pelo 

meu corpo, e, depois, nas prateleiras onde você arrumou com criterioso zelo 

todos os teus conceitos, encontre um lugar também para esta tua paixão, 

rejeitada na vida. (MAC, p. 65). 

 

 

“Menina a caminho” é o primeiro trabalho literário escrito por Nassar e, praticamente, 

o único escrito em terceira pessoa. Com esse conto, o escritor inicia-se nas letras e assim 

começa a sua trajetória inquiridora, que se lança com a metáfora do olhar nômade da menina. 

Através da menina do conto, o escritor expõe a infância na sua fluidez líquida, na violência do 

não dito, do silêncio que encobre esse corpo, que é visto pelo adulto, ora como 

completamente assexuado, ora como completamente sexuado, apresentando a infância na sua 

peregrinação incessante do olhar, no jogo erótico do esconder/descobrir, o fort-da
8
, estudado 

por Freud. 

Por meio de “tomadas cinematográficas”, o olho-câmera da criança esquadrinha o 

mundo fragmentado, contraditório e autoritário do adulto, que imprime marcas significativas 

no corpo e no imaginário infantil. A menina não deixa de fazer indagações a respeito do que 

esse mundo lhe coloca, expondo, de modo silencioso e implícito, suas dúvidas, medos, 

angústias, prazeres e dores. No universo da criança, os olhos – a visão – são a grande 

ferramenta para se ler a realidade, mesmo que a razão não consiga, ainda, formular um 

discurso coerente nem lógico para explicá-la ou entendê-la. O olho é o grande narrador da 

história. 

A menina do conto praticamente não verbaliza: não fala, apenas age e reage como se 

ainda não fosse gente, como um “bichinho assustado” que se depara com o inusitado, sem 

nota de rodapé explicativa. Seu mundo é muito mais sensação do que razão e o corpo, carente 

                                                           
8
  Brincadeira infantil de desaparecimento e retorno, estudada por Freud, em que um ato é incansavelmente 

repetido tornando-se um jogo em si mesmo. Nesta brincadeira, a criança, por exemplo, arremessa longe um 

carretel para que este lhe seja devolvido e novamente o arremesa para que lhe seja devolvido… Freud 

observou que o prazer maior nesta brincadeira se ligava ao segundo ato. Cf. FREUD, 1995, v. 18. 
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de ser lido e descoberto, lê, ainda de forma precária, basicamente, através das imagens que 

esse mundo externo disponibiliza e que produzem marcas significativas, marcas que serão 

guardadas no arquivo e no acervo muito íntimo desse corpo em formação, principalmente, no 

seu imaginário. Corpo que registra os efeitos sofridos pela exposição ao mundo resultante da 

sua vontade e busca de descoberta e que são promovidos por este mundo adulto, contraditório, 

violento e paradoxal no qual discurso e gestos, muitas vezes, estão em dissonância. 

Em “Menina a caminho”, Nassar já expõe o não-lugar do sujeito – o sujeito como 

estrangeiro – na figura da menina, metáfora de sujeito futuro, na condição de semente, 

entregue aos ventos da errância, ao nomadismo e, portanto, a territórios incertos. O corpo da 

menina do conto, no seu enigma e desconforto, ainda não é ajustado à roupagem social e se 

apresenta na busca inquietante da auto-descoberta; é limitado às pulsões e respostas prontas 

do movimento precário de ação e reação. 

O narrador assume o papel do narrador pós-moderno, na perspectiva de Santiago 

(2002): aquele que se subtrai à ação narrada e age como um repórter ou espectador, narrando 

a ação enquanto espetáculo a que assiste e não enquanto atuante, dono da ação e da 

experiência que é posta em vitrine. Esse lugar – o narrador desse conto não é o personagem-

protagonista, como acontece nas suas demais produções – talvez se mostre insuficiente e 

precário para Nassar, já que ele o abandona nas produções posteriores. No entanto, mesmo no 

caso desse narrador em terceira pessoa, esses lugares – de narrador-espectador e de 

personagem – não estão assim tão rigidamente demarcados, mas, sim, embaralhados: aqui, o 

personagem protagonista, a menina, assume-se enquanto espectadora, que faz do seu olhar, 

filtro da ação narrada, semelhante ao narrador pós-moderno. 

Nessa história, o narrador-espectador observa a menina que observa, recorta e filtra o 

mundo que desfila à sua frente com seus exóticos personagens e cenas. O narrador toma 

“emprestado” os olhos da menina. Eles funcionam como simulação do olho-câmera do 

narrador que, como uma filmadora, capta as cenas do cotidiano, manipuladas pelo narrador-

repórter – voz que “cobre” o que está sendo “filmado” através dos olhos emprestados da 

menina. O uso desse artifício dá dinâmica à narrativa e permite à literatura dialogar com os 

recursos de outras linguagens como, por exemplo, a linguagem cinematográfica. 

 

Vejamos como isso aparece, através de alguns fragmentos do conto “Menina a 

caminho”: 

A menina se encanta acompanhando assim clandestinamente aquela disputa, 

sente um entusiasmo gostoso escondido atrás da discussão. [...] 
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A menina vislumbra um fundo escuro de quintal, um grande círculo fofo de 

palha de arroz, velas acesas na ponta de estacas, os casacas-de-ferro, os 

meninos-trapezistas, e seus olhos piscam de fantasias. (MAC, p. 11). 

 

Acocorada ainda ao lado do cavalo, a menina desvia os olhos da janela e 

alcança, bem afastados, os três meninos arrastando os sacos de palha pelo 

chão de terra, como se fossem três pequenos arados [...].  

Só quando o cavalo distancia as patas traseiras é que a menina repara, 

escondido no alto entre as pernas, e se mostrando cada vez mais volumoso, 

no seu sexo de piche. [...] O susto nos olhos dela aumenta com a gargalhada 

dos carregadores, dois crioulos musculosos e um branco atarracado [...]. 

(MAC, p. 17). 

 

Assustada, a menina busca com os olhos a janela da dona Ismênia, mas só 

encontra a almofada abandonada no parapeito [...].  

[...] já na esquina da rua principal, acompanha dali o caminhão velho que 

vem rodando [...]. O caminhão passa mas a menina continua ali, o dedo 

enfiado no nariz, olhando indecisa pra cá e pra lá. (MAC, p. 18). 

 

[...] Percorre os olhos pela prateleira de espelhos, dirige depois sua atenção 

pro vidro enorme de loção amarela [...] De relance, o olho da menina ainda 

apanha o retrato emoldurado de Getúlio Vargas, pendurado no fundo, 

acima da porta.·(MAC., p. 20). 

 

 

Nesse conto, os olhos-câmera da menina e do narrador estão, paradoxalmente, 

embaralhados e intimamente em diálogo; fundem-se e confundem-se numa trajetória lírica, 

como se o olhar se prolongasse e se estendesse ao alcance de onde o outro parou, promovendo 

a desierarquização e a relativização dos lugares e dos papéis de narrador, personagem, escritor 

e autor. Os jogos metonímicos de olhos e corpos entrelaçam-se e atravessam-se, como que 

dizendo que o sujeito só existe em relação a e a partir do outro. É o olhar que flagra e 

legitima a diferença entre esse eu e esse outro, assim como aquilo que há de semelhança, 

também; é ele que pontua como nos construímos e nos constituímos sob o olhar do outro (e de 

nós mesmos). 

Os fragmentos retirados das últimas páginas desse conto, transcritos a seguir,permitem 

ver a peregrinação do olhar e da menina que continuam a caminho, mesmo com o fim do 

conto: 

 

[...] a menina observa o pai no patamar, de costas, as mãos na mureta, a 

cabeça tão caída que nem fosse a cabeça de um enforcado. A menina 

também vigia os movimentos da vizinha se agitando da cozinha pro quarto, 

aplicando emplastros de salmoura nos vergões da mãe deitada. (MAC, p. 

48). 
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No banheiro, a menina se levanta da privada, os olhos pregados no espelho 

de barbear do pai, guarnecido com moldura barata [...] Acocora-se sobre o 

espelho como se sentasse num penico, a calcinha numa das mãos, e vê, sem 

compreender, o seu sexo emoldurado. Acariciando-o demoradamente com a 

ponta do dedo, os olhos sempre cheios de espanto.  

A menina sai do banheiro, anda pela casa em silêncio, não se atreve a 

entrar no quarto da mãe. Deixa a casa e vai pra rua, brincar com as 

crianças da vizinha da frente. (MAC, p. 49). 

 

 

O olhar faz ver o outro e a nós mesmos e nos coloca em xeque diante do exercício 

socrático do “conhece-te a ti mesmo” que, como chama a atenção Foucault, no seu livro A 

hermenêutica do sujeito (2004), é a fórmula fundadora das relações entre sujeito e verdade – 

e, acrescenta-se, do tão necessário exercício da alteridade. 

Neste primeiro trabalho de ficção, Nassar se valeu de reminiscências da sua cidade 

natal, Pindorama, localizada no interior de São Paulo. Em entrevista, discorre sobre o mote 

desse seu mais longo conto (com quase 50 páginas; a sua novela possui 85), dedicado à sua 

ex-professora primária Laura de Souza Chauí, mãe de Marilena Chauí, contando que 

vivenciou um episódio que muito o marcou na infância – um fato que nunca tinha dividido 

com ninguém e que, como ele mesmo diz, tentou “exorcizar” através da literatura. 

Trata-se de uma situação que, na verdade, ele não conseguiu ver, nem entender direito, 

pois apenas detectava os gritos e o som de uma pessoa sendo espancada. Esse acontecimento 

o angustiou profundamente e, por muito tempo, rondou o seu imaginário, razão que, talvez, o 

tenha provocado a preencher estas lacunas e a utilizar o sentimento mobilizado por esta 

situação, escrevendo. Talvez o texto tenha sido motivado pela vontade de tradução e reflexão 

sobre a existência, quem sabe, na tentativa de organizar sua narrativa pessoal. A seguir, o seu 

relato: 

 

Eu tinha sete ou oito anos e estava no alto de um pé de laranja, no fundo do 

nosso quintal, quando ouvi gritos de uma mulher que estava sendo surrada 

no quintal do vizinho, talvez junto ao fundo da casa dela. Eu ouvia o estalo 

das chicotadas, mas não conseguia ver nada devido aos pés de mamona que 

se interpunham, do lado do vizinho. O fato de eu não conseguir ver a cena, 

nem identificar as pessoas, deve ter me traumatizado mais fundo. Eram só 

gritos e chicotadas. Eu não sabia naquela idade o que era angústia, mas foi 

com certeza angústia o que senti, pois desci da laranjeira, entrei em casa e 

me joguei na cama a tarde inteira. (CLB, p. 28). 

 

 



 

 

 

30 

A produção literária de Raduan Nassar faz pensar na relação imbricada do escritor 

com a sua própria experiência e desta com a literatura, questão sempre tratada nos encontros 

informais de seu grupo de amigos, que atravessava a noite discutindo política e literatura. 

Na narrativa pós-moderna, assume-se a técnica do voyeurismo e do roubo sem culpa, 

sem o estigma de literatura menor ou inferior. Na narrativa tradicional, como chama à atenção 

Walter Benjamin (1984), a lição da experiência pessoal é fonte geradora dos relatos, enquanto 

o romance moderno narra o fim da experiência, o que vai levar aos empréstimos de olhares e 

memórias alheios, suprindo-se, dessa forma, a falta de narrativas pessoais, de fatos novos e 

interessantes para se contar. Isso motivará os saques das histórias de outros escritores, a 

apropriação de cenas vividas em sonhos ou lidas nos livros, sendo, portanto, as histórias 

atravessadas pelo olhar alheio. 

Essas questões fazem lembrar uma situação vivida por Nassar e seu grupo de amigos 

inseparáveis, contada por Modesto Carone
9
. Eles sempre se reuniam para conversar sobre as 

relações entre a experiência e a literatura, defendendo, sempre, que quanto maior uma, melhor 

a outra. Este grupo era formado por jovens inquietos, na busca de se tornarem escritores de 

verdade. As discussões atravessavam a madrugada, tanto sobre suas próprias aventuras e 

experiências, quanto discutindo as façanhas que povoavam os livros, inclusive aquelas de 

autores como, por exemplo, “Jack London, no Alasca”, indo de “Eugene O‟Neill num 

cargueiro americano, até Graciliano Ramos no cárcere ou Ernest Hemingway em armas contra 

o fascismo europeu.” (CLB, p. 14). 

Tal como Ema Bovary, a personagem clássica de Gustave Flaubert que é seduzida por 

suas leituras romanescas, ou talvez, tal qual Dom Quixote, esses rapazes se deixam levar pela 

paixão da literatura e, fisgados pela ficção, vítimas da ameaça que esta impõe sobre o real, 

entregues ao bovarismo ou ao quixotismo– ao efeito do poder da literatura – repetem uma 

cena lida e resolvem embarcar clandestinamente num cargueiro, inspirados na figura 

idealizada de Ismael a bordo do Pequod ; dando espaço para a imaginação, e desta, para a 

realização, combinam só voltar dessa experiência, com um livro acabado, como relata Carone: 

 

Quase quarenta anos depois é difícil dizer quem parou o táxi junto à calçada 

do Paribar. Mas a verdade é que Hamilton, Raduan e eu entramos e Abbate 

ficou para avisar as famílias sobre nossa partida. Mandamos o chofer rumar 

para o porto de Santos porque era unânime o acordo de embarcar no 

                                                           
9
  Modesto Carone, escritor, tradutor, ensaísta e professor de literatura; José Carlos Abatte, jornalista e escritor; 

Augusto Nunes, jornalista; Milton Hatoum, escritor e professor de literatura, “parceiros de lavra e 

madrugadas” dão o seu depoimento em “Os companheiros” no número 2, de setembro de 1996, de Cadernos 

de Literatura Brasileira dedicado a Raduan Nassar, p. 13-21. 



 

 

 

31 

primeiro navio e só voltar com a obra pronta. Como ninguém ali tinha 

passaporte e o dinheiro somado dos três não dava para muita coisa mais do 

que a bandeirada do táxi, a alternativa encontrada tinha sido a viagem 

clandestina: nenhuma dificuldade concreta podia abalar o ânimo de quem 

jogava de madrugada uma cartada de destino. [...]. (CLB, p. 14). 

 

 

Essas experiências certamente deixaram suas marcas e se as relacionarmos à tentativa 

frustrada de Nassar de escrever Lavoura arcaica de forma objetiva, na perspectiva do 

behaviorismo, corrente com a qual andava envolvido na década de 1960, a partir de leituras 

realizadas no Curso de Psicologia que fazia à época, logo compreenderemos as motivações 

que levaram ao fracasso do seu intento.  

A opção do escritor pela utilização preferencial da primeira pessoa do discurso em 

seus textos evidencia a forte marca subjetiva que os caracteriza. Segundo seus depoimentos, 

ele até tentou uma variação na escolha do foco narrativo quando, buscando fazer uso das 

teorias behavioristas, iniciou o seu romance em terceira pessoa. No entanto, esse projeto não 

se sustentou, passando o autor a narrar a estória em primeira pessoa. Tal fato evidencia a 

necessidade visceral do escritor de afirmar um pacto muito íntimo entre a vida e a arte, razão 

de considerar sua relação com a literatura uma coisa muito particular, assumida enquanto do 

âmbito pessoal, como não deixa de esclarecer em uma das entrevistas concedidas: 

 

[...] no Lavoura eu cavoquei muito longe. Além disso, a coisa foi meio 

complicada, mesmo se só levei uns oito meses para escrever, tudo somado. 

[...] tentava um romance numa linha bem objetiva. Só que em certo capítulo 

um dos personagens começou a falar em primeira pessoa, numa linguagem 

atropelada, meio delirante, e onde a família se insinuava como tema. Tudo 

isso implodia com o meu esqueminha de romance objetivo. Diante do 

impasse, abandonei o projeto, o que coincidia também com minha ida pro 

jornal. Quando deixei o jornal alguns anos depois, retomei aqueles originais, 

mas logo acabei me debruçando em cima daquele capítulo em primeira 

pessoa, e desprezando todo o resto. Sem hesitar, transformei um velho, que 

ouvia aquela fala delirante, em irmão mais velho do personagem que falava, 

e foi aí que começou a surgir o Lavoura. (CLB, p. 29) 

 

 

Ainda na voz do escritor, uma reflexão sobre seu romance: 

 

Se o Lavoura passa a idéia de que a vida humana é uma danação sem fim, 

nesse caso a narrativa não é de se jogar fora. Só que essa danação poderia 

acontecer no âmbito de uma família patriarcal, em crise ou não. Seja como 

for, talvez a gente concorde nisso: nenhum grupo, familiar ou social, se 

organiza sem valores; como de resto, não há valores que não gerem 
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excluídos. Na brecha larga desse desajuste é que o capeta deita e rola. (CLB, 

p. 29). 

 

 

Nassar, na figura de André, o jovem protagonista de Lavoura arcaica, planta a 

semente torta da transgressão que frutifica e contamina o território doméstico para, assim, 

questionar o assentamento dos paradigmas culturais familiares, a hierarquia preestabelecida e 

os papéis determinados. Aponta para a força e a irreverência de um discurso que, agora, já se 

traduz no corpo da palavra, na sua potência adolescente, expressiva e cheia de vigor. São 

palavras que se reúnem e se organizam para defender uma causa, numa sintaxe ideológica 

clara que já apresenta elementos e ferramentas suficientes para problematizar e expor o avesso 

de um discurso, o deslocamento da verdade, a partir do ponto de vista do observador. Na voz 

de André: 

 

[...] era de estrume meu travesseiro, ali onde germina a planta mais 

improvável, certo cogumelo, certa flor venenosa, que brota com virulência 

rompendo o musgo dos textos dos mais velhos; este pó primevo, a gema 

nuclear, engendrado nos canais subterrâneos e irrompendo numa terra fofa 

e imaginosa [...]. (LA, p. 52). 

 

 

A palavra adolescente de André, carregada não apenas de razão e lucidez, mas 

consciente do desejo e da paixão que são inerentes à vida, já com a vontade e a condição de 

fazer a inversão tão cara do discurso do pai – mesmo que, de modo desmedido – deslocando-o 

do lugar exclusivo da verdade, abre, ainda que de modo violento, o espaço para a alteridade, 

para o que está à margem ganhar o centro da cena. Na sua voz lúcida: 

 

[...] Pedro, tudo em nossa casa é morbidamente impregnado da palavra do 

pai; era ele, Pedro, era o pai que dizia sempre é preciso começar pela 

verdade e terminar do mesmo modo, era ele sempre dizendo coisas assim, 

eram pesados aqueles sermões de família [...] era essa a sua palavra 

angular, era essa a pedra em que tropeçávamos quando criança, essa a 

pedra que nos esfolava a cada instante, vinham daí as nossas surras e as 

nossas marcas no corpo [...] mas era ele também, era ele que dizia 

provavelmente sem saber o que estava dizendo e sem saber com certeza o 

uso que um de nós poderia fazer um dia [...] era esse lavrador fibroso 

catando da terra a pedra amorfa que ele não sabia tão modelável nas mãos 

de cada um [...]. (LA, p. 43-44). 

 

Esses deslocamentos e desconstruções dos discursos patriarcais passam, através do 

corpo (laboratório de experimentações, desde sempre) e só então, no vigor da juventude, as 
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experiências podem ser de alguma forma, assumidamente sistematizadas e traduzidas em e 

pela linguagem verbal – diferentemente do que ocorre na infância, onde permanecem como 

arquivo de imagens, sensações, pulsões e de reações causa/efeito. O corpo do adolescente é, 

assim, território a ser explorado e colonizado pelo prazer, na violência do desejo e da 

“vontade de potência”
10

, de ser e de conhecer. Lavoura arcaica é lugar de descoberta do ser e 

do mundo. Na voz de André, ainda:  

 

[...] quanta sonolência, quanto torpor, quanto pesadelo nessa adolescência! 

afinal, que pedra é essa que vai pesando sobre meu corpo? há uma frieza 

misteriosa nesse fogo, para onde estou sendo levado um dia? [...] que 

lamentos mais longos, que elegias mais múltiplas plangendo meu corpo 

adolescente! (LA, p. 72). 

 

 

A adolescência não é mais mediada pelos olhos, apenas e principalmente, mas pelos 

percalços do corpo e da linguagem verbal que já o traduz e que se transforma em verba, 

moeda forte para as negociações do ser com o mundo, para produzir a inversão do discurso da 

autoridade, pela vontade e potência adolescentes, afirmativa e explosiva semente que virou 

broto e planta tenra e viçosa, mesmo que (como no caso desse romance), em terreno árido, o 

de uma família patriarcal ortodoxa. Afirma André, narrador-protagonista do romance: “Pedro 

meu irmão, eram inconsistentes os sermões do pai” (LA, p. 48); e, indo ainda mais longe, 

demarcando o seu lugar de sujeito do discurso: 

 

[...] eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais sábia que a 

sabedoria do pai, que a minha enfermidade me era mais conforme que a 

saúde da família, que os meus remédios não foram jamais inscritos nos 

compêndios, mas que existia uma outra medicina (a minha!), e que fora de 

mim eu não reconhecia qualquer ciência, e que era tudo só uma questão de 

perspectiva, e o que valia era o meu e só o meu ponto de vista, e que era um 

requinte de saciados testar a virtude da paciência com a fome de terceiros 

[...]. (LA, p. 111). 

 

 

Nassar promove o retorno, tanto em Lavoura arcaica como em Um copo de cólera, 

aos territórios não domesticados e pouco habitados pelo sujeito, em um meio já tão 

comprometido e contaminado com as ilusões promovidas pelos discursos e ideologias 

instituídos.  

                                                           
10

  Dito, aqui, no sentido nietzschiano do termo. 
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Na novela, a planta viçosa, na figura renitente de André, virou planta firme e bem 

enraizada, robusta, agora, na figura de seu protagonista masculino – homem feito, com 

cabelos “grisalhos”, apontando para uma vida estabilizada, de pensamentos e posicionamento 

já cristalizados. A figura masculina de Um copo de cólera é bem sintetizada na voz do 

narrador-personagem de “O ventre seco” que mostra quão íntimos e intensos são estes 

trânsitos dialógicos entre os personagens de suas obras: 

 

12. No pardieiro que é este mundo, onde a sensibilidade, como de resto a 

consciência, não passa de uma insuspeitada degenerescência, certos 

espíritos só podiam mesmo se dar muito mal na vida; mas encontrei, Paula, 

esquivo, o meu abrigo: coração duro, homem maduro. (MAC, p. 66, grifo 

nosso). 

 

 

O chacareiro de Um copo de cólera, num procedimento narcísico que condimenta bem 

a atitude machista, mantém-se centrado em seu próprio umbigo e parte da perspectiva de sua 

verdade como a mais plausível; opta pela margem, pelo exílio voluntário, assumindo um 

poder que, pelo avesso – apesar da roupagem anárquica – retoma o lugar do pai (da 

autoridade, da lei e da verdade superiores) – tão radicalmente refutado, anteriormente, por 

André e, em se tratando da novela, pelo próprio chacareiro. Um copo de cólera aponta, assim, 

para a fase madura do sujeito na qual a noção de pai extrapola a metáfora da lei familiar e 

ganha a amplitude de uma lei maior: a do Estado, a do Governo, a do sistema político-

econômico. 

A história é deslocada do ambiente rural familiar-patriarcal e arcaico de Lavoura 

arcaica e da voz do jovem narrador-protagonista, que coloca em xeque aquela estrutura 

familiar – apoiada no discurso e na lei paterna – para, mais tarde, ganhar o ambiente particular 

e restrito de uma pequena chácara (forjada enquanto “pátria particular”, “feudo pessoal”, que 

abriga território e sujeito desgarrados do contexto externo maior) nas circunvizinhanças de 

uma área urbana. A estória, de um modo ou de outro, mantém certa coincidência com a do 

próprio Nassar, que se retira do burburinho urbano, optando pelo afastamento da cidade 

grande, para se instalar num sítio. 

Nassar, como seus personagens-narradores, também se recusa ao pacto hipócrita com 

um “mundo simulado”
11

, “estapafúrdio e fora de foco” (UCC, p. 55), assumindo o 

pessimismo e sua total descrença quanto ao futuro: 

                                                           
11

  Em “O ventre seco”, o protagonista diz: “[...] e é só pra contrabalançar tua lucidez que confesso aqui minha 

confusão [...] vai longe o tempo em que eu mesmo acreditava no propalado arranjo universal (que uns 
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Mas desconfio de que o motor da história vai se acelerar logo mais com 

convulsões pela sobrevivência. Afinal, este mundo não foi criado por um 

deus bondoso, o deus bondoso só reina de fachada – um mundo como o 

nosso só pode ser obra exclusiva do capeta. (VEJA, p. 13). 

 

 

E, assim, evidenciam-se os comportamentos e atitudes dos personagens, bastante 

afinados com a sua própria posição explícita de céticos com sua recusa frente aos valores e 

aos poderes instituídos e com a descrença na espécie humana – espécie responsável por 

articular, acionar, divulgar e legitimar esses poderes e valores.  

E aí temos o autor não mais como ausente do texto literário, mas, como ator, no 

cenário discursivo. O seu papel, portanto, alcança o território biográfico, histórico e cultural, 

tal como defende Eneida Maria de Souza, em Crítica Cult (2002), ao tratar da crítica 

biográfica contemporânea. A fala de Nassar
12

, de alguma forma assume esse lugar que, 

evidentemente, extrapola a perspectiva essencialmente mimética: 

 

Nunca apostei na literatura como portadora de uma revolução mundial. Eu 

acho que tem a ver com o autor, que de alguma forma ele quer se resolver 

através dos textos. É um expediente para você discutir coisas que te 

preocupam. Além do que, eu acho tão caótico esse mundinho, que não deixa 

de ser uma forma de tentar, num espaço muito confinado, que é o texto, 

organizar um mundo que não é exatamente uma reprodução do real, mas um 

mundo que você imagina. Existe, num texto, essa tentativa de compensar o 

desequilíbrio e a desordem instalada em toda sua extensão à sua volta. Você 

obtém recompensas com isso, pelo menos com suas expectativas, porque 

você também gostaria de ver o mundo aí fora pelo menos razoavelmente 

organizado. (FSP, 1995, p. 4). 

 

 

Escrever, para Nassar, parece funcionar como uma forma de organizar sua narrativa 

pessoal e, também, de arrumar suas experiências, mesmo que, numa versão bastante pessoal; é 

um modo de interferir no mundo, ainda que de forma simulada, virtual e subjetiva para, 

assim, escapar da rotina massacrante e burocrática imposta ao sujeito e ao mundo. Assume-se, 

assim, o corpo que se escreve – “Os temas que elegemos, o repertório de palavras que 

usamos, além de outros componentes da escrita, tudo isso passa pela triagem dos nossos 

afetos” – e, também, o corpo que se rasura: “[...] esses instantes de sentimento de evasão, de 

                                                                                                                                                                                     
colocam no começo da história, e outros, como você, colocam, no fim dela) e hoje, se ponho o olho fora da 

janela [...] ainda fico espantado com este mundo simulado que não perde essa mania de fingir que está de 

pé.” (MAC, p. 64-65). 
12

  Em entrevista dada a Elvis Cesar Bonassa, Folha de São Paulo, em 30 de maio de 1995.  
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delírio, de angústia exasperada em relação a uma ordem que enquadra e oprime, esses 

instantes ainda não abandonaram nosso imaginário.” (CLB, p. 37). 

Essa situação nos remete ao poema Definição, de Guimarães Rosa, que se encontra no 

único livro de poesia desse escritor, Magma, de 1997, só publicado depois de sua morte: “O 

cigarro de fumaça impalpável / é brasa colorida que se fuma a si mesmo num cinzeiro / será 

um poeta?...”. São versos que se dobram sobre o próprio poeta e o ato da criação literária, na 

tentativa de definir o sujeito que escreve, aquele que expõe seu corpo em palavras. Nas 

palavras do escritor paulista de Pindorama, que expõe a íntima cumplicidade entre o corpo da 

escrita e o corpo do escritor: 

 

[...] era eu entrar numa livraria para achar que não teria nada a acrescentar à 

montanha de coisas que já tinham sido ditas, o que chegava a me levar a 

pensar em desistir dos meus objetivos literários. Eu não me dava conta então 

de que escrever tem muito a ver com história pessoal, muito a ver com 

exorcizar condicionamentos, fantasmas, demônios e sabe-se lá mais o quê. 

Nesse sentido, escrever é uma atividade incomparavelmente mais acessível e 

eficiente do que um divã de psicanalista. Acho até que parei de escrever 

porque me dei alta na auto-análise que fazia. (VEJA, p. 12). 

 

 

O poema de Rosa aciona a metáfora do escritor consumindo-se no ato da escrita e pelo 

que escreve. Na imagem de um cigarro no cinzeiro, a tentativa de defini-lo, já de início, 

aponta para a frustração desse intento. 

Apesar do título Definição, o poema de Rosa mostra, na verdade, a impossibilidade de 

se definir esse sujeito que escreve (fumaça impalpável/será um poeta?), que se expõe pela 

simulação, pela imprecisão, através do artifício da arte, corpo que se investe esteticamente 

(brasa colorida) e se consome ardente na paixão do ato de traduzir-se, nutrindo-se de maneira 

autofágica, no ato solitário da escrita (que se fuma a si mesmo num cinzeiro).  

O ato de escrever está, aí, envolto por uma complexa tessitura: desejo, prazer, lazer (o 

tempo do ócio e do deleite, da não-finalidade, do não-utilitário), paixão, dor e trabalho 

(consumição), estética e cotidiano. Nesse momento, misturam-se consciência e inconsciência, 

como nas palavras de Nassar: “[...] você fica o tempo todo trabalhando, quando está de fato 

envolvido num projeto. Você não sabe bem para onde está caminhando, mas em algum nível 

da consciência você sabe. Porque de repente as coisas começam a se encaixar” (FSP, 1995, p. 

7). 

Escrever implica, pois, uma atmosfera líquida – território impreciso, amplo e elástico, 

aquele que diz respeito mesmo ao sujeito indefinido porque múltiplo, sujeito que pode 
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adentrar espaços vários, acionar as suas diversas personas e vozes, em desdobramentos 

outros. Este espaço da literatura lhe permite assumir o exercício da alteridade através das 

várias simulações que a arte possibilita, dobrando-se sobre seu próprio corpo. 

O narrador-personagem de Um copo de cólera, que se afasta da vida urbana moderna 

para viver em um sítio ocupado com plantas e criação de coelhos, faz-nos pensar na história 

do próprio Nassar, que traça, também, um território clandestino para instalar uma nova 

ordem: a sua, que, por sua vez, nos remete a pensar na imagem do Ângelus Novus, que 

Benjamin tomou de Klee e interpretou como o anjo da história, símbolo antiteleológico, pois 

que “onde havia a esperançosa visão do progresso instalou-se o melancólico espetáculo dos 

escombros” (SCHÜLER, 1995, p. 15). 

Nesse contexto de superação da ideologia de futuro, de contradições e incertezas que 

envolvem o homem moderno, encontra-se o homem desta novela – espaço em que a noção 

teleológica do tempo, concebido como cumulativo, vetorial, causal, evolucionista e finalista, é 

desarticulada, sinalizando a fragilidade e a insuficiência dos planos e do projeto de futuro, que 

ruíram... só restando escombros. 

O narrador-protagonista da novela se esconde e se protege por detrás de uma “cerca-

viva”, metáfora da fragilidade e da necessidade de demarcação de uma fronteira-fortaleza, na 

intenção de evidenciar e proteger os limites entre seu mundo e o mundo que está lá fora. 

Ironicamente, as saúvas, animais tão pequenos, quase imperceptíveis e, ao mesmo tempo, tão 

obreiros, conseguem romper, violar esse território tão “particular e pessoal”: 

 

[...] eu estava dentro de mim [...] (e que tumulto!), estava era às voltas c‟o 

imbróglio, co‟as cólicas [...] co‟as coisas fermentadas na panela do meu 

estômago, as coisas todas que existiam fora e minhas formigas pouco a 

pouco carregaram, e elas eram ótimas carregadeiras as filhas-da-puta, isso 

elas eram excelentes [...]. (UCC, p. 43). 

 

 

É encenada, a partir do rombo da cerca-viva, por exemplo, a precariedade da noção de 

identidade, enquanto homogênea, fixa e estável, aquela do “sujeito” do Iluminismo, 

apontando para a sua insustentabilidade frente aos descentramentos que o mundo moderno 

proporcionou e que vai promover a identidade cultural da pós-modernidade, numa perspectiva 

aberta e fragmentada, contraditória e inacabada, como explicitado por Stuart Hall (2003, p. 

23-46). 

O personagem masculino de Um copo de cólera pretende manter sua identidade 

intacta, não infectada, livre das contaminações e comercializações e dos “olhares de 
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empréstimo” (CLB, p. 27), utilizando-se de uma proteção radical da sua inteireza pessoal, 

alimentada, ainda, pela idéia precária de indivíduo como indivisível e de identidade, enquanto 

instância imanente e homogênea: tudo isso temperado por preconceitos, ao considerar o outro 

como inferior e menor, além de, num procedimento etnocêntrico, eleger seu próprio universo 

como o mais plausível e o melhor. Tal situação ganha novos matizes quando esse outro é uma 

mulher e, principalmente, pelo fato de esta mulher ser intelectual. 

Na voz e inteligência da amante, a crítica irônica, ácida e despachada: 

 

“[...] pois só podia mesmo ser este o teu „destino‟: viver num esconderijo 

com alguém da tua espécie – Lúcifer e seu cão hidrófobo... que pode até dar 

fita de cinema... há-há-há... um fechando os buraquinhos da cerca, o outro 

montando guarda até que chegue a noite, os dois zelando por uma 

confinadíssima privacidade, pra depois, em surdina... muito recíprocos... 

entre arranhões e lambidinhas... urdir com os focinhos suas orgias 

clandestinas... há-há-há... há-há-há... há-há-há... me dá nojo!” [...]. (UCC, 

p. 64-65). 

 

 

As saúvas, nessa novela, podem ser vistas como metáfora do trabalho organizado, 

sistemático, uniformizante (lembrando os sistemas políticos totalitários, tão expressivos nas 

décadas anteriores, de 40 e 50, e tão em vigor naquela em que Nassar escreve), assim como, 

aquele trabalho serializado, especializado e quase imperceptível do sistema e da mídia 

capitalista: trabalho sutil e subliminar, quando pensamos que este mundo de fora está, a todo 

momento, nos tentando e testando, procurando, de forma laboriosa, furar nosso cerco, nossa 

“cerca-viva”, nosso território mais íntimo e último de resistência. Trabalho midiático este que 

“vem embrulhado de prestígio e autoridade”, como comenta o próprio escritor, em entrevista 

(CLB, p. 39), e que, segundo uma lógica de mercado, produz mitos em série e discursos 

descartáveis, nutrindo e fabricando “olhares de empréstimo”. 

O discurso da nação, nos poucos contos desse autor, e, principalmente em Um copo de 

cólera, aparece, sempre, de forma tangencial. Configura-se, mesmo, a partir da necessidade 

de se desconstruir o culto de filiação, pertencimento, identidade, fundando uma outra 

possibilidade, a do deslocamento, do estranhamento, das aporias – que rondam e engendram 

o lugar do estrangeiro – local de onde não apenas o próprio Nassar fala, mas, principalmente 

seus narradores-protagonistas, que assumem tal condição como a da lucidez mais salutar: 

 

[...] “disse e repito: seria preciso resgatar a minha história pr‟eu abrir mão 

dessa orfandade, sei que é impossível, mas seria esta a condição primordial; 

já foi o tempo em que via a convivência como viável, só exigindo deste bem 
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comum, piedosamente, o meu quinhão [...] já foi o tempo em que reconhecia 

a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda 

„ordem‟; [...] cedo ou tarde tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista, e 

você, que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica 

uma piada: impossível ordenar o mundo dos valores, ninguém arruma a 

casa do capeta; me recuso pois a pensar naquilo em que não mais acredito, 

seja o amor, a amizade, a família, a igreja, a humanidade; me lixo com tudo 

isso! me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho, 

foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos 

grandes indiferentes...” [...]. (UCC, p. 54-55). 

 

 

Assim, Um copo de cólera introduz e ressignifica o discurso da nação, na sua aparente 

ausência, no seu avesso e fragilidade, em concepção e configuração, simultaneamente, global 

e local. Suas narrações apontam para territórios de passagem, lugares de deslocamentos, 

lugares que não estão acomodados nem estabilizados, seja nos contos, no romance ou na 

novela do autor. Encena por exemplo, uma nova ordem mundial que se instala, 

autoritariamente, contaminada pelos sistemas totalitários, uniformizantes, em consonância 

com o poder econômico que insiste em colonizar a vida. No trecho citado a seguir, o 

personagem-narrador ironiza a forma de condução do sistema, seja ele político ou econômico, 

que deixa de investir no que é fundamental, ocupando-se do inadequado, do inconveniente, do 

supérfluo: 

 

[...] só eu é que sei o que sinto, puto com essas formigas tão ordeiras, puto 

com sua exemplar eficiência, puto com essa organização de merda que 

deixava as pragas de lado e me consumia o ligustro da cerca-viva […]. 

(UCC, p. 32). 

 

 

Na novela, a eficiência e o padrão organizacional do formigueiro refletem a crítica a 

uma sociedade cada vez mais movida pela idéia de avanço e de progresso e que prioriza o 

pragmatismo, o trabalho autômato, produzido em série, abrindo mão do respeito humano, 

patrocinando um poder de poucos em detrimento de muitos. 

Tanto o chacareiro de Um copo de cólera quanto Nassar, na sua vida, adotam uma 

postura radical e descrente frente ao mundo. Retiram-se do burburinho urbano para se 

isolarem: o primeiro, numa chácara, o outro, na sua fazenda. Ambos (ator e autor) assumem 

sua solidão e abandono, sua paternidade negada por uma pátria que, em nome da 

governabilidade, usurpa do poder, em benefício de um pequeno e restrito grupo. Em instância 

maior, sentem-se, ambos, como filhos desgarrados dessa cultura ocidental, desterritorializados 

e desvinculados desse torrão ideológico, apesar de nela terem nascido e crescido. É desse não-
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lugar que expõem seus conflitos, contradições e orfandade; com consciência aguçada e vigília 

constante não querem se deixar ludibriar pelos discursos acenados por esta sociedade. E 

assim, verbaliza o chacareiro, a sua orfandade: 

 

[...] mas não tive sequer o sopro necessário, e, negado o respiro, me foi 

imposto o sufoco; é esta consciência que me libera, é ela hoje que me 

empurra, são outras agora minhas preocupações, é hoje outro o meu 

universo de problemas; num mundo estapafúrdio − definitivamente fora de 

foco [...]. (UCC, p. 55). 

 

 

E ainda, ciente da sua posição e posicionalidade: “[…] já disse que a margem foi um 

dia meu tormento, a margem agora é a minha graça, rechaçado quando quis participar, o 

mundo hoje que se estrepe! […]” (UCC, p. 59). 

Mesmo que de modo enviesado, estão expostas, nessa novela, as 

tensões/ambigüidades/aporias existentes entre os paradigmas da modernidade e da pós-

modernidade. Plantado em território moderno, Nassar, nas poucas entrevistas dadas, critica o 

que os narradores-personagens de sua novela (e de alguns de seus contos) reclamam a respeito 

da cumplicidade e da atuação insidiosa dos meios de comunicação de massa com os sistemas 

autoritários, totalitários, uniformizantes. Na voz masculina do protagonista, narrador da 

novela: 

 

[Ele] “[...] além de jornalista exímia, você preenche brilhantemente os 

requisitos como membro da polícia feminina; aliás, no abuso do poder, não 

vejo diferença entre um redator-chefe e um chefe de polícia, como de resto 

não há diferença entre dono de jornal e dono de governo, em conluio, um e 

outro, com donos de outros gêneros” [...]. (UCC, p. 60). 

 

 

A obra questiona, também, o desenvolvimento da indústria cultural, que promove 

dispersão, simulação, desterritorializações do sujeito e das supostas identidades, indústria 

cultural esta que clama por reconfigurações dos fenômenos e processos contemporâneos e que 

forja/promove a difusão/invasão de novas formas de ver/interpretar o mundo – as idéias, os 

comportamentos, as relações interpessoais e intersubjetivas. Essas questões estarão 

encenadas, em grande tensão dramática, principalmente (mas não apenas), nessa novela, 

primeiro, na voz masculina e, depois, na resposta bem articulada da mulher que aciona sua 

alavanca verbal para abalar esse lugar de poder, de individualidade, de propriedade, e da 

suposta autoridade e superioridade masculina: 
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[Ele] “escute aqui, pilantra, não fale de coisas que você não entende, vá pôr 

a boca lá na tua imprensa, vá lá pregar tuas lições, denunciar a repressão, 

ensinar o que é justo e o que é injusto, vá lá derramar a tua gota na 

enxurrada de palavras; desperdice o papel do teu jornal, mas não meta a 

fuça nas folhas do meu ligustro” eu disse putíssimo comigo mesmo por ter 

passado de repente de um ataque curto e grosso à simples defensiva, 

propiciando ainda que ela, capciosa, acionasse com absoluta precisão o 

bote. [...].  

[Ela] “compreende-se, senhor, sou bem capaz de avaliar os teus temores... 

tanto recato, tanta segurança reclamada, toda essa suspeitíssima 

preocupação co‟a tua cerca, aliás, é incrível como você vive se 

espelhicizando no que diz [...]”. (UCC, p. 48-49). 

 

 

São de duas instâncias os incômodos e desafios desse personagem masculino. Uma 

delas recai na esfera social, nas figuras das formigas laboriosas (metáfora do sistema 

organizado, pragmático e uniformizante), correspondendo ao contexto político e econômico 

em vigor; a outra, na esfera pessoal. O incômodo é imputado à figura feminina – metáfora da 

potência de Eros e, portanto, das esferas corporal, emocional e afetiva, mas, não apenas, 

metáfora também do outro – do intruso, do estrangeiro.  

Na voz do personagem narrador: “O achincalhe escondia como sempre um nevoeiro 

denso de sensualidade, a mesma solicitação queixosa, provocadora, redundante, afinal, a 

jovenzinha nunca tinha o bastante deste „grisalho‟” (UCC, p. 54). E na leitura ferina da 

mulher da novela: 

 

“[...] aqui com meus botões, aberração moral é sempre cria de aberrações 

inconfessáveis, só pode estar aí a explicação dos teus „caprichos‟... além, 

claro, do susto que te provoco como mulher que atua... e quanto a esse teu 

arrogante „exílio‟ contemplativo, a coisa agora fica clara: enxotado pela 

consciência coletiva, que jamais tolera o fraco, você só tinha de morar no 

mato; [...]”. (UCC, p. 63-64). 

 

 

Essas instâncias são responsáveis pelo desmantelamento da sua ilusão de identidade 

homogênea, inabalável e de integridade pessoal. Na voz do protagonista-narrador: “[…] e as 

malditas insetas me tinham entrado por tudo quanto era olheiro, pela vista, pelas narinas, 

pelas orelhas, pelo buraco das orelhas especialmente!” (UCC, p. 43). 

Não é à toa que, na voz do protagonista masculino, a palavra inseto, que serve para dar 

conta de uma das maiores classes dos seres vivos, generalizando uma diversidade imensa de 

seres visivelmente diferentes, é colocada no feminino, cometendo uma transgressão da 
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gramática normativa, um desvio da norma gramatical, mas, não só, pois esta opção também 

pode ser lida como uma rasura na homogeneização das identidades, enfatizando-se as 

diferenças (no caso, principalmente de gênero). Só que esta aparece pela necessidade de 

determinar a diferença pela perversão, pela inferioridade
13

: “[...] e as malditas insetas [...]”. 

(UCC, p. 43); e em outra passagem: “tinha avaliado mal o seu tamanho, não chegava sequer 

a nanica, era um inseto, era uma formiga.” (UCC, p. 78). 

Nassar, no seu exercício filosófico constante, tenta provocar reflexões ao deslocar 

certos papéis e posições de poder, rejeitando toda e qualquer forma de subjugação e de 

desrespeito humanos: 

 

Obsceno é toda mistificação. Obsceno é dar um tamanho às chamadas 

grandes individualidades que reduz o homem comum a um inseto. 

Obsceno é não fazer uma reflexão pra valer sobre o conceito de mérito, 

dividindo tão mal o respeito humano. Obsceno é prostrar-se de joelhos 

diante de mitos que são usados até mesmo como instrumento de dominação. 

Obsceno é abrir mão do exercício crítico e mentir tanto. (CLB, p. 34, grifo 

nosso). 

 

 

Em sua novela, por exemplo, critica-se o lugar que a mulher e o homem ocupam na 

sociedade moderna. O poder aí é encenado na sua ambigüidade, paradoxo e instabilidade. A 

dominação masculina é colocada nas suas fraturas e precariedades, expondo-se esse poder 

como ferido e duvidoso. A figura masculina, ao mesmo tempo em que, de forma 

transgressora, critica os poderes instituídos, expondo o autoritarismo e a arrogância vigentes 

na sua época, posiciona-se de forma arrogante e autoritária para reclamar da descaracterização 

dos valores da vida moderna, assumindo o discurso do dominador, daquele que detém a 

verdade mais plausível e superior. 

A mulher, por sua vez, aparece em seu pleno exercício intelectual e profissional, 

assumindo a potência do verbo, e mais, assumindo sua sexualidade desprendida da função 

reprodutora. O sexo aí se apresenta descolado do amor – da sua versão e idealização 

romântica –, na sua potência corporal e carnal, no vigor da fugacidade do gozo, na vontade do 
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  Inferioridade que aparece também no uso insistente dos diminutivos para se referir à sua companheira, como 

chama a atenção Andréia Delmaschio em sua dissertação de mestrado, Entre o palco e o porão: uma leitura 

de um copo de cólera de Raduan Nassar: “o tal feminino, invadindo o masculino de maneira inelutável. [...] e 

à sua caracterização vão sendo somados diminutivos depreciativos que reduzem, cada vez mais, àquelas 

mesmas dimensões do inseto: “estavam de conversinha ali no pátio que fica entre a casa e o gramado, a 

bundinha dela recostada no pára-lama do carro, a claridade do dia lhe devolvendo com rapidez a desenvoltura 

de femeazinha emancipada (grifos da autora), (DELMASCHIO, 2000, p. 27). Acrescentaria “jornalistinha de 

merda”. 
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presente. É “o sexo pelo sexo”, pelo prazer, sem as máculas cristãs do pecado, mas, ainda 

assim, com os matizes de seu ritual sacrificial formal, em tom maior, em performance elevada 

(impregnada ainda no imaginário do homem ocidental), maculando o tom eloqüente do ritual 

religioso com a ação sexual profana, como se pode observar no capítulo “Na cama”, em que o 

chacareiro aciona a memória na busca do texto para seu eficiente desempenho e encenação 

sexual: 

 

[...] e repassei na cabeça esse outro lance trivial do nosso jogo, preâmbulo 

contudo de insuspeitadas tramas posteriores, e tão necessário como fazer 

avançar de começo um simples peão sobre o tabuleiro, e em que eu, 

fechando minha mão na sua, arrumava-lhe os dedos [...] ou então, em etapa 

adiantada, depois de criteriosamente vasculhados nossos pêlos, caroços e 

tantos cheiros, quando os dois de joelhos medíamos o caminho mais 

prolongado de um único beijo, nossas mãos em palma se colando, os braços 

se abrindo num exercício quase cristão [...]. (UCC, p. 14-15). 

 

 

Nassar tira partido estético e dramático do ato sexual mesclando-o ao ato religioso 

(formal e calculado), maculando-o com a vida líquida e profana que se consome na errância 

do próprio corpo: 

 

[...] e em que ela tentava me descrever sua confusa experiência do gozo, 

falando sempre da minha segurança e ousadia na condução do ritual, mal 

escondendo o espanto pelo fato de eu arrolar insistentemente o nome de 

Deus às minhas obscenidades [...]. (UCC, p. 16). 

 

 

Ironicamente, à mulher cabe o lugar do desejo, da sensualidade, da afetividade, do 

profano, do corpo que grita pelo prazer e que assume a vontade de satisfazer esta necessidade. 

Cabe a ela, também, o lugar de presa fácil pela sua demanda corporal. Na voz masculina do 

narrador da novela, do lugar de quem tem e exerce (ou pensa ter e exercer) o domínio: 

 

[...] e só fiquei um tempo olhando pra cara dela entorpecida e esmagada 

debaixo dos meus pés, examinando, quase como um clínico, e sem qualquer 

clemência, o subproduto da minha bruxaria (quantas vezes não disse a ela 

que a prosternação piedosa correspondia à ereção do santo?), enquanto ia 

ouvindo seus lábios bem untados se desfolhando obsessivamente num delírio 

“meu amor sacana meu amor sacana meu amor sacana”. (UCC, p. 75-76). 
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O corpo da mulher da novela que, simultânea e paradoxalmente, evidencia a sua 

potência pelo avesso através da sua permanente disposição e disponibilidade para o sexo, já 

anuncia e demarca este lugar (de inversão do poder do macho, poder este construído pela 

linguagem, representado e legitimado ao longo dos séculos): 

 

[...] sua cabeça reclinada no encosto da almofada, a pele cor-de-rosa e 

apaziguada, um suspiro breve e denso como se dissesse “eu não tive o 

bastante, mas tive o suficiente” (que era o que ela me dizia sempre), e eu 

sem dizer nada me curvei sobre o tampo da mesa de sucupira [...]. (UCC, p. 

26). 

 

 

Sua posição incomoda e desafia o duvidoso poder masculino, que sempre se apóia na 

“muleta do verbo”, na razão ubíqua, que o leva a desempenhar o papel de dono da situação. 

A literatura foi vivenciada por Nassar como reduto clandestino, íntimo e último, que 

restou – diante das tantas desapropriações sofridas pelo ser humano –, tão bem sintetizado na 

linguagem poética de Jorge de Lima, que aparece na citação que abre a introdução deste 

trabalho, à qual em entrevista
14

 ele recorre. Talvez, esse “copo”, metáfora do espaço de 

resistência – inicialmente visto como único e último – para o sujeito exercitar com autonomia 

seu quinhão de subjetividade e singularidade, seja a literatura, para Nassar, ainda que 

provisória e precariamente: o seu Um copo de cólera, o terreno de sua Lavoura arcaica, os 

espaços nômades de sua “Menina a caminho”, mais tarde vistos como insuficientes, apesar de 

tudo. Esta a razão, talvez, de ancorar-se, posteriormente, em terra firme, aqui literalmente 

entendida, no seu terreno da Fazenda Lagoa do Sino ou no Sítio de Catanduva. 

Assume o autor, pois, mesmo que temporariamente, a literatura como sua verdadeira 

pátria, na condição de estrangeiro, de sujeito desterritorializado – de exilado, dentro de seu 

próprio país, optando por uma posição de outsider, assumindo o espaço clandestino como o 

mais adequado, o mais saudável para vivenciarmos o humanismo que ainda resta – já 

agonizante, na atualidade. Entretanto, mesmo este lugar, o da pátria literária, mostra-se para 

ele, mais tarde, como insuficiente, talvez pelo fato de esta significar apenas uma “nação 

imaginária”, reduto de pouco ou nenhum alcance social, coletivo, restrito, como ele mesmo 

afirma em entrevista, ao âmbito apenas pessoal, sendo que o trânsito entre o autor-escritor e o 

leitor se dá numa perspectiva muito particular de apenas promover um doloroso encontro 

entre essas duas solidões, entre essas duas partes da espécie humana que não conseguem se 

ajustar ao mundo. 
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  Cf. SABINO, Mário. Sou o Jararaca. VEJA, 1997, p. 13. 
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Parece que Nassar faz a trajetória oposta: na contramão da metafísica platônica, sai do 

mundo das idéias (visto por esse filósofo grego, como o mundo verdadeiro), para retomar a 

vida no corpo propriamente dito, na tentativa, talvez, de esquivar-se da imaginação e da 

representação (se é que isso é possível!). Seu gesto de retirada, contraditoriamente, enfatiza e 

reitera seu papel de personagem atuante na vida, personagem que se [ins]escreve com o 

próprio corpo, que lhe permite assumir, simultânea e integralmente, o papel de escritor/autor e 

de ator/personagem, só que na vida que acontece em O²: 

 

Sentia também outros apelos, necessidade de fazer coisas, no sentido 

inclusive braçal, devido à minha formação familiar. (CLB, p. 27). 

Hoje minha vida é fazer, fazer, fazer, no âmbito da fazenda evidentemente, 

num espaço em constante transformação, o que não deixa de ser uma outra 

forma de escrever. Além disso, tem em comum com a literatura o fato de eu 

não saber por quê. Então é fazer, fazer, fazer. (CLB, p. 39). 

 

 

E aí podemos notar uma vontade de arranhar o poder da razão, ferramenta narcísica 

imprescindível ao homem moderno – tão criticada por Nassar, além de uma necessidade de 

implicar o corpo no processo de descobrir/conhecer o mundo: “o corpo antes da roupa” 

(UCC, p. 40), uma vontade de se despir das indumentárias, dos poderes, dos valores e leis, das 

regras socialmente impostas, da “camisa-de-força” racional (CLB, p. 32) para, assim, permitir 

ao corpo exercer a sua sintaxe na vida, em ato, para além do verbo. 

A fala e a posição de Nassar assumem, muitas vezes, um lugar paradoxal e 

contraditório, embora demarque bem seu espaço de resistência e de negação. Em alguns 

momentos pontua a dessacralização e desessencialização do literário: “Como o mundo não 

começa e termina na literatura, arrisco a dizer que estou em diálogo com meu tempo, só que 

no terreno da agricultura.” (CLB, p. 35); “aliás, se já suspeitei uma vez, continuo agora mais 

desconfiado ainda que não há criação artística que se compare a uma criação de galinhas”15 

ou, ainda, com a ironia brincalhona que lhe é peculiar, sem abrir mão do que pensa (mesmo 

que este pensamento tenha uma dose de encenação) e do que realmente quer dizer, 

habilmente, põe uma pitada de tempero no discurso para tirar determinados efeitos e torná-lo 

impactante: 

 

Foi na cozinha que fiz algumas das minhas descobertas mais importantes. A 

cebola, por exemplo, da qual me tornei um adepto incondicional. [...] Agora, 

coisa mais recente e bem mais forte foi a descoberta do alho. Substância 

                                                           
15

  Declaração feita na última página da novela Um copo de cólera, lançada pelo Círculo do Livro. 
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pura, merece um altar. Quando você joga o alho esmagado em cima da 

cebola dourada, que já estava sendo refogada, só então é que sobe da panela 

aquele cheiro estonteante, de vida. Foi isso aliás que me levou a desconfiar 

que os melhores escritores se encontram anonimamente enfiados nas 

cozinhas do mundo, cheirando a alho e cebola, escrevendo com uma outra 

linguagem. Muito da literatura não vale um dente de alho. (FSP, 1995, p. 

10, grifo nosso). 

 

 

Mais de uma vez, assume o corpo como escritura – a vida, a experiência e a vivência 

como material de narração: “escrevendo com uma outra linguagem”, mas não apenas isso. 

Não deixa de pontuar de que lugar fala: “Se tivesse de me pautar pela leitura de manifestos 

literários, eu jamais teria escrito uma linha. Na época, já tinha sido decretada a morte do 

lirismo, e eu não ignorava essa presunção” (CLB, p. 33). 

E, reforçando o seu descaso quanto a seguir preceitos, cultuar mitos e fazer uso de 

“camisas-de-força‟ acadêmicas e estéticas, em um outro momento, afirma: “Literatura é coisa 

muito pessoal. [...] com folha de teoria a gente faz uma bolinha e manda longe com um 

piparote”, atenuando a crítica com a idéia de travessura infantil. Na sua síntese, que aciona 

metáforas: “[...] que não viessem pedir pro meu pessegueiro que produzisse pitangas” (CLB, 

p. 32); e, ainda: 

 

[...] fui posto neste mundo sem ter sido consultado, não esperem que eu vá 

consultar alguém sobre como fazer, na hora de eu expressar a minha rejeição 

a tudo que está aí. Uma rejeição, aqui entre nós, talvez ingênua, coisas do 

adolescente que fui. (CLB, p. 32). 

 

 

As citações acima desarticulam e desierarquizam os lugares consagrados à literatura e 

ao intelectual das letras. Criticam o confinamento autoritário do intelectual que se afasta da 

vida, recolhendo-se à sua torre de marfim ideológica, ao âmbito do intelecto, por considerar 

menor tudo que diga respeito ao cotidiano “dos simples mortais”, evidenciando os 

preconceitos e estigmas criados, por esta classe, em torno, por exemplo, do trabalho manual 

ou braçal, que é visto como desqualificado. 

Na voz do narrador-protagonista de Um copo de cólera, acompanhamos a “vizinhança 

insólita” destes espaços (a atividade intelectual e a atividade manual/braçal) queridos como 

estanques e numa relação hierárquica vertical, particularmente nos países periféricos: 

 

[...] sem esquecer que a reflexão não passava da excreção totalmente 

enobrecida do drama da existência, ora, o seu Antônio, na semana anterior, 
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já tinha estercado os canteiros de hortaliças, o que fazer então com o farelo 

das teorias? [...]. (UCC, p. 42). 

 

 

No entanto, em outros momentos, o autor assume o lugar de uma determinada corrente 

da crítica acadêmica, daquela mais conservadora e intolerante quanto a abrir mão do lugar 

exclusivo do literário, vendo como ameaça e invasão a inclusão dos produtos culturais de 

massa no âmbito acadêmico, a quebra de fronteiras disciplinares, os diálogos semióticos 

possíveis que a contemporaneidade permite e proporciona e a questão do deslocamento e da 

desierarquização dos lugares de poder estabelecidos:  

 

[...] Mas o desmanche não vem acontecendo só na literatura e nas oficinas de 

carro roubados.  

[...] 

De uns anos para cá, o mundo perdeu a graça. Depois do desmanche do 

Leste Europeu, andaram inclusive espalhando por aí que a História também 

foi desmanchada. Parece que literatura e contexto político nunca andaram 

tão sintonizados, é desmanche para tudo quanto é lado. Desmanche de 

estatais, desmanche de amizades, de linguagem. Por sinal, tem poeta vestido 

com macacão e mecânico de oficina lendo Joyce. Ficou difícil apostar em 

utopias, acho mesmo que no mundo todo só se pode falar em geléia geral. 

(VEJA, p. 13). 

 

[...] não será surpresa se alguém logo mais, [...] pegar um fio elétrico com 

um plugue em cada ponta, enfiar um plugue no computador e o plugue da 

outra ponta não sei onde, e sair alardeando por aí que é o dono exclusivo da 

modernidade, em mais um desdobramento da estética do bagaço. (CLB, p. 

34, grifo nosso). 

 

 

Não deixa de tecer comentários – ainda que, de modo oblíquo e enviesado – nem de 

dar sua alfinetada na estética apregoada pela modernidade, nas vanguardas de 22 e na Poesia 

Concreta, em particular, referindo-se a elas sempre de modo irônico, fazendo uso inclusive de 

expressões pejorativas: “estética do bagaço” (CLB, p. 34), “diarréia antidiscursiva” (VEJA, p. 

13), “bloquinhos pré-fabricados”, “cruzadas literárias” (CLB, p. 32), etc. 

 

[...] Quanto a não alimentar simpatia pelas vanguardas, de que vanguardas 

você está falando? Daquelas que em vez de calor com “c” escrevem kalor 

com “k”? Vai ver que você está falando das vanguardas da Antigüidade, que 

faziam poemas em forma de ovo, de bola, etc., propiciando ao Montaigne 

tirar o maior sarro delas. (CLB, p. 33). 
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Ratificando, mais uma vez, o desnecessário alarde e vontade de propriedade do inédito 

e do novo em matéria de procedimentos estéticos, por parte desses grupos, o autor mostra que 

essa técnica de poesia já é bastante velha, não tem nada de original, é artifício muito antigo, 

“do tempo dos gregos”. Desse modo, Nassar radicaliza a sua crítica em relação aos 

procedimentos estéticos dessas vanguardas da modernidade que, segundo ele, fazem uso de 

alardes desnecessários e pontuam uma vontade de propriedade do inédito. Em uma outra 

entrevista, agora à Folha de São Paulo, não satisfeito, retoma o mesmo assunto: 

 

Montaigne, num pequeno ensaio, “Das Vãs Sutilezas”, discute os artifícios 

irrelevantes a que os indivíduos recorrem para chamar a atenção, lembrando 

como exemplo os antigos gregos que faziam poemas em forma de ovo, de 

bola, de triângulo etc., mediante o controle da medida dos versos. (FSP, 

1995, p. 3). 

 

 

Não se esquiva, entretanto, de determinar seu espaço de singularidade, fazendo 

questão de delimitar seu âmbito de ação, para se manter sempre distante de toda e qualquer 

teoria ou pragmatismo, ironizando o lugar de exclusividade de algumas conquistas e 

características estéticas, legitimadas como do domínio das vanguardas. Quando abordado, na 

entrevista ao CLB, sobre o fato de, mesmo não sendo simpático em relação às vanguardas, 

seu texto se “aproximar” por exemplo, do “fluxo da consciência” – considerado como uma 

conquista vanguardista – pergunta feita no intuito de fazê-lo explicar essa contradição, Nassar 

responde de forma um tanto acintosa e, para que não pareça pretensioso ao delimitar a 

necessidade de seu território, adianta-se (e esta não é a única vez) em deixar claro que não há 

arrogância nessa posição: 

 

As idéias estão no ar. Se assimilei uma e outra no meu trabalho, as tais 

conquistas de que você fala, foi cheirando involuntariamente a atmosfera. 

Por decisão mesmo, sempre me mantive à distância de toda especulação 

teorizante ou pragmática, sobretudo por uma questão de assepsia, quero 

dizer, para preservar alguma individualidade da minha voz. Não ia 

arrogância nisso. (CLB, p. 33). 

 

 

O autor critica a necessidade de propriedade e as disputas pelos valores estéticos por 

parte dos grupos vanguardistas. São protestos que, de alguma forma, já nos situam quanto ao 

projeto literário assumido por ele, que se filia aos “artistas dos significados”, escritores que 

segundo ele, não trabalham a frase com artifícios “visíveis demais” e cujas leituras são as 
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mais significativas, acompanhando o leitor pelo resto da vida. Defende que a boa prosa é 

sempre poética, aquela que se nutre na semântica, e que se constrói de forma extremamente 

discursiva. Expõe, ainda, que boa parte da crítica hoje, não se ocupa mais com o conceito de 

estilo em literatura, atendo-se ao nível da casca. (CLB, p. 25). E mais, em entrevista à Folha 

de São Paulo: 

 

Eu falo sobretudo como leitor. Um texto vale quando sinto nele a vibração 

da vida, quando tem circulação sanguínea, um texto com o qual eu possa 

estabelecer um mínimo de interlocução. É isso que me pega num livro. 

Agora, o escritor que achar que literatura é outra coisa deve mais é fazer o 

que lhe der na telha, seja um texto só com aliterações, ou um romance onde a 

vigésima palavra de cada capítulo seja sempre a mesma. (1995, p. 3). 

 

 

Nassar, como aponta a entrevista comentada, mostra-se contraditório em alguns 

discursos e em determinados momentos, quando ironiza e critica as inovações sofridas pela 

teoria e pela crítica literária, que promoveram mudanças e uma reviravolta desses estudos, 

uma vez que faz uso de determinados procedimentos em sua produção artística. Como 

exemplo, podemos citar Um copo de cólera que dialoga, intensa e radicalmente, com o teatro 

e “Menina a caminho”, com a linguagem cinematográfica. 

Em contraponto à sua pretendida assepsia, temos a questão da diluição das fronteiras 

textuais que permite o exercício da intertextualidade, acionada, academicamente falando, 

principalmente, a partir dos estudos teóricos de Mikhail Bakhtin e da releitura desse conceito 

efetuada por Julia Kristeva, em 1960. A partir dessa perspectiva, a noção de texto perde a aura 

de originalidade e de autoria plena para se inserir no território duvidoso do cruzamento de 

vozes, de autorias cruzadas/atravessadas, contribuições vindas do estruturalismo e, mais tarde, 

revisitadas, permitindo-se a ampliação e o alcance da noção de intertextualidade e das 

categorias de texto, que passam a ser consideradas a partir do alto grau de interligação dos 

discursos e da contaminação dos mesmos entre si. 

Através do já citado depoimento dado à revista Veja, Nassar mostra sua posição 

radical e a pouca tolerância quanto a determinadas inovações, ao ser solicitado a citar o nome 

do último livro que leu: 

 

Ficou difícil ler alguma coisa nos últimos anos por causa da diarréia 

antidiscursiva que acabou atacando também a prosa. É uma palavra solta 

aqui, é outra sem qualquer nexo lá, uma poesia que uma hora é pintura, aí já 

não é mais pintura, é música, é eletrônica é o escambau. Confesso que não 

tenho recursos e nem paciência. Fico até me perguntando se esses poetas 
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imaginam que o leitor deve se debruçar a vida toda sobre o que eles fazem, 

para poder sacar alguma coisa. Me pergunto também se não existiria algo de 

comum entre essa moda antidiscursiva e subnutrição mental. (VEJA, p. 13, 

grifos nossos). 

 

 

Já na entrevista aos Cadernos de Literatura Brasileira, ao ser solicitado pelo respeitado 

teórico e crítico literário Alfredo Bosi a comentar sobre o que ele consideraria mais 

significativo como realização, na narrativa brasileira contemporânea, depois do que foi 

produzido por Guimarães Rosa e por Clarice Lispector, esquivando-se, limita-se a responder, 

lacônica e formalmente: “Raramente leio alguma coisa. Seria uma leviandade eu citar três ou 

quatro nomes sem uma leitura abrangente do que tem sido publicado” (CLB, p. 31). 

Nesta mesma entrevista, realizada em setembro de 1996, quando abordado sobre como 

via a tendência à teorização sobre as questões de forma, no contexto de uma estética 

antidiscursiva que priorizava, sobremodo na poesia, a síncope e o espaço em branco, ele faz 

seu comentário ácido: 

 

Acho que não adianta forjar uma escora metafísica para aquela postura 

[antidiscursiva], como arrolar a estética disso ou a estética daquilo, porque 

no fundo o caso daquela tendência seria mesmo de inaptidão pra reflexão 

existencial. Agora, a casca das palavras, da proposta antidiscursiva, como a 

laranja que se passa num espremedor, certamente que não excluía resíduos 

de significados. Fosse então o caso de forjar uma escora, quando muito se 

poderia falar na estética do bagaço. Não vai aí qualquer conotação 

pejorativa, é só uma tentativa de adequação vocabular. Entre usar bagaço 

ou palavras em toda sua acepção possível, cada escritor que fizesse a sua 

escolha. (CLB, p. 24, grifos nossos). 

 

 

Podemos perceber que Nassar assume um discurso, ainda, dentro da oposição 

dicotômica moderna, privilegiando um elemento em detrimento do outro, embora faça o 

deslocamento dos lugares: se o termo eleito como superior pelos paradigmas da sociedade 

ocidental moderna aparece sempre em primeiro lugar (como por exemplo masculino x 

feminino, cidade x campo, mente x corpo), no caso de Nassar, o segundo termo, ganha, em 

muitos momentos, o lugar e estatuto de primeiro e superior: fazer x saber, campo x cidade, 

corpo x mente, particular x social, vida x arte, trabalho manual x trabalho intelectual, etc. É o 

que ratifica o depoimento seguinte, no qual ele pontua a “especulação intelectual” como 

espúria, simulada, cheia de armadilhas e artimanhas, portanto, de alguma forma, “afastada da 

verdade”, ou, pelo menos, da vida: 
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No campo não tem essa meleca da especulação intelectual (FSP, 1995, p. 6). 

 

Tem um lado... Você acaba interferindo de uma forma transformadora no 

ambiente em que você atua. Isso precisaria mesmo você saber do que eu 

estou falando para entender. É sistematizando uma várzea, nivelando 

tabuleiros, rasgando canais de irrigação, canais de drenagem, realmente é 

uma coisa capaz de apaixonar.  

Agora a gente está às voltas com a instalação de curva central, está 

recuperando, tentando convergir duas águas para alimentar um sistema de 

irrigação. E tudo isso é no campo e é uma coisa assim tão limpa... Você tem 

todas as dificuldades pela frente, que tem que resolver, mas em termos de 

atuação é uma coisa muito limpa. Não tem essa meleca da especulação 

intelectual (risos). Você me entende? Será que você me entende? Não tem 

essa meleca. Você fica contrariado com isso, com aquilo, mas tem uma 

integridade, é uma coisa diferente. Se eu fico em São Paulo, aqui, no terceiro 

dia já começo a entrar em depressão, e se estou lá eu não sei o que é 

depressão. (FSP, 1995, p. 9). 

 

 

Quando perguntam sobre o que o levou a se dedicar, inteiramente, à literatura 

renunciando a tudo em nome dela e depois, em outro momento, resolver parar de escrever, 

responde: “Foi a paixão pela literatura, que certamente tem a ver com uma história pessoal. 

Como começa essa paixão e por que acaba, não sei”. (CLB, p. 24). E ainda: 

 

[...] Literatura para mim é coisa do passado. Não acredito que se possa 

recuperar aquele impulso vital que leva alguém a mergulhar de cabeça numa 

atividade. Depois que se perde isso, a gente tem mais é que cair fora. Não se 

faz literatura para valer com paixão requentada. (VEJA, p. 9). 

 

 

Para esse escritor, a literatura é encarada como resultante de uma experiência pessoal, 

passional e visceral. Radicaliza, assim, o seu desejo de não contaminação, sua necessidade de 

isenção quanto às teorizações estéticas e em relação à atmosfera cultural da época (como se 

isso de alguma forma fosse possível).  

Aqui, não se pode deixar de questionar essa visão, apesar de se saber que a literatura 

de Nassar tem um mote muito pessoal, o que inclusive fica evidenciado pelo diálogo íntimo 

que trava com seus personagens, destacados, aqui, os seus narradores-personagens, os quais 

assumem, como o próprio escritor, em muitos aspectos, um lugar de resistência frente aos 

valores, poderes e instituições vigentes, seja a família, o governo, os meios de comunicação 

(mídia, TV, Imprensa, etc.). No entanto, essa posição, de forma alguma, está isenta de ser 
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política e de carregar um valor coletivo, uma vez que os valores representados pela literatura 

deixam de pertencer exclusiva e unicamente a quem escreve, não podendo ser encarados 

como apenas individuais, pois aquele que está ali encenado faz parte de um grupo. Essa 

questão será retomada no desenvolvimento do trabalho. 

Sua produção estética, embora “conscientemente” se desvie das teorizações 

acadêmicas, caminha entre o rigor da academia e a plasticidade e a liberdade proporcionadas e 

permitidas pela oralidade; seu pensamento claro, rápido, rigoroso e radical, carrega, ao 

mesmo tempo, a leveza lírica do dizer poético e a contundência e concretude de uma barra de 

ferro. É “ferro envolto em algodão”, que é traduzido por ele próprio como “paralelepípedo 

lírico” (CLB, p. 36). Esta expressão justifica sua produção ser nutrida pelo Anjo do Mal, 

segundo Nassar, um dos pressupostos da nossa suposta liberdade, pois seria esse Anjo o 

encarregado das transformações: 

 

Acho que a camaradagem com o Anjo do Mal é um dos pressupostos da 

nossa suposta liberdade. Impossível deixá-lo de fora quando eu pensava em 

fazer literatura. Não se pode esquecer que ele é parte do Divino, a parte que 

justamente promove as mudanças. Seria mais este Anjo que está presente 

nos meus textos. (CLB, p. 29). 

 

 

Um copo de cólera (assim como suas demais produções) é espaço de narração que 

supõe, paradoxalmente, tempos suspensos, diversos, sobrepostos e simultâneos – o que aponta 

para uma prosa lírica, narração com explosões poéticas e imagéticas, unidas à afinidade da 

fala, que é simulada em presença, em um tempo que, na verdade, já é pretérito. Apresenta 

construções sintáticas inusitadas, já que a palavra é trabalhada a cinzel, na busca de economia 

e precisão; palavra que vira instrumento, com uma função predeterminada, no caso, para 

alavancar a verdade – “quebrada em mil pedaços”, dispersa em fragmentos – e espaços sócio-

político-históricos, liminares e subliminares, numa perspectiva de interação irremediável e 

sutil entre o subjetivo e o coletivo e da contaminação do passado que é presentificado no 

“aqui e agora” da ação de narrar, ou melhor, na performance do ato da fala, que simula uma 

presença e a vontade de atualizar o discurso na sua potência dialógica trágica. 

A produção literária de Nassar aponta sempre para a necessidade de se incorporar a 

dúvida (elemento chave da filosofia) como instrumento de trabalho, com uma postura 

peculiar, e muitas vezes agressiva, de desestabilizar os lugares fixos e acomodados. A 

reflexão e a dúvida foram o seu principal mote literário, razão talvez de elas implicarem, 

quase sempre, uma voz central, na figura do narrador-protagonista, para promover essa 
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desestabilização tão necessária, numa época em que os discursos ganham uma roupagem 

messiânica de tons metafísicos, assim como uniformidade e unanimidade, mascarados de 

vestimenta democrática. 

Em Um copo de cólera e em todas as suas outras produções, encena-se, na figura dos 

narradores-protagonistas, sempre, uma vontade de verdade – o que, supostamente, os localiza 

em território moderno. Esse autor apresenta uma nostalgia em relação à arte, no seu vínculo 

estrito com a vida e, também, no que concerne a determinados valores humanos hoje 

descartados pela sociedade pós-moderna. Nostalgia que guarda, paradoxalmente, um desejo 

de manter uma relação refletida e ativa com a existência, em sintonia com a expressão síntese 

de Nassar em Um copo de cólera: “o corpo antes da roupa”, que traduz o seu projeto 

humanista – mesmo que pela dissimulação, mesmo que em agonia e convulsão – aquele que, 

apesar de tudo, ainda se pauta na tensão dicotômica moderna: natureza e cultura. 

Esse escritor descendente de libaneses, em seus poucos livros, dialoga intensamente 

com a vida, com o que está acontecendo em seu entorno, no caso, a prepotência política e o 

autoritarismo militar que vieram a se instalar confortavelmente, nas mais diversas áreas do 

país, inclusive na literatura e, particularmente, nos corpos civis. Em sua entrevista aos 

Cadernos de Literatura Brasileira, quando lhe é dito que é difícil acreditar que ele tenha 

“passado ao largo da teorização estética daqueles movimentos todos” do período, pergunta-se: 

“Você não teve nem mesmo curiosidade?”, ao que o escritor responde: 

 

Nem mesmo curiosidade. Me remetendo só ao fim dos anos 50, quando eu já 

tinha mergulhado de cabeça nos meus objetivos literários, havia, pelo menos 

em São Paulo, uma atmosfera cultural constrangedora, compatível em parte 

com o que ocorreria logo depois no plano político. Aliás, a prepotência veio 

a se instalar confortavelmente em muitas áreas, além da literatura. Tudo bem 

que o Brasil todo já tinha um perfil autoritário bem antes do golpe militar, 

mas na literatura também? (CLB, p. 32). 

 

 

Enquanto jovem escritor, sentiu que o espaço da arte não estava isento deste 

autoritarismo e das coerções impostas pelo poder instituído que contamina os mais inusitados 

espaços, mesmo o da arte, para sua indignação e espanto. E, situando o seu lugar de fala, que 

é assumidamente de resistência às “camisas-de-força” (sejam elas, também, acadêmicas e/ou 

estéticas), desde o começo de sua trajetória enquanto escritor critica todas aquelas teorias, 

que, segundo ele, eram usadas como instrumento de proselitismo: 
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Os jovens escritores que não cediam às propostas da época eram inibidos 

pela falta de espaço. Se saí inteiro daquele pega-pra-capá é que eu não era lá 

muito sociável, era até um tanto rude [...] Daí que ignorei ostensivamente 

aquelas teorias todas que eram usadas como instrumento de proselitismo, 

resvalando inclusive no engraçado. Afinal, cruzadas literárias, por favor! 

(CLB, p. 32, grifos nossos). 

 

 

Na fala seguinte, Nassar exerce sua performance crítica e faz uso dos jogos que a 

linguagem oferece (recursos com que lida muito bem). Quando perguntado se não chegou a 

ser assediado para aderir àquelas propostas estéticas, mostra a sua condição de anônimo: “[...] 

como é que iam saber que eu me ligava em literatura? (CLB, p. 32)”. No início de sua carreira 

passava despercebido, coisa não mais possível hoje, mesmo tendo parado de escrever, o que, 

aliás, faz com que seu peso nas bolsas dos valores simbólicos do mercado editorial suba 

extraordinariamente, ainda que a qualidade do seu trabalho literário seja apontada pela crítica 

especializada, de forma praticamente unânime. 

Diante dessas questões que lhe são apresentadas, ironicamente, insinua aproximações 

da função desempenhada pela arte com o papel dogmático e sedutor que as religiões e o 

mercado assumem. Além de encenar, no discurso, a situação da arte, na modernidade, na era 

da “reprodutibilidade técnica” – exposta e problematizada por Benjamin, no seu famoso 

ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1994) –, no papel de 

mercadoria, de objeto de barganha comercial, Nassar recrimina essa condição.  

Para bem desempenhar a performance discursiva que expõe a posição ideológica que 

assume, cria logo uma historinha, de enredo também sedutor, que lembra as aventuras dos 

primeiros mascates sírios e libaneses aqui no Brasil. Aqueles, provenientes de pequenas 

aldeias agrícolas na sua terra natal, viam-se obrigados, aqui, a utilizar o comércio como 

atividade de sobrevivência mais rápida, com menor custo e menos risco de prejuízo e saíam 

vendendo, de porta em porta, seus produtos baratos, sempre dispostos a ganhar novas áreas no 

mercado tão sofregamente concorrido e para isso flexibilizavam ao máximo as formas de 

pagamento, até os limites do possível, contanto que o freguês não deixasse de levar; e desta 

forma, galgaram, com o tempo, espaços de grande conforto econômico e social (TRUZZI, 

1999): 

 

Se bem que a briga de foice para arregimentar seguidores era tão ferrenha 

que, apesar do meu anonimato, não era impossível alguém de voz sedutora, 

travestido de monge, bater na minha porta e dizer: “Olha, nós queríamos lhe 

mostrar uns bloquinhos pré-fabricados, muito bem esquadrejados, próprios 

pra erguer paredes bem aprumadas, temos até um prospecto com a descrição 
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completa do produto. O Sr. não quer participar da ereção da nossa capela?” 

(CLB, p. 32). 

 

 

E Nassar apressa-se em mostrar a dobra de dentro do discurso, ciente de que este 

também ocupa as balanças do mercado: “[...] E estou usando aqui a expressão do Euclides da 

Cunha só para valorizar a mercadoria” (CLB, p. 32). E, continuando na construção do seu 

enredo narrativo, assumindo, agora, a voz do personagem que recebe o mercador visitante 

(que lembra a figura do “porquinho Prático”, sujeito desconfiado, da estória infantil): 

“Bloquinhos pré-fabricados pra quê?” E o mercador, na voz sedutora do “lobo” experiente: 

“Ereção da capela”. Finaliza a estória na voz do porquinho Prático – dos três porquinhos, o 

mais esperto, o único a usar a dúvida, em troca da confiança e certeza absolutas, atitude que, 

na estória infantil, leva os seus irmãos a perderem a sua morada, por terem aberto mão dessa 

ferramenta básica de sobrevivência. Na voz daquele que duvida: “Eu, hem... Passe amanhã.” 

(CLB, p. 32). 

E aí está claro que o porquinho Prático é o próprio Nassar, aquele que não se deixa 

seduzir facilmente pelas bandeiras levantadas na sua época, sejam elas as estéticas 

vanguardistas, o progresso ou a democracia, travestidos das sofisticações que o Estado, a 

tecnologia e a mídia ofereciam, sejam as idéias e discursos defendidos pelo movimento 

feminista, assim como os da esquerda política de viés marxista, etc. O escritor questiona tudo 

e todos: ninguém sai isento do seu pensamento e exercício críticos, nem ele próprio. 

Apesar de Nassar considerar que “um texto vale quando tem circulação sanguínea” 

(FSP, 1995, p. 3) e de dedicar desprezo aos experimentalismos de escrita, segundo ele, “sem 

vínculos com a vida” – não abraça nem “a arte pela arte”, nem “a arte engajada”. No entanto, 

não conclui, com isso, que a literatura e, em particular, seus livros, vai modificar o mundo: 

assume-a apenas como um recurso de auto-análise. 

Sempre atento a não se deixar cooptar pelo poder, mantém-se frente a este de forma 

crítica, postura que é muito individual e particular, pois recusa-se a assumir a posição de voz 

que dá conta de uma coletividade, além de, não se ver como intelectual, apesar de estar, de 

alguma forma ciente de não poder total e exatamente se esquivar deste lugar. 

Esse escritor está sempre expondo, na sua fala, a consciência afiada quanto aos jogos 

que são inerentes aos discursos, seja no seu texto propriamente literário ou não. Ciente das 

possibilidades da linguagem e da língua, no que concerne ao seu caráter de representação e 

performance, assim como do lugar precário que ocupa o sujeito do discurso, ora o relativiza, 

ora o radicaliza, porém, sempre sabedor de que discurso e sujeito estão em vitrine. Tem 
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consciência, portanto, de estar sendo observado o tempo todo e de que este discurso é sempre 

endereçado a um interlocutor (mesmo que virtual). Além disso, sabe que produz efeito sobre 

esse outro, razão de sua habilidade no jogo erótico com a palavra, ora expondo, ora ocultando 

sua potência, limitação ou fragilidade. 

Não podemos desconsiderar, pois, essa sua perícia em dizer só até o ponto que ele 

quer mostrar, assim como de desviar do que não pretende esclarecer, fazendo uso dos recursos 

que a sua habilidade poética lhe permite: metáforas, ambigüidades, paradoxos, contradições, 

paródias, duplos sentidos, reticências, ironias, analogias, etc., afinal, faz uso, e tem 

consciência disso, da lâmina afiada da razão, que corta, oportunamente, com os dois lados, 

ciente de que, ao longo da nossa trajetória humana, muito se construiu e se destruiu em nome 

desta razão, que desde os primórdios da nossa sociedade ocidental, rasura a natureza em nome 

da cultura: 

 

[...] eu também pensava, quando esbarrei nos sofistas, que a razão não era 

exatamente aquela donzela cheia de frescor que acaba de sair de um banho 

numa tarde de verão. Ao contrário, era uma dama experiente que não resistia 

a uma única cantada, viesse de onde viesse, concedendo inclusive os seus 

favores a quem pretendesse cometer um crime. O aporte ético, que tentaram 

colar nela desde os tempos antigos, lhe é totalmente estranho. [...]. (CLB, p. 

37-38). 

 

 

E, na voz do jovem protagonista de Lavoura arcaica: 

 

[...] neste mundo de imperfeições, tão precário, onde a melhor verdade não 

consegue transpor os limites da confusão, contentemo-nos com as 

ferramentas espontâneas que podem ser usadas para forjar nossa união: o 

segredo contumaz, mesclado pela mentira sorrateira e pelos laivos de um 

sutil cinismo [...]; a razão é pródiga, querida irmã, corta em qualquer 

direção, consente qualquer atalho, bastando que sejamos hábeis no manejo 

desta lâmina; [...]. (LA, p. 133). 

 

 

Suas produções literárias, de alguma forma, são resultados dessa consciência quanto 

ao múltiplo perfil e desempenho da razão. Elas colocam em exposição a frivolidade, o jogo, o 

poder desempenhado por esta ferramenta sedutora tão celebrada e encarada como essencial, 

principalmente, para o homem ocidental moderno se impor como superior e dono da verdade. 

Segundo Nassar, a ficção é espaço privilegiado para lidar com os valores que estão 

impregnados de razão, já que esta está freqüentemente acompanhada por componentes 
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passionais e temperada com certo misticismo, sendo, portanto, território rico para a reflexão e 

problematização da existência humana e para o exercício existencial. 

Em Um copo de cólera ficam bem evidentes os jogos passionais e sinuosos que esta 

razão desempenha. Eles se manifestam no diálogo acirrado e desmedido, tanto no discurso 

masculino quanto no feminino, discursos que se apresentam carregados de valores, de vontade 

de verdade e de demarcação de um lugar de poder, mesmo no que concerne à intimidade, e à 

sexualidade. E na perspectiva da estória da novela, ao personagem-narrador, cabe o lugar 

privilegiado desse domínio. Vejamos o que diz o chacareiro: 

 

[...] ela nunca tinha o bastante só o suficiente, estava claro naquele instante 

que eu tinha o pêndulo e o seguro controle do seu movimento, estava claro 

que eu tinha mudado decisivamente a rotação do tempo, sabendo, como eu 

sabia, que eu tinha a explorar áreas imensas da sua gula, sabendo, como eu 

sabia, de que transformações eu era capaz, e foi bem aqui comigo que 

pensei “peraí que você vai ver só” “peraí que você vai ver ainda” [...]. 

(UCC, p. 70). 

 

 

Por outro lado, à mulher cabem, principalmente, as demandas corporais, afetivas e 

passionais, o papel de ser “manipulada” pela razão (masculina) que sabiamente usa o corpo da 

mulher como alavanca para desestabilizar e subjugar esse mesmo corpo. Na voz do homem da 

novela: “[...] continuei o canalha da cama e ela dum jeito mais quente tornou a dizer 

„sacana‟, que era o mesmo que dizer „me convida pra deitar na grama‟, ela que nos arroubos 

de bucolismo me pedia sempre pra trepar no mato [...]” (UCC, p. 71-72). E ainda:  

 

[...] e começamos a nos dizer coisas através dos olhos (essa linguagem que 

eu também ensinei a ela), e atento na sua boca, que eu fazia fingir como se 

fosse, eu estava dizendo claramente com os olhos “você nunca tinha 

imaginado antes que tivesse no teu corpo um lugar tão certo pr‟esse meu 

dedo enquanto eu te varava e você gemia” e logo seus olhos me 

responderam num grito “sacana sacana sacana” como se dissessem “me 

rasga me sangra me pisa” [...] ela mamava sôfrega a minha isca [...]. 

(UCC, p. 72-73, grifos nossos). 

 

Seu gesto evidencia, muitas vezes, o desejo de punir o corpo feminino, uma vez que a 

mulher se apresenta sempre na sua condição de suficiência, está contínua e potencialmente 

pronta para exercer a sexualidade tão desejada e defendida pelo discurso feminista, 

deslocando-a do domínio apenas do masculino. 

Como afirma o próprio Nassar, “a razão não é seletiva, ela traça tudo”, atuando tanto 

no mundo dos valores, quanto dos “conteúdos passionais” subjacentes nessa reflexão (CLB, 
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p. 38), fazendo uso das circunstâncias, em nome de seus próprios interesses. O escritor chega 

até a personificá-la: 

 

Acho mesmo que a razão é uma belíssima putana, mas vem daí o seu grande 

charme, se bem que esse charme venha mais da sua humildade, passando 

longe da arrogância de certos racionalistas. E quando você lida com valores 

[...]; e quando de enfiada ainda entram fortes componentes passionais, e 

entram necessariamente, para não falar de algum misticismo como 

condimento, então a companhia da razão pode ser um acontecimento. (CLB, 

p. 38). 

 

 

O personagem-narrador de Um copo de cólera é um sujeito criado dentro de uma 

cultura ocidental, por excelência dicotômica e metafísica, pautado em uma razão suficiente e 

superior, aquela que estruturou o pensamento ocidental moderno. A crise do chacareiro, mais 

tarde, conduz à necessária e trágica morte simbólica desse sujeito moderno – metáfora do fim 

da narrativa que se legitima pela experiência e que aponta, também, para o limite da 

linguagem – sugerindo a necessidade do nascimento de um outro homem, agora pela clave do 

corpo – o homem híbrido, que guarda em si poder e fragilidade. 

Numa atitude arrogante e ingênua, esse chacareiro vê-se fora desse mundo – isola-se 

numa chácara – para, assim, ter o direito de criticá-lo de camarote, vendo-o como uma grande 

máquina que passa ao largo, não se dando conta de que o autoritarismo e a arrogância não 

residem apenas fora do seu corpo ou no corpo social e político do contexto em que está 

inserido. Ele próprio (figura masculina) faz parte desse contexto maior; portanto, esse 

autoritarismo se prolonga e se estende, estando também arraigado em seu próprio corpo e, 

conseqüentemente, em sua linguagem. Com efeito, faz-nos ver que não apenas as relações 

sociais e políticas, como também as relações pessoais estão contaminadas pelos poderes e 

representações e, como aquelas, envolvem jogos e estratégias, assim como, num tabuleiro de 

xadrez, a pretensa assepsia da razão sucumbe e o projeto de inteireza pessoal, da vontade de 

verdade do protagonista de Um copo de cólera, também – afinal, os limites, antes vistos como 

rígidos e inabaláveis, são mais fluidos do que se pode pensar. 

Nassar pontua, assim, através do personagem-narrador, a crise do sujeito moderno, o 

conflito entre sua mente e seu corpo; cria-o como sujeito já tão contaminado e submisso à 

tirania dessa mente, que busca e pretende controlar tudo, no seu jogo onisciente e onipresente, 

protegido na sua segurança racionalmente conquistada, infalivelmente seguro da sua verdade, 

ou da sua busca de verdade, lutando com “unhas e dentes” por suas crenças ou, até mesmo, 
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por sua falta de crenças. A fala do chacareiro aponta, inclusive, para o limite da própria 

palavra, quando a linguagem verbal já não consegue mais dar conta do sujeito da linguagem: 

 

[...] e ali, no meio daquela quebradeira, de mãos vazias, sem ter onde me 

apoiar, não tendo a meu alcance nem mesmo a muleta duma frase feita, eu 

só sei que de repente me larguei feito um fardo [...], a cara enfiada nas 

mãos, os olhos formigando, me sacudindo inteiro numa tremenda explosão 

de soluços (eram gemidos roucos que eu puxava lá do fundo), até que meus 

braços foram apanhados por mãos rústicas e pesadas [...]. (UCC, p. 81, 

grifo nosso). 

 

 

E ainda, em um outro momento dessa situação, o protagonista conta: “[...] os dois [os 

caseiros, seu Antônio e dona Mariana] tentando me erguer do chão como se erguessem um 

menino” (UCC, p. 82). Nesse momento, o sujeito aparece descarnado da sua razão arrogante 

– frágil como uma criança desamparada – e banhado por fortes emoções, desnudo dos 

artifícios e muletas que a linguagem verbal permite, numa espécie de retorno pós-cólera, ao 

silêncio, ao corpo primeiro. 

É no corpo do protagonista masculino que conflui o agônico e tenso trânsito, a 

convivência dessas três claves: o homem dicotômico, o homem trágico (da hybris), e por fim, 

o homem híbrido – aquele que abre espaço, depois do homem dicotômico ter conhecido, 

explorado e dominado o mundo, para um mundo sem fronteiras, para o infinito insondável, 

para possibilidades múltiplas, enfim, para o devir. 

Com a fortaleza do discurso masculino do chacareiro e da razão individual minada e a 

sua identidade já abalada, na forma de vestígios displicentemente espalhados pelo assoalho do 

quarto, o autor expõe a fragmentação do sujeito, sinalizada metonimicamente pelos seus 

objetos dispersos e fora de ordem. Resta o retorno ao convívio social e às negociações com o 

outro – o exercício da alteridade. 

Em Um copo de cólera, depois da figura masculina esgotar todo o seu repertório, e por 

que não dizer, todo o seu arsenal bélico de palavras, ele retorna, em um procedimento de 

regressão, à sua forma primitiva de feto, sugerindo ser novamente forjado e acolhido pelo 

útero materno, matriz de seu corpo primeiro. Isto só acontece no último capítulo da novela, no 

qual a voz e presença feminina entram realmente em cena (ainda que pela simulação, pelo 

artifício da narração) não mais intermediados pelo discurso e pelo olhar masculino, no que diz 

respeito à estória encenada, (ainda que pelo corpo que está por detrás da escrita, o do 

escritor). Nesse momento a fala, o discurso e a razão ubíqua perecem, são deslocados e 

desalojados do seu centro. Como quem retorna à casa e se despe de qualquer vestimenta do 
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discurso, o narrador abre espaço para ser acolhido pelo corpo, em vida pulsante, insinuando o 

retorno a uma sociedade matriarcal, aquela que, anteriormente, tirou o seu sustento e 

existência da terra e teve a mulher como centro dos acontecimentos. 

Aponta-se, portanto, no final da novela, para o movimento aparente de acomodação da 

natureza, movimento circular do retorno à grande mãe – metáfora da terra, propriamente dita. 

E a mulher retoma o seu lugar histórico e naturalizado de reprodutora, acolhedora. Já não 

ameaça mais, assumindo o papel de assexuada, de deserotizada; retorno em diferença, no 

entanto, pois desloca os lugares anteriores do homem como elemento primeiro da dicotomia 

clássica ocidental masculino/feminino, para o homem que passa a ocupar o lugar do segundo 

elemento. 

A cena final da novela coloca em vitrine o momento em que a voz do narrador assume 

a sua própria insuficiência e a voz feminina assume a narração, mesmo que com certa cautela. 

Esse acontecimento pode, também, ser lido como metáfora da saída do próprio escritor da 

cena literária, do território da escrita, para assumir a vida nos percalços do corpo 

propriamente dito. Esta encenação insinua a crise do discurso e dos valores, a crise da 

narrativa, nos tempos modernos, o esvaziamento e a ruptura da relação, anteriormente tão 

visceral, entre a experiência e a narrativa, uma situação que sugere a transferência do 

“cajado”, da narração masculina para a figura feminina, insinuando “a chegada” (como o 

próprio nome do capítulo aponta
16

) de novos tempos, tempos em que a mulher passa a 

legitimar sua voz e escrever sua história no cenário tanto nacional, o da sociedade brasileira, 

quanto, internacional, ainda que, precária e timidamente, no começo. 

Foi a mãe de Nassar quem o iniciou na criação de animais e quem, na sua aldeia 

libanesa, antes de chegar ao Brasil, se dedicava à agricultura (assim como seu pai). Esse 

escritor sempre viveu no exercício de convivência com o trabalho na terra, a dedicação a 

animais e a atividade intelectual e comercial, esta última, eixo da sobrevivência da sua 

família. Seu pai, através desta atividade, investiu com empenho na formação escolar dos 

filhos – dos dez filhos, praticamente todos fizeram curso superior e, muitos deles, na área de 

Humanas. 

O movimento do chacareiro encenado em Um copo de cólera, de retorno ao corpo, 

vem a calhar com a saída de Nassar do cenário literário, uma vez que essa novela corresponde 

à sua última obra, quando resolve declarar publicamente ter abandonado a literatura. Dando-

se a inversão do pêndulo, deixa o âmbito das letras, a atividade intelectual para assumir a sua 
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  O título do último capítulo é igual ao do primeiro. 
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entrega ao corpo, que se narra em ato, vida sanguínea. Saída que, paradoxalmente, o inscreve, 

para sempre, na vida literária brasileira, como personagem diferenciado. 
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UM COPO QUE IRRIGA UMA LAVOURA ÁRIDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] a vida só se organiza se desmentindo,  

o que é bom para uns é muitas vezes a morte para 

outros [...]  

(NASSAR, Lavoura arcaica, p. 135) 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Um corpo deslocado e errante 

 

Um copo de cólera emerge no contexto dos anos 70, quando as relações entre 

masculino e feminino eram alvo de discussões candentes. Nessa novela, temos um fragmento 

do cotidiano levado à cena em lentes ampliadas, num palco virtual, com cenário simples e 

economia de meios, numa densidade e contundência de embates dos papéis de gênero, 

socioculturais, profissionais, ideológicos, subjetivos, etc. que, apesar de pontuados pelo viés 

das questões de gênero, as ultrapassam. Ao contrário do que propõe a tradição da Filosofia e 

das Ciências Humanas, que encara o sujeito como algo do domínio de uma suposta natureza 

humana e que leva em conta a noção de imanência do sujeito e da subjetividade, essas 

tradições, serão nos textos de Nassar, rasuradas. 

A novela de Nassar aponta para o fato de que já não cabe mais uma interpretação do 

mundo homogênea e totalizadora, pois esta não consegue mais encobrir os conflitos, as 

aporias nem adiar a necessária fluidez dos processos de construção da identidade cultural e do 

conceito de nacionalidade, assim como do conceito de identidade pessoal, agora considerados 

não mais como entidades unificadas e homogêneas. Estes processos atravessam as 

simbologias, o imaginário, as relações pessoais, assim como as micro e macropolíticas que 

envolvem espaços de trocas intersubjetivas. 

Um copo de cólera, só publicado no ano de 1978, viria a se tornar um cult da produção 

literária brasileira. O livro, quando da sua primeira publicação, passou quase despercebido 

pela crítica jornalística e pelas revistas não especializadas que o expuseram em pequenas e 

discretas notas. No entanto, a crítica acadêmica fez-se seu melhor arauto, reconhecendo, de 

imediato, seu valor extraordinário, recebendo-o com entusiasmo, ciente do domínio de seu 

escritor do código estético-literário e de seu estilo muito particular, que foge à regra do 

período, rompendo com a narrativa de cunho explicitamente político e panfletário, pois não se 

alimenta do banal ou do estereotipado. O texto assume uma alta carga de simbolismo, 
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“estranha à época” e, contraditoriamente, nas palavras de Tânia Pellegrini, em seu livro A 

imagem e a letra: aspectos da ficção brasileira contemporânea, “prestava contas à realidade 

brasileira” (1999, p. 106). 

Embora não tivesse circulado entre as listas dos mais vendidos, a novela esteve muito 

presente entre um público estritamente seleto, assim como o seu romance Lavoura arcaica – 

livros que, mais tarde, inspiraram produções cinematográficas homônimas às obras. Hoje, 

com certa freqüência, a novela de Nassar é trabalhada tanto na Graduação quanto na Pós-

Graduação dos cursos de Letras, como também já fez parte da lista das leituras indicadas para 

o ingresso na Universidade. O livro, que “já nasce clássico”, como anunciado por alguns 

críticos literários, rapidamente é inserido no panteão das letras, entre as obras canônicas, ao 

lado de Guimarães Rosa, de uma Clarice Lispector, etc. 

Um copo de cólera, com apenas 85 páginas, torna-se uma publicação singular no 

panorama da literatura brasileira, no contexto dos anos 70 do século XX. A “guerra entre 

sexos” nele encenada é dramatizada através de uma luta verbal entre um homem e uma 

mulher, representados na trama como indivíduos intelectualizados. Esse “livrinho” busca o 

sentido das relações de poder, um questionamento dos papéis de gênero, em um contexto em 

que o movimento feminista, uma vasta produção literária de autoria feminina e estudos 

teórico-críticos vêm já problematizando os assentados papéis sociais delegados a homens e 

mulheres na cultura do patriarcado. 

Essa narrativa, e a obra de Nassar de um modo geral, assume diversas peculiaridades: 

além da praticamente unanimidade quanto à sua força poética, o trabalho sensível, inteligente 

e bem arquitetado com a linguagem é a razão óbvia de ela ter se tornado polêmica desde o seu 

nascimento. Quanto às razões não tão óbvias, talvez uma delas seja o fato de esse texto 

incorporar ao discurso do cotidiano e ao universo doméstico/particular o cerne das discussões 

políticas do momento, nos quais a razão que, por longo tempo, dominou com exclusividade e 

autoridade a cena, é abalada por outra lógica, a do corpo, território que acata demandas 

diversas: a paixão, o prazer, a emoção, a sensação, o desejo, a fantasia, a simulação, etc., e 

que era encarado, até então, como menor, assim como tudo que dissesse respeito ao particular 

e à subjetividade. 

Na voz do narrador-protagonista da novela de Nassar, a frase – “o corpo antes da 

roupa” (UCC, p. 40) – parece sintetizar uma “vontade de verdade” da produção nassariana e, 

de forma muito particular, de Um copo de cólera que, paradoxalmente, primeiro distribui as 

máscaras – as indumentárias e os papéis sociais – para, depois, impiedosamente, arrancá-las. 
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Para tanto, forja palco e público para a encenação dos discursos, na atitude ambígua de rasurar 

e atualizar as verdades. 

A produção literária de Nassar radicaliza, mostrando o quanto os corpos e discursos 

estão impregnados pela ideologia dominante (seja na perspectiva de afirmar seja de negar o 

sistema hegemônico), encenando e destacando o poder na sua potência camaleônica que, ao 

mesmo tempo em que ultrapassa esses corpos do discurso, os constitui, situação bastante 

evidente na novela, onde os verdadeiros protagonistas são os discursos – discursos que 

ganham corpo e força dramática, como o texto teatral exige – e na qual a essência do drama é 

a tensão e o eixo, o diálogo. 

Assim, como o corpo, no caso dessa novela, o discurso ganha a cena, rasurando o 

espaço do natural e do orgânico para assumir-se enquanto um território outro, o da simulação, 

do artifício, do jogo, da performance, da fantasia, da invenção – aquele da negociação do de 

dentro com o de fora, do privado com o público, etc. A obra apresenta o sujeito como aquele 

que se constrói e se constitui a partir do olhar e do discurso do outro. Aí, sujeito, corpo e 

discurso são atravessados pelos poderes, se expõem como representação e não mais como 

descrições naturais. E sob essas representações estão implícitas instituições, tradições, 

convenções e códigos consentidos. 

Um copo de cólera encena a inserção tensa do ideário do movimento feminista na 

sociedade patriarcal conservadora brasileira, evidenciando e pondo em xeque poderes antes 

camuflados. Abre espaço para uma crítica radical de toda e qualquer forma de autoritarismo e 

para uma compreensão ética das relações humanas na ordem socioeconômica e política do 

capitalismo e não mais, apenas, uma compreensão pragmática, como é de praxe nos partidos 

políticos tradicionais. Aponta, ainda, para a insuficiência das utopias e da noção de futuro e de 

progresso, promovendo, assim, a reflexão crítica sobre como funciona e atua o poder nas mais 

inusitadas formas, no cotidiano, na sua negação da diferença e na celebração da uniformidade, 

nas mais diversas instâncias, seja racial, sexual, comportamental, intelectual, etc. 

O que é colocado em Um copo de cólera, portanto, vai além da história banal de um 

desentendimento entre casais, dos limites que envolvem o amor e o sexo ou, até mesmo, da 

tensão masculino x feminino que implicam as questões de gênero tão debatidas e, muitas 

vezes, desgastadas. Longe de se dizer aqui, no entanto, que estas não sejam importantes, uma 

vez que estão inseridas em âmbitos que envolvem o sujeito, a verdade e o poder e dizem 

respeito aos paradigmas que alicerçam a sociedade ocidental, ao longo de sua trajetória. Tudo 

isto aponta para o fato de que há um intercâmbio ativo e crítico entre autores individuais e os 
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grandes interesses políticos moldados pelo sistema hegemônico, no caso, o capitalismo 

selvagem, que influencia, no âmbito tanto intelectual quanto imaginativo, a escrita produzida. 

Um copo de cólera reúne uma carga vital de densidade e contundência dramática 

apoiada, principalmente, no diálogo (ainda que forjado, já que este só aparece dentro do 

monólogo do narrador, que conta o acontecido, portanto, na sua versão), o que torna essa 

história fatalmente difícil (e quase impossível) de contar. Dir-se-ia até que essa tentativa 

certamente a empobreceria, pois os discursos travados nessa novela ganham corpo histórico, 

ideológico e estético e a dimensão por estes assumida ultrapassa o âmbito restrito do 

doméstico e do individual. Caso se tentasse resumir e simplificar a história, esta ficaria 

reduzida a uma briga estapafúrdia de um casal moderno por causa do machismo exacerbado 

do homem, o que não daria conta da complexa trama desse texto, produzido na clave do 

descentramento17 e tecido em dobras18 nas malhas da diferença19, différance20, e reversão 

(renversement)21
 para assim, promover e operar a desconstrução22 dos discursos impregnados 

dos valores que carregam em seu bojo, marcados pela tradição da metafísica Ocidental. O que 

significa fazer uso da razão (do raciocínio) com o intuito de desalojá-la e desarticulá-la. 

                                                           
17  No sentido derridiano, a abolição de um significado transcendental que se constituía como centro do texto; é 

portanto, a independência total da cadeia dos significantes: “o significado não possui mais um lugar fixo 

(centro), mas, sim, passa a existir enquanto construção substitutiva que, na ausência de centro ou de origem, 

faz com que tudo se torne discurso e a produção da significação se estabeleça mediante uma operação de 

diferenças. (SANTIAGO, 1976, p. 16). 

18  “O texto como tecido de traços, mascara outro texto, a princípio oculto: ele é a „tela que envolve a tela‟, mas 

que deixa esta última emergir quando se desfaz a dobra (ou a prega, ou a ruga). A dobra – disposição de fios 

encobrindo outra disposição que, à mostra, suplementa a primeira. [...] o texto apresenta uma dobra, uma 

prega que encobre outro texto. [...] a dobra que possibilita re-marcar o texto nega a prescrição de um pensar 

metafísico tradicionalizado e tradicionalizante. (SANTIAGO, 1976, p. 26).  

19  “A palavra escrita é „diferença‟ na medida em que se oferece diferida (temporal e espacialmente) do que 

representa, reservada a uma decodificação contextual, inscrita numa cadeia de significantes. É a palavra que 

não se apresenta em „pureza‟, oferecendo sua „verdade‟ mas pelo desvio de um significante que é estranho à 

sua própria realidade. (SANTIAGO, 1976, p. 25).  

20  “O conceito, significado nunca está presente de forma plena [...]“A différance seria, pois, o movimento de 

jogo que produz as diferenças, os efeitos de diferença. [...] é o que faz com que „o movimento da significação 

só seja possível se cada elemento dito presente, aparecendo no cenário da presença, relacionar-se com algo 

que não seja ele próprio, guardando em si a marca do elemento passado e já se deixando escavar pela marca 

de sua relação com elemento futuro, o traço não se relacionando menos com aquilo que chamamos de futuro 

do que com aquilo que chamamos de passado, e constituindo aquilo que chamamos de presente, por esta 

relação com o que não é ele próprio: não é absolutamente ele, isto é, nem mesmo um passado ou um futuro 

como presentes modificados.” (SANTIAGO, 1976, p. 22-24). 

21  “É um dos movimentos da operação de desconstrução. [...] esse movimento consiste em desrecalcar o 

dissimulado e inverter a hierarquia das oposições. Faz parte da estratégia geral da desconstrução. A 

necessidade desse movimento é justamente marcar a hierarquia.” (SANTIAGO, 1976, p. 76-77). 

22  “Operação que consiste em denunciar em um determinado texto (o da filosofia ocidental) aquilo que é 

valorizado e em nome de quê e, ao mesmo tempo, desrecalcar o que foi estruturalmente dissimulado nesse 

texto. A leitura desconstrutora da metafísica ocidental se apresenta como a discussão dos pressupostos, dos 

conceitos dessa filosofia e portanto a denúncia de seu alicerce logo-fono-etnocêntrico. (SANTIAGO, 1976, p. 

17-19). 
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Assim, Nassar trabalha dentro dos termos do sistema, mas de modo a rompê-lo, 

rasurando-o. Desse lugar, escreve Um copo de cólera, usando a escrita, nas palavras de 

Santiago, como “ocasião para se articular uma lacuna no saber com o próprio saber, é a 

atenção dada à palavra do outro”. Em seu “copo de cólera”, abre espaço e tensão à palavra 

(mesmo à ausência de palavra), numa atitude de quem cumpre o papel e a função do 

intelectual: “O intelectual, tal qual se encontra nos melhores romances e memórias recentes, é 

aquele que, depois de saber o que sabe, deve saber o que o seu saber recalca [...]” como 

encarado por Santiago (2002, p. 42). 

A estória narrada em Um copo de cólera acontece nos arredores de uma cidade 

grande: todo o episódio vai se concentrar num sítio. Significativo é que os principais 

personagens desta novela são construídos a partir da polarização binária tradicional de gênero: 

um homem e uma mulher, ambos, indivíduos intelectualizados, fato que vai corroborar 

duplamente para acirrar as disputas entre eles. 

A mulher é emancipada, jornalista atuante e o homem, um profissional autônomo que 

parece ter abandonado ou desistido da sua carreira acadêmica, antes ou depois de concluí-la, 

não se pode dizer ao certo, um sujeito de meia idade, cuja profissão fica subentendida. Ambos 

os personagens são construídos com uma consciência aguda do mundo. É possível pensar que 

ele seja graduado em Botânica, pois é versado em plantas, tem um domínio significativo de 

vocábulos especializados nesta área (faz uso também de um vocabulário mais sofisticado, 

mesmo fora dela: apologético, versátil, imbróglio, sarcástico, ungida, vitupério, peripatético, 

dulcíssimo, insólito amálgama, bloco monolítico, etc.): 

 

[...] ela então se enroscou em mim feito uma trepadeira, suas garras se 

fechando onde podiam, e ela tinha as garras das mãos e as garras dos pés, e 

um visgo grosso e de cheiro forte por todo o corpo [...] eu disse “me deixe, 

trepadeirinha”, sabendo que ela gostava que eu falasse desse jeito, pois ela 

em troca me disse fingindo alguma solenidade “eu não vou te deixar, meu 

mui grave cypressus erectus”, gabando-se com os olhos de tirar efeito tão 

alto no repique (se bem que ela não fosse lá versada em coisas de botânica, 

menos ainda na geometria das coníferas, e o pouco que atrevia sobre 

plantas só tivesse aprendido comigo e mais ninguém), e como eu sabia que 

não há rama nem tronco, por mais vigor que tenha a árvore, que resista às 

avançadas duma reptante, eu só sei que me arranquei dela enquanto era 

tempo e fui esquivo e rápido pra janela [...] as zínias do jardim embaixo 

brotavam com dificuldade dos borrões de fumaça [...]. (UCC, p. 18-19, 

grifos nossos). 
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O personagem masculino, desapontado com o mundo, resolve se afastar do burburinho 

urbano, recusando-se a ser cúmplice do sistema político vigente. Assim, pretende “fundar”, na 

sua propriedade, uma “pátria muito particular”, uma nova ordem, atitude que lembra a do 

intelectual e artista romântico que busca o seu lócus amenus, para não se contaminar com a 

“civilização”, com o progresso pautado em valores hipócritas burgueses – cansado das 

artimanhas e embustes do jogo do poder. 

A novela narra um encontro entre um homem maduro e experiente e uma jovem 

mulher independente. Já de início, o narrador expõe o perfil da nova mulher, aquela tão 

anunciada pelo movimento feminista – de comportamento despachado, liberada sexualmente, 

com discurso politizado, com “opinião formada sobre tudo” e estilo despojado de se vestir, 

meticulosamente calculado: “[...] deslocando pr‟um canto sua bolsa de couro […]” (UCC, p. 

26) – elementos que vamos compondo através da mediação do olhar do personagem 

masculino sobre a mulher. 

Os papéis rígidos determinados e delimitados tradicionalmente pela sociedade aos 

gêneros são aqui rasurados: “[...] e ela onde estava eu sentia que me olhava e fumava como 

eu […]” (UCC, p. 30). A mulher já é encenada inserindo-se no território antes reservado ao 

masculino, pois fuma, tem carro próprio, dirige e não mais se restringe ou se identifica com o 

âmbito do doméstico: “[...] se fazendo atender por mim fosse na cama ou pela caseira no 

terraço, deixando o café só a meu cargo na falta da dona Mariana [...]” (UCC, p. 32-33); e é 

ela que vai à casa do parceiro para encontrá-lo e namorar: “[...] ela que me enchia tanto o 

saco com suas vindas, compondo a cada dia a trava dura dos meus passos, mas eu não fiz e 

nem disse nada disso” (UCC, p. 75). 

O primeiro capítulo do livro é conciso e contundente, constituído basicamente do 

silêncio dos dois personagens que gritam desejos, vontades e demandas bem diferenciadas e 

particulares – ele, na posição de Apolo; ela, na de Dionísio. A ausência de fala parece crescer 

à medida que o tempo passa: “[…] nos cigarros que fumávamos seguindo a cada bolha 

envenenada de silêncio […]” (UCC, p. 16), momento preenchido pela sintaxe dos gestos 

cuidadosamente planejados e pelos olhares calculados, trocados. Mas o silêncio se traduz 

como um diálogo mudo acirrado, só interrompido pelo barulho dissonante destas poucas 

frases. Ela: “o que é que você tem?”; ele, só depois de alguns gestos e tempo: “você já 

jantou?”; e ela: “mais tarde” (UCC, p. 10), frases que pontuam muito mais o desencontro que 

o encontro, a falta de diálogo e de intimidade entre os dois, evidenciando o desconcerto do 

casal. 
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Apesar dos ventos feministas da época, ao homem cabe ainda o centro da cena, tirando 

partido da situação: “Por uns momentos lá no quarto nós parecíamos dois estranhos que 

seriam observados por alguém, e este alguém éramos sempre eu e ela, cabendo aos dois ficar 

de olho no que eu ia fazendo, e não no que ela ia fazendo [...]” (UCC, p. 12). 

A intimidade parece forjada; é muito mais “ideológica” que real, pois pautada e 

legitimada pela idéia moderna de democracia, liberdade e progresso, que adentra no âmbito 

do privado e do particular, influenciando comportamentos e atitudes não apenas no que diz 

respeito às políticas partidárias, mas, também, no que concerne às relações interpessoais, 

inclusive aquelas que envolvem a sexualidade. Estas questões ganham força e amplitude, 

principalmente pelo acesso feminino ao âmbito do intelecto, às idéias e aos comportamentos 

revolucionários que circulavam nos espaços da academia, dando respaldo e margem para a 

mulher rasurar os valores conservadores desta sociedade patriarcal. Na voz do homem da 

novela: 

 

[...] saí pois, mais que depressa, pela tangente, fui é pro terreno confinado 

dela, fui pr‟uma área em que ela se gabava como femeazinha livre, é ali 

que eu a pegaria, só ali é que lhe abriria um rombo [...]. (UCC, p. 42, grifos 

nossos). 

 

[...] eu falava da inteligência dela, que sempre exaltei como a sua melhor 

qualidade na cama, uma inteligência ágil e atuante (ainda que só debaixo 

dos meus estímulos), excepcionalmente aberta a todas as incursões, e eu de 

enfiada acabava falando também de mim, fascinando-a com as contradições 

intencionais (algumas nem tanto) do meu caráter, ensinando entre outras 

balelas que eu canalha era puro e casto [...]. (UCC, p. 16-17, grifos nossos). 

 

 

A intimidade que aparece no segundo capítulo, “Na cama”, vem do cálculo, de uma 

situação preconcebida, artificiosa, como se aquilo que estava por vir, os gestos, os 

movimentos, o que dizer ou fazer e o que não dizer e não fazer, tivessem sido precisamente 

medidos, meticulosamente premeditados, denunciando a perda de espontaneidade das relações 

pessoais e íntimas, assim como a perda total da ingenuidade e naturalidade: as relações 

implicando em simulações; as máscaras fazendo naturalmente parte do ritual não mais apenas 

público, mas, também, no âmbito do privado: 

 

[...] e eu, sempre fingindo, sabia que tudo aquilo era verdadeiro, [...] ia e 

vinha com meus passos calculados, dilatando sempre a espera com mínimos 

pretextos [...] e logo eu fechava os olhos pensando nas artimanhas que 

empregaria (das tantas que eu sabia), e com isso fui repassando sozinho na 
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cabeça as coisas todas que fazíamos, de como ela vibrava com os trejeitos 

iniciais da minha boca e o brilho que eu forjava nos meus olhos, onde eu 

fazia aflorar o que existia em mim de mais torpe e sórdido [...]. (UCC, p. 13-

14). 

 

 

Apesar dos fumos libertários do discurso feminista, tão em voga nessa época, a fala do 

narrador-protagonista vai esclarecer quanto e quem realmente tem o domínio da situação, 

reservando ao homem o controle e a direção da relação sexual, apontando para a manutenção 

do poder masculino nesse âmbito. Sua versão e discurso privilegiam sempre o lugar e o papel 

de domínio masculinos: 

 

[...] e repassei na cabeça esse outro lance trivial do nosso jogo, preâmbulo 

contudo de insuspeitadas tramas posteriores, e tão necessário como fazer 

avançar de começo um simples peão sobre o tabuleiro, e em que eu, 

fechando minha mão na sua, arrumava-lhe os dedos, imprimindo-lhes 

coragem, conduzindo-os sob meu comando aos cabelos do meu peito, até 

que eles, a exemplo dos meus próprios dedos debaixo do lençol, 

desenvolvessem por si sós uma primorosa atividade clandestina [...]. (UCC, 

p. 14). 

 

[...] ela de bruços me oferecia generosamente um outro pasto, e em que 

meus braços e minhas mãos, simétricos e quase mecânicos, lhe agarravam 

por baixo os ombros [...] e ia pensando sempre nas minhas mãos de dorso 

largo, que eram muito usadas em toda essa geometria passional, tão bem 

elaborada por mim e que a levava invariavelmente a dizer em franca 

perdição “magnífico, magnífico, você é especial”. (UCC, p. 15-16). 

 

[...] ao correr das conversas com café da térmica (escapávamos da cama 

nus e íamos profanar a mesa da cozinha) [...] falando sempre da minha 

segurança e ousadia na condução do ritual, [...] me falando sobretudo do 

quanto eu lhe ensinei, especialmente da consciência no ato através dos 

nossos olhos que muitas seguiam, pedra por pedra, os trechos todos de uma 

estrada convulsionada [...]. (UCC, p. 16). 

 

 

Os dois capítulos seguintes, “O levantar” e “O banho”, vão mostrar a preocupação do 

homem em não perder o controle da situação, o seu lugar de poder e, para tanto, tentando se 

colocar de forma pragmática e racional diante da sedução feminina e dos prazeres que ela 

proporciona: 

 

[...] eu só sei que me arranquei dela enquanto era tempo e fui esquivo e 

rápido para a janela, [...]. (UCC, p. 19, grifo nosso). 
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[...] e eu achava gostoso todo esse movimento dúbio e sinuoso, me 

provocando súbitos e recônditos solavancos, e vendo que aquelas mãos já 

me devassavam as regiões mais obscuras – vasculhando inclusive os fiapos 

que acompanhavam a emenda mal cosida das virilhas (sopesando 

sorrateiras a trouxa ensaboada do meu sexo) – eu disse “me lava a cabeça, 

eu tenho pressa disso” [...] suas mãos logo penetraram pelos meus cabelos, 

friccionando com firmeza os dedos, [...] me raspando a nuca dum jeito que 

me deixava maluco na medula, mas eu não dizia nada e só ficava sentindo 

a espuma crescendo fofa [...]. (NASSAR, 1992, p. 21-22, grifos nossos). 

 

 

Sabe-se que, ao longo da nossa tradição histórica, o padrão masculino de 

comportamento esteve submetido ao patriarcado, que separa a vida de um homem da vida do 

macho. Este padrão demarca e restringe os espaços sociais e pessoais a gêneros, e estes a 

elementos biológicos, excluindo sempre o homem das instâncias que, segundo esse modelo, 

pertence às demandas e espaços femininos (ou seja, ao espaço de Eros). 

Em uma outra passagem, no capítulo “O banho”, mais uma vez, o homem foge ao 

domínio de Eros, não se permitindo ficar sujeito à mulher, aos prazeres que ela proporciona: 

 

[...] e seus dedos começaram a tramar a coisa mais gostosa do mundo nos 

meus cabelos [...] e largado aos seus cuidados, eu sequer mexia um dedo 

para que ela cumprisse sozinha esse trabalho, e eu já estava bem enxaguado 

quando ela, resvalando dos limites da tarefa, deslizou a boca molhada pela 

minha pele d‟água, mas eu, tomando-lhe os freios, fiz de conta que nada 

perturbava o ritual [...]. (UCC, p. 22-23, grifos nossos). 

 

 

Entrega-se inteiramente aos cuidados femininos só quando a entrega não significa 

ameaça e perda de controle da situação do macho, quando o ser feminino ainda se mantém 

numa posição inferior e submissa aos seus caprichos, situação que, na verdade, expõe o seu 

avesso, reforçada nessa passagem, com o uso abusivo do pronome oblíquo me, que aponta 

para a relação simultânea e ambígua, de submissão e de domínio femininos:  

 

[...] e era extremamente bom ela se ocupando do meu corpo e me 

conduzindo enrolado lá pro quarto e me penteando diante do espelho e me 

passando um pito de cenho fingido e me fazendo pequenas recomendações 

e me fazendo vestir calça e camisa e me fazendo deitar as costas ali na 

cama, debruçando-se em seguida pra me fechar os botões, e me fazendo 

estender meus pesados sapatos no seu regaço para que ela, dobrando-se 

cheia de aplicação, pudesse dar o laço, eu só sei que me entregava 

inteiramente em suas mãos pra que fosse completo o uso que ela fizesse do 

meu corpo. (UCC, p. 23-24, grifos nossos). 
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Só nessa condição, em que a mulher, desprovida de sensualidade e eroticidade, já não 

representa uma ameaça, uma vez que é identificada com a figura materna em seu papel de 

servir ao homem com zelo e dedicação mantendo-se restrita ao âmbito do doméstico e do 

privado, ele se entrega no discurso às avessas, em crítica mordaz: “[...] a femeazinha que ela 

era, a mesma igual à maioria, que me queria como filho, mas (emancipada) me queria muito 

mais como seu macho [...]” (UCC, p. 78). 

Mary Del Priore, em seu livro Corpo a corpo com a mulher: pequena história das 

transformações do corpo feminino no Brasil, chama a atenção para a questão de que a 

sensualidade feminina amedronta o homem, uma vez que esta põe a virilidade masculina na 

berlinda: “Sensualidade mortal, pois, comparava-se a vagina a um poço sem fundo, no qual o 

sexo oposto naufragava. As noções de feminilidade e corporeidade sempre estiveram, 

portanto, muito ligadas em nossa cultura.” (2000, p. 14). 

E não é por acaso que tal visão está arraigada em nossa cultura: à figura feminina cabe 

a identificação com a serpente, símbolo inclusive, na tradição católica, da matriz do pecado 

original, sendo a mulher, portanto, possuidora de caráter demoníaco: “[...] ela não teve o 

bastante, só o suficiente, eu pensava, por isso já estava lubrificando a língua viperina 

entorpecida a noite inteira no aconchego dos meus pés e etcétera [...]” (UCC, p. 35, grifos 

nossos); e, ainda: “[…] era daquelas que só dão uma alfinetada na expectativa sôfrega de 

levar uma boa porretada, tanto assim que ela, na hora da picada, estava era de olho na 

gratificante madeira do meu fogo […]” (UCC, p. 39, grifos nossos); ou na seguinte 

referência: “[…] sua língua peçonhenta saindo e se recolhendo […]” (UCC, p. 45); “[...] 

propiciando ainda que ela, capciosa, acionasse com absoluta precisão o bote […]”. (UCC, p. 

49, grifos nossos). 

A figura masculina refuta, pois, o outro, a imagem da potência e da diferença desse 

outro. O olhar através do espelho de sua própria retina promove a sua versão de verdade, 

assim como a inversão da condição do outro, espelho que expõe a própria condição de 

fragilidade (soberania enferma) do personagem masculino (indivíduo fragmentado e 

solitário), ao sentir a insinuação do domínio feminino, não apenas no espaço de Eros, mas 

também no âmbito de Apolo – metáfora da razão, espaço da intelectualidade: “sem contar que 

ela, de olho no sangue do termômetro, se metera a regular também o mercúrio da 

racionalidade” (UCC, p. 35, grifos nossos). E ainda: 

 

[...] era antes pela obsessiva teima em me castrar, me chamando de 

“mestre”, sim, mas me barrando como sempre, por falta de títulos, qualquer 
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acesso ao entendimento, a mim, um “biscateiro graduado” (que sabia a 

pilantra das minhas transas de trabalho?), sugerindo então que eu, na 

discussão, não devia ir além das minhas chinelas [...]. (UCC, p. 45). 

 

[...] eu, “biscateiro” (“graduado” no biscate), eu não era um “mestre”, 

menos ainda “honorável”, eu (ironia) não era certamente uma autoridade 

[...] eu pra ela não passava de “uma besta vagamente interessante”, era 

isso aliás, nas horas desconvulsas, o máximo que ela me concedia [...] . 

(UCC, p. 47). 

 

 

Na voz do narrador, o troco, a inversão do pêndulo: do corpo (“território em que ela 

poderia se gabar”) para a área que ele considerava como do domínio dele, o intelecto, 

invertendo o discurso: “[...] não que ela não fosse inteligente, sem dúvida que era, mas não o 

bastante, só o suficiente” (UCC, p. 47). Para não abrir mão da sua soberania, evita evidenciar 

a sua real condição, radicalizando sua posição de macho; assim, em atitude anárquica e sem 

cerimônia alguma denuncia sua prepotência chauvinista, fala o que só vai aparecer no capítulo 

mais contundente “O esporro” e que já antecipo aqui:  

 

“[...] te digo somente que ninguém dirige aquele que Deus extravia! não 

aceito pois nem a pocilga que está aí, nem outra „ordem‟ que se instale, 

olhe bem aqui...” eu disse chegando ao pico da liturgia, e foi pensando na 

suposta subida do meu verbo que eu, pra compensar, abaixei sacanamente o 

gesto “tenho colhão, sua pilantra, não reconheço poder algum! [...]. 

(UCC, p. 62, grifos nossos). 

 

 

E, no auge de sua onisciência machista: “[...] você aí, sua jornalistinha de merda” [...] 

“que tanto você insiste em me ensinar, hem jornalistinha de merda? que tanto você insiste em 

me ensinar se o pouco que você aprendeu da vida foi comigo, comigo” […] (UCC, p. 44-45). 

No capítulo 5, “O café da manhã”, aparece mais um personagem, a sua caseira – gente 

do povo, dona Mariana, “com o seu jeitão de mulata protestante” (UCC, p. 26). O homem, 

dono do sítio da novela, assim a caracteriza, insinuando através dessa denominação a sua 

condição de híbrido, no caso, de sujeito estéril, condição que se pode estender ao povo em 

geral, denunciando-se inclusive a contradição ideológica que esse carrega. 

Significativo, ainda, é o fato de só os subalternos dessa novela terem nomes próprios 

(dona Mariana e seu Antônio), o que, contraditoriamente, contrasta e cria uma dissonância 

para, talvez, destacar a sólida propriedade e fixidez desses personagens no que concerne à 

identidade e aos papéis assumidos por eles, diferentemente dos personagens protagonistas da 

novela que durante todo o texto se escondem na identidade genérica dos pronomes pessoais: 
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ela/ele e eu. Este fato, além de já anunciar e enfatizar um enfrentamento de gêneros, acentua o 

confronto de diferenças, de territórios diversificados, abrindo, paradoxalmente, o espaço para 

que essas pessoas do discurso possam assumir outras identidades e máscaras.  

A novela também insinua um entrelaçamento nas falas e discursos – como acontece, 

acirrada e radicalmente, no capítulo “O esporro” – como se esses fossem líquidos, o que não 

permite que ganhem muita nitidez quanto aos seus enunciadores, atenuadas as demarcações 

que os delimitariam. Por exemplo, os dois pontos, os travessões e, até, na grande maioria dos 

casos, a indicação dos próprios pronomes pessoais para introduzir as falas são eliminados e 

substituídos por vírgulas e aspas, marcadores que, naturalmente, apontam para uma 

continuidade e permanência do sujeito do discurso, o que na verdade não acontece. E tudo 

isso via narração e simulação de diálogos entre as primeiras e terceiras pessoas, num 

embaralhamento que explicita hibridismos, inclusive quanto ao gênero deste texto, 

concomitantemente narrativo, lírico e dramático. Mas não apenas; sugere, ainda, as mesclas e 

contaminações quanto às linhas ideológicas assumidas pelos donos dos discursos, que 

comentarei em um outro momento.  

“O café da manhã”, capítulo ameno que traz o cotidiano corrente que se faz presente e 

que, sutilmente, insinua e expõe o poder nos seus matizes de tensão, contradições, diferenças 

ideológicas e de comportamentos, demarca o distanciamento e a hierarquia que envolve as 

relações entre patrão e empregado: 

 

[...] a dona Mariana entrou [...] nos cumprimentando como sempre 

encabulada, mas sem dar bola pro seu embaraço eu imediatamente 

encomendei “o café”, e ela sabia muito bem pelo tom, que que eu queria 

dizer com isso [...], por isso ela tratou envergonhada de correr rápida pra 

cozinha, e eu ali no terraço [...] comecei a pensar quase com cuidado no 

que poderia passar pela sua cabeça de purezas, e fui concluindo como 

sempre “bolas! pra sua confusão, dona Mariana, bolas! pra sua falta de 

entendimento, dona Mariana, sim, a mesma cama escancarada, mas bolas! 

pro que a senhora pensa [...]” (UCC, p. 26-27). 

 

 

Esse “café da manhã” funciona como aperitivo: insinuando, eroticamente, a posição 

de auto-suficiência e de autoridade da mulher, promove um deslocamento dos papéis de 

poder, no que diz respeito, por exemplo, à sexualidade, apesar de o homem ainda se manter 

como centro e referência, como lido anteriormente nas falas masculinas. No entanto, a voz da 

mulher fere essa soberania e pretensa onipotência, pontuando que seu parceiro não 

corresponde ao seu entusiasmo e disposição sexual, não a satisfazendo nunca, totalmente, 
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queixa que abala a noção de virilidade e de domínio masculino e que vai aparecer, algumas 

vezes, ao longo desta novela. Com isso, deflagra-se, contraditoriamente, a limitação e 

insuficiência masculina frente à disponibilidade corporal feminina, desconstruindo o “reino” e 

o poderio do macho, tão propagados historicamente, inclusive e principalmente, nesse terreno, 

o que vai colaborar para que um grande incômodo se instale no personagem masculino.  

Esse capítulo já acena para o abalo desse império soberano (calcado na e pela 

linguagem) – terreno anteriormente tão firme, que se apresenta agora como movediço. 

Sinaliza para o que está por vir, abrindo espaço para o “apetite voraz” de se despir não mais 

apenas os corpos físicos, mas o corpo dos discursos, os quais serão encenados em desmedida, 

no mais longo e mais denso capítulo: “O esporro”. 

O feminismo, somado a tantos outros movimentos sociais da década de 1960 – a 

revolta dos estudantes, os movimentos juvenis antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os 

movimentos revolucionários do Terceiro Mundo, os movimentos pela paz, as lutas raciais e 

políticas sexuais dos gays e lésbicas, etc. –, enquanto crítica teórica e movimento político, 

colaborou com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico23. Com ele, 

desmontou-se a concepção que tratava o sujeito de forma genérica, politizando-se a 

subjetividade, a identidade e os processos de identificação, contestando e abrindo frentes 

novas para o cotidiano da vida social: a sexualidade, a família, a divisão doméstica do 

trabalho, o cuidado com as crianças, etc. Não ficando, portanto, restrito à defesa da posição 

social das mulheres, o feminismo lutou, ainda, para incluir a formação das identidades sexuais 

e de gênero, questionando e contestando a noção universalizante e redutora de que os homens 

e as mulheres faziam parte de uma mesma identidade – a “humanidade” – trazendo à cena a 

questão das diferenças. 

Questões maiores, portanto, estão implícitas nesta novela, como a inserção e a atuação 

do movimento feminista, no âmbito global, e no da sociedade brasileira, em particular. Nassar 

problematiza, seja em seus contos, seja em Um copo de cólera, essas questões de gênero, no 

contraponto de corpos particulares, numa perspectiva dicotômica ainda tradicional 

(masculino/feminino), portanto, inserida nos paradigmas da modernidade. Assim, expõe as 

precariedades do binarismo vigente, as contradições e insuficiências das ideologias que 

nutrem a sociedade ocidental, abrindo mais uma possibilidade de leitura para a compreensão 

crítica da modernidade, a qual ganha uma aparente ambivalência, o que enriquece a sua 

leitura. 

                                                           
23  Visto aqui pela perspectiva trazida por Stuart Hall.  
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É em “O esporro” que vai se delinear, precisa, enfática e radicalmente, o poder, 

emaranhado no cotidiano e nos corpos civis; é nesse capítulo que fica evidenciado, com mais 

clareza e contundência, o slogan do feminismo: “o pessoal é político”. Até então, o que vinha 

acontecendo, nos capítulos anteriores, estava mais voltado para o pessoal, para o âmbito do 

cotidiano, para um momento íntimo de um casal – como apontam os próprios títulos dos 

capítulos: “A chegada” (p. 9-11), “Na cama” (p. 12-17), “O levantar” (p. 18-29); “O banho” 

(p. 21-24); “O café da manhã” (p. 25-28), que evidenciam, num desenrolar progressivo, 

etapas naturais, diria até quase obrigatórias, dos fatos e ações corriqueiras – do dia-a-dia de 

um casal. Casal, no caso dessa novela, “moderno”, que se encontra no final da tarde, e tem 

uma noite de amor, preocupados em passar um para o outro a aparente liberdade, 

espontaneidade e informalidade.  

Homem e mulher investem nos jogos expressivos e criativos de sedução que envolvem 

a consciência quanto às recomendações da “cartilha” do ideário feminista, no que concerne à 

nova moral sexual – o script e a performance que dizem respeito a esta “nova mulher”, 

aquelas adequadas ao desempenho e eficiência máximas, buscando dar conta das fantasias 

ocultas, da vontade de superar os limites da normatividade, investindo nas sensações e nos 

desejos mais insólitos – de forma compartilhada e em cumplicidade, momento em que a 

delimitação, antes radical, entre o eu e o outro se apresenta embaralhada: 

 

[...] e já soberbamente soerguido da sela do seu ventre, atendia precoce a 

um dos seus (dos meus) caprichos mais insólitos, atirando em jatos súbitos 

e violentos o visgo leitoso que lhe aderia à pele do rosto e à pele dos seios, 

ou fosse aquela outra, menos impulsiva e de lenta maturação [...] e em que 

eu dentro dela, sem nos mexermos, chegávamos com gritos exasperados aos 

estertores da mais alta exaltação, e pensei ainda no salto perigoso do 

reverso, quando ela de bruços me oferecia generosamente um outro pasto 

[...]. (UCC, p. 15, grifos nossos). 

 

 

É no capítulo “O esporro” que a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e 

o público é rasurada, que esses limites se tornam imprecisos e tênues. Nesse momento, 

mesclam-se tanto as dimensões subjetivas quanto as dimensões objetivas da política. De 

forma tangencial e estrábica, expõe-se de modo sutil e subliminar as contradições das 

políticas internacionais – tanto a liberal capitalista do Ocidente quanto a política estalinista do 

Oriente, questões evidenciadas no cenário mundial daquele período. Critica-se toda e qualquer 

forma de autoritarismo, suspeitando-se de todas as formas burocráticas de organização e 

refletindo-se, ainda, a respeito do enfraquecimento ou do fim da classe política e das 
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organizações de massa a ela associadas. Trata-se, pois, de um capítulo que vai, 

principalmente, politizar as subjetividades, as identidades e os processos de identificação.  

Não é por acaso, portanto, que o mote que propicia a explosão colérica do narrador da 

novela é deflagrado por uma situação que, teórica e visivelmente, seria banal: um rombo 

produzido pelas formigas na “cerca-viva” do sítio em que o personagem-narrador reside. O 

fato faz aparecer o que nele está represado e contido, rompendo, inclusive, com o aparente 

controle e equilíbrio das coisas, com o qual finaliza o capítulo “O café da manhã”: 

 

[...] a minha caseira já tinha estendido na mesa a toalha xadrez, e em cima 

já estavam as louças, o pote de mel [...], e mais o canecão de barro com 

margaridas e melindros [...] e eu estava achando muito bom que fosse tudo 

exatamente assim [...], e fui pensando que o primeiro cigarro da manhã, 

aquele que eu acenderia dali a pouco depois do café, era, sem a menor 

sombra de dúvida, uma das sete maravilhas. (UCC, p. 27-28). 

 

 

Vejamos o que mais visivelmente deflagra a quebra do tão frágil e aparente equilíbrio 

do personagem – que tem inclusive, como na estética romântica, a natureza como cúmplice e 

parte do cenário: 

 

[...] estava gostando de demorar os olhos nas amoreiras de folhas novas, se 

destacando da paisagem pela impertinência do seu verde (bonito toda 

vida!), mas meus olhos de repente foram conduzidos, e essas coisas quando 

acontecem a gente nunca sabe bem qual o demônio, e, apesar da neblina, 

eis o que vejo: um rombo na minha cerca-viva, ai de mim, amasso e queimo 

o dedo no cinzeiro [...] me joguei aos tropeções escada abaixo [...], e ela 

atrás de mim quase gritando “mas o que foi?” [...] mas eu nem via nada 

[...] e desabalei feito louco, e assim que cheguei perto não agüentei 

“malditas saúvas filhas-da-puta”, e pondo mais força tornei a gritar 

“filhas-da-puta, filhas-da-puta”[...]. (UCC, p. 30-31, grifo nosso). 

 

 

No entanto, esse mesmo sujeito tem consciência de que as palavras não são mais as 

coisas – como anteriormente se acreditava; além disso, o significado delas é naturalmente 

instável, facilmente escapolem de nós e é, constantemente, perturbado pela diferença imposta 

pelo meio, pelo contexto em que elas aparecem, eliminando-se a possibilidade de controle 

absoluto destes significados. As palavras sempre carregam ecos de outros significados que 

elas acionam, apesar da nossa tentativa insistente de cristalizá-los, de determinar e definir a 

sua identidade que, na verdade, é sempre provisória, modificada pela diferença. Desta forma, 

os significantes já não estão tão colados aos significados, como a crise da representação já 
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apontou. O próprio narrador-protagonista sinaliza isso, em algumas páginas subseqüentes: 

“[...] seriam outros os motivos que me punham em pé de guerra, estava longe de me 

interessar pelos traços corriqueiros de um caráter trivial, [...]” (UCC, p. 41). Nas palavras 

de Stuart Hall, na esteira dos estudos de Derrida: “Existem sempre significados suplementares 

sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão e subverterão nossas tentativas para 

criar mundos fixos e estáveis” (2003, p. 41). 

O texto de Foucault “Representar”, que está em seu livro As palavras e as coisas 

(1992), vai apontar para o abalo e a crise da episteme clássica, com a entrada em cena de D. 

Quixote (protagonista de Cervantes, que nomeia a mais famosa obra desse escritor espanhol). 

D. Quixote é a metáfora utilizada pelo autor francês para pontuar a crise e a ruptura da relação 

naturalizada entre os signos e as coisas, num jogo de sedução que introduz a tensão 

diferença/identidade no que era apenas similitude. Para esse pensador da escola francesa, D. 

Quixote pontuará a passagem da episteme clássica para a moderna, o que significa que os 

signos rompem suas “antigas alianças com as coisas”, acarretando, nas palavras de Foucault, 

uma “identidade irônica” destas. Segundo ele, as diferenças vão “desdenhar dos signos” e das 

“similitudes”, pois as palavras não marcam mais as coisas, resultando na “crise da 

representação”.  

A partir dessa perspectiva, todo o campo racionalista vai ser posto em xeque, 

assumindo uma nova configuração: a natureza passa a entrar na ordem científica, acarretando 

modificações drásticas na relação do homem com o mundo, com a linguagem e com suas 

formas de representação e uso dos objetos, signos e valores, momento em que estes são 

abalados e desterritorializados, ganhando uma nova dinâmica na modernidade. Assim, os 

valores materiais e imateriais sofrem deslocamentos e deslizamentos, principalmente no 

contexto contemporâneo.  

Em Um copo de cólera, a correspondência automática entre as palavras e as coisas, 

tomada pela fala cotidiana, é quebrada, assim como a crença de que “a simples evocação do 

nome pode restituir a presença do ser” (MORAES, 2004, p. 51), crença que ancorava 

inclusive a estética da representação. A literatura moderna vai rasurar e dar as costas a esses 

pressupostos, ratificando a irrealidade como sua própria razão de ser. Sai a similitude de cena 

e entra o jogo, que substitui a semelhança pela ilusão. Assim, entramos no tempo moderno 

que privilegia a “ilusão irônica e cômica”24 das coisas, os desdobramentos com as linguagens, 

os sentidos enganadores – tempo principalmente das metáforas, comparações e alegorias. Um 

                                                           
24  Expressões tomadas de empréstimo a Foucault (1992).  



 

 

 

80 

copo de cólera nasce, portanto, desse tempo moderno, das “identidades irônicas”25, de um riso 

(tão companheiro do autor, nas poucas entrevistas dadas): “Eu lia alto. Quando eu estava 

escrevendo “Um copo de cólera”, como eu me divertia. Eu gargalhava. Ficava encenando as 

coisas sozinho. Foram 15 dias tão loucos.” (FSP, 1995, p. 7).  

Significativo é o fato de que a cólera encenada nesse texto, paradoxalmente, nasce de 

um riso, não de um riso qualquer; diria mesmo que essa novela nasce de uma gargalhada de 

escárnio, passional e irônica, que embaraça, lembrando o riso de Foucault, ao ler o texto de 

Borges, O idioma analítico de John Wilkins, que promove uma inversão dos lugares 

estabelecidos. Como na fala de Foucault, Nassar perturba todas as familiaridades do 

pensamento, principalmente o ocidental, “fazendo vacilar e inquietando nossa prática milenar 

do Mesmo e do Outro” (1992, p. 5). 

 

2.2  “O corpo antes da roupa” x “O verbo passado na régua”... 

 

Nassar, filho de estrangeiros, não pôde disfarçar a sua formação familiar, 

principalmente na infância, por ser a língua um dos elementos mais evidentes a marcar e 

rasurar a sua identidade nacional, uma vez que carrega um sotaque que denuncia a sua 

condição de estrangeiro. Quando criança, foi muito solicitado na função de orador da sua 

turma, inclusive para recitar poesia nas datas especiais, pois tinha uma memória primorosa, 

mas encontrava sempre como obstáculo a pronúncia correta do “r” fraco. Ironicamente, esse 

trauma só foi solucionado definitivamente aos onze anos, ao se entregar ao exercício de 

decorar o Hino à Bandeira, para ser apresentado em evento festivo da escola. Só depois de 

tentativas e erros, conseguiu pronunciar o “r” fraco da palavra “esperança” do trecho: “Salve 

lindo pendão da esperança”. O obstáculo da língua é, então, vencido, mas a sua “condição de 

estrangeiro”, não. Esta continua reverberando nas suas entrevistas e produções literárias. Essa 

condição é considerada por Said como imprescindível para o intelectual, assim como para o 

filósofo Vilém Flusser, que a defende como a mais salutar para o ser humano.  

Nassar, assumindo o lugar do estrangeiro, que não tem necessariamente que se integrar 

e sobre quem nenhuma pressão se exerce tão definitivamente, sustenta uma voz que destoa do 

caminho normalmente trilhado pelas narrativas produzidas na década de 70, os contos-

notícias e romances-reportagens – literatura que se crê retrato e que se aproxima, cada vez 

mais, da crônica jornalística, como esclarece Flora Süssekind em Literatura e vida literária. 

                                                           
25  Id. ibid.  
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Essas narrativas, de certa forma, se desvinculam do compromisso literário, dos recursos 

artísticos que a ficção dispõe, ocupando-se principalmente em falar do “assunto proibido”, em 

denominar o que era cerceado pela censura da época. São obras que, segundo Süssekind, 

assumem o interesse imediato do jornal: informar objetivamente, colocando atenção mais no 

fato em si do que na maneira de narrá-lo, procedimento usual da ficção brasileira dos anos 

1970. (SÜSSEKIND, 2004, p. 100-102). 

Said (2005) reflete, de forma vigorosa, a respeito do papel do intelectual no mundo 

contemporâneo. Para tanto, recorre aos romances, analisa-os para examinar o modo pelo qual 

se efetiva a relação do intelectual com o poder, a imprensa, as instituições e as grandes 

corporações. A novela de Nassar, apesar da sua concisão, consegue condensar e pôr à baila 

muitas destas questões. 

Nassar se aproxima da representação dessa categoria pensada por Said – entendido 

como um outsider, um marginal, um exilado, aquele que não se deixa cooptar pelo poder, um 

amador e dissidente, que pode atuar à margem, como autor de uma linguagem que tenta “falar 

a verdade ao poder”. No entanto, à primeira vista, o escritor parece se afastar da representação 

de intelectual pensada por Said, no que concerne à militância. No entanto, não é bem assim 

que acontece: sua militância e atitude dizem respeito ao “micropoder”, ao poder, no sentido 

explicitado por Foucault (1998).  

A posição assumida por Nassar, aparentemente individualista e pessoal – de sair dos 

espaços instituídos e do espaço acadêmico, em particular, recusando-se, por exemplo, a 

ocupar a cadeira de professor e também o papel de intelectual, de assumir a voz-bandeira, o 

lugar de arauto da verdade para mobilizar as massas, assim como o seu gesto de abandonar a 

literatura, mais justo seria dizer, de dispensar a função e o ritual burocrático e mercadológico, 

que implicam protocolos e obrigações que envolvem a vida do escritor profissional – na 

verdade, constitui-se como um espaço político de resistência, espaço de atuação das 

“microforças”, onde se pode promover deslocamentos e inversões das hierarquias que 

constituem os poderes. Nesse sentido, o menor pode se transformar em maior, o singular em 

plural, o individual em coletivo, o particular em público.  

O gesto particular de Nassar, ganha, pois, uma dimensão político-histórica, inscreve-o 

nos micropoderes foucaultianos, na “literatura menor” e na “filosofia menor” como 

defendidas por Derrida e Guattari (às quais voltarei depois); é uma posição singular, mas, 

radicalmente pública e política, já que ele é elemento constituinte de outros grupos (o dos 

intelectuais, o de escritores, o dos autores), atitude, portanto, de alcance social, coletivo e 

público. Sua militância, portanto, se localiza nas margens, lugar menor de onde aciona a sua 
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potência. E, contraditoriamente, seu movimento, de “deslocamento” e de “saída”, na verdade 

sempre acaba trazendo-o ao centro da cena. 

Nassar, na esteira dos questionamentos do movimento feminista, assume, pois, o seu 

gesto cético, de tudo pôr à prova, fazendo o movimento desconstrutor de dobrar a linguagem 

sobre si mesma. É o intelectual que faz uso da metalinguagem para refletir/problematizar a 

respeito da posição e do lugar do próprio intelectual na sociedade. Quando abordado em 

entrevista sobre o papel do marxismo na sua vida responde:  

 

Fiz minhas primeiras leituras políticas no primeiro ano de faculdade. Tinha 

uma livraria ali mesmo no Largo de São Francisco e foi lá que me abasteci 

de uma coleção que se chamava Estante do Pensamento Social. Entre os 

livros da Estante, li com entusiasmo, grifando muitos parágrafos, A nova 

mulher e a moral sexual, de Alexandra Kolontai. Isso em 55. Que essa 

revelação sirva de flerte com as feministas radicais, se é que ainda existem. 

Na época, a Faculdade de Direito tinha ainda uma feição bem conservadora, 

era fácil identificar os estudantes de esquerda, que eram poucos. Acabei me 

enturmando, mas ao longo dos anos alguns episódios acabaram me levando a 

pôr atenção menos na ideologia e mais na qualidade dos seus portadores. 

(CLB, p. 26). 

 

 

Em sua novela Um copo de cólera, põe em vitrine a posição do intelectual, aquela de 

postura narcísica e ensimesmada, na figura do personagem narrador. Também questiona o 

discurso anarquista radicalmente autoritário e conservador, apesar de posar de diferenciado e 

superior. Questiona, portanto, a posição do intelectual da esquerda brasileira, de matriz 

socialista-marxista, na figura da jornalista que, além disso, carrega e defende os ideais 

feministas.  

Nassar não deixa, pois, de fazer uma reflexão crítica quanto aos valores tradicionais, 

conservadores e autoritários do patriarcado, além de não abrir mão de questionar os novos 

movimentos e suas contradições – refiro-me à militância, suas atitudes e comportamento, ao 

discurso e às bandeiras levantadas pelo movimento feminista que ganha força ideológica e 

política significativa no período em que o autor escreve a obra. Como o próprio autor afirma, 

importa-lhe muito mais os portadores das ideologias do que as próprias ideologias.  

O homem da novela, intelectual maldito, ao mesmo tempo em que é, assumidamente, 

anarquista é altamente arraigado nesta mesma sociedade que contesta, deixando transparecer 

seu conservadorismo, autoritarismo e machismo. A mulher é a intelectual socialista, aquela 

que, ao mesmo tempo, assume a vontade de defesa do povo e a sua representação, bem de 

acordo com o modelo do intelectual arauto do marxismo, que radicaliza seu discurso, 
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enquanto politizado, em detrimento do corpo e das demandas pessoais e subjetivas que o 

envolvem, colocando as relações sociais no centro do seu sistema teórico, como assim foram 

reinterpretados e vistos os escritos de Marx, na década de sessenta –, deslocando “qualquer 

noção de agência individual” (HALL, 2003, p. 35). Segundo tais teorias, não haveria uma 

essência universal do homem e essa essência não seria atributo de “cada indivíduo singular”, 

visto enquanto sujeito real – como queria a filosofia moderna. No entanto, contraditoriamente, 

essa jornalista também abraça o ideário do movimento feminista, aquele que politiza o corpo, 

a subjetividade, trazendo o sujeito, sua demandas pessoais e singulares para o centro da cena. 

Vejamos o que essa intelectual socialista diz para o intelectual maldito, seu parceiro: 

 

[...] se o nosso metafísico pusesse os pés no chão, veria que a zorra do 

mundo só exige soluções racionais, pouco importa que sejam sempre 

soluções limitadas, importa é que sejam, a seu tempo, as melhores; só um 

idiota recusaria a precariedade sob controle, sem esquecer que no rolo da 

vida não interessam os motivos de cada um – essa questãozinha que vive te 

fundindo a cuca [...] (UCC, p. 58, grifos nossos). 

 

 

Contraditória e paradoxalmente, essa mulher assume, também, o discurso e o ideário 

feminista, aquele que questionou a clássica distinção entre o público e o privado e que 

assumia que o pessoal era político, razão de este movimento politizar a subjetividade, a 

identidade e os processos de identificação, investindo com afinco na discussão sobre a 

formação das identidades sexuais e de gênero.  

Como podemos ver, na posição de cético assumido, Nassar não poupa ninguém. Para 

ele, nenhum discurso é inocente, nem mesmo o seu. Critica e problematiza seja a política da 

esquerda seja a da direita brasileira; evidencia o machismo autoritário e conservador que se 

infiltra e alimenta as atitudes e comportamentos dessas instâncias políticas e, da mesma 

forma, põe em questão o ideário libertário feminista que, embora abra novas perspectivas para 

a singularidade, a subjetividade e a relativização dos discursos autoritários, muitas vezes, em 

nome da liberdade pregada, acaba se engessando num discurso também paralisante e 

autoritário, estereotipando comportamentos e pensamentos.  

Nesse sentido, Nassar desloca a posição de autoridade e de autonomia do intelectual, 

aquela do domínio de consciência e de eloqüência, do conhecimento da verdade última sobre 

as coisas. Para tanto, esse escritor parece partir do modelo de como se dá a politização do 

intelectual, através do seu desdobramento pelo viés de gênero (na versão masculino e 

feminino), contrapondo as duas formas da configuração tradicional, tal como enunciadas por 
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Foucault: o intelectual maldito (representado pelo protagonista masculino de sua novela) e o 

intelectual socialista (na figura da personagem jornalista emancipada). Na perspectiva de 

Foucault, a atuação do intelectual, tradicionalmente, se fazia a partir destas duas posições: 

 

[...] em primeiro lugar, sua posição de intelectual na sociedade burguesa, no 

sistema de produção capitalista, na ideologia que ela produz ou impõe (ser 

explorado, reduzido à miséria, rejeitado, “maldito”, acusado de subversão, 

de imoralidade, etc.); em segundo lugar, seu próprio discurso enquanto 

revelava uma determinada verdade, descobria relações políticas onde 

normalmente elas não eram percebidas. Estas duas formas de politização não 

eram estranhas uma em relação à outra, embora não coincidissem 

necessariamente. Havia o tipo do intelectual “maldito” e o tipo do intelectual 

socialista. Estas duas formas de politização facilmente se confundiram em 

determinados momentos de reação violenta do poder [...]. (1998, p. 70). 

 

 

A primeira das duas formas de intervenção política do intelectual apontadas por 

Foucault, a do intelectual maldito, aquele explorado pela produção capitalista, rejeitado, 

marginalizado, acusado de subversão, de imoralidade, é explicitada pela voz do próprio 

intelectual maldito, da novela: “„[…] c‟um olho no policial da esquina, o outro nas orgias da 

clandestinidade; é esta a iluminação que pode se revelar aos excluídos, juntamente com o 

arbítrio de usar uma chispa desta luz pra inflamar as folhas de qualquer código‟ […]” 

(UCC, p. 56). Nesse espaço funda-se uma nova ordem: a sua, reiterando a sua 

posicionalidade: 

 

“[...] já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas 

de fora sem ceder contudo no que me era vital, já foi o tempo em que 

reconhecia a existência escandalosa de imaginados valores, coluna 

vertebral de toda „ordem‟; mas não tive sequer o sopro necessário, e, 

negado o respiro, me foi imposto o sufoco; é esta consciência que me libera, 

é ela hoje que me empurra, são outras minhas preocupações, [...]. (UCC, p. 

54-55). 

 

 

A outra posição, a do intelectual socialista, que detecta uma dada verdade e relações 

políticas que normalmente não são percebidas pela grande maioria das pessoas, é criticada 

pelo autor, na voz da jornalista emancipada que desbanca a máscara anárquica do intelectual 

narrador:  

“[...] descobri finalmente qual é a verdadeira „ocupação‟ desse nosso 

biscateiro, [...] todas as pistas do seu caráter me levam a concluir que você 

não passa dum vigarista, dum salafra, dum falsário [...] não um falsário 

qualquer, claro que um falsário graduado...” [...] (UCC, p. 56-57). 
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“[...] teus altíssimos níveis de aspiração, tuas veleidades tolas de 

perfeccionista tinham mesmo de dar nisso: no papo autoritário dum reles 

iconoclasta [...]”. (UCC, p. 59). 

 

 

Segundo Foucalt, essas duas formas não são totalmente estranhas uma em relação à 

outra; embora não coincidissem normalmente, elas, em determinados momentos de oposição 

radical ao poder, facilmente se confundiam. Vejamos as falas de ambos os intelectuais: 

 

[a intelectual socialista]: “[...] corta essa de solene, desce aí dessas alturas, 

entenda, ô estratosférico, que essa escalada é muito fácil, o que conta 

mesmo na vida é a qualidade da descida; [...] o velho macaco na casa de 

louças, falando ainda por cima nesse tom trágico como protótipo duma 

classe agônica... sai de mim, carcaça! [...]”. (UCC, p. 58-59). 

 

[o intelectual maldito]: [...] mas, fosse o caso de alguém se exibir só como 

pudico, que admitisse nesta exibição, e logo de partida, a sua falta de pudor, 

a verdade é que me enchiam o saco essas disputas todas entre filhos 

arrependidos da pequena burguesia, competindo ingenuamente em 

generosidade com a maciez das suas botas, extraindo deste cotejo uns fumos 

de virtude libertária, desta purga ela gostava, tanto quanto se purgava ao 

desancar a classe média, essa classe quase sempre renegada [...]. (UCC, p. 

40-41). 

 

 

A confusão entre as duas formas de atuação acima explicitadas talvez explique a razão 

de os discursos entre eles se embaraçarem, ficando bem difícil, em certas passagens do 

capítulo “O esporro”, uma demarcação precisa de quem está falando, já que ambos os 

discursos reclamam do poder e da sua roupagem autoritária; ambos os discursos colocam-se 

como refratários ao poder instituído, ou melhor, aos poderes legitimados que circulam, e 

ambos mostram, também, uma “vontade de poder”, só que a partir do investimento 

extremado do ponto de vista e da versão de verdade de cada um. É o que vai ser radicalmente 

explicitado nesse capítulo, que traduz, na mais alta voltagem dramática de todo o livro, o 

embate acirrado entre o homem e a mulher, ou ainda, mais especificamente, entre o 

intelectual maldito e a intelectual socialista – momento em que se configura, de maneira 

contundente, que o pessoal é político, que os espaços entre o público e o privado são frágeis e 

elásticos.  

Atente-se, também, ao fato de que o protagonista masculino da novela, em 

determinados e estratégicos momentos, expõe-se enquanto ser contraditório; no entanto, nem 

por isso ele deixa de evidenciar o seu ponto de vista de modo vigoroso: “[...] tolos ou safados 
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é que apregoam servir a um único senhor, afinal, bestas paridas de um mesmíssimo ventre 

imundo, éramos todos portadores das mais escrotas contradições [...]” (UCC, p. 40). 

Observe-se essa outra passagem, na fala anárquica do intelectual maldito, que não 

poupa ninguém, nem mesmo a si próprio: 

 

[...] “não é você que vai me ensinar como se trata um empregado”, 

lembrando de enfiada que ninguém, pisando, estava impedido de protestar 

contra quem pisava, mas que era preciso sempre começar por enxergar a 

própria pata, o corpo antes da roupa, uma sentida descoberta precedendo a 

comunhão, e, se quisesse, teria motivos de sobra pra pegar no seu pezinho, 

não que eu fosse ingênuo a ponto de lhe exigir coerência, não esperava 

isso dela, nem arrotava nunca isso de mim [...]. (UCC, p. 40, grifos nossos). 

 

 

Em Um copo de cólera, o personagem-narrador – que desempenha o papel do 

intelectual maldito – na sua radicalidade anárquica, que não respeita a autoridade de nenhum 

poder ou ordem estabelecida, coloca-se sem rodeios e cerimônia em sua redoma onipotente, 

ciente desse lugar: 

 

[...] “pra julgar o que digo e o que faço tenho os meus próprios tribunais, 

não delego isso a terceiros, não reconheço em ninguém – absolutamente em 

ninguém – qualidade moral pra medir meus atos” eu disse trocando de 

repente de retórica (tinha vibrado o diapasão e pinçado um tom suspeito, 

mas, como simples instrumentos – inclusive as inefáveis... – e já que tudo 

depende do contexto, que culpa tinham as palavras? existiam, isto sim, eram 

soluções imprestáveis) [...]. (UCC, p. 52). 

 

 

Esse personagem desanca o discurso da intelectual socialista, não deixando de expor 

as fendas, embustes e fragilidades de seu discurso e de seu posicionamento político. Critica, 

na figura dessa jornalista, a vestimenta ideológica que ela carrega; ideologia que, segundo ele, 

mais combina com alegoria e folclore, por se caracterizar e identificar com o pitoresco.  É 

assim que ele, na sua lucidez ferina, responde à provocação inicial da mulher: 

 

[Ele:] [...] “pense, pilantra, uma vez sequer nessa evidência, ainda que isso 

seja estranho ao teu folclore, ainda que a disciplina das tuas orelhas não se 

preste a tanta dissonância: o povo nunca chegará ao poder!” [Ela:] 

“louquinho da aldeia!... entrou de vez em convulsão, sabe-se lá o que ainda 

vem desse transe paroxístico...” [Ele:] “o povo nunca chegará ao poder! 

[...] por isso vá em frente, pilantra – com o povo na boca, papagueando sua 

fala tosca, sem dúvida pitoresca, embora engrossando co‟arremedo a 

sufocante corda dos cordeiros, exatamente como o impassível ventríloquo 

que assenta paternalmente os miúdos sobre os joelhos, denunciando 
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inclusive trapaças com sua arte, ainda que trapaceando ele mesmo ao 

esconder a própria voz; mas não se preocupe, pilantra, você chega lá... 

montadinha, é claro, numa revolta usurpada, montadinha numa revolta de 

segunda mão; [...]. (UCC, p. 60-62, grifos nossos). 

 

 

Tal citação expõe o poder e suas dobras26, colocando em evidência a crise da 

representação do intelectual moderno através da metáfora do ventríloquo e denunciando o que 

Foucault sinaliza em seu ensaio “Os intelectuais e o poder”: o fato de o poder se exercer em 

detrimento do povo: 

 

[...] atrás do ódio que o povo tem da justiça, dos juízes, dos tribunais, das 

prisões, não se deve apenas ver a idéia de outra justiça melhor e mais justa, 

mas antes de tudo a percepção de um ponto singular em que o poder se 

exerce em detrimento do povo. (1998, p.73, grifo nosso). 

 

 

Esta situação é exposta pela opinião do narrador-personagem, que critica os embustes 

ideológicos assumidos por ela, reclamando, ainda, da cumplicidade e da atuação insidiosa dos 

meios de comunicação de massa, em consonância com os sistemas autoritários, totalitários, 

uniformizantes:  

 

[Ele:] “[...] desde já é fácil de prever o teu futuro: além de jornalista exímia, 

você preenche brilhantemente os requisitos como membro da polícia 

feminina; aliás, no abuso do poder, não vejo diferença entre um redator-

chefe e um chefe de polícia, como de resto não há diferença entre dono de 

jornal e dono de governo, em conluio, um e outro, com donos de outros 

gêneros” [Ela:] “não é comigo, solene delinqüente, mas com o povo que 

você há de se haver um dia” [...] [Ele:] “[...] não seria, pois, com ele que 

teria um dia de me haver; ofendido e humilhado, povo é só, e será sempre, a 

massa dos governados; diz inclusive tolices, que você enaltece, sem se dar 

conta de que o povo fala e pensa, em geral, segundo a anuência de quem o 

domina; fala sim, por ele mesmo, quando fala (como falo) com o corpo, o 

que pouco adianta, já que sua identidade jamais se confunde com a 

identidade de supostos representantes, e que a força escrota da autoridade 

necessariamente fundamenta toda „ordem‟, palavra por sinal sagaz que 

incorpora, a um só tempo, a insuportável voz de comando e o presumível 

lugar das coisas; claro que o povo pode até colher benefícios, mas sempre 

como massa de manobra de lideranças emergentes [...]”. (UCC, p. 60-61). 

 

 

                                                           
26  No sentido derridiano do termo. 
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Aqui, denuncia-se o fato de os próprios intelectuais estarem inseridos e serem parte 

ativa desse sistema de poder que, paradoxalmente, dizem contestar. Tal ambigüidade é 

evidenciada na ácida metáfora do ventríloquo, citada mais acima, que denuncia a simulação, o 

arremedo e a trapaça do dono da voz (de quem manipula), que apresenta a sua voz 

(“mascarada”) como a do outro (a do manipulado); voz que, na verdade, não é a do outro, mas 

a do dono da voz que trapaceia e manipula, passando-se pelo outro. Com esta metáfora 

explicita-se, pois, a insuficiência da representação do intelectual para dar voz aos subalternos.  

E, ainda, na voz do personagem-narrador da novela, do seu lugar de autoridade e de 

superioridade masculina, expõe-se a mesma crítica, através de uma outra metáfora – a do 

travesti de carnaval, denunciando o aspecto postiço das ideologias, a inconsistência de seus 

portadores e a ambigüidade da postura desses intelectuais: a combinação da “vontade de 

poder” (“igualzinha ao governo”) com a “volúpia da submissão” (“igualzinha ao povo”): 

 

[...] traindo-se por sinal, feito um travesti de carnaval, nos grossos pêlos da 

sua ideologia, ela que trombeteava o protesto contra a tortura enquanto era 

ao mesmo tempo um descarado algoz do dia-a-dia, igualzinha ao povo, feito 

à sua imagem, lá nos estádios de futebol, igualzinha ao governo, repressor, 

que ela sem descanso combatia [...]. (UCC, p. 69, grifos nossos). 

[...] hesitando talvez por isso entre lançar-se às alturas do gavião, ou 

palmilhar o chão com a simplicidade das sandálias, confundindo às vezes, 

de tão indecisa, a direção desses dois pólos, sem saber se subia pro 

sacerdócio, ou se descia abertamente pra rapina (como não chegar lá, 

gloriosamente?), mas nem me passava então pela cabeça espicaçar os 

conflitos da pilantra [...]. (UCC, p. 41). 

 

 

Significativo também é o fato de que, pelo viés do gênero, à mulher caber o lugar do 

alienado, do inadequado, do inferior, do manipulado:  

 

[...] “confesso que em certos momentos viro um fascista, viro e sei que virei, 

mas você também vira fascista, exatamente como eu, só que você vira e não 

sabe que virou; essa é a única diferença, apenas essa; e você só não sabe 

que virou porque – sem ser propriamente uma novidade – não há nada que 

esteja mais em moda hoje em dia do que ser fascista em nome da razão” 

[...] (UCC, p. 67). 

 

[...] “tipos como você babam por uma bota, tipos como você babam por uma 

pata” eu disse dispondo com perfeito equilíbrio a ambivalência da minha 

suspeição – a vontade de poder misturada à volúpia da submissão [...]. 

(UCC, p. 68, grifo nosso). 
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Diante da crise de representação do intelectual moderno, Foucault esclarece a sua 

visão, evidenciando uma possível saída para o impasse:  

 

O papel do intelectual não é mais o de se colocar “um pouco na frente ou um 

pouco de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra 

as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o 

instrumento: na ordem do saber, da “verdade”, da “consciência”, do 

discurso. (1998, p. 71). 

 

 

Foucault clama par que se lute contra o poder – aquele que não se restringe às 

instâncias superiores da censura, aquele que se exerce na sociedade não apenas através do 

Estado e das autoridades formalmente constituídas, mas em uma multiplicidade de sentidos, 

em níveis variados e distintos. O filósofo chama a atenção para o poder que penetra profunda 

e sutilmente em toda a trama da sociedade, buscando fazê-lo visível, para, então, “feri-lo onde 

ele é mais invisível e mais insidioso” (1998, p. 71), posição que vai ao encontro de toda a obra 

de Nassar.  

Consciência e eloqüência seriam as duas grandes ferramentas do intelectual 

tradicional, só que, como chama a atenção Foucault (1998), faz tempo que a consciência 

como saber está adquirida pelas massas e ao intelectual não cabe mais, e apenas, ficar na 

retaguarda para esclarecê-los; dessa perspectiva, esse pensador francês defende que “a teoria é 

uma prática” e, assim, o trabalho do intelectual não se reduz mais a dar conta da ordenação e 

sistematização do pensamento, da consciência, das idéias, das teorias e da comunicação e 

divulgação destas, apenas. 

A luta contra o poder não é mais, portanto, luta por tomada de consciência, mas, para 

a tomada de poder, como defende Foucault (1998) junto com todos aqueles que lutam pelo 

fim do jugo. Segundo a perspectiva desse pensador francês, a teoria é um sistema regional 

desta luta, é um instrumento de combate; portanto, exige que as pessoas a quem a ela 

concerne falem por si próprias. Foucault, ao visitar as prisões, como objeto de análise e 

pesquisa, observou, quando os prisioneiros começaram a falar, que eles tinham uma teoria da 

justiça, da prisão e da penalidade – um discurso contra o poder: um contra-discurso construído 

e expresso pelos prisioneiros, e defendido por Foucault como fundamental, mais importante 

que uma teoria sobre a delinqüência. 

Nassar, em consonância com o pensamento foucaultiano, no que diz respeito à crise da 

representação do intelectual, critica-o e desbanca-o do lugar, tradicionalmente ocupado por 

ele, de dizer a verdade “àqueles que ainda não a viam e em nome daqueles que não podiam 
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dizê-la” (FOUCAULT, 1998, p. 70-71). Esse escritor – assim como o filósofo francês –, 

ciente de que as massas não necessitam mais dos intelectuais para saber e de que a 

consciência como sujeito está adquirida e ocupada pela burguesia, defende que as massas 

estão mais bem aparelhadas e sabem disso, muitas vezes, e o dizem perfeitamente e, até, 

melhor ainda do que seus representantes intelectuais: “Não fale por um negro, se você não for 

negro. Só um negro conhece o tamanho da sua dor. Não fale por qualquer minoria, se você 

não pertencer a essa minoria” (CLB, p. 26). 

A fala de Nassar, na citação acima, de alguma forma, coincide com o que Foucault 

defende, recusando a “indignidade de falar pelos outros” (FOUCAULT, 1998, p. 72). As 

seguintes falas do narrador-personagem da novela Um copo de cólera vêm também ratificar 

essa posição: 

 

“[...] „e tem que isso me leva a pensar que dogmatismo, caricatura e 

deboche são coisas que muitas vezes andam juntas, e que os privilegiados 

como você, fantasiados de povo, me parecem em geral como travesti de 

carnaval‟ […]”. (UCC, p. 50, grifo nosso). 

 

“[...] „...eu, o quisto, a chaga, o cancro, a úlcera, o tumor, a ferida, o câncer 

do corpo, eu, tudo isso sem ironia e muito mais, mas que não faz da fome 

do povo o disfarce do próprio apetite; saiba ainda que faço um monte 

pr‟esse teu papo, e que é só por um princípio de higiene que não limpo a 

bunda no teu humanismo; já disse que tenho outra vida e outro peso, sua 

nanica [...]‟”. (UCC, p. 65-66, grifos nossos). 

 

 

Os textos nassarianos promovem, pois, a visibilização e a problematização do 

autoritarismo que permeia os corpos civis e institucionais, inclusive o do intelectual, que se 

pretende sabedor da verdade, dono do seu domínio, colocando-se como isento das críticas e 

contaminações, dos modelos impostos e patrocinados pelo poder vigente. Na voz da 

intelectual: “fique tranqüilo, sabichão, gente como você também desempenha uma função: 

cruzando os braços, você seria conivente, mas vejo agora que isso é muito pouco, como 

agente é que você há de ser julgado” (UCC, p. 52). A contundência de tais acusações 

evidencia a impossibilidade de o intelectual se afastar do mundo dos simples mortais e dos 

problemas que os envolvem, buscando proteção na sua torre de marfim.  

A crítica da mulher expõe as contradições do discurso anárquico desse intelectual, 

desbancando-o: “vai, vai, repete outra vez, me diz que você não é o ermitão que eu te 

imagino, mas que você tem demônios a dar com pau ao teu redor, vai, diz isso, diz isso de 

novo… há-há-há... demoníaco... há-há-há...” (UCC, p. 48). E, ainda, a jornalista, 
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desmontando a farsa, aproxima-o da atitude egocêntrica exacerbada, do procedimento 

individualista de defesa da propriedade privada, tão caro à lógica capitalista. Na voz dessa 

intelectual socialista: “ergue logo um muro, constrói uma fortaleza, protege o que é teu na 

espessura duma muralha” (UCC, p. 49). 

Em outros casos, o intelectual (seja ele o maldito ou o socialista) usa a ideologia como 

indumentária, aquela mais adequada à situação vigente, seguindo uma cartilha ideológica, 

muitas vezes, sem questionar, sem uma necessária reflexão crítica, caindo no discurso 

dogmático e autoritário que tentava refutar. É significativa a fala de Nassar quando abordado 

a respeito do colapso do comunismo, situação esta que só vai ratificar a posição defendida por 

esse escritor: 

 

Tinha de dar no que deu. A União Soviética desempenhou um papel 

importante sobretudo com seu apoio aos movimentos de libertação. Em 

alguns casos esse apoio foi decisivo. Como de resto inibiu as ações do 

Ocidente. Por outro lado, os soviéticos reproduziram muito do que 

pretendiam combater. Para não falar do folclórico, como as filas pra ver 

rapidinho o Lênin embalsamado, uma exaltação da individualidade 

cuidadosamente preparada por um regime que se pretendia coletivista. 

Mesmo assim acho que o colapso teve a dimensão de um segundo dilúvio, 

deixando o Ocidente de mãos livres para impor sua nova ordem 

internacional [...]. Sem esquecer, é claro, de um sistema de propaganda para 

fazer a qualquer custo o elogio das supostas democracias. (CLB, p. 26). 

 

 

A representação do intelectual em Said (2005) está ligada a uma atitude de oposição e 

não de acomodação, pois ele defende que o interesse e o desafio da vida intelectual devem ser 

encontrados na dissensão contra o status quo. Esta atitude está muito presente, também, no 

escritor paulista, cujo comportamento levaria, segundo Said, à condição solitária, que faz 

Nassar lembrar-se da fala de um personagem de Ibsen em Um inimigo do povo para falar 

sobre a realização do poético no plano conceitual, insinuando a sua voluntária condição de 

exilado: “O homem mais forte é o que está mais só” (CLB, p. 24).  

Só, como Nassar e, também, como o personagem-narrador da novela que prefere não 

se deixar seduzir, não abrindo mão do que defende e acredita: “[...] não estaria pois agora à 

procura de nova paternidade, seria preciso resgatar a minha história pr‟eu abrir mão dessa 

orfandade” (UCC, p. 53). E reitera, mais uma vez, a sua posição: “[...] me apavora ainda a 

existência, mas não tenho medo de ficar sozinho, foi conscientemente que escolhi o exílio, me 

bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes...” (UCC, p. 55). Age, portanto, como Said, 
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que prefere essa condição solitária, à “tolerância gregária para com o estado das coisas” 

(SAID, 2005, p. 17). 

O papel do intelectual, na visão desse crítico palestino, exige agudeza e consciência 

desembaraçada, para que se possa “levantar publicamente questões nevrálgicas, confrontar 

ortodoxias e dogmas cristalizados”, pois, na sua opinião, o intelectual não pode ser facilmente 

cooptado por governos ou corporações. Deve, sim, representar as pessoas e os problemas que 

geralmente são esquecidos, omitidos ou abandonados – deixados à margem –, razão de 

defender a necessidade de o intelectual agir, com bases em valores universais. Defende ele 

que:  

 

[...] todos os seres humanos têm o direito de contar com padrões de 

comportamento decentes quanto à liberdade e à justiça da parte dos poderes 

ou nações do mundo, e que as violações deliberadas ou inadvertidas desses 

padrões têm de ser corajosamente denunciadas e combatidas. (SAID, 2005, 

p. 26, grifo nosso). 

 

 

Said assume o seu exercício de reflexão, a sua crença na liberdade e na justiça como 

um bem e um direito de todo cidadão – não importando a sua localização geográfica, a sua 

cultura, religião, ideologia, língua, não abrindo mão da idéia de que o intelectual deve assumir 

a vontade de persuadir o maior número possível de pessoas a assimilar esse ponto de vista. 

Entretanto, enquanto Said se coloca como utópico e aposta na liberdade e na justiça 

através da persuasão e da transformação do maior número de pessoas possível para esta 

conquista, Nassar posiciona-se como cético radical, não aposta nas mudanças sociais, nem 

quer se colocar como porta-voz das minorias que, segundo ele, devem assumir a sua própria 

luta e voz. O escritor mostra, inclusive, a sua pouca tolerância para com a espécie humana, 

assumindo o seu lugar de cético: 

 

Eu não morro de amores pela espécie. Se você quer saber agora o autor o 

que pensa, um pensamento nada revolucionário, não diria propriamente que 

fosse conservador também, eu acho que o homem é uma obra acabada. Pode 

estar diferente hoje, adquirir conhecimento, criar as maquininhas, voar pelo 

espaço, mas, eu acho que ele é uma obra acabada. Eu não aposto no 

aprimoramento da espécie, eu não aposto nisso. Isso talvez tenha até a ver 

com meu desinteresse pela literatura de um modo geral. E aí talvez minha 

náusea em torno de toda a produção cultural, porque eu não aposto muito 

nisso, se o objetivo é achar que a espécie vai melhorar com isso. (FSP, 1995, 

p. 7). 
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Essa postura de desprezo pela espécie humana é compartilhada com seus personagens 

protagonistas (mas, não apenas com eles, com os poetas malditos também, com toda a 

literatura de revolta). No trecho transcrito a seguir, a atitude de André, seu personagem, que é 

narrador, em Lavoura arcaica: 

 

“[...] não reprimirei os cantos dos lábios se a peste dizimar nossos 

rebanhos, e nem se as pragas devorarem as plantações, vou cruzar os 

braços quando todos se agitam ao meu redor, dar as costas aos que me 

pedem por socorro, cobrindo os olhos para não ver suas chagas, tapando as 

orelhas para não ouvir seus gritos, vou dar de ombros se um dia a casa 

tomba: não tive o meu contento, o mundo não terá de mim a misericórdia 

[...]”. (LA, p. 138). 

 

 

E em seu conto “O ventre seco”, o desabafo do protagonista, também narrador: 

 

4. [...] Quer saber mais? Acho graça no ruído de jovens como você. Que 

tanto falam em liberdade? [...]  

5. [...] Nunca te disse, te digo porém agora: me causa enjôo a juventude, me 

causa muito enjôo a tua juventude [...]. Está muito certa aquela tua amiga 

frenética quando te diz que sou “incapaz de curtir gentes maravilhosas”. 

Sou incapaz mesmo, não gosto de “gentes maravilhosas”, não gosto de 

gente, para abreviar minhas preferências. (MAC, p. 63-64, grifo nosso). 

 

 

E, ainda, na fala do narrador-protagonista de Um copo de cólera: 

 

“[...] Ao contrário dos bons samaritanos, não amo o próximo, nem sei o que 

é isso, não gosto de gente, para abreviar minhas preferências27; afinal, 

alguém precisa, pilantra – e uso aqui tua palavrinha mágica – „assumir‟ o 

vilão tenebroso da história, alguém precisa assumi-lo pelo menos pra 

manter a aura lúcida [...]”. (UCC, p. 63, grifo nosso).  

 

 

No conto “Hoje de madrugada”, o seu narrador-personagem afirma: “Cheguei a 

pensar que dessa vez ela fosse desabar, mas continuei sem dizer nada, mesmo sabendo que 

qualquer palavra desprezível poderia quem sabe tranqüilizá-la” (MAC, p. 54). E, com 

atitude radical de rejeição ao mundo, de descrença nos valores, tipos de comunicação e 

vínculos sociais, que o constitui, continua: 

 

                                                           
27  Frase literal do personagem de O ventre seco; ver citação anterior. 
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11. [...] Pouco se me dá, Paula, se mudam a mão de trânsito, as pedras do 

calçamento ou o nome da minha rua, afinal, já cheguei a um acordo perfeito 

com o mundo: em troca do seu barulho, dou-lhe o meu silêncio. (MAC, p. 

66). 

 

7. [...] vai longe o tempo em que eu mesmo acreditava no propalado arranjo 

universal (que uns colocam no começo da história, e outros, como você, 

colocam no fim dela), e hoje, se ponho o olho fora da janela, além do 

incontido arroto, ainda fico espantado com este mundo simulado que não 

perde essa mania de fingir que está de pé. (MAC, p. 64-65). 

 

 

São atitudes que, de um modo ou de outro, coincidem; podem ser lidas como 

prolongamento do corpo do escritor (e do corpo dos próprios personagens também, uma vez 

que mantêm um diálogo intratextual muito particular). E quanto à espécie humana, a voz 

cética de Nassar explicita sua posição:  

 

Que eu saiba, a espécie continua igualzinha ao que era antes, cada indivíduo 

fazendo o caminho de sempre, que vai de santo a capeta. O que acontece 

nesse percurso é o nosso patrimônio [...] Sacanagem, inveja, generosidade, 

amor, violência, ódio, sensualidade, interesse, mesquinhez, bondade, 

egoísmo, fé, angústia, medo, ambição, ciúme, prepotência, humilhação, 

insegurança, mentira e por aí afora, mas sobretudo passionalidade, além do 

eterno espanto com a existência. É este o patrimônio da espécie. (CLB, p. 

34). 

 

 

Esse escritor, como seus personagens-narradores, também se recusa ao pacto hipócrita 

com um “mundo simulado”
28

, assumindo o pessimismo e sua total descrença quanto ao 

futuro:  

 

Mas desconfio de que o motor da história vai se acelerar logo mais com 

convulsões pela sobrevivência. Afinal, este mundo não foi criado por um 

deus bondoso, o deus bondoso só reina de fachada – um mundo como o 

nosso só pode ser obra exclusiva do capeta. (VEJA, p. 13). 

 

 

Assim, evidenciam-se os comportamentos e atitudes dos seus personagens como 

bastante afinados com a sua própria posição de recusa frente aos valores e aos poderes 

instituídos e à descrença na espécie humana – espécie responsável por articular, acionar, 

divulgar e legitimar esses poderes e valores. E aí temos o autor não mais como ausente do 

                                                           
28  Expressão do próprio Nassar (ver nota 11). 
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texto literário, mas extrapolando a sua assinatura, insinuando-se, eroticamente, como ator no 

cenário discursivo representando, apesar de não o desejar, o intelectual no meio acadêmico e 

social. O seu papel, portanto, alcança o território biográfico, histórico e cultural, no que 

concerne à crítica biográfica contemporânea, tal como explicitada por Eneida de Souza, que 

propõe a criação de “pontes metafóricas” entre a ficção e a realidade, como já mencionado no 

Capítulo 1.  

A fala de seus personagens-narradores, de alguma forma, assume uma posição 

também radical e cética frente ao mundo, mas não é, obviamente, “exatamente uma 

reprodução do real”. Nas palavras de Nassar: 

 

Nunca apostei na literatura como portadora de uma revolução mundial. Eu 

acho que tem a ver com o autor, que de alguma forma ele quer se resolver 

através dos textos. É um expediente para você discutir coisas que te 

preocupam. Além do que, eu acho tão caótico esse mundinho, que não deixa 

de ser uma forma de tentar, num espaço muito confinado, que é o texto, 

organizar um mundo que não é exatamente uma reprodução do real, mas 

um mundo que você imagina. Existe, num texto, essa tentativa de compensar 

o desequilíbrio e a desordem instalada em toda sua extensão à sua volta. 

Você obtém recompensas com isso, pelo menos com suas expectativas, 

porque você também gostaria de ver o mundo aí fora pelo menos 

razoavelmente organizado. (FSP, 1995, p. 4, grifo nosso). 

 

 

Não é por acaso, por exemplo, que elege a questão do intelectual como tema de seu 

último conto, em 1996, escrito sob encomenda dos Cadernos de Literatura Brasileira do 

Instituto Moreira Salles, para publicação no segundo exemplar dessa revista, volume dedicado 

exclusivamente à obra do escritor. O conto não vem a público naquele momento porque dias 

antes da publicação o autor muda de idéia, proibindo sua veiculação. “Mãozinhas de seda” só 

será publicado mais tarde, na coletânea Menina a caminho, que leva o nome de um dos 

contos, aqui já referida. A antologia reúne, em edição comercial, os contos dispersos, alguns 

guardados, outros publicados de forma avulsa em jornais.  

“Mãozinhas de seda”, título que revela a ironia ácida, peculiar a esse escritor, encerra 

a coletânea e funciona como um desabafo do escritor, somado a tantos outros. Talvez seja 

uma resposta às tantas polêmicas criadas em torno de sua atitude de abandonar o mundo das 

letras – espaço visto como aurático e superior, único a acolher a atividade intelectual – 

quando resolve se dedicar a cuidar da terra e da criação de animais. Esse conto traz embutida 

a crítica mordaz que faz ao intelectual, não apenas no que concerne ao fato de que a este não é 

considerado adequado nem interessante usar as mãos para executar atividades manuais ou 
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braçais, vistas sempre por esta classe como menores e inferiores, principalmente em se 

tratando do intelectual terceiro mundista. 

Na entrevista à revista Veja, Nassar é questionado pelo entrevistador, Mario Sabino, 

quanto ao fato de ele sustentar a idéia de ter abandonado a literatura há alguns anos e, apesar 

da sua declaração – “Literatura para mim é coisa do passado” –, continuar publicando e 

aparecendo em público como, por exemplo, quando escreveu, em 1996, o conto “Mãozinhas 

de seda”. O autor responde à questão da seguinte forma: 

 

[...] Aquilo foi uma molecagem. [Por quê?] Uma molecagem contra mim 

mesmo, pois dá seqüência à minha inequívoca vocação para o suicídio 

autoral, como já disseram. No momento em que o seu trabalho está sendo 

divulgado como nunca, publicar um texto como esse é o mesmo que fazer 

um esparramo com o ventilador. A hipocrisia de intelectuais, a troca de 

favores entre eles, o comércio de prestígio, tudo isso não acontece só no 

Brasil. Não revelei nada de novo em “Mãozinhas de seda”, só registrei o que 

é consenso entre os próprios intelectuais. Os mais inseguros e suscetíveis 

ficaram ouriçados, começaram a achar que a coisa é com eles, mas o texto 

não tem endereço certo, não tem CEP, nem nada. (VEJA, p. 12). 

 

 

“Mãozinhas de seda” é construído na primeira pessoa, como a grande maioria dos seus 

textos. O narrador-personagem começa a sua fala expondo e demarcando o seu lugar no 

discurso, como aquele sujeito do modelo cartesiano que, desde o Iluminismo, supõe uma 

concepção de identidade fixa e essencialista, definindo o núcleo de nosso ser e 

fundamentando a nossa existência como seres humanos. Trata-se do sujeito sociológico, que 

ainda tem uma essência interior, mas que é “formado e modificado num diálogo contínuo com 

os mundos culturais „exteriores‟ e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2003, 

p. 10-11). 

Esse sujeito, que aparece como estável e integrado, ainda é aquele que mantinha uma 

reciprocidade harmônica e coerente entre interior e exterior, entre o mundo pessoal e o mundo 

público, em que os sentimentos subjetivos se alinhavam com os lugares objetivos ocupados 

no mundo social e cultural. Vejamos a fala que abre o conto: “Cultivei por muito tempo uma 

convicção, a de que a maior aventura humana é dizer o que se pensa” (MAC, p. 77).  

É o sujeito produto do século XIX, quando as Ciências Sociais assumem sua forma 

disciplinar atual. Entretanto, segue-se, a esse momento, um quadro que perturba este sujeito e 

sua identidade, motivando movimentos estéticos e intelectuais como o Modernismo. Esse 

processo se acirrará na modernidade tardia, gerando identidades provisórias, variáveis, que 
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passam a ser definidas historicamente; – identidades, portanto, cambiantes, não mais 

unificadas ao redor de um eu coerente, como chama à atenção Hall (2003, p. 13). 

Significativo é o fato de que é o bisavô do personagem-narrador – um ancião elegante 

que “usava botinas de pelica, camisa de tricoline em fio de Escócia com riscas claras, e 

gravata escolhida a dedo, em que uma ponta de cor volúvel marcava a austeridade da 

casemira inglesa [...]” – que chama a atenção do bisneto para a importância da diplomacia, 

para a necessidade de negociação dos discursos: “A diplomacia é a ciência dos sábios”; ou, 

ainda: “„O negócio é fazer média‟, e enfatizava a palavra negócio”. Aqui, paradoxalmente, é 

o ancião que é o precursor, aquele que traz o discurso do novo (novo que, aqui, é ironizado, 

pois se trata de um procedimento antigo), rompendo assim com a seqüência cronológica linear 

evolucionista, rasurando e desierarquizando os lugares fixos. Nas palavras do narrador: “Só 

mesmo o bisavô, tão vetusto, tão novíssimo, era precursor: „Nada de porraloquice. Me 

promete‟.”; e bisneto: “Apesar da postura solene, o bisavô, quem diria?, era chegado numa 

gíria […]”. (MAC, p. 77-78). 

É entre coisas amenas de uma cidade pequena do interior, no caso desse conto a 

própria cidade natal do escritor, Pindorama, que o narrador vai retardando entrar direta e 

imediatamente na ferida que quer expor. A “pedra-pome” – que nessa cidade do interior 

paulista fazia as moças correrem às farmácias dias antes do baile que acontecia a cada mês de 

setembro, o Baile da Primavera, e que “friccionavam na palma das mãos para eliminar as 

calosidades”, para que seus parceiros, durante o baile, “tivessem a sensação de tomar entre 

suas mãos de príncipes encantados verdadeiras mãozinhas de seda de suas donzelas” (MAC, 

p. 80) – é trazida neste conto como a metáfora que vai acionar a “pedra angular” para atirar no 

seu alvo certeiro: os intelectuais. Na voz irônica do próprio narrador: “Daí que aquela pedra 

nostálgica, que antes era só pome e se compunha com devaneios de mancebos e donzelas, 

acabou virando a pedra angular do mercado de idéias” (MAC, p. 82). 

O narrador visibiliza a postura dos intelectuais de se manterem na torre de marfim, 

afastados das práticas cotidianas e sociais, atendo-se apenas ao âmbito do intelecto, das 

sistematizações teóricas: “Daí minha mania, se esbarro com certos intelectuais, de olhar 

primeiro para suas mãos, mas não só.” (MAC, p. 81). Diz, ainda, com ironia: 

 

[...] apesar de avessos a bailes e afetarem desdém pelas coisas mundanas, o 

que tenho notado é que muitos deles parecem fazer uso intensivo de pedra-

pome, ainda que pudessem dispensá-la. E com a diferença também de que as 

moças de Pindorama, que só usavam essa pedra uma vez por ano, davam 

duro no trabalho. (MAC, p. 81). 
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Said (2005) destaca pontos relevantes, dos quais não abre mão, insistindo no fato de o 

intelectual ser um indivíduo com um papel público na sociedade. Defende, pois, que ele não 

pode ser reduzido a um “mero profissional sem rosto”, a apenas um membro competente de 

uma classe, ocupado unicamente em defender seus interesses, crítica que vai aparecer também 

nesse conto de Nassar, de forma ácida: 

 

Eruditos, pretensiosos, e bem providos de mãozinhas de seda, a harmonia 

do perfil é completa por faltar-lhes justamente o que seria marcante: rosto. 

Em conseqüência desse aparente paradoxo, tenho notado também que estão 

entregues a um rendoso comércio de prestígio, um promíscuo troca-troca 

explícito, a maior suruba da paróquia [...]. (MAC, p. 81). 

 

 

Nassar não deixa por menos, em sua crítica dura ao comportamento desta classe em 

“Mãozinhas de seda”. No entanto, talvez para não ser grosseiro com os Cadernos de 

Literatura Brasileira, recua quanto à sua publicação. Mas essa atitude não se sustenta por 

muito tempo, pois, em 1997, um ano depois, esse conto é publicado pela Editora Companhia 

das Letras.  

A ironia tempera o conto do início ao fim, trazendo, inclusive, uma citação de 

Schopenhauer que dizia respeitar os negociantes por eles passearem “de rosto descoberto, 

apresentando-se como são quando abrem as portas do seu comércio”. E o narrador, já quase 

no final do conto, consegue se distanciar da sua fala inicial (“[...] a maior aventura humana é 

dizer o que se pensa”), refutando a posição do filósofo: “Mas era ingênuo esse 

Schopenhauer, ele não sacava bem as coisas, [...] não sabia desfrutar os doces encantos da 

vida e, mais que tudo, nunca levou em conta a comovente precariedade da espécie.” (MAC, 

p. 82). 

O narrador aponta para um comportamento e um discurso já em sintonia com o que 

seu bisavô pregava – “O bisavô é que sabia das coisas” (MAC, p. 83) –, passando agora a 

assumir as tais “identidades irônicas” de Foucault ou, se se preferir, a multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis e temporárias de Hall. Identidades, no 

entanto, criticadas por Nassar, apesar de assumir, em seus textos, a verdade como exercício, 

portanto, itinerante e provisória. Vejamos o que diz sobre o “homem moderno”, quando 

questionado se considerava o brasileiro “essencialmente caipira” como o fazia, segundo o 

entrevistador, o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso:  
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O brasileiro em geral não sei, que não sou sociólogo, mas posso falar de 

mim. Me sinto caipira se acontece de eu entrar num shopping. Me sinto 

caipira diante da parafernália eletrônica. Me sinto caipira diante da 

desenvoltura urbana de certos cidadãos, uma desenvoltura que literalmente 

me faz mal. Me sinto caipira diante da progressiva impessoalidade nas 

relações humanas. Me sinto caipira porque sou contra o desperdício e contra 

essa nova mania do usa-e-joga fora. [...] Seja quem eu for, que fique bem 

claro que me lixo para essa entidade que se identifica com o que está aí e que 

porta o elegante nome de “homem moderno”, que mais parece griffe de 

moda. [...]. (VEJA, p. 9). 

 

 

Esse escritor, apesar de parecer não se fechar no discurso de uma identidade – “seja 

quem eu for” e, ainda, “me sinto” –, assume-se com uma identidade fixa, pouco tolerante com 

a diversidade e com as identificações provisórias que a contemporaneidade patrocina, 

ironizando as máscaras que tão bem sabe usar, inclusive em suas produções literárias. Na voz 

ambígua e macia, mas que não deixa de ser ferina, do bisneto do conto: 

 

Se bem que, mesmo precária, certos espécimes não precisavam exagerar. 

Aqui entre nós, pra que ir tão longe, pra que falar tanto em ética? 

Ponderando bem as coisas, não devemos ser duros com eles[os intelectuais], 

afinal, se vai uma ponta de bravata naquela jactância toda, vai também uma 

carrada de candura quando metem sua colher na caldeira dos valores, 

cutucando a menina-dos-olhos do capeta com vara curta, sem suspeitarem 

que é nessa mesma caldeira que se cozinham os impostores. (MAC, p. 82). 

 

 

A frase que promove a inversão radical do seu discurso inicial em “Mãozinhas de 

seda” está em sintonia com o que seu bisavô pregava: “às favas o que a gente pensa”. E com 

a exultação de quem aprendeu a lição: “Custou mas cheguei lá, sou finalmente um 

diplomata, cumprindo à risca a antevisão de regozijo do bisavô, que continua por sinal mais 

vivo do que nunca, rindo às gargalhadas na surdina [...]” (MAC, p. 83, grifo nosso).  

Significativo e eficiente é o desempenho do narrador, que tenta dar conta do legado de 

seu bisavô, apesar de não conseguir conter totalmente seu sentimento, deixando resvalar, nas 

últimas palavras do conto, certa insatisfação: “(Saudades de mim!)”. Essa frase aparece 

timidamente, entre parênteses, o que atenua a sua presença e seu vigor – apesar da 

exclamação e de aparecer no plural. Trata-se apenas de um detalhe, mas um detalhe que faz a 

diferença, que abre espaço para a refutação, aponta para uma fissura no discurso, plantando a 

semente da sua inversão.  

Ao final, sem abrir mão da ironia, – lâmina que corta dos dois lados –, o narrador 

ainda afirma: “[...] devemos a eles [os intelectuais] até gratidão, afinal, aqueles extremados 
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não deixam de contribuir de modo inestimável ao ilustrarem a versão mais acabada do 

humanissimus humanus. No que pecariam, pecariam?...” (MAC, p. 83). 

Como assume a resposta à questão? Ei-la: “Ponderando ainda em outra direção, e, é 

tudo só uma questão de boa vontade, não há por que censurá-los, [...] (MAC, p. 82). 

Nassar parece dizer, sempre, que a ironia é, sim, a ferramenta certa para se ler a 

contemporaneidade e as identidades que a constituem. E, aí, a escolha das palavras é 

instrumento importante para essa ferramenta estar bem afiada e afinada à sua lâmina 

ideológica. 

A fala do personagem-narrador do conto em questão evidencia o tom retórico alto do 

discurso elogioso e as frases feitas, esvaziadas de sentido, desses intelectuais que, no entanto 

decoram os discursos, que funcionam apenas como simulação da verdade; discurso que é 

muito mais acomodação ao status quo, que o seu questionamento ou reflexão, como por 

exemplo, “contribuir de modo inestimável”, “ponderando ainda em outra direção” e, 

também, “é tudo só uma questão de boa vontade”, etc; frases tão familiares à classe dos 

intelectuais, principalmente, em se tratando da tradicional e conservadora.  

Nassar, neste conto, põe em evidência e faz aparecer o discurso que pretende 

esconder a verdade, passando-se por verdadeiro, sinalizado pelas palavras ilustrar, versão e. 

por fim, pelo seu neologismo superlativo redundante humanissimus humanus. Assim, ele faz 

uso do discurso do próprio intelectual (estilo, retórica, tom, etc.) para criticar e rasurar esse 

mesmo discurso. A sua ironia funciona, pois, como instrumento para desmontar esses 

discursos, mexendo no bojo de sua própria estrutura, na perspectiva da desconstrução 

derridiana. Portanto, temos que lê-lo pelo avesso. E isto faz lembrar a fala de outro 

personagem nassariano, André, de Lavoura arcaica:  

 

[...] é ainda o maior e mais antigo escândalo: a vida só se organiza se 

desmentindo, o que é bom para uns é muitas vezes a morte para outros 

sendo os tolos, entre os que foram atirados com displicência ao fundo, 

tomam de empréstimo aos que estão por cima a régua que estes usam pra 

medir o mundo; como vítimas da ordem, insisto em que não temos outra 

escolha, se quisermos escapar ao fogo deste conflito: forjamos 

tranqüilamente nossas máscaras, desenhando uma ponta de escárnio na 

borra rubra que faz a boca; e como resposta à divisão em anverso e reverso 

apelemos inclusive para o deboche, passando o dedo untado na brecha do 

universo; [...]. (LA, p. 134-135, grifos nossos). 

 

 

Vejamos como se coloca o personagem da novela Um copo de cólera, que, com 

consciência aguda e descarnada, ciente de seu lugar de marginalizado, lugar, portanto, de 
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maior isenção quanto aos poderes instituídos, critica e reclama da pretensa consistência e 

autoridade das ideologias que constituem e sustentam este mundo, no caso, o humanismo, 

assim como, do uso que é feito dele. Retomemos a voz do chacareiro da novela, que se dirige 

à intelectual: [...] saiba ainda que faço um monte pr‟esse teu papo, e que é só por um 

princípio de higiene que não limpo a bunda no teu humanismo; [...] (UCC, p. 66, grifos 

nossos). 

A ironia de “Mãozinhas de seda” sustenta o discurso pelo avesso, disfarçando 

contundência em voz e tons macios – “o verbo passado na régua” (MAC, p. 83) –, 

diferentemente de Um copo de cólera e de Lavoura arcaica, que radicalizam a sua vontade de 

verdade – tão bem sintetizada na frase que aparece em muitos momentos da novela: “o corpo 

antes da roupa” – mesmo que em desmedida, levando a linguagem ao limite.  

A Nassar, no seu papel de cético, diferentemente do cientista, não interessa a 

descoberta da verdade, mas, muito mais, denunciar por que via esta se instala enquanto tal. 

Para isso, imprime movimento ao pensamento para, talvez, fazer perceber que o que existe 

propriamente são efeitos de verdades; que a verdade não é um atributo, uma coisa fixa e 

fechada em si mesma – atemporal ou a-histórica – esta existe a partir das situações e das 

relações estabelecidas, em determinado espaço e tempo.  

O lugar cético assumido por Nassar é aquele, pois, que abriga o movimento, a 

passagem, onde toda consistência do saber se faz e se desfaz. O ceticismo é esse espaço da 

dúvida, onde o pensamento pode exercer-se com maior liberdade, desvinculado das amarras 

binárias, excludentes e paralisantes, espaço que busca evitar as precipitações e presunções 

dogmáticas.  

Impõe-se, finalmente, uma questão: A despeito de sua crítica, agiria Nassar como um 

intelectual? 

Said (2005) aponta para o fato de que o mundo público e o mundo privado se 

misturam, razão pela qual defende a inexistência do intelectual privado, uma vez que, 

segundo ele, quando as palavras são escritas e publicadas, ingressamos no mundo público. Da 

mesma forma, afirma não poder existir o intelectual apenas público, aquele que agiria apenas 

como símbolo de uma causa, como porta-voz de um movimento ou posição, pois, vai haver 

sempre a sensibilidade e a inflexão pessoal de cada indivíduo, seja na atitude, na fala ou na 

escrita por ele produzida. 

Ao intelectual, na visão de Said, não cabe agradar a seu público; seu papel é o de “ser 

do contra”, é “causar embaraço”, é estar realmente livre para poder acionar o pensamento 

crítico, independentemente de a quem este vai afetar. O que realmente lhe interessa é o 
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intelectual enquanto figura representativa. Para ele, os intelectuais são indivíduos com 

vocação para a arte de representar, seja escrevendo, seja falando, ensinando ou aparecendo na 

televisão, e essa representação se legitima a partir da exposição clara de suas convicções e do 

reconhecimento público, o que implicará, sempre, compromisso, risco e ousadia.  

Nassar parece se enquadrar, de alguma forma, nas características do perfil de 

intelectual traçado por Said (2005), pois se a literatura, de um modo geral, é território de 

encenação de poderes, a desse escritor o é de um modo bem particular, por todas as questões 

já colocadas a respeito de sua produção literária e, principalmente, de sua novela, inclusive 

por seu visível procedimento metatextual.  

Nassar, intelectual, se desloca de dentro desse campo para questionar o próprio campo, 

fazendo dessa atitude e desse espaço um lugar diferenciado – um espaço que entrelaça o 

particular e, simultaneamente, o público, para se exercer o “ser do contra”, para “causar 

embaraço” e “não se deixar cooptar pelo poder”29; e isso, apesar de ele questionar, refutar e 

evitar a literatura e de reconhecer o alcance limitado de sua intervenção para a transformação 

social, de criticar o papel do intelectual moderno como porta-voz das minorias e, ainda, de se 

recusar a assumir uma intervenção mais prática e efetiva na sociedade, como o fizeram Said e 

Foucault. No entanto, ele não pode fugir deste fato, para o qual Said chama a atenção: quando 

as palavras são escritas e publicadas, ingressamos no mundo público.  

A escrita, desde a sua mitológica origem, como esclarece Derrida (1997)
30

, permite 

relativizar a importância da presença e da intencionalidade “paternas”. Segundo esse autor, o 

paradoxo é típico da escritura, que, assim como é criada, cria, também, um pai, o que 

significa que a idéia de um pai-autor depende, intrinsecamente, da presença/existência do 

filho-obra; no entanto, contraditoriamente, a obra, ao mesmo tempo em que é prova cabal da 

“paternidade autoral”, nada mais deve a seu “progenitor”, provando-lhe a sua 

dispensabilidade. Desde a sua história inicial, reserva-se à escrita, indiretamente, um lugar de 

fingimento ou ironia que inaugura o jogo escritural e a dubiedade e sua teatralidade, pois a 

ironia enquanto ato, afirma negando.  

A escritura surge como phármakon
31

, no Fedro, e vai ser caracterizada na sua 

ambigüidade irredutível de remédio e/ou veneno, como trabalhado por Derrida (1997), na 

                                                           
29

  Expressões tomadas de empréstimo de Said (2005). 
30

  Em A farmácia de Platão, na parte dedicada à origem, à história e ao valor da escritura, a partir do diálogo 

entre Sócrates e Fedro.  
31

  Phármmakon termo de difícil tradução, dificuldade que já aponta para a natureza ambivalente e paradoxal 

que o constitui. Em A farmácia de Platão, diferentes significações são empregadas para esse termo, nas 

diversas passagens em que aparece no Fedro e em outros diálogos: remédio, droga, veneno, medicina, filtro, 

mistura, porção, escritura são algumas delas. Como toda droga, o phármakon é, ao mesmo tempo, bom e 
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perspectiva de seu caráter de indecidibilidade e de abalo das oposições simples, estabelecendo 

uma lógica da suplementaridade. A partir desse termo, estabelece-se o jogo lingüístico em que 

Derrida baseia suas reflexões e leituras, e que denomina de “anagrama platônico”. O diálogo 

socrático acontece em um espaço cênico propício para abordar a encenação característica da 

escritura. 

O ato de escrever esteve, portanto, desde o começo, ligado à teatralização: 

“Escrevendo o que não diz, não diria e, sem dúvida, na verdade jamais pensaria, o autor do 

discurso escrito já está instalado na posição do sofista: o homem da não-presença e da não-

verdade. A escritura já é, portanto, encenação.” (DERRIDA, 1997, p. 12). Nassar, no entanto 

rasura esta metafísica platônica, não respeitando muito estas demarcações rígidas entre o dito 

e o escrito. 

A literatura é lócus de diferentes formas de encenação e de atuação da vida e, em se 

tratando de Nassar, território particularmente contraditório, de estar dentro e, ao mesmo 

tempo, estar fora. Na visão de José Castelo – em “Raduan Nassar: atrás da máscara” – Nassar 

resolveu ocupar uma posição limítrofe, “habitar uma fronteira”, assumindo “o papel de 

sentinela” (1999, p. 185) e esse espaço paradoxal, não permite a saída definitiva do escritor. 

Mesmo que Nassar tenha parado de escrever, recolhendo-se e optando por sair da cena 

acadêmica e do burburinho midiático celebratório, o que foi escrito por ele continua dizendo e 

sendo colocado na balança flutuante dos valores materiais e simbólicos, pesos do mercado 

capitalista. A criação virou criatura, desafiando e espreitando seu criador com corpo maduro 

e sedutor, de quem respira ares de autonomia e autoridade, enfrentando demandas de toda 

ordem.  

Assim, ainda que ele deixe o ofício de escritor, ele não deixará de assumir o papel de 

escritor, já que aquilo que escreveu continuará produzindo ecos, reverberando intenções e 

posicionamentos; posicionamentos, inclusive, em sintonia muito íntima com o seu próprio 

desejo: o de assumir a margem para, assim, ter a liberdade de se isentar das amarras e teias 

institucionais e do mercado, que acabam sempre aprisionando o exercício de liberdade de 

pensamento e expressão, assim como impondo certos protocolos ao escritor. Um exercício 

que, se não vigiado, acaba na cilada da prisão do instituído.  

Nassar, apesar de consagrado pela crítica especializada, nega-se a aceitar grande parte 

do status que tanto esta quanto a sua obra lhe proporciona, expondo, através do seu gesto, o 

                                                                                                                                                                                     
ruim. Andréia Delmaschio (2004) em sua dissertação, citada anteriormente, analisa alguns traços do texto 

nassariano com o phármakon platônico, como trabalhado por Jacques Derrida, o caráter de indecidibilidade e 

abalo das oposições simples, o qual será explorado em seu primeiro capítulo “Um copo de phármakon”. 
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quanto a literatura é manipulada. Mesmo que, de alguma forma, coloque a sua posição de 

abrir mão do literário como recusa de caráter pessoal (como defende, também, quanto à sua 

concepção de literatura), esta posição é, insustentavelmente, (e ele tem consciência disso) 

social e política, indo de encontro aos poderes instituídos, indo além de um simples mal-estar, 

podendo até ser encarada como uma estratégia e, mesmo que provisória, uma simulação bem 

planejada para desconstruir a imagem e o lugar do grande escritor, assim como da literatura 

como instância institucionalmente legitimada como lócus privilegiado para o exercício crítico.  

Nassar, ainda que tenha declarado o abandono da literatura, ao contrário de outros 

escritores que fogem do embate com jornalistas e com os leitores e que se protegem atrás de 

suas obras – “máscaras” –, usufruindo o lugar de autoridade que estas proporcionam, tem a 

coragem de se expor, mantendo a sua postura irredutível de vigília, aquela que lhe dá uma 

certa autonomia e que, também, traduz um certo cuidado e responsabilidade pelo que escreveu 

e pela posição que sustenta. 

A sua obra e os seus personagens, de alguma forma, remetem-nos à posição muito 

singular do escritor. No entanto, Nassar reconhece como limitado o alcance da literatura e, 

conseqüentemente, o verbo de seus personagens, razão talvez para parar de criá-los, 

resolvendo encerrar a “peça”, o drama das personas utilizadas, arriando as máscaras e 

cortinas, encerrando o espetáculo de um teatro que não era apenas para entreter, nem para 

deleite, mas para expor o uso naturalizado de certos papéis, verdades e poderes perversos que 

desfilam, muitas vezes, como modelos legitimados, ao longo de nossa trajetória histórica.  

O verbo escrito de seus personagens talvez seja, para ele, insuficiente, pois restrito ao 

campo literário, ao texto escrito, que esconde o corpo vivo que está por trás da escrita e a vida 

propriamente dita; daí a necessidade, talvez, de tomar, ele próprio, o “verbo em presença” 

(remetendo ao Phármakon), já que, de algum modo, ele está sempre voltando para explicar ou 

ratificar a sua posição e pensamento, apontando para a necessidade de responder e de se 

responsabilizar pelas palavras que se tornaram públicas, de forma a atualizar esse corpo e a 

sua verdade, mesmo que precária. Como diz Castello, ele deixa o ofício de escritor mas não o 

papel de escritor; assume a missão de escrever com o corpo todo, para em sua vida, como na 

literatura, encarar o que a literatura para ele tem de mais essencial e escandaloso – “a nudez 

do espírito” (1999, p. 185), ou, melhor dizendo, “o corpo antes da roupa”.  

Nassar, seja dentro ou fora da literatura, não abre mão da sua atitude de resistência e 

de combate. No entanto, é importante esclarecer que a sua posição “antiliterária”, como bem 

situa Castello, não significa desistir da literatura ou ser contra esta, mas, opor-se às 

formalidades, aos protocolos e à burocracia que  envolvem, hoje e já há algum tempo, o ato de 



 

 

 

105 

escrever. Nassar dispensa os ritos de um mundo, segundo ele, dominado pelas regras de 

mercado que acabam definindo e direcionando a literatura, na atualidade. Como bem percebe 

Castello, no final do seu ensaio “Atrás da máscara”: “Quanto à literatura, Raduan nos faz ver, 

ela é bem outra coisa.” (1999, p. 185). 

A intervenção intelectual de Nassar, mesmo que limitada à sua pequena produção 

literária ou, ainda, às escassas entrevistas, é notória e se faz presente, de alguma forma, na 

história da literatura e na sociedade brasileiras. Principalmente, no que diz respeito à 

Academia, ele não contemporiza: não se filia a correntes teóricas, que considera limitadas e 

insuficientes, e são vistas por ele como indumentárias que talvez funcionem muito mais como 

forma de aprisionamento do que de libertação do pensamento como muitos apregoam. Critica 

a postura “empolada” da intelectualidade que, dispondo de ferramentas suficientes e 

sofisticadas para lidar com a linguagem – uma das principais verbas, nos dias de hoje – e, 

conseqüentemente, com o poder, muitas vezes se apropria dessa condição e habilidade, 

enfatizando mais ainda as discriminações e os lugares de se exercer o domínio e a exclusão de 

muitos e, conseqüentemente, o desrespeito humano.  

Talvez por isso, se afasta desse espaço para, assim, poder, de modo mais isento, 

melhor e mais honestamente, criticá-lo. E é neste espaço precário, “estrangeiro”, 

“clandestino”, “voluntário” e “forjado” que tenta exercer a sua vontade de um exercício 

crítico, mais livre das “trocas de favores”, do “comércio de prestígio” tão comum nesses 

meios, no espaço acadêmico que seria, ou deveria ser, necessariamente o mais apropriado 

para o exercício do pensamento livre e do desenvolvimento ético humano. 

Nassar, através da sua produção literária, das entrevistas, da relação muito íntima entre 

seu desempenho artístico e seu estilo de vida, mantém-se fiel e em sintonia com a sua posição 

político-ideológica. Não importa se história ou História, se literatura ou vida, para esse 

escritor, tanto um quanto outro são espaços políticos de crítica, de reivindicação e de 

resistência; lugares para se desmascarar o poder nos seus volteios barrocos e miméticos, 

difíceis de acompanhar. Dessa forma, sai (ou diz sair) da literatura para assumir, no próprio 

corpo – narrador e escritor eterno de atos e gestos –, o papel que exerce com afinco, de 

resistência. Na vida, escreve e reitera sua história – como a de seus personagens –, criando um 

lugar de resistência, à margem, como exemplo para todos aqueles que se situam como 

minoria.  

Ao abraçar a agricultura e a criação de animais, continua reivindicando, não deixando 

de questionar o lugar desfavorável que estas atividades ocupam no país, sempre em posição 

depreciada em relação à atividade industrial. Em artigo publicado na Folha de S. Paulo, a voz 
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do Nassar criador e agricultor, com o mesmo ardor com que escreveu suas produções 

artísticas, reclama: 

 

Mais uma daquelas campanhas orquestradas contra os agricultores, que 

enfado! Quem estaria por trás disso? O capital financeiro, cujos donos 

produzem milho, arroz e feijão em seus gabinetes? Parece que a mídia mais 

uma vez não sabe do que está falando. Devia era fazer um estágio numa 

lavoura antes de se pronunciar. Mais grave: mistura alhos e bugalhos, 

jogando numa mesma vala comum, sem pedir licença, os que produzem com 

prejuízo e os que se beneficiam indevidamente. (NASSAR, 1999). 

 

 

O escritor mantém, portanto, seu lugar de contestação e questionamento; seja no 

âmbito da literatura, seja no terreno da agricultura e da criação, não deixa de apontar as falhas 

do sistema econômico capitalista brasileiro ou internacional, do governo e da mídia que 

respalda e cobre estes acontecimentos. Na sua declaração consciente e ferina: “O que o 

governo tem feito, com dinamismo irrecusável, é pegar um frango pela perna, agitando-o 

como troféu de preços baixos dos alimentos, sem revelar quem paga a conta”. E, ainda, nesse 

mesmo artigo, denunciando a cegueira e cooptação da mídia frente aos poderes instituídos: 

 

[...] no andor que a mídia vem carregando, em lugar do suposto interesse 

coletivo que ela apregoa levar no ombro, vai a elite do setor urbano, o 

poderoso capital financeiro, que se nutre à larga das receitas fiscais do 

Estado, gargalhando por sinal da inocência (às vezes nem tanto) dos que 

falam sem saber do que estão falando. Cegueira só podia dar nisso. 

(NASSAR, 1999). 

 

 

Apesar de ter se afastado do espaço urbano e literário, Nassar sempre acaba voltando à 

cena de alguma forma, seja dando entrevistas, na sua posição de agricultor, em relançamento 

de algum livro, ou encontro entre escritores, como aconteceu com Chico Buarque e com 

Ariano Suassuna. Essa contradição, no entanto, vai ratificar seu lugar de nômade sempre 

inquieto e atuante (mesmo que, de um jeito muito singular), daquele que não se acomoda, que 

não colocou um ponto final nas suas escolhas, que se mantêm vivas, como ele, atento sempre 

ao presente. No trecho transcrito a seguir, o que ele diz no encontro com Suassuna: 

 

Eu, ao mesmo tempo que tive muita paixão pela literatura, aliás houve um 

período da minha vida em que eu não conseguia pensar em outra coisa, 

houve inclusive uma série de recusas em relação a muitas oportunidades, 

tudo para poder me dedicar à literatura, ao mesmo tempo, eu sempre tive 

muita dificuldade de privilegiar o escritor como os escritores se privilegiam. 
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Tenho muita dificuldade de hierarquizar profissões. Eu acho que, como diz o 

Ariano, o agricultor é tão ou mais importante. (FSP, 1999, p. 4). 

 

 

Esta citação aponta para o fato de que o seu lugar de questionamento e contestação 

permanece, assim como o seu papel de intelectual, mesmo que “pelo avesso”, intelectual que 

escolhe o afastamento, o distanciamento desse campo para melhor ver e criticar, para mais 

eficientemente distinguir “o joio do trigo” e não se deixar “encantar” e “seduzir” pelo poder e 

a habilidade que tem com a palavra e com o lugar de poder que esta fornece ao seu portador, 

muitas vezes desencaminhando o seu discernimento, pela vaidade e pelo individualismo. 

Paradoxalmente, esse afastamento, que não deixa de ser estratégico para poder continuar 

reclamando e questionando tudo e todos (inclusive a si mesmo), segundo os próprios trâmites 

do mercado, valoriza ainda mais a mercadoria, no caso específico do intelectual, o “verbo”.  

Nassar assume, pois, o lugar de estrangeiro e o nomadismo (o estar dentro e ao mesmo 

tempo, o estar fora, e vice-versa) como instrumentos “bélicos”, para manter-se fiel à sua 

trajetória de anjo torto, como aquele que tem consciência de que a passagem aqui na terra é 

de peregrinação e danação, de exercício existencial constante, independentemente dos lugares 

e papéis que ocupamos, sempre provisórios, sempre insuficientes. Como Calabar, aciona o 

“elogio da traição”, como intelectual que se dobra sobre a linguagem para criticar a própria 

classe – ideologia, discurso, papel, função, comportamento. Assim, no papel de estrangeiro, 

consegue ser mais brasileiro ainda.  

Na voz de Ariano Suassuna, em entrevista realizada em dezembro de 1999, por 

Marilene Felinto, que marca o encontro desse escritor com Nassar, em Recife: “Mas eu dei 

uma entrevista a Pedro Bial em que disse que Lavoura arcaica é uma das coisas que me 

fazem acreditar no Brasil e no povo brasileiro” (FSP, 1999, p. 3). 
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UM OLHAR COLÉRICO, UM OLHAR ALEGÓRICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...]o tempo, o tempo, esse algoz às vezes suave, às 

vezes mais terrível, demônio absoluto conferindo 

qualidade a todas as coisas, é ele ainda hoje e 

sempre quem decide [...]  

[...] que instante, que instante terrível é esse que 

marca o salto? que massa de vento, que fundo de 

espaço concorrem para levar ao limite? o limite 

em que as coisas já desprovidas de vibração 

deixam de ser simplesmente vida na corrente do 

dia-a-dia para ser vida nos subterrâneos da 

memória [...]. 

(Lavoura arcaica, p. 99). 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  No farelo, o grão inteiro 

 

Não por acaso, nas décadas de 70 e 80, muitas obras vão se valer do procedimento 

alegórico ou da parábola como estratégia para burlar o diálogo estrangulado pela censura e as 

limitações enfrentadas pela literatura brasileira, empenhada em ocupar a função documental 

inerente ao jornalismo, setor muito mais visado pela ditadura militar. A alegoria permite a 

associação/articulação/projeção de discursos e pequenas narrativas em algo maior, tecido em 

redes de relações através de uma ancoragem, muitas vezes, explicitamente referencial, como 

pontuado por Süssekind: “Passa-se do caso particular à totalidade bem rápido. E graças a uma 

via segura: a alegoria.” (2004, p. 102). Segundo esclarece a autora, simplificações desse tipo 

vão acontecer, também, com o do uso da parábola em alguns romances desse período, que, 

sem proporcionar grande dificuldade para o leitor, mostram-se como “chave de acesso fácil”.  

No caso das alegorias dos romances-reportagem neonaturalistas e dos fantásticos, elas 

estariam a serviço de uma “chave mestra referencial” que guarda uma direção única, a de uma 

vontade de verdade, e não a de uma pluralidade de significados, como esclarece a autora. A 

significação desses textos é vista por Süssekind como autoritária, uma vez que eles 

privilegiariam o significado único e a referencialidade de uma realidade pouco 

problematizada. Sua significação antecede muitas vezes a própria leitura, razão de ela 

considerar a alegoria, e a parábola, como “carta marcada” na prosa literária pós-64. O texto 

acabaria não importando muito, uma vez que é destacado como “pré-requisito” para o acesso 

à interpretação, “à verdade última”. É que, ao lê-lo, deve-se “obrigatoriamente” ampliar sua 

abrangência “e ver em cada história particular toda a História brasileira recente” 

(SUSSEKIND, 2004, p. 103-104): 

 

A mesma chave mestra político-referencial abre todas as portas. E une 

naturalismo e fantástico num idêntico projeto estético: o de uma literatura 

cujo eixo é a referência e não o trabalho com a linguagem, a consciência da 
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própria materialidade verbal, é o recalque da ficcionalidade em prol de um 

texto predominantemente documental. (SUSSEKIND, 2004, p. 104, grifo 

nosso). 

 

 

A produção de Nassar, no entanto, não cai na armadilha documental nem se enquadra, 

comodamente, na situação exposta por essa crítica, colocando-se longe dessa relação direta e 

quase instantânea da alegoria, comum à literatura jornalística e documental, que ela comenta. 

Da mesma forma, quando usa o procedimento da parábola em seu romance Lavoura arcaica, 

Nassar se distancia das “cartas marcadas” no gênero. Tanto a parábola quanto a alegoria em 

Nassar resultam de um trabalho árduo com a linguagem, com o fazer literário. São atos de 

escritas expressivos e performativos que não se restringem a uma simples transcrição ou 

substituição, do tipo “isso quer dizer aquilo”, como se, para haver significação, existisse uma 

única possibilidade de leitura, um único caminho. O autor aposta, ao contrário, na perspectiva 

de que entre significado e significante coexista uma multiplicidade de sentidos, fomentados 

através da história. Seu trabalho, portanto, se sustenta na pluralidade, como defende Luiz da 

Costa Lima, em O conto na modernidade brasileira:  

 

O alegórico contém uma dificuldade específica: se ele permitir a pura 

transcrição tipo “isso significa aquilo”, o isso, ou seja, a narrativa, se torna 

inútil, casca de fruta que se joga fora. Para assumir significação, o fantástico 

necessita criar uma curva que o reconecte com o mundo. Se, entretanto, esta 

curva tornar-se a única, persistirá a significação com o apagamento de sua 

fonte. Para se manter, a alegoria precisa ser plural. (1983, p. 207). 

 

 

Vê-se, aqui, a novela Um copo de cólera como uma possibilidade de escrita/leitura 

alegórica, “escrita de ruínas”, na perspectiva de Benjamin (1984), enquanto território onde 

convivem as noções antagônicas de convenção e expressão eruptiva de uma linguagem de 

exageros palavra escrita que tende à expressão visual. Essa “escrita de ruínas” expõe a tensão 

entre o antigo e o novo, no caso do texto de Nassar, entre o moderno e o pós-moderno; está 

presente em dualidade agonística e dramática, talvez insuperável, dos campos de forças que 

atuam no corpo físico e entre este e os corpos da cultura. Trata-se de uma obra que reintroduz 

o corpo, a subjetividade e reincorpora a paixão à natureza trágica da linguagem e das relações 

humanas, enquanto acontecimento artístico.  

Na perspectiva da leitura alegórica aqui feita, a figura feminina dessa novela aparece 

no papel de representação dos valores da pós-modernidade, encarada como simulada, frívola, 
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espúria, superficial, etc., e o homem, o narrador-protagonista, na atitude de afirmação da 

nostalgia ou resistência dos valores modernos, na sua posição de auto-suficiência, de não 

contaminação e de vontade de verdade. Mas, também esses papéis se travestem e transitam e 

as delimitações dessas fronteiras se atenuam, apontando para as frágeis demarcações e para as 

solicitações líquidas de comunicação/contaminação.  

O que importa é que, na esteira do conflito de gêneros e, paradoxalmente, para além 

deste, é caracterizado o polêmico e acirrado embate entre os valores eleitos como 

representativos da modernidade e da pós-modernidade. Aqui, o que constitui discursos 

alegóricos se personificam numa fluidez líquida e escorregadia, não para examinar ou 

demonstrar a absoluta validade de um destes conceitos e instâncias – a modernidade e a pós-

modernidade –, mas, irônica e principalmente, para abrir espaço para a ambigüidade que lhe é 

inerente e para promover o questionamento crítico desses lugares.  

Significativo é o fato de que na novela nassariana são colocados em tensão os papéis e 

representações do masculino e do feminino na sociedade burguesa patriarcal, mas as 

representações e plurissignificações não param por aí: a instância feminina não representa 

apenas a pós-modernidade – e aí está também implícita a cultura de massa, seu carro chefe –, 

pois também incorpora os valores do intelectual socialista.  

Segundo Benjamin (1984), a partir de seus estudos sobre o drama barroco, é preciso 

procurar a força da intenção alegórica do texto. Toma-se aqui, portanto, a alegoria vista na 

perspectiva desse crítico-teórico alemão para pensar a produção de Nassar. A alegoria 

conjuga, na esteira benjaminiana, paradoxalmente, a natureza e a história e aparece como uma 

forma de expressão, assim como a linguagem e a escrita, e não como mera ilustração.  

Um copo de cólera é narrado não de maneira explícita, pela perspectiva histórica 

ancorada no referencial, na descrição factual do período, mas, de modo oblíquo, pelo olhar 

estrábico, enviesado, pelas margens, pelas bordas – através de fissuras abertas pelo poder, em 

corpos domesticados (ou não), pelas paradas acidentadas de subjetividades em tensão, 

denunciando o perfil autoritário e arrogante do poder, em corpos convulsos, a partir das 

instâncias pessoais, de corpos civis – através do desdobramento masculino e feminino – 

atravessados por poderes de toda ordem, interpelados a partir do que os institucionaliza, na 

busca de reconstruir a contínua descontinuidade dos discursos.  

Benjamin (1984) destaca que, na alegoria, convivem as noções antagônicas de 

“convenção” e “expressão”, assim como a “técnica fria e automática” e a “expressão eruptiva 

de uma linguagem de exageros”, em que a palavra escrita tende à expressão visual, conforme 

explicita Kátia Muricy, no seu livro sobre o pensamento em Walter Benjamin, Alegorias da 
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dialética. Defende, ainda, que a escrita alegórica é uma “escrita de ruínas”. Nela, segundo 

esse teórico, o mundo profano é, ao mesmo tempo, exaltado e desvalorizado: cada pessoa, 

cada coisa, cada relação pode significar qualquer outra.  

Em um outro momento, Benjamin chama a atenção para o fato de ser característica da 

alegoria a interpenetração das artes. Observa como a dialética da alegoria não foi 

prontamente alcançada pela estética, citando, como exemplo, a incompreensão da crítica do 

neo-kantiano Hermann Cohen sobre a ambigüidade da expressão alegoria e, ainda, o caso de 

um outro neo-kantiano, Carl Host, que lê na alegoria um hibridismo inconveniente de 

gêneros, uma transgressão inadequada, com a invasão das artes plásticas nas artes da palavra. 

São críticas que reclamam, ainda, por uma especificidade do literário e um lugar 

demarcado para as áreas artísticas e do conhecimento. A inconveniência do hibridismo e a 

ambigüidade são, na verdade, traduzidas como pontos positivos e produtivos por Benjamin e 

diria eu, também por Nassar, no que diz respeito à sua produção literária, já que suas obras 

apontam para trocas possíveis, diálogos intra e intertextuais significativos e, inclusive, entre 

os sistemas semióticos, o que já sinaliza para a necessidade inadiável de rupturas de 

fronteiras, tanto no que diz respeito à arte, quanto no que concerne às várias áreas de 

conhecimento. 

A ambigüidade apontada pelo neo-kantiano Cohen, por exemplo, dentre outras 

questões, se apresenta, paradoxalmente, no fato de ser o barroco – na expressão do próprio 

Benjamin – uma “ostentação construtivista” e, ao mesmo tempo, a “estética das ruínas”. Essa 

estética das ruínas, do fragmento, defendida por ele, é uma estética da construção, que resulta 

numa atividade combinatória e se exibe como tal. Portanto, as ruínas, os fragmentos são 

considerados por esse crítico alemão como matéria nobre para a criação barroca. Sendo assim, 

não são vistos como “reminiscência antiga”, mas como uma “sensibilidade estilística 

contemporânea” ao período em que ele produz sua obra (1984, p. 200). As ruínas são também 

matéria nobre para a produção de Nassar, que se nutre da desconstrução, do desmantelamento 

dos alicerces dos valores da cultura ocidental. 

Benjamin, plantado na modernidade, afirma ainda ser preciso a verdade para que se 

faça justiça à beleza; e verdade, para ele, significa conteúdo filosófico. Considera que, sem a 

conversão, na forma artística, do histórico em conteúdo de verdade, o belo é um “devaneio 

vazio”. Realizar essa conversão é o objeto da crítica filosófica, segundo o autor. Nesse 

sentido, ele privilegia o conteúdo de verdade – conteúdo propriamente filosófico ou, em 

outros termos, as idéias, no sentido de formas, estruturas. Nessa perspectiva, a estrutura e o 

detalhe, em última análise, estão carregados de história.  
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O objetivo da crítica filosófica é, portanto, mostrar que a função da forma artística é 

converter em conteúdos de verdade, de caráter filosófico, os conteúdos factuais, de caráter 

histórico, que estão na raiz de todas as obras significativas. Essa transformação do conteúdo 

factual em conteúdo de verdade, segundo Benjamin, faz do declínio efetivo de uma obra de 

arte, pela qual, década após década, seus atrativos iniciais vão se embotando, o ponto de 

partida para um “renascimento”, no qual toda beleza efêmera desaparece e a obra se afirma 

enquanto ruína. (1984, p. 204).  

Para Benjamin, a estética das ruínas, do fragmento é, pois, uma estética da construção. 

O barroco não vê a natureza na sua exuberância vital, mas aprende com ela a decadência. A 

natureza é, nesse sentido, o “eternamente efêmero” em que se reconhecia a história. Ele faz, a 

partir dessa compreensão da natureza, uma distinção entre a transfiguração renascentista e a 

apoteose barroca, na qual a natureza que se expressa na história é a natureza decaída, 

enquanto a natureza renascentista transfigurada corresponde à imitação da natureza pelo 

artista, natureza aí, como modelada por Deus. 

Defende esse teórico ser característica da alegoria a interpenetração das artes, 

comentando, com relação às obras de arte dramáticas barrocas: “O olhar capaz de satisfazer-

se com o próprio objeto era raro [...] A função desses livros não era difundir-se, ocupando, no 

futuro, um espaço cada vez maior, e sim preencher, no presente, o lugar que lhe fora 

destinado” (1984, p. 203).  

Devido a essa vinculação das obras barrocas com o presente, Benjamin chama a 

atenção para o fato de que essas obras já estariam, portanto, predestinadas à destruição crítica, 

com o passar do tempo, pela ausência de uma projeção no futuro. Reconhece, pois, que o 

drama barroco, em seu conteúdo material, em suas referências históricas, destina-se, 

exemplarmente, à extinção: “O que consegue permanecer é o estranho detalhe das suas 

referências alegóricas: um objeto de saber, aninhado em ruínas artificiais, cuidadosamente 

premeditadas” (1984, p. 204, grifo nosso). Esse crítico-teórico vai mais longe, defendendo 

que a beleza que dura é um objeto de saber, ratificando o poder da filosofia de despertar essa 

beleza que a obra guarda adormecida: 

 

A crítica é a mortificação das obras. Mais que quaisquer outras, as obras do 

barroco confirmam essa verdade. Mortificação das obras: por conseqüência, 

não, romanticamente, um despertar da consciência nas que estão vivas, mas, 

uma instalação do saber nas que estão mortas. A beleza que dura é um objeto 

de saber. Podemos questionar se a beleza que dura ainda merece esse nome: 

o que é certo é que nada existe de belo que não tenha em seu interior algo 

que mereça ser sabido. (BENJAMIN, 1984, p. 204). 
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Na medida em que a dita extinção do drama barroco evidencia o seu conteúdo de 

verdade, este se torna um gênero exemplar para caracterizar a crítica filosófica tal como 

Benjamin a concebe. E, a partir daí, ele enuncia sua concepção de crítica, defendendo a 

necessidade da verdade, através da crítica filosófica, para que se faça justiça à beleza, pois 

considera o belo como um devaneio vazio se não se converte o histórico em forma artística, 

em conteúdo de verdade. Conversão que, segundo ele, é o próprio objeto da crítica filosófica, 

concepção com que Nassar parece compactuar.  

Nessa perspectiva, Benjamin vai privilegiar as idéias, o conteúdo propriamente 

filosófico, considerado enquanto forma, estrutura. Nas suas palavras: 

 

Sem ao menos uma compreensão intuitiva da vida do detalhe através da 

estrutura, a inclinação pelo belo é um devaneio vazio. A estrutura e o 

detalhe em última análise estão carregados de história. O objeto da 

crítica filosófica é mostrar que a função da forma artística é converter em 

conteúdos de verdade, de caráter filosófico, os conteúdos factuais, de 

caráter histórico, que estão na raiz de todas as obras significativas. Essa 

transformação do conteúdo factual em conteúdo de verdade faz do declínio 

da efetividade de uma obra de arte, pelo qual, década após década, seus 

atrativos iniciais vão se embotando, o ponto de partida para um 

renascimento, no qual toda beleza efêmera desaparece, e a obra se afirma 

enquanto ruína. Na estrutura alegórica do drama barroco sempre se 

destacaram essas ruínas, como elementos formais da obra de arte redimida. 

(1984, p. 204, grifos nossos). 

 

 

A unidade de forma e conteúdo, sensível e supra-sensível, constitui uma premissa 

evidente para a filosofia e a estética de Benjamin, que chama a atenção para o fato de essa 

“bela existência”, não-contraditória, integral, ser a “apoteose clássica”. A esta se opõe a 

“apoteose barroca”, que é dialética, dotada de um movimento entre os extremos e que 

apresenta uma interioridade quebrada, contraditória, excêntrica. Para Benjamin, através do 

simbólico, legitima-se, filosoficamente, a “impotência crítica [...] que por falta de rigor 

dialético perde de vista o conteúdo, na análise formal, e a forma, na estética do conteúdo” 

(1984, p. 182). Esta separação forma/conteúdo compreende a obra de arte como manifestação 

de uma idéia, caracterizada, portanto, como símbolo. 

Benjamin apontou a inoperância do conceito de símbolo como noção explicativa para 

os fenômenos estéticos da atualidade. O conceito de alegoria, anteriormente visto como 

secundário e caracterizado como inferior ao símbolo é, justamente, segundo ele, o conceito 

pertinente para a compreensão da atualidade estética (referindo-se à estética moderna). O 

conceito de alegoria, na tradição estética, entretanto, sempre derivou equivocadamente, da 
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concepção de símbolo. Assim, esse teórico alemão quer propor a alegoria como categoria 

crítica indispensável para a compreensão de fenômenos estéticos para os quais o conceito de 

símbolo já não teria eficácia teórica.  

Segundo Benjamin, Schopenhauer entende a alegoria como “uma relação 

convencional entre uma imagem ilustrativa e sua significação”. Segundo ele, expressar um 

conceito é “uma diversão frívola que consiste em construir uma imagem que sirva também 

como inscrição, à guisa de hieróglifo” e, exatamente por isso, considera a alegoria, menor, por 

compreendê-la como expressão de um conceito e não como uma expressão artística. Para 

esse pensador, expressar conceitos é “condenável em arte” e, se uma obra alegórica tem 

algum valor artístico, isto ocorre porque escapa à intenção alegórica. (BENJAMIN, 1984, p. 

183-184). 

Entretanto, essa observação de Schopenhauer contribui para que se possa constatar o 

caráter de escrita da alegoria. Nessa perspectiva, o efeito da obra de arte alegórica sobre o 

espectador seria o mesmo que o de uma inscrição, uma palavra escrita. Esta leitura, Benjamin 

aproveitará em seus estudos sobre a alegoria, a partir dos textos originais barrocos, 

construindo mais tarde uma teoria da alegoria que se ocupará de apresentá-la como uma 

“forma de expressão”, como a linguagem e a escrita, e não, como vista por Schopenhauer, 

como mera “expressão de um conceito”, razão de este considerá-la como menor, inferior, 

redutora.  

A dificuldade enfrentada por Benjamin é o fato de que, se a alegoria é identificada à 

escrita e esta era vista, também, como sistema de signos, isso reforçaria a compreensão 

clássica da alegoria como “alegoria signo”, o que leva Benjamin a querer demonstrar a 

alegoria enquanto expressão, como a linguagem (seqüência de momentos, progressão) e como 

a escrita (relação indissociável significante/significado), o que implica em querer confirmar, 

no âmbito da filosofia da arte, as suas intuições sobre a relação indissolúvel entre o sensível e 

o supra-sensível, ou seja, entre fenômenos e idéias.  

Seguindo o seu pensamento, compreender a alegoria como expressão não cindiria o 

sensível e o supra-sensível – essa relação permaneceria indissolúvel, da mesma forma que o 

conceito teológico de Revelação, o que levaria a crer que toda a obra de arte seria “revelação” 

– como seria no caso de sua compreensão como ilustração. A expressão da alegoria, no 

entanto, é imediata e necessária, defende Benjamin; já a ilustração supõe uma essência 

(conteúdo oculto) e, separadamente, o secundário como a manifestação (forma). Para esse 

pensador alemão, a crítica moderna, quando oscila entre a valoração de um dos pólos 

forma/conteúdo, herda este equívoco.  
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O debate sobre o alegórico na filologia permaneceu, por muito tempo, no âmbito do 

símbolo. Creuzer, autor que contribui para as reflexões de Benjamin sobre a alegoria, ao 

caracterizar e contrapor símbolo plástico e símbolo místico/religioso considera o primeiro 

superior, já que neste não há excesso e essência e forma estão em harmonia, diferentemente 

do símbolo místico/religioso que privilegia a expressão do inefável, colocando a forma como 

“menor”, o que vai apagar a sua força enunciativa. Até aqui, a alegoria se mantinha ainda 

neste contexto conceitual do símbolo.  

Creuzer está, aí, ainda dentro das convenções classistas, sem nada acrescentar aos 

estudos de Benjamin em relação à alegoria. Só num segundo momento, quando se refere à 

relação da alegoria com o mito, algo vai ser adicionado aos estudos benjaminianos, pela sua 

consideração de que o símbolo apresenta caráter momentâneo, uma totalidade momentânea, 

enquanto na alegoria há seqüência de momentos, progressão, tempo segmentado, como voz e 

escrita, vindo daí a sua aproximação do mito, cuja essência se exprime na progressão do 

poema épico. Quanto ao símbolo, este encontraria a expressão de sua essência na escultura. 

Esses são elementos fundamentais para a construção da idéia de alegoria em Benjamin.  

Benjamin vai também se utilizar das idéias de Görres, que considera o símbolo como 

um signo de idéias – “autárquico, compacto, sempre igual a si mesmo” –, e a alegoria como 

“uma cópia dessas idéias”, em constante progressão, acompanhando o fluxo do tempo, 

dramaticamente móvel, torrencial. Görres faz uma analogia do símbolo com o mundo natural 

(montanhas, plantas, etc.) e da alegoria com a história humana, viva e em constante 

desenvolvimento.  

É na contradição entre as visões de Creuzer (que indica o “caráter momentâneo”, a 

“totalidade momentânea” como característica do símbolo) e a de Görres (que traz o caráter 

permanente do símbolo), que Benjamin percebe a saída para o impasse: o fato de a alegoria 

conjugar, paradoxalmente, a natureza e a história. Indo mais longe, a partir dessas 

informações, relaciona essa visão da história com o mito e articula a sua significação 

proporcionalmente à morte. Segundo ele, quanto maior a significação, tanto maior a sujeição 

à morte, pois é esta que determina a linha de demarcação entre a physis e a significação; e 

chama a atenção, ainda para o fato de que, “se a natureza sempre esteve sujeita à morte, desde 

sempre ela foi alegórica”. A história, para Benjamin, é um emblema, uma alegoria da 

natureza, e está “enclausurada no adereço cênico” (1984, p. 193). 

A expansão da forma de expressão alegórica se dará em todas as esferas, da teologia à 

linguagem amorosa. Acrescenta ainda Benjamin: “A expressão de cada idéia recorre a uma 

verdadeira erupção de imagens, que origina um caos de metáforas” (1984, p. 204). Daí o 
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filósofo apontar as características antinômicas da alegoria, que demonstram os limites 

cognitivos e as contradições inerentes ao intelecto humano. Na alegoria, cada pessoa, cada 

coisa, cada relação pode significar qualquer outra. Nela convivem as noções antagônicas de 

convenção e expressão. Assim Benjamin a explicita, não como uma “convenção da 

expressão”, mas como uma “expressão da convenção”, que implica na falta de coincidência 

entre significado e significante num mundo fragmentado pela História. Na alegoria, 

convivem, também, como Muricy chama à atenção:  

 

[...] a técnica fria e automática e a expressão eruptiva de uma linguagem de 

exageros (o alegorês). A santidade da escrita exige uma codificação rigorosa 

(imutável, sagrada) e uma inteligibilidade profana. Externamente e 

estilisticamente – na contundência das formas tipográficas como no exagero 

das metáforas –, a palavra escrita tende à expressão visual. Diferente do 

simbólico – que é plástico e imagem de uma totalidade orgânica –, o 

alegórico é visual, imagem na fragmentação da escrita. (1998, p. 169).  

 

 

Na perspectiva de se analisar as tendências do romance contemporâneo, Ricardo 

Piglia, segundo Idelber Avelar, em “João Gilberto Noll e o fim da viagem” identifica três 

tendências fundamentais a poética da negatividade ou “negatividade vanguardista”; a 

narratividade pós-moderna; e a “littérature vérité”, a veracidade testemunhal, a não-ficção. 

Esses projetos, segundo ele, têm o objetivo comum de restaurar a narrabilidade na 

experiência.  

A narratividade pós-moderna seria, como defende esse autor, aquela que apaga os 

limites entre as culturas eruditas e a de massas, apostando na recuperação da leitura massiva e 

apropriando-se das convenções dos meios de comunicação de massa, tais como cortes e 

montagens, fluência e rapidez de estilo, suspense, identificação dramática. Esses marcos 

estilísticos se convertem, assim, em elementos do romance contemporâneo, que cultiva uma 

proliferação de mensagens contraditórias, saturando-se num mosaico de citações e que, em 

sua forma mais crítica, aposta na possibilidade de que os procedimentos estilísticos da cultura 

de massas possam ser apropriados por objetivos não alcançáveis através dela.  

A veracidade testemunhal assume a necessidade de narrar os fatos reais; propõe a 

renovação da literatura, pela incorporação de material não ficcional e apropriação de técnicas 

dos jornais de circulação massiva, testemunhos, documentários, relatos. É um gênero que se 

disseminou durante as recentes ditaduras, época de forte censura e controle da mídia. Essa 

tendência responde, na verdade, à crise da literatura, relegando a ficção a segundo plano.  
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A poética da negatividade, por sua vez, apresenta uma profunda suspeita em relação 

às convenções da cultura de massas, procurando diferenciar-se dessas convenções e manter a 

confiança no potencial desautomatizador da literatura. Envolve, pois, escritores que se negam 

a entrar nessa espécie de manipulação que a indústria cultural pressupõe, pretendendo 

desmontar o que fundamenta tal indústria: a comunicação direta e a transparência lingüística. 

Criticando, todas as concepções instrumentais e pragmáticas de linguagem, esta tendência 

leva a literatura a seus limites extremos, limites que envolvem, inclusive, a total 

impossibilidade da própria linguagem, numa negação radical que leva à poética do silêncio. 

Diria, aqui, que a escrita de Nassar, confortavelmente, se “filia” à poética da negatividade.  

Pelegrinni pontua, nesse mesmo ensaio de Avelar, que esta tendência da veracidade 

testemunhal na literatura contemporânea parece guiada pela necessidade de preencher o vazio 

criado pela censura, seja ela alegórica, de testemunho, memorialista, ou jornalística. Para 

Piglia, esses projetos apontam ainda para o desejo de a literatura restaurar, recuperar, 

sintetizar a “experiência” como matéria narrativa e não para um divórcio da literatura com a 

experiência. 

A experiência é tema persistente da reflexão benjaminiana, desde os seus escritos 

juvenis, assim como nos seus textos da década de 30. Benjamin, nos anos 50, mantém, ainda, 

a preocupação de elaborar um conceito de experiência articulado à construção de novas 

categorias de temporalidade, valorizando, para tanto, o presente e fazendo a crítica ao passado 

imobilizado. Rejeitando a compreensão de que a experiência seja, por exemplo, 

“conhecimento da vida pelos mais velhos”, o que corresponderia à experiência como 

paralisia, como o sempre igual, como repetição do passado, propõe um novo conceito de 

experiência, que se reconcilie com o novo, na sua dimensão de tentativa e risco.  

Benjamin quer fazer emergir a novidade do presente, chamada por ele de “uma outra 

experiência”, que questionará sempre o passado, como repetição mitológica do mesmo. É 

incontornável para seu pensamento, e imprescindível para a filosofia, sua visão acerca da 

iniciativa de construção dessa outra experiência. Para isso, parte do caminho aberto por Kant, 

que traz a “validade intemporal” como solução para a questão da “certeza do conhecimento”.  

Como esclarece Muricy (1998), o projeto crítico de Benjamin pretende libertar a 

experiência da conceituação matemático-mecânica que a aprisionara na dicotomia do sujeito-

objeto, ainda presa à perspectiva kantiana, que não deu conta da integridade de uma 

experiência efêmera e que não conseguiu fundamentar a certeza do conhecimento na sua 

dimensão temporal. Para Benjamin, é através da linguagem que a filosofia poderá elaborar um 

conceito amplo de experiência; propõe, assim, a relação do conhecimento com a linguagem. 
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Essa revisão do conceito de experiência é fundamental para a análise crítica de Benjamin 

sobre a modernidade. 

Nos seus escritos iniciais, o filósofo apresenta a convicção na possibilidade de uma 

experiência totalizante, chamada por ele de absoluta ou religiosa, que teria no sistema a sua 

expressão filosófica. É por volta de 1924 que ele percebe que a experiência não se totaliza em 

um sistema e que este não é a forma adequada para a apresentação da verdade. A experiência 

articula-se, para ele, com a linguagem, o que não significará qualquer intenção totalizadora. 

Benjamin recortará a reflexão sobre a linguagem em torno da escrita, o que determinará uma 

nova conceituação de experiência. 

Nessa perspectiva, por constituir-se como um mosaico que só existe em razão de sua 

fragmentação, a verdade nunca se totalizará. A escrita passa, então, a ser o meio dessa 

apresentação da verdade que atende ao caráter descontínuo do pensamento e, portanto, 

prioridade em sua teoria da linguagem, em seus estudos sobre o barroco e, também, em sua 

noção de alegoria, trazendo uma nova compreensão do conceito de experiência, vista agora 

como construção, o que, no contexto de sua análise da modernidade, pode representar uma 

saída para uma época que sofre a derrocada geral da experiência.  

A sua grande contribuição está em ter articulado o conceito de experiência ao de 

vivência – eixo conceitual fundamental para sua análise da modernidade, constituindo duas 

noções capitais na sua teoria da cultura. A experiência, segundo ele, está relacionada à 

memória individual e coletiva, ao inconsciente e à tradição. Já a vivência relaciona-se à 

dimensão privada, à existência particular, individual, à solidão, à percepção consciente e à 

experiência do choque. (MURICY, 1998, p. 190). Benjamin vai apontar, pois, para o 

encolhimento da experiência e para o isolamento da vivência, assim como para a consciência 

de que o herói moderno se constitui já sob o signo do declínio. 

Nas sociedades modernas, a experiência se torna, definitivamente, problemática e o 

seu declínio corresponde a uma intensificação da vivência. Como percebeu Benjamin, e é 

explicitado por Muricy, a possibilidade de experiência passa a depender de uma construção 

vinculada à escrita. Dessa perspectiva, ele anuncia a ruptura radical com o passado cultural 

como uma exigência da contemporaneidade e celebra, com entusiasmo iconoclasta, “uma 

nova barbárie”. O texto é visto, por esse pensador alemão, como uma espécie de prática das 

disposições do “caráter destrutivo”, como “figuração apolínea do crítico alegórico” que, com 

vigor e energia decide o que deve ser destruído, mantendo com as ruínas resultantes do seu 

gesto uma relação potente, produtiva e não melancólica, como anteriormente. (MURICY, 

1998, p. 184).  
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Este caráter destrutivo proposto por Benjamin, não vê, pois, nada de duradouro: o que 

existe, ele converte em ruínas; porém o que importa não são as ruínas, mas, sim, as múltiplas 

possibilidades de caminhos que se abrem através delas. A sua barbárie é para instalar o novo; 

é, pois, um gesto construtivo que tem como lema criar espaços outros, descobrir caminhos. 

Benjamin alerta que os homens da modernidade são como aqueles que voltam da 

guerra, aqueles destituídos de tradição, aqui entendida como experiência comunicável e 

coletiva; são, pois, incapazes de narrar a horrível experiência vivida. Lembra, ainda, que a 

guerra mundial deixou como legado uma extrema miséria de experiências comunicáveis, o 

apagamento de experiências acumuladas ao longo de gerações. Nessa esteira, a cultura 

patrimonializada torna-se um obstáculo à construção do novo, restando ao homem moderno 

assumir a sua pobreza, ou seja, o conceito novo e positivo de barbárie por ele proposto, o que 

significa, paradoxalmente, de um lado, a proposta de ruptura com o passado cultural, a 

desilusão radical com sua época e, de outro, um total compromisso com sua época, com sua 

precária atualidade. Nessa perspectiva, portanto, o homem moderno é destituído de tradição e 

estar despossuído do passado significa não só constatar a pobreza do presente como também, 

e principalmente, a urgência em inventar, em construir o novo.  

Assim, a “nova barbárie” proposta por Benjamin na época moderna é, na verdade, uma 

promessa de renascimento. Apostando na alegria iconoclasta e na barbárie positiva contra a 

barbárie da cultura burguesa, esse crítico alemão tem naquela barbárie um conceito capaz de 

dar conta dessa pobreza liberadora dos tempos modernos. Interessa-lhe agora a possibilidade 

de constituição da experiência histórica, no panorama desolado do declínio da experiência nas 

sociedades modernas. Para ele, a consideração filosófica da memória e da experiência não 

pode estar desvinculada da consideração da dimensão histórica que as constitui, dimensão 

apontada por ele mas ignorada por alguns pensadores, dentre eles, Bergson, Dilthey, Klages e 

Jung. 

É imprescindível, para Benjamin, livrar-se do “homem tradicional, solene, nobre, 

adornado com as oferendas do passado”, para acolher o “contemporâneo nu, deitado como um 

recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época”. Esta é a tarefa da atualidade. (MURICY, 

1998, p. 185). 

A metáfora de Benjamin é semelhante a que será acionada por Nassar, somente no 

final da sua novela, agora, já sob o domínio e narração feminina: 

 

[...] deitado de lado, a cabeça quase tocando os joelhos recolhidos, ele 

dormia, não era a primeira vez que ele fingia esse sono de menino, [...] fui 
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tomada de repente por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e 

insuspeitada, que eu mal continha o ímpeto de me abrir inteira e prematura 

pra receber de volta aquele enorme feto. (UCC, p. 85). 

 

 

A pobreza assumida pelo homem moderno é saudada por Benjamin, por corresponder 

à “barbárie positiva”, o que supõe como impulso para a ruptura com o passado cultural “uma 

desilusão radical com o século”, assim como também, contraditoriamente, uma “total 

fidelidade a esse século”, como explicita Muricy: 

 

[...] um compromisso definitivo do homem moderno com a sua precária 

atualidade. Estar despossuído do passado significa não só constatar a 

pobreza do presente mas também, principalmente, a urgência em inventar, 

em construir o novo. A miséria será a honestidade e a esperança desse 

homem moderno destituído de tradição. Na terra devastada da época 

moderna, a “nova barbárie” é uma promessa de renascimento. (1998, p.185). 

 

 

Para Proust, a busca da recuperação da experiência se dá na construção do romance; 

portanto, é objeto da escrita e, por isso, restrita ao domínio privado (do autor). Benjamin, ao 

analisar a experiência em Proust, considera-a em seus limites, fazendo a distinção entre 

lembrança e rememoração. Segundo Benjamin, não há em Proust a rememoração – associada 

à articulação entre passado individual e passado coletivo – que caracteriza a experiência no 

sentido estrito; só na poesia de Baudelaire, com seu conceito de correspondances, Benjamin 

encontrará a possibilidade de construção de uma experiência capaz de unir passado individual 

e passado coletivo, através da rememoração.  

Segundo Muricy, Benjamin é aquele alegorista que “arrancava a obra de arte de uma 

falsa totalidade para mostrar a sua verdade fragmentada: a tarefa iconoclasta que destrói a 

tradição justifica-se na tarefa salvadora que descobre em suas ruínas possibilidades de 

construção de uma nova experiência”, concepção de crítica que guiará as análises do filósofo 

“acerca das tentativas de construção de uma verdadeira experiência, na época desolada da 

vivência e do choque” (1998, p. 193, grifo nosso).  

Benjamin considera que a tarefa poética de Baudelaire dá a visão mais clara e 

contundente da verdadeira natureza da modernidade, pois a sua poesia articula as vivências 

desgarradas da modernidade em uma experiência crítica, ao estabelecer uma relação decisiva 

entre a modernidade e a antigüidade. Observa, ainda, que o moderno em Baudelaire é uma 
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construção de novas relações com o passado e, que tanto Baudelaire quanto Nietzsche 

perceberam a natureza da arte moderna a partir dessa relação.  

Os ensaios de Benjamin sobre Baudelaire expõem a sua preocupação em torno do 

tempo e da história. Neles, o autor se refere a uma temporalidade específica das obras de 

arte. Seu modelo de temporalidade propõe que as obras de arte, ao surgirem, determinam uma 

ruptura com o passado e são capazes de inaugurar a sua própria tradição; temporalidade que 

ele chama de intensiva, aquela que deveria corrigir o modelo evolutivo – biológico – 

extensivo, adotado habitualmente pela história da arte. Ratifica, ainda, que a historicidade 

específica das obras de arte não se descobre em uma história da arte, mas somente em uma 

interpretação que, segundo ele, faz jorrar conexões que são transpessoais.  

Na poesia de Baudelaire, Benjamin encontra a interpretação capaz de conectar os 

elementos que possibilitam construir a experiência da modernidade e nesta concepção de 

interpretação também fundamenta a sua concepção de crítica, como questão filosófica, o que 

elimina a velha noção de sujeito-objeto, assim como a questão do método como garantia de 

certeza. Essa interpretação atenta à temporalidade intensiva tanto de idéias quanto de obras de 

arte, proposta por Benjamin, estabelece elos capazes de arrancar a obra da repetição 

proporcionada pela continuidade linear, para, assim, lhe dar, no presente da leitura, a 

possibilidade de fundar uma nova origem. 

Nessas circunstâncias, como chama a atenção Muricy (1998), a crítica alegórica de 

Benjamin encontra o poeta das alegorias – Baudelaire –, que articula modernidade e 

antigüidade no espaço da ironia e da paródia, expondo, desta forma, a precariedade do 

moderno e, simultaneamente, a condição para a sua avaliação. Assim, o herói moderno 

constitui-se, já sob o signo do declínio: a heroificação, em Baudelaire, por exemplo, será 

sempre irônica. 

Tal como Baudelaire, Nassar, consegue em apenas “um (pequeno) copo de cólera” 

expor o sujeito moderno arrebatado pela ira, em crise aguda, desvinculado e desgarrado da 

possibilidade de experiência – condição dos tempos modernos – e, consequentemente, 

entregue à vivência, à sua dimensão privada, ao isolamento, à sua condição de orfandade. As 

já anteriormente citadas palavras do chacareiro de Um copo de cólera, de que tem consciência 

da sua história fragmentada e diluída, ratificam a razão da sua orfandade: “[...] disse e repito: 

seria preciso resgatar a minha história pr‟eu abrir mão dessa orfandade, sei que é 

impossível, mas seria esta a condição primordial; já foi o tempo em que via a convivência 

como viável [...]”; e continua: “[...] não tenho medo de ficar sozinho, foi conscientemente 

que escolhi o exílio [...]”. Aí, a busca da solidão é sinônimo da busca do singular e da 
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verdadeira experiência. E não abrindo mão dessa consciência em carne viva, continua: [...] 

afinal, alguém precisa […] „assumir‟ o vilão tenebroso da história, alguém precisa assumi-lo 

pelo menos pra manter a aura lúcida [...] assumo pois o mal inteiro, já que há tanto de divino 

na maldade, quanto de divino na santidade [...] (UCC, p. 63). 

 

3.2  Uma alegoria transitiva...? 

 

Benjamin aponta para uma característica fundamental da alegoria, a sua necessária 

articulação com o que é ruína, destroço, incompletude, despedaçamento, antes de qualquer 

coisa – “As alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas” 

(1984, p. 200). A partir dessa característica, defende que a alegoria é fruto do olhar do 

alegorista, olhar que é do crítico, do que lê os sinais e constitui a alegoria, olhar da melancolia 

– “humor que, na tradição médico-filosófica, desde Aristóteles, caracterizou o filósofo, o 

homem do conhecimento reflexivo”, como sinaliza Muricy (1998, p. 173).  

A crítica de Benjamin é alegórica, pois, para ele, o trabalho da crítica seria o de tornar 

alegóricas as obras de arte para, em suas ruínas, discernir o conteúdo de verdade que elas 

concedem – gesto que ratifica sua posição moderna. A alegoria, na perspectiva benjaminiana 

é, portanto, “escrita enquanto imagem”. Nela, a coisa sofre transformação e perde sua 

autonomia expressiva nas mãos do alegorista, que a faz significar o que ele quer. Sendo 

assim, defende-se, segundo palavras do próprio Benjamin, que a carga significativa na 

alegoria é plena e erótica, pela “[...] volúpia com que a significação reina, como um negro 

sultão no harém das coisas” (1984, p. 206).  

Nessa perspectiva, a leitura alegórica, aqui, é feita não num procedimento de simples 

substituição de “isso quer dizer aquilo”, mas considerando o seu aspecto metatextual, em que 

um texto é lido através de um outro, por mais fragmentada, caótica ou intermitente que possa 

parecer esta relação. Assim, cada elemento do texto é, pois, o outro de si mesmo. Nesse 

sentido, a alegoria é sempre plural e a sua significação é vista na potência da liberdade e de 

possibilidades múltiplas. A alegoria é tomada nesta leitura, portanto, na sua transitividade 

erótica, na fluidez que não respeita a rigidez das fronteiras. Sabe-se que é característico da 

alegoria, na esteira benjaminiana, a interpenetração das artes e o caráter de escrita por 

imagens que produz uma fragmentação no grafismo da obra alegórica, como chama a atenção 

Muricy: “palavras, sílabas e letras se apresentam como pessoas” (1998, p. 208). 
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Significativo é o comentário contido na contracapa da edição de relançamento da 

novela de Nassar
32

: 

 

O que é Um copo de cólera? É uma guerra entre sexo? É um discurso do 

marginalizado? É uma descrição de Narciso? É uma reflexão sobre o poder? 

É um confronto entre a força do corpo e o postiço das ideologias? É uma 

reflexão sobre as relações entre razão e emoção? É uma história de amor?” E 

responde: “Pode ser tudo e até mais, mas é sobretudo linguagem”33. 

(PELLEGRINI, 1999, p. 106). 

 

 

A linguagem, na verdade, é o grande protagonista dessa história, ela abarca todas as 

questões acima. Linguagem que não é incólume, não constituída de palavras-cascas, mas das 

palavras que atuam impregnadas de razão e paixão, em performances e simulacros vários. A 

escrita por imagens do barroco quer desnudar as coisas sensoriais. Como comenta Muricy 

(1998), a escrita comparece como imagem, a imagem como escrita, como legenda explicativa. 

A essência aparece nua em sua materialidade de escrita, de coisa sensória. Benjamin defende 

que o drama barroco, enquanto alegórico, é feito para ser lido, o que, mais uma vez, ratifica o 

fato de que é característico da alegoria a interpenetração das artes e observa, ainda, que este 

caráter de escrita por imagens produz uma fragmentação no grafismo da obra alegórica.  

Concebida nesses termos, a alegoria não é tomada aqui como hermenêutica; não 

pretende descobrir o sentido exato de um texto, nem uma interpretação dos signos e de seu 

valor simbólico, em sentido teológico; ao contrário, é percebida e acatada enquanto 

antinômica – acrescenta-se um outro significado à imagem. A imagem alegórica é, pois, uma 

imagem de que nos apropriamos. Quem escreve alegorias não inventa imagens, como 

comenta Craig Owens (1989), confisca-as, reivindica o direito daquilo que tem um 

significado cultural e coloca-se como seu intérprete. Essa apropriação da imagem significa 

manipulação desta para esvaziá-la do seu significado, das suas reivindicações de autoridade 

em relação ao significado.  

Em Um copo de cólera, por exemplo, podemos perceber a mulher (metáfora do novo 

que se instala) como um outro do homem e vice-versa. A novela pode ser lida, também, 

através e para além do embate de gêneros: masculino x feminino, e pode ser vista, ainda, 

como uma alegoria da tensão/contradição entre modernidade e pós-modernidade. Assim pode-

se dizer que o autor expõe os alicerces da sociedade ocidental em agonia, porque calcada 
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  Lançada pela Editora Brasiliense, em 1984, na coleção Cantada literárias. 
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  O grifo da autora  é endossado por este trabalho.  
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numa razão asséptica, centrada num binarismo excludente que sustenta e fundamenta seus 

valores e instituições. 

A novela de Nassar encena a tensão/contradição que constitui a dinâmica nada 

estanque, nem pura, entre os discursos da modernidade e da pós-modernidade e que se 

apresentam na sua liquidez e transitividade. Podemos, por exemplo, pensar a mulher da 

novela como imagem transitiva da representação dos valores da pós-modernidade, que é vista 

pela modernidade (na figura do protagonista masculino) como espúria, simulada, promíscua, 

inferior, vista, até mesmo, como extensão da representação da mulher, de acordo com a 

concepção presente na narrativa cristã: a serpente, ou figura diabólica – alegoria que faz uso 

do lugar anteriormente fixado pela sociedade ocidental ao feminino, desde os seus primórdios.  

No entanto, ao analisar-se bem, em Um copo de cólera, essas imagens – da mulher, 

enquanto representante do novo e da pós-modernidade, e do homem, como alegoria da 

modernidade –, considerando-se a natureza alegórica, na perspectiva benjaminiana, ao mesmo 

tempo em que elas prometem esses significados, adiam esta promessa. Simultânea e 

paradoxalmente, suscita-se e frustra-se o nosso desejo de que a imagem deixe transparecer 

diretamente o seu significado, o que resulta em essas imagens aparecerem estranhamente 

incompletas, como diria Owens a partir da teoria benjaminiana, como “fragmentos de ruínas 

para decifrar”.  

José Guilherme Merquior (1969), ao estudar um ensaio de Erich Auerbach que aborda 

os fundamentos poéticos da obra de Dante, aponta para o fato de que a realidade concreta 

pode ser significativa na forma alegórica. Para Auerbach, a obra de Dante aciona a 

interpretação “figural da realidade”, ou seja, na sua leitura o significante e o significado 

seriam detectados na História – os pólos encontram-se separados no tempo, mas configurados 

como reais, históricos. Ainda segundo Auerbach, a “figura” seria a “alegoria histórico-

sensível concreta”, em oposição às alegorias abstratas. A distinção entre figura e símbolo, 

para ele, estabelece-se, portanto, também, a partir da historicidade. Nessa perspectiva, a 

interpretação figural “[...] estabelece entre dois fatos ou pessoas um nexo no qual um deles 

não significa apenas a si próprio, mas igualmente o outro, enquanto este compreende ou 

„realiza‟ o sentido do primeiro” (MERQUIOR, 1969, p. 107). 

Merquior contrapõe à identidade da figura auerbachiana – em que, apesar do caráter 

“aberto e dúbio” da significação, a interpretação completa depende do futuro, é garantida pela 

fé, que recupera o seu significado original – a alegoria de Benjamin, polissêmica e aberta a 

novos significados.  
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A modernidade representa, para Benjamin, o momento em que a arte se desenvolveu 

sob o primado da alegoria. Um copo de cólera, também produto dessa modernidade, responde 

à crise do sujeito moderno frente aos valores e ideologias circundantes, sujeito este imerso 

numa sociedade de massa que impõe a fragmentação alegórica. Expõe a agonia humana, 

oferecendo a sua inquietação frente à possibilidade de o sujeito se ver não mais como 

unidade, totalidade ou identidade íntegra. Encena as ruínas da exterioridade, mas, também, da 

interioridade subjetiva, refletindo e problematizando o caráter polissêmico da verdade, 

fornecendo-nos, ao mesmo tempo, a possibilidade de re-elaboração de suas verdades. 

Essa novela guarda, na sua brevidade, o dito que se despe para mostrar a nudez do seu 

avesso. Os verdadeiros protagonistas dessa história de Nassar são os discursos. Discursos 

cortantes, que desfiam, em gesto cirúrgico, os valores da sociedade ocidental expostos como 

chagas abertas. É um texto, no mínimo, provocante, pois consegue condensar e empilhar 

muitas informações em um espaço e um tempo curtos. Além do hibridismo que lhe é peculiar, 

pois dialoga com outros sistemas semióticos, o cinema, a pintura, a fotografia, a escultura, tira 

partido do drama teatral, na sua potência estética e plástica, pela simulação, tendo como 

suporte o diálogo, a fala em ato presente, mesmo que de forma artificiosa, enquanto simulacro 

– fala pretérita, que se quer presente e atualizada pela vida que flui no corpo, sem pedir 

licença. 

A alegoria guarda o sentido etimológico de “dizer o outro”. A escrita/leitura alegórica 

é, pois, aquela que ressignifica/visibiliza o seu outro; que é “o não-ser do que ela representa”. 

Para Benjamin, a alegoria é também o outro da História, isto é, a História que poderia ter sido 

e não foi. A sugestão básica de Benjamin é que cada texto verdadeiramente literário é também 

alegórico. Nesse sentido, em um texto poético, cada significado é, em potencial, um 

significante de novos significados; cada elemento do texto é, pois, o outro de si mesmo. Como 

aparece na equação paradigmática de Lacan que, segundo Flávio Kothe, coincide com o que é 

dito por Benjamin no Trauerspielbuch, onde procurou decifrar a história na própria escrita 

alegórica: “o ser é a letra e é o outro” (1976, p. 35). 

A figura feminina da novela, na perspectiva da representação dos valores e ideologia 

da pós-modernidade vai temporalizar o eterno, rebaixar o sublime e corporificar o espiritual e 

o transcendental, promovendo uma leitura crítica da modernidade que, apesar de se travestir 

em um discurso marginal e anárquico (como aparece, por exemplo, no caso da novela de 

Nassar, no discurso do intelectual maldito, e, numa perspectiva histórica mais ampla, no das 

vanguardas, especialmente a de 22, no Brasil), ocupa ainda um lugar essencialista – apesar de 
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não se considerar como tal – preso ainda à noção de universalidade, ao tom grandiloqüente e à 

retórica elitista, que expressa, precisamente, o mesmo desejo de totalidade e de verdade. 

A voz irônica da mulher da novela de Nassar, mescla o tom e o discurso solenes e 

heróicos à retórica boçal e religiosa, associados ambos com o deboche irreverente que parodia 

e, conseqüentemente, desierarquiza os lugares de poder estabelecidos: “Hosana! Eis chegado 

o macho! Narciso! Sempre remoto e frágil, rebento do anarquismo!... há-há-há... dogmático, 

caricato e debochado... há-há-há...” (UCC, p. 62). 

Ao se trazer aqui a proposta da leitura alegórica, na esteira do tema da identidade de 

gêneros para se pensar o embate acirrado entre os valores da modernidade e da pós-

modernidade, sabe-se que esta escolha é arriscada e delicada, tendo em vista a ambigüidade 

dialógica e as imbricadas redes ideológicas que envolvem a complexa e nada monolítica 

história do modernismo. A intenção com isso não é reduzir o modernismo a uma abstração, 

apesar de se estar, por mais que se procure evitar, correndo o risco de simplificações 

grosseiras. Portanto, cumpre esclarecer que, na referência ao modernismo, na verdade, é a 

matriz de modernização que o gerou e o formou através das suas várias fases que está sendo 

destacada.  

O recorte aqui feito é aquele que o identifica como o centro da estética do século XX, 

aquele que predominou durante muitas décadas, que se manifesta de forma diferenciada em 

literatura, música, arquitetura e artes visuais, que se legitimou como um tipo geral e ideal, 

através de sucessivas canonizações e que se constituiu através de uma estratégia consciente de 

exclusão, caracterizada por uma ansiedade obsessiva contra a contaminação da cultura de 

massa.  

Faz-se necessário observar as posições diferenciadas das vanguardas históricas, que 

defendiam uma relação alternativa entre a “alta arte” e a cultura de massa, e que, portanto, 

deve ser diferenciada do modernismo que, em sua maior parte, insistiu na hostilização entre 

cultura erudita e cultura de massas e que investiu nos estereótipos cristalizados: menor e 

maior, superior e inferior, erudito e popular.  

No entanto, é pertinente reafirmar – e isso não parece excessivo, já que se adentra em 

terreno movediço ao lidar com estas nomenclaturas e conceitos de modernidade e pós-

modernidade – que a demarcação rígida e estanque desses espaços torna-se insuficiente, senão 

impossível. É sabido que há modernistas cuja prática estética esteve próxima do espírito do 

vanguardismo, assim como se pode também apontar vanguardistas que compartilhavam a 

aversão modernista a qualquer forma de cultura massiva.  
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Ciente de que a condição pós-moderna na literatura e na arte é de trocas intensas e de 

mútuas incorporações, ao acionar, neste trabalho, a alegoria, associando a modernidade à 

figura masculina da novela, não se pretende fazê-lo numa perspectiva absoluta e fechada, 

mas, como um caminho possível de leitura. Assim como, o saber desde já, da insuficiência 

desta delimitação (moderno/pós-moderno, masculino/feminino) parece não impossibilitar esta 

relação; ao contrário, implica em tomar a alegoria como encarada por Benjamin, no sentido de 

rede de signos transformáveis, mesmo que dentro do mundo da expressão e da linguagem. O 

caráter alegórico, nessa perspectiva, significa permutação constante dos signos, ou seja, uma 

coisa pode ser infinitamente substituída por outra. Como explicita Kothe, o caráter alegórico 

deve ser visto: “[...] como reflexo de um mundo em que as pessoas e as coisas não chegaram a 

seu direito de ser: cada uma pode ser substituída ou eliminada por outra. [...] o seu 

distanciamento aparente é o reflexo da distância entre o que é e o que poderia ser” (1978, p. 

64). 

No texto alegórico não há, pois, sobreposição do significado ao significante. Como foi 

explicitado por Merquior, a alegoria implica uma “representação em que há distância entre 

significante e significado, entre o que está dito e o que se quis dizer” (1969, p.106). Assim, é 

evidenciada uma lacuna entre a intenção significante e o efetivamente significado, abrindo 

espaço para que essa relação se constitua enquanto polissêmica. A alegoria é, na voz de 

Benjamin: “o processo semiótico como martírio da intenção: a dinâmica do sentido outro, 

negador de toda transparência da subjetividade simbolizante.” (MERCHIOR, 1980, p. 53). 

Depois de cumpridos os protocolos necessários, os devidos esclarecimentos, parece 

mais confortável e um pouco menos inseguro adentrar por este terreno incerto e fazer a leitura 

proposta, razão da especificação de uma alegoria transitiva, que vai justificar e dar conta dos 

discursos líquidos, contraditórios e paradoxais encenados tanto pela mulher como pelo 

homem da novela nassariana. Abala-se, assim, a fixidez e a rigidez que se espera de uma 

alegoria, como encarada na perspectiva clássica, aquela vista como símbolo. Em muitos 

aspectos, o discurso modernista dá margem para que elementos pertencentes a seu próprio 

território acionem a sua refutação, aqueles que se constituem como o discurso pós-moderno, 

ou se se preferir, pós-estruturalista. 

A leitura proposta para a novela de Nassar, do discurso desempenhado pelo homem 

narrador-protagonista, como uma alegoria dos valores sustentados e propagados pelo 

modernismo não pretende, de forma alguma, ver esta relação de forma absoluta ou estanque, 

nem deseja eliminar ou ocultar a não tão óbvia heterogeneidade e ambigüidade do projeto 

modernista, pois esta ambigüidade constitui e é visível no próprio discurso do personagem 
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que se caracteriza como fluido e que descamba para o questionamento de qualquer visão 

teleológica.  

A alegoria de Nassar visibiliza as frestas, facetas e aporias que envolvem esse discurso 

do moderno e do pós-moderno, inclusive, e principalmente, destacando o moderno como 

aquela instância que foi canonizada e legitimada como centro, permanecendo dominante, por 

tanto tempo, na crítica literária e artística, com um relato universalizante que, mesmo hoje, 

está longe de ter perdido totalmente a sua forma e hegemonia nas instituições culturais. 

Paradoxal e ambígua é a relação do modernismo com a matriz de modernização que o 

gerou, acarretando matizes diversos nesta estética. É preciso considerar, por exemplo, a 

suposta relação adversária da estética modernista com o mito e a ideologia da modernização e 

do progresso, rejeitados por ela, como analisa Andreas Huyssen (1996), assim como a sua 

fixação no poder eterno e atemporal da palavra poética, na persistente elaboração do seu 

próprio meio, etc.  

No entanto, com os questionamentos e críticas radicais levantados pelos discursos pós-

modernos com relação à propagação da crença no progresso ilimitado e às bênçãos 

patrocinadas por essa modernidade, fica evidenciada a forma pela qual o modernismo, mesmo 

em suas manifestações mais anti-burguesas, está inserido e implicado nos procedimentos e 

atitudes desta mesma burguesia (no que concerne, inclusive, ao terreno da modernização), que 

ele tão obstinadamente rejeita, ou diz rejeitar. É o que se pode perceber em algumas passagens 

da novela, por exemplo, na voz do “patrão”, o narrador-protagonista, frente a seu subalterno: 

 

[...] eu só sei que bastou a dona Mariana abrir a boca pr‟eu desembestar 

“eu já disse que o horário aqui é das seis às quatro, depois disso eu não 

quero ver a senhora na casa, nem ele na minha frente, mas dentro desse 

horário eu não admito, a senhora está entendendo? E a senhora deve dizer 

isso ao seu marido, a senhora está me ouvindo? (UCC, p. 37). 

 

 

A situação de autoritarismo vai ser mais radicalmente evidenciada, a partir da crítica 

feminista com relação ao patriarcado burguês: “[...] aberração moral é sempre cria de 

aberrações inconfessáveis, só pode estar aí a explicação dos teus „caprichos‟... além, claro, 

do susto que te provoco como mulher que atua...” (UCC, p. 63). E, ainda, à luz da crítica à 

visão ecológica e ambientalista frente aos procedimentos do capitalismo industrial e pós-

industrial, críticas que desmascaram, também, a cumplicidade desse modernismo com o mito 

da modernização:  
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“[...] e quanto a esse teu arrogante „exílio‟ contemplativo, a coisa agora 

fica clara: enxotado pela consciência coletiva, que jamais tolera o fraco, 

você só tinha de morar no mato; em favor do nosso ecologista, será contudo 

levado em conta o fato de não ter arrolado a poluição como justificativa, 

imitando assim os mestres-trapaceiros que – pra esconder melhor os 

motivos verdadeiros – deixam que os tolos cheguem por si mesmos às 

desprezíveis conclusões sugeridas pelo óbvio, um jogo aliás perfeito e que 

satisfaz a todos: enquanto os primeiros, lúdicos, fruem em silêncio a 

trapaça, os segundos, barulhentos, se regozijam com a própria perspicácia; 

mas não é este o teu caso: trapaceiro sem ser mestre, o que devia ser 

escondido acabou também ficando óbvio, e o tiro então saiu pela culatra 

[...]”. (UCC, p. 64). 

 

 

De alguma forma, em algum nível básico, a cultura de massa vai determinar a forma e 

o curso do modernismo. Segundo Huyssen, é a partir da distância que temos de percorrer em 

relação a este grande divisor de águas entre a cultura de massa e o modernismo que podemos 

medir nossa própria pós-modernidade cultural. (1996, p. 59). Não se pode, portanto, dissociar 

a análise e os custos do modernismo, como ele mesmo explicita, sem considerar a cultura de 

massa, pois o que impulsionava o avanço do modernismo era exatamente a crescente marcha 

para a mercantilização e a colonização do espaço cultural. 

Adorno, por exemplo, viu sempre o modernismo como uma formação reativa à cultura 

de massa e à mercantilização. Para ele, o modernismo operava no nível da forma e do material 

artístico. A crise do alto modernismo e de seus relatos clássicos está associada à crise da 

própria modernização capitalista, e dos alicerces da estrutura patriarcal que o sustentava.  

É certo que a velha dicotomia, na qual está apoiada a leitura alegórica traçada aqui, é 

aquela em que o modernismo aparece como sinônimo de conhecimento e de verdade e, 

conseqüentemente, de autoridade, de superioridade masculina na cultura. A cultura de massa, 

por sua vez, aparece como sedutora, frívola, monolítica, totalitária, uniformizante, menor, 

como instância do feminino, portanto, do lado da regressão. Essa visão polar, evidentemente, 

já não se sustenta diante das novas leituras, que impulsionaram o surgimento de novas teorias 

nos últimos vinte anos.  

Novas versões foram elaboradas sobre a história e a cultura e, conseqüentemente, 

sobre os produtos simbólicos massivos e o modernismo. Mas, mesmo que essa dicotomia 

tradicional pareça ultrapassada, ela, em muitos casos, ainda se mantém institucionalizada. E, 

no caso da novela nassariana, tal polarização vai dar conta de problematizar o momento da 

tensa convivência entre os valores que constituem e representam a modernidade e a pós-

modernidade. Tais conflitos e contradições não se resolvem nunca, mas ganham novos 
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matizes, assim como acontece com os embates de gênero e aqueles que envolvem o novo e o 

velho, a tradição e o atual.  

Sabe-se que os anos 40 e 50 do século XX foram de celebração ao modernismo e à 

simultânea condenação do kitsch, postura que equivaleria ao modernismo clássico, do 

primeiro momento. Como destaca Huyssen (1996), ainda permanece em aberto se as questões 

que envolvem as atuais noções pós-estruturalistas da linguagem e da escrita, da sexualidade e 

do inconsciente são realmente uma ruptura pós-moderna, abrindo um horizonte 

verdadeiramente novo ou se, apesar das críticas radicais desenvolvidas às antigas noções do 

modernismo, elas acabam representando uma outra faceta do próprio modernismo.  

Não se pode perder de vista, como chama a atenção Huyssen, que a poderosa “mística 

masculinista” resta explícita em modernistas clássicos, como por exemplo, Freud, Marx e 

Nietzsche, assim como, também, em outros nomes de destaque, fato que pode ser relacionado, 

de alguma forma, à persistente representação da cultura de massa ou dos valores da pós-

modernidade como femininos e inferiores. Não se quer destacar com isso que só haja uma 

política sexual no modernismo, a masculina, contra a feminina. Na sua síntese bastante 

pertinente, Huyssen vai condensar os modismos e posições características da atitude 

modernista do primeiro momento, desmistificando o tão clamado heroísmo dos modernos e 

apontando criticamente para suas lacunas: 

 

A autonomia da obra de arte modernista, afinal, é sempre o resultado de uma 

resistência, uma abstenção e uma supressão – resistência à tentação sedutora 

da cultura de massa, abstenção do prazer de tentar agradar a um público mais 

amplo, e supressão de tudo o que pudesse ser ameaçador para as demandas 

rigorosas de ser moderno e à frente de seu tempo. (1996, p. 55). 

 

 

A modernidade, como vista por Kristeva, Barthes e os teóricos clássicos do 

modernismo, compartilha uma certa aversão pelos meios de comunicação, cuja função, da 

perspectiva desses teóricos, é coletivizar todos os sistemas de signos, impondo, dessa forma, à 

sociedade contemporânea, uma tendência geral para a uniformidade e o controle. O que 

aparece, na novela de Nassar, na voz do narrador: “[…] puto com essas formigas tão 

ordeiras, puto com sua exemplar eficiência, puto com essa organização de merda que 

deixava as pragas de lado e me consumia o ligustro da cerca-viva […]” (UCC, p. 32). 

É sabido, como já visto anteriormente, que as inscrições masculinistas da estética 

moderna estão, de alguma forma, ligadas à história da modernização que aposta e insiste no 

progresso teleológico, na racionalidade instrumental, no ego que reforça a individualidade, na 
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disciplina e no autocontrole. Na voz da mulher da novela, que reclama da postura do homem: 

“[...] fechando os buraquinhos da cerca, [...] montando guarda [...] zelando por uma 

confinadíssima privacidade […]” (UCC, p. 64). E ainda: “[…] ergue logo um muro, constrói 

uma fortaleza, protege o que é teu na espessura duma muralha […]” (UCC, p. 49). 

Huyssen (1996) pergunta, diante da atitude pós-moderna de criticar tanto o 

modernismo quanto a modernização, em que medida e de que modo o pós-modernismo 

oferece mudanças culturais concretas ou se este investe apenas em simulacros, uma cultura de 

imagens rápidas, para tornar a modernização mais leve e deslocada das questões econômicas e 

sociais. E ele mesmo responde que, muito provavelmente, ocorrem as duas coisas. 

O fato de a cultura de massa, na perspectiva do primeiro momento do modernismo, 

estar associada às características atribuídas à mulher, que é vista tradicionalmente como 

sedutora, no sentido de provocar a entrega à ilusão e aos sonhos, à perda de controle, a Eros, 

ao consumo desregrado, diz respeito ao medo de se perder o “princípio de realidade”, baseado 

na estética da produção, aquela que corresponde à relação do modernismo com a matriz de 

modernização que o gerou e o formou em etapas diferenciadas. Uma estética do trabalho, 

ainda presa a um viés metafísico, razão provável de Gustave Flaubert, em meados do século 

XIX, não ter talvez outra opção, senão “matar” Ema Bovary, apesar de todo o encanto e 

ousadia que ela possuía e provocava – apesar e, paradoxalmente, por esta mesma razão.  

Significativo é o fato de que, apesar de ser notória a posição adversária assumida pela 

estética modernista quanto à sociedade burguesa, seja visível, também, a sua rigorosa defesa 

do trabalho, que se coloca muito mais ao lado do princípio de realidade da sociedade do que 

ao lado do princípio do prazer. Nassar, em sua novela, vai parodiar esses lugares e papéis 

históricos. 

O pós-moderno aparece na novela de Nassar da forma como é apresentado por 

Habermas, como algo que reforçou os estereótipos culturais esquerdistas em vez de questioná-

los, na voz do homem da novela, que reclama desses estereótipos: “[…] mas não se preocupe, 

pilantra, você chega lá... montadinha, é claro […] numa revolta de segunda mão” (UCC, p. 

62); e, ainda, em uma outra passagem:  

 

[...] a desenvoltura de femeazinha emancipada, o vestido duma simplicidade 

seleta, a bolsa pendurada no ombro caindo até as ancas, um cigarro entre 

os dedos, e tagarelando tão democraticamente com gente do povo, que era 

por sinal uma das suas ornamentações prediletas, justamente ela que nunca 

dava o ar da sua graça na área de serviço, lá da casa [...]. (UCC, p. 32-33, 

grifos nossos). 
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E aí podemos perceber, pela voz masculina, a crítica ao embuste das vestimentas e 

ornamentações, inclusive aquelas que concernem à ideologia, assim como às dissonâncias 

entre o discurso e os comportamentos. E o verbo escolhido em tom menor, “tagarelando”, 

ganha seu tom irônico de crítica, aproximando o discurso da mulher da novela, do barulho dos 

animais, do papagaio, que apenas decora o que fala. 

No entanto, a noção iluminista de Habermas acerca da modernidade – a que ele deseja 

ver levada a termo – está, diferentemente da de Nassar, isenta dos traços niilistas e anárquicos 

do modernismo. Na voz transgressora do personagem-narrador da novela nassariana: “Caiam 

cidades, sofram povos, cesse a liberdade e a vida, quando o rei de marfim está em perigo, 

que importa a carne e o osso das irmãs e das mães e das crianças? nada pesa na alma que lá 

longe estejam morrendo filhos [...]” (UCC, p. 60). 

A novela de Nassar convive com ambigüidades e paradoxos, permitindo diversos 

caminhos de leitura. É possível nela percebermos a tensão entre a modernidade e a pós-

modernidade na perspectiva das três propostas delineadas no debate norte-americano, por 

Huyssen, em Mapeando o pós-moderno. Uma delas é a condição do pós-modernismo 

rejeitado como fraude e o modernismo elevado à condição de verdade universal – modo de 

ver que reflete o pensamento dos anos 50 (1992, p. 53), e que podemos acompanhar através 

da voz masculina da novela de Nassar:  

 

[...] me deixava uma vara ver a pilantra, ungida no espírito do tempo, se 

entregando lascivamente aos mitos do momento [...] me deixava uma vara 

ver a pilantra, a despeito da sua afetada rebeldia, sendo puxada por este ou 

aquele dono, uma porrada de vezes tentei passar o canivete na sua coleira, 

uma porrada de vezes lembrei que o cão acorrentado trazia uma fera no seu 

avesso, a ela que a propósito de tudo vivia me remetendo lá pros seus guias 

(tinha uma saúde de ferro a pilantra, impossível abalar sua ossatura), 

desesperado mesmo eu lhe dizia que antes daquelas sombras esotéricas eu 

tinha nas mãos a minha própria existência, não conhecendo, além do útero, 

matriz capaz de conformar essa matéria-prima, mas era sempre uma 

heresia bulir nas tábuas dos seus ídolos, riscar o pó, assustar esses 

fantasmas [...]. (UCC, p. 46, grifos nossos). 

 

 

Ou ainda, em um outro momento: “[...] Nunca te passou pela cabeça que tudo que 

você diz, e tudo que você vomita, é tudo coisa que você ouviu de orelhada [...] que sem minha 

alavanca você não é porra nenhuma, que eu tenho outra vida e outro peso [...]” (UCC, p. 

48). 
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Em outra passagem da novela, que reflete o pensamento dos anos 60, o modernismo é 

condenado como elitista e o pós-modernismo louvado como populista. Na fala da mulher da 

novela:  

 

[...] corta essa de solene, desce aí dessas alturas, entenda, ô estratosférico, 

que essa escalada é muito fácil, o que conta mesmo na vida é a qualidade da 

descida; não me venha pois com destino, sina, karma, cicatriz, marca, 

ferrete, estigma, toda essa parafernália enfim que você bizarramente batiza 

de „história‟; se o nosso metafísico pusesse os pés no chão, veria que a zorra 

do mundo só exige soluções racionais, [...] o que conta mesmo é mandar a 

bola pra frente, se empurra também a história co‟a mão amiga dos 

assassinos; aliás, teus altíssimos níveis de aspiração, tuas veleidades tolas 

de perfeccionista tinham mesmo de dar nisso: no papo autoritário dum reles 

iconoclasta – o velho macaco na casa de louças, falando ainda por cima 

nesse tom trágico como protótipo duma classe agônica... sai de mim, 

carcaça! (UCC, p. 58-59). 

 

 

E na voz masculina, criticando o populismo assumido pela figura feminina: 

 

[...] ela e a dona Mariana, nessa altura, estavam de conversinha ali no pátio 

que fica entre a casa e o gramado [...], o vestido duma simplicidade seleta, a 

bolsa pendurada no ombro caindo até as ancas, um cigarro entre os dedos, 

e tagarelando tão democraticamente com gente do povo, que era por sinal 

uma das suas ornamentações prediletas, justamente ela que nunca dava o ar 

da sua graça nas áreas de serviço lá da casa. (UCC, p. 32) 

 

 

Há ainda a proposta típica dos anos 70, “o vale tudo”, na voz do narrador da novela: 

“[...] e era preciso conhecer essa femeazinha de várias telhas [...]” (UCC, p. 71), visão que 

associa a mulher à versão cínica do capitalismo consumista, mas, que pelo menos, como 

chama a atenção Huyssen, reconhece a inutilidade das velhas dicotomias; como podemos 

conferir na voz feminina: “[...] só mesmo você consegue ser ao mesmo tempo órfão e 

grisalho... há-há-há” (UCC, p. 53).  

Como se pode ver, o pós-moderno é sempre visto como negativo, como território de 

“vários donos”, de trocas excessivas e de cruzamento de diversas correntes ideológicas, 

espaço pois, de uma identidade impura. Assim Nassar exercita seu lugar fronteiriço, 

acionando para isso o “jogo”, o movimento, como estratégia de estar, simultaneamente, 

dentro e fora do discurso, assim como dentro e fora do espaço literário. Critica esta pós-

modernidade (assim como a modernidade também) – seja na “cara dura”, seja, através de seus 

protagonistas-narradores, mas, ciente de que sua posição será avaliada, ou refutada e, 
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portanto, já aciona o contra-discurso, que aparece na voz de sua personagem, a intelectual da 

novela, que questiona e expõe a fragilidade desse tipo de posicionamento, amarrado ao 

binarismo excludente: “[...] é incrível como você vive se espelhicizando no que diz, vai fala, 

continua co‟as palavras, continua o teu retrato, mas vem depois pra ver daqui a tua cara...há 

há há...que horror!” (UCC, p.49). 

Um copo de cólera permite o entrecruzamento com outras linguagens, mas quando tira 

partido de imagens visuais, estas são construídas a partir das palavras que guardam toda a 

força da sua construção lingüística. Dentre todos esses entrecruzamentos de textos, a novela 

dialoga, principalmente, com o texto teatral. Teatraliza um poder duvidoso e ferido, como a 

própria fala do protagonista da novela ratifica: “[...] enquanto reconquistava − suprema 

aventura! − minha consciência ocupada, fazendo coincidir, necessariamente, enfermidade e 

soberania [...]” (UCC, p. 52).  

Essa novela parodia o poder masculino da sociedade patriarcal ocidental e a razão 

ubíqua que a constitui. Paródia no sentido benjaminiano, do texto que diz algo mais, algo 

diverso do que aquilo que nos parece no primeiro momento, ou seja, o sentido do texto é 

sempre também o outro daquilo que ele diz, mas que só pode ser dito através desse dizer-

outro. Como afirma Kothe: 

 

[...] a paródia é o texto que guarda outro texto em si. Ela é um palimpsesto. E 

este outro texto, que ela também é, é o outro dela mesma, é a sua alteridade, 

a sua alternativa. Ou melhor, numa perspectiva genética, a paródia é o 

“outro” do texto parodiado, é o reprimido dele que consegue afinal 

manifestar-se. Ou então, se não é propriamente o reprimido, é o outro texto 

que o texto poderia ter sido e não é – e, não sendo, pode caracterizar o que 

foi dito enquanto tal. (1976, p. 33). 

 

 

O narrador da novela nassariana expõe a dominação masculina no seu avesso, pois o 

poder masculino aí se encontra em crise, em convulsão – poder que pode, por outro viés, ser 

lido também como poder e discurso do Estado, do Governo autoritário pós-64, que se 

pretende no domínio da verdade. E o autoritarismo, que é peculiar a esse poder masculino e, 

no sentido mais amplo, a esse governo, já revela, em si mesmo, um poder que perdeu o 

controle, o que leva à radicalização e à arbitrariedade de um poder em desconcerto.  

O discurso feminino – e aí também se quer dizer discurso resultante das conquistas do 

Movimento Feminista –, nesta novela e fora dela, funciona como o instrumento, a alavanca 

necessária para promover o deslocamento, a inversão e subversão desse domínio masculino, 
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de retórica grandiloqüente, aquela que se pretende suficiente e íntegra, dona da versão que 

tenta impor-se e eternizar-se, enquanto verdade última. Temos, pois, em Um copo de cólera 

uma paródia refinada e elegante que, enquanto tal, guarda no seu bojo a semente de sua 

inversão, é o “texto que guarda outro texto em si”.  

A novela de Nassar pode auxiliar na compreensão de um pacto resultante de forças 

contraditórias, apresentando a diversidade de pesos das forças atuantes neste trabalho. 

Enquanto paródia, Um copo de cólera expõe a duplicidade, inclinando-se à combinação de 

elementos paradoxais; não é, portanto, reformista, é revolucionária, não se enquadra numa 

lógica da complementaridade, nem da convivência, em que a diversidade é harmônica e bem 

aceita.  

Em atitude iconoclasta, desancando o poder espiritual forjado na matriz platônica, em 

que o belo é sinônimo de e se confunde com a verdade, o narrador-personagem da novela, 

tomado pela embriaguez dionisíaca, em empatia com o anjo antiteleológico da história, 

escancara a sua „verdade marginal‟. 

 

[...] fique aí, no círculo da tua luz, e me deixe aqui, na minha intensa 

escuridão, não é de hoje que chafurdo nas trevas: não cultivo a palidez 

seráfica, não construo com os olhos um olhar pio, não meto nunca a cara na 

máscara da santidade, nem alimento a expectativa de ver a minha imagem 

entronada num altar; ao contrário dos bons samaritanos, não amo o 

próximo, nem sei o que é isso, não gosto de gente, para abreviar minhas 

preferências. (UCC, p. 62-63). 

 

 

O protagonista da novela nassariana, assim como o André de Lavoura arcaica – e, até 

arriscaria dizer, o próprio Nassar, nas poucas entrevistas dadas – rasga os mitos desta 

sociedade, em ritual litúrgico, numa “missa negra”34, fazendo uso da razão que é, 

ironicamente, o instrumental responsável pela construção do primado desses valores 

ocidentais e, ao mesmo tempo, a ferramenta afiada para desconstruí-los, o que já aponta para 

a necessária convivência com a ambigüidade, o paradoxal, com o simulacro, o jogo e a 

performance que a linguagem proporciona, promovendo transgressões e rupturas com relação 

aos limites anteriormente impostos. 

Raduan Nassar parece extrair o poético da história, como defendia anteriormente 

Benjamin. Para tanto, articula pós-modernidade a modernidade, fazendo uso de uma reflexão 

filosófica ácida e de ironia cortante, além de promover reversões, através da paródia que 

                                                           
34

  Expressão tomada de empréstimo ao chacareiro da novela. (UCC, p. 53). 
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aciona a caricatura – não se podendo esquecer que o herói moderno (melhor dizer, o anti-

herói) ou o homem moderno, nas suas produções, é essencialmente parodiado e ironizado.  

Nassar aciona a alegoria na sua “potência do falso” – uma “alegoria iconoclasta” – e a 

barbárie positiva – a “nova barbárie” de Benjamin – e lê a modernidade com a alegoria, 

alegoria aí na perspectiva de antídoto contra o mito, construção de novas relações com o 

passado. Assim, investe contra a cultura burguesa. O texto de Nassar apresenta-se como 

aquele escrito por Benjamin, em 1931, “Experiência e pobreza”. É uma espécie de “prática 

das disposições do caráter destrutivo”, como sinalizado por Muricy:  

 

[...] figuração apolínea do crítico alegórico, dotada de vigor para uma 

decisão sobre o que merece ser destruído e para manter, com as ruínas 

resultantes de seu gesto, uma relação enérgica, diversa do jogo melancólico 

do alegorista do livro sobre o Trauerspiel [...] (1998, p. 184). 

 

 

Encontramos, também, na escrita de Nassar, a interpretação capaz de conectar 

elementos paradoxais que possibilitam construir a experiência da modernidade, mesmo que na 

sua inconsistência e fragilidade. Assim, expõe a precariedade do moderno, precariedade que é 

também a condição para a sua avaliação, como defendia Walter Benjamin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] vamos pôr grito neste rito [...]  

(Lavoura arcaica, p. 68) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nassar mostra, através da sua literatura, as transformações do sujeito moderno e a 

impotência deste mesmo sujeito frente à dialética socrática, apontando para a “morte do 

homem”, como defendido por Foucault, no sentido do conceito moderno de homem, da 

dissolução do homem moderno. Morte que denuncia a perda de uma identidade construída, 

evidenciando os modos de subjetivação e de construção de si, subjetivação heterônoma, 

portanto sujeita às leis e influências reguladoras externas, que passam a nos constituir, forjada 

pelos padrões sociais. Para tanto, faz uso da ironia, dos jogos de linguagem, para, assim, 

deslocar papéis e lugares assentados, promovendo o renversement, no sentido derridiano do 

termo.
35

  

Nassar aponta para o retorno em diferença, assume a escritura enquanto suplemento
36

, 

sempre como acréscimo a um ciclo jamais fechado (mesmo que aparentemente assim pareça). 

Faz-se presente, no seu texto, a ausência de um início pleno e, também, de um ponto final, 

como podemos perceber no primeiro e no último capítulo de sua novela.  

O capítulo final de Um copo de cólera possui o mesmo nome do primeiro, “A 

chegada”. Portanto, ambos sugerem o que está por vir – seja no começo, seja no final da 

narração. Começo e fim são pontas que insinuam eroticamente o encontro, só que, em 

movimento espiralado, não em uma perspectiva de círculo fechado e concluído, mas com uma 

abertura que implica retorno, só que, sempre em diferença.  

“A chegada”, capítulo final de Um copo de cólera sinaliza para a diferença, para um 

outro momento, ponto e qualidade do discurso; para um outro espaço (agora, já revisado e 

redimensionado, mesmo que o espaço físico permaneça); já em um outro contexto, no qual os 

referentes ganham novos valores e leituras. Sugere que o texto continua “para além do final”; 

é o fim que, ambiguamente, traz em si a proposta de “invenção do presente”, de um “novo 

                                                           
35

  A leitura desconstrutora de Jacques Derrida se faz através de um duplo gesto: transgressão e renversement: o 

termo mais próximo, em português, seria inversão, que consiste, como apontado no Glossário de Derrida, no 

movimento de desrecalcar o dissimulado e inverter a hierarquia, que marca, na filosofia ocidental, uma 

radical hierarquia das oposições: inteligível/sensível, presença/ausência, dentro/fora, fala/escritura, etc. 
36

  Dito aqui no sentido pensado por Derrida.  
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começo”, liberto da teia teleológica, como explicitado por Benjamin. Final encenado pela 

novela, que, muito mais, atualiza o presente, ao invés de este ir ao encontro do passado.  

Pensemos a partir da perspectiva do círculo, naquilo que a sua estabilidade e fixidez de 

forma propõem: o ponto que inicia o círculo (o passado) acaba, de forma harmônica e 

naturalizada, se encontrando com o ponto que o finaliza (o presente). Nesse sentido, a forma 

acomodada do círculo não dá mais conta de como o homem contemporâneo se relaciona com 

o presente, o passado e o futuro. A metáfora da espiral, ou seja, o círculo aberto e em 

movimento, sim, produz um espaço relacional potente entre o passado e o presente, que não 

mais se tocam, porque não mais se encontram, não significando, porém, que estejam 

desvinculados porque já distanciados. O passado na espiral constitui-se como trajetória já 

percorrida que aciona e imprime o movimento do círculo para frente, pois a este está ligado 

(mesmo que em um outro momento). 

É no capítulo final que acontece a encenação-mor, o ritual sacrificial, de passagem: 

“morte do homem” o qual é ressignificado. Morte como explicitada por Foucault, na esteira 

nietzschiana de um certo conceito de homem, o conceito moderno de homem
37

. O corpo 

aparece em forma de feto – guardando em si, simultânea e paradoxalmente, morte e vida – em 

oferenda à contemporaneidade, como território possível da experiência que legitima a verdade 

só nele contida  

O capítulo final “A chegada” (re)inicia a narrativa do ponto de vista do personagem 

feminino, abrindo espaço para o devir-feminino, paradoxalmente, para “o nascimento de um 

novo homem”. Há, pois, uma inversão
38

 da história, mudança de direção da narração, que sai 

do âmbito masculino e ganha o domínio feminino, sugerindo um descentramento
39

. Uma 

possível leitura seria a do retorno à “sociedade matriarcal”, em diferença. Pode ser lida, 

também, na perspectiva da crise da representação, crise da narrativa moderna, da 

representação do intelectual, etc.  

                                                           
37

  Anúncio que, como esclarece Silvio Gallo (2004, p.85-86) – via reflexão de Foucault – foi mal traduzido 

entre nós por super-homem, no sentido de desaparecimento dos homens existentes. O super homem. 

Nietzschiano é na verdade, uma nova resultante do conjunto de forças hoje em ação, portanto, é muito mais 

mudança de um conceito, do que “desaparecimento dos homens existentes”; é pois, o surgimento de um novo 

homem, que não nega a vida, mas diz sim a ela. 
38

  Dito no sentido derridiano de renversement. 
39

  Como explicado pelo Glosário de Derrida: “A partir de uma leitura desconstrutora do texto artístico, 

observamos que o significado não possui mais um lugar fixo (centro) mas, sim, passa a existir enquanto 

construção substitutiva que, na ausência de centro ou de origem, faz com que tudo se torne discurso e a 

produção da significação se estabeleça mediante uma operação de diferenças. Eliminando-se, dessa forma, 

qualquer referência a um centro, a um sujeito, e não mais se privilegiando aspecto algum sob o disfarce da 

„origem‟, a atividade interpretativa, com base na polissemia do texto artístico, vai permanecer sempre 

incompleta, ou noutras palavras, nunca pretendendo chegar a esgotar o significado do objeto-texto na sua 

totalidade.” (SANTIAGO, 1976, p. 16).  
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Nesse capítulo, o que habitava a margem ganha o centro da cena, a voz feminina 

ganha seu próprio corpo, apontando para a insuficiência da mediação da voz masculina do 

narrador, assim como, para a indignidade de se falar pelo outro. Opera-se uma crítica aos 

mecanismos do pensamento único, de um único domínio para a verdade, 

descobrindo/revelando os poderes e os jogos que estão neles implícitos. Aponta-se aqui para 

um devir, mesmo que em simulação de repetição, mesmo que inicialmente essa mudança 

aparente um simples deslocamento do eixo do discurso do masculino para o feminino, de 

forma ainda muito impregnada do ranço histórico, uma vez que a mulher ainda mantém o seu 

papel de mãe, a sua condição primeira de reprodutora. Mas, agora, ela pode acolher um “novo 

homem”: aquele que está por vir.  

A mulher encenada no último capítulo, na verdade está “para além daquela” forjada 

pela sociedade patriarcal; é, agora, matriz atualizada que “inventa” o homem, mas o homem 

em diferença. Matriz que é espaço de resistência e que para ser de resistência tem que estar 

sempre viva, em movimento e sofrendo transformações radicais, como acontece no útero 

feminino que, a cada segundo, atualiza a vida, contraditoriamente, por estar sempre ciente da 

morte e constantemente resistindo a esta. A mulher, na ambigüidade natural de carregar e 

nutrir esse outro, é território que guarda um futuro que se anuncia, mas que nunca é dado na 

sua totalidade. Acolhe o “outro”, a “dúvida”; esse outro pode ser lido também como “o 

estranho”, “o intruso”, “ o estrangeiro”, “o diferente” e a mulher como a matriz que forja o 

espaço para um exercício tão necessário na contemporaneidade: o da alteridade.  

No caso da novela de Nassar, as mudanças e soluções só chegam numa posteridade, 

mudanças de que a escritura já não dá conta, mostrando-se limitada, insuficiente para narrar o 

que ainda não aconteceu. A chegada final da mulher pode ser lida, também, como a conquista 

da voz da figura feminina, enquanto autora, dona da fala, fala em presença.  

E assim, percebe-se, novamente, a inversão dos papéis e lugares que o escritor nos 

proporciona, trazendo, através de sua pena, a quebra do domínio masculino e a insinuação do 

feminino para dar conta desse novo momento da história, produzindo ruptura em relação à 

tradição do domínio que sempre privilegiou o homem, fazendo-o ocupar a primeira instância 

das oposições que constituem a filosofia ocidental.  

Nassar promove outras formas de abordar esses temas tão recorrentes no período em 

que escreve. Seu gesto rasura
40

 e quebra expectativas; por exemplo, a de só a mulher poder 

                                                           
40

  Gesto que segundo Derrida abala a linguagem que quer desconstruir e inscreve um sentido outro, além dela. 

A rasura, nessa perspectiva, funciona como uma estratégia, um elemento regulador da polissemia e 
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ocupar esse lugar de resistência e de sensibilidade, em se tratando das suas lutas. Como se só 

uma escritora pudesse escrever sobre as questões feministas, como se só à mulher coubesse a 

reivindicação do espaço do feminino na sociedade. Nassar questiona essas atitudes e a 

vontade de propriedade ideológica desses movimentos. Assim, produz uma crítica à 

radicalização de certos segmentos do movimento feminista que acabam apenas invertendo o 

pêndulo do poder, no sentido da substituição dos sujeitos que o acionam, mantendo-se, no 

entanto, as relações: só o que é alterado é que o dominado passa a dominador.  

Apesar de Nassar defender em entrevista que as minorias devem falar por elas 

mesmas, o escritor não deixa de mexer nas “tábulas dos mitos” e dos “dogmas” – geralmente 

fixados em “altares” ou carregados, confortavelmente, sempre em um “andor” – que 

invariavelmente cristalizam e impedem a(s) verdade(s), corroborando com a manutenção dos 

lugares de poder.  

Não se pode esquecer, aqui, que a escritura é espaço de teatralização, como defende 

Derrida e, por isso mesmo, lócus para a encenação das várias possíveis verdades, dos 

sentidos, inclusive irônicos, da polissemia que caracteriza as enunciações e as linguagens – 

que implicam sempre em se levar em conta “uma outra parte”, “um outro”, “um dentro” e um 

“fora”, portanto, uma diferença...  

Esse escritor paulista aciona, tanto nos seus textos, como em sua vida, um “devir-

menor”, devir que “nos destaca da opressão da maioria” (2004, p. 87), como bem declara 

Silvio Gallo, ao se referir, respectivamente, a Foucault e a Kafka, na perspectiva de uma 

filosofia menor e de uma literatura menor. E aqui peço licença a Gallo para caminhar na 

esteira do seu pensamento e de sua análise, incluindo Nassar na órbita dos autores por ele 

tratados.  

Os textos nassarianos são, também, “relatório da minoria”
41

; insinuam que há saídas, 

mas não as indica, não tomam essa autoridade, nem tampouco dão o futuro que anunciam. A 

saída, cada um tem que construí-la, inventá-la; não existe receita genérica que sirva para 

todos, como diz o personagem de Lavoura arcaica: “Se eu depositasse um ramo de oliveira 

sobre esta mesa, o senhor poderia ver nele simplesmente um ramo de urtigas” (LA, p. 168). 

Saída há; no entanto, temos de produzi-la, assim como fez Kafka, Foucault... e como também 

faz Nassar.  

                                                                                                                                                                                     
estabelece uma lógica da suplementaridade na própria sintaxe em que se inscreve, como sinaliza o Glossário 

de Derrida. (SANTIAGO, p. 74). 
41

  Expressão tomada emprestada de Gallo: “É esse relatório que garante a liberdade, a não determinação, que 

quebra a inexorabilidade do futuro. Em suma, é o „relatório da minoria‟ que permite a singularização, a 

diversidade, a diferença. É a minoridade que, não tendo compromisso com os poderes instituídos, possibilita 

fazer aquilo que está vetado pela maioridade, guardiã da lei”. (2004, p. 83). 
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Fazê-la nossa, talvez única, seja ela qual for, é a grande lição desses pensadores, que, 

ao participarem suas vidas particulares/singulares e, paradoxalmente, públicas/coletivas, nos 

chamam de volta à vida, não àquela envernizada em discursos paralisantes e paralisados, mas 

àquela que guarda as contradições no corpo vivo e inquieto. Assim, esses pensadores nos 

convidam a dar um passo bastante próprio, o nosso, aquele que promove a diferença e a 

singularidade e se traduz em resistência. 

Como explicita Gallo (2004), Foucault produziu uma filosofia da diferença e da 

resistência; Kafka (como também Nassar), uma “literatura menor”, que se realiza na 

contramão dos meios instituídos, gestando um pensamento diferencial e singular, que 

promove um deslocamento do ponto de vista, que não transita nem quer transitar, enquanto 

função maior da linguagem, enquanto língua oficial. Sua literatura quer “ter um sonho 

contrário: saber criar um tornar-se menor”, como descrito por Deleuze & Guattari (1977, p. 

42), colocando-se estrategicamente à margem do poder instituído, enquanto reduto de 

resistência.  

A filosofia produzida em francês por Foucault incomodou, causou estranhamento e 

pontuou um lugar de diferença frente à filosofia acadêmica de seu país. Kafka produziu uma 

literatura em alemão que foi de encontro à literatura alemã. Nassar é o intelectual que critica o 

modo de o intelectual se posicionar frente ao conhecimento e aos poderes instituídos; 

questiona o desempenho e o tratamento dado pelo intelectual ao pensamento, às correntes, 

teorias e ideologias que circulam – geralmente presos a estereótipos, modismos e binarismo 

redutores. 

No caso de Nassar, ele produziu uma literatura feminista, trazendo ao centro da sua 

narração uma voz feminina que carrega uma potente alavanca verbal, situação que fica mais 

evidenciada, ainda, pelo fato de o seu parceiro ser extremamente eficiente nesta habilidade. 

Ele problematiza, como nenhum outro escritor dessa época, do gênero masculino, (a 

redundância é proposital), as questões e demandas que dizem respeito a esse movimento, não 

de modo ingênuo, complacente ou panfletário, mas de maneira responsável (mesmo que de 

forma anárquica), crítica e instigante, abalando seus alicerces, para assim oxigená-lo.  

Desse modo, desafia e questiona a consistência e a textura da ideologia do movimento 

que, naquele período, surge com vigor, mas, também, com muito radicalismo, buscando 

liberdade, muitas vezes, de modo muito autoritário, transformando reflexão e 

questionamentos em dogmas, doutrinas e ritos estereotipados, posicionamentos que dizia 

refutar. De modo semelhante, esse escritor questiona os partidos políticos da esquerda 
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brasileira, que acabam assumindo um discurso engessado e autoritário para pregar a liberdade 

Como se não bastasse, assume também essa outra “briga”. 

Se olharmos bem, perceberemos que todas estas questões não são nem estão isoladas 

e, sim, bastante imbricadas; que elas fazem parte, na verdade, de um mesmo fio condutor – a 

questão do intelectual, visto como o sujeito do “domínio” e da “divulgação” do conhecimento. 

Essa questão pode ser “trocada em miúdos”, de maneira bem resumida, com a preocupação de 

Nassar em relação à forma como se dá a relação entre o sujeito e o mundo e, mais 

particularmente, entre o sujeito e a construção da verdade, ou das verdades, e ao modo como 

estas verdades são legitimadas e disseminadas.  

Assim, do mesmo modo que Foucault e Kafka, Nassar demarca um lugar de diferença 

e imprime seu gesto de resistência, só que isso não fica restrito ao âmbito da literatura, apenas 

aos seus personagens, mas invade e contamina a sua “cerca–viva”, o âmbito da sua 

pessoalidade, adentrando na sua vida propriamente dita, turvando a demarcação desses 

territórios, como um pharmakon
42

 – remédio ou veneno? – que instaura a ambivalência – 

ambivalência “do dentro” com o “de fora”, “do vital” com “o mortal”, etc. Nassar não 

consegue fazer diferente, experimentando a impossibilidade da simples delimitação entre os 

campos da razão e da emoção, entre os campos do singular, do pessoal e do privado e os 

relativos ao coletivo, ao social e ao público.  

Esse escritor, além de apontar, em sua obra, para o devir-feminino, vai mais longe, 

trazendo, também, como Kafka, o devir-animal, o homem na metáfora do cavalo – “abra a 

minha boca e conte você mesma os dentes deste cavalo” (UCC, p. 47) –, do peixe – “faltava 

pouco pr‟ela me rasgar a boca na sua fisga” (UCC, p. 56). Homem que em um outro 

momento é apanhado, só que por simulação: “era só fazer de conta que cairia na sua fisga, 

beliscando de permeio a isca inteira” (UCC, p. 40); “e nem eu ia movendo-lhe o anzol, 

propiciar suas costumeiras peripécias de raciocínio” (UCC, p. 41). Em outras passagens 

recorre ainda a outros animais: “entre lançar-se às alturas do gavião, ou [...] se descia 

abertamente para a rapina” (UCC, p. 45).  

A mulher, como já desenvolvido no segundo capítulo, aparece, também, a partir de sua 

associação com a serpente “sua língua peçonhenta[...]” (UCC, p. 32) e também é encenada 

no devir-inseto, reduzida à figura da formiga-saúva, “deixava as pragas de lado e me 

consumia o ligustro” (UCC, p. 32), aquela que segundo o personagem-narrador se ocupa com 

                                                           
42

 Phármakon platônico retomado aqui como trabalhado por Jacques Derrida (1997). 
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o superficial, com as “cascas das palavras”, etc., ao invés de cuidar do que é realmente 

necessário e fundamental, de acordo com sua visão.  

O homem (dito no sentido de ser humano) assume o devir-animal, ora para 

potencializar-se enquanto sujeito, assumindo e incluindo o seu avesso que também é parte 

dele e que também o constitui. Ora o devir-animal aparece como forma de minimizar esse 

mesmo homem, apontando sua pequenez e insuficiência, situação que, no caso dos insetos e 

da formiga, em particular, é contraditória, como acontece também com a mulher, cuja 

condição de “menor”, paradoxalmente, significa potência e força em demasia.  

Aparece também, nessa novela, o devir-homem dos animais, como, por exemplo, o 

cachorro Bingo, fiel escudeiro do chacareiro, que acompanha os acontecimentos com “status 

de gente”: “notei porém de esguelha o Bingo esculturando o copo, fuzilando os olhos na 

direção dela, a cauda um sarrafo teso, as orelhas duas antenas, [...] „fique de lado, Bingo‟eu 

ordenei ferindo-lhe os escrúpulos de fidelidade, „não se meta‟”(UCC, p. 67-68). 

Aqui, parece que Bingo é o único e verdadeiro amigo do protagonista; a mulher e os 

caseiros do seu sítio são vistos, em grande parte da novela, como seus opositores. É na 

companhia de Bingo que o chacareiro parece se humanizar, “virar gente”; só nesse momento, 

aparece isento das maquinações, nesse momento não faz uso de gestos meticulosamente 

calculados, nem do jogo e das complexas e sofisticadas performances, apesar de o nome do 

cachorro insinuar “jogo”. Quem sabe Bingo não signifique “o acaso está lançado”, “o devir”, 

na sua potência de ausência de razão, como “o lance de dados” acionado, “o devir” na sua 

potência de desrazão, ou ainda, de passionalidade?  

Em uma outra passagem da novela, pode-se confirmar o devir-homem dos animais, 

passagem que humaniza o animal, mas também o homem, relativizando as hierarquias 

instituídas: homem x animal, pois a identificação do animal com a vida humana minimiza a 

arrogante condição do homem de portar a „razão‟, motivo de se considerar superior às outras 

espécies vivas: “ela estava [dona Mariana] “perplexa” co‟a ninhada da Quitéria, „a menina 

teve treze na primeira cria, treze! Quem diria?‟” (UCC, p. 82).  

Os textos nassarianos apresentam-se como relatórios de resistência, pertencentes, pois, 

a uma “literatura menor”, aquela que segundo Deleuze & Guattari “não é de uma língua 

menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior” (1977, p. 25), vista, portanto, 

enquanto um exercício de escrita numa língua que é ao mesmo tempo outra. Seus textos 

acionam a reinvenção da língua através da singularização, da diversidade, da diferença e do 

enfrentamento. Na perspectiva de uma “literatura menor”, como pensada pelo autores 
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franceses, Nassar emprega a desterritorialização da língua, ou seja, está em sua própria 

língua como estrangeiro.  

As outras duas características apontadas por esses pensadores para que uma obra possa 

ser identificada como literatura menor são a “ramificação política” e o “valor coletivo” desta. 

A literatura de Nassar não traz necessariamente um conteúdo político, de forma tão direta e 

explícita, mas o agenciamento que aciona e expressa é de cunho político, independentemente 

de se levar a cabo a intenção explícita ou implícita de seu autor. A própria forma de ela existir 

já é, em si, um ato político. Sua existência é inegavelmente revolucionária, pois representa um 

desafio ao sistema instituído.  

Esse escritor enfatiza sempre que a sua literatura corresponde a uma demanda pessoal, 

como se isso fosse possível, principalmente em se tratando da sua literatura, que parte de um 

contexto social e político bem localizado e específico. Esta literatura, apesar de ele defender o 

contrário, é uma literatura para além do sujeito; aciona agenciamentos pluralizados de 

enunciação, não dizendo respeito apenas às demandas pessoais do seu autor, pois, mesmo um 

agenciamento vindo do escritor, não é apenas individual, uma vez que, quando um sujeito se 

expressa, é toda uma coletividade que se expressa através dele.  

Nassar aciona em seus textos o exercício do pensamento que se recusa à continuidade. 

Nesse sentido, busca a coragem do estranhamento, para assim manter o pensamento em 

movimento e recuperar a experiência. Abraça dessa forma, uma “filosofia menor”, na 

perspectiva da noção de filosofia explicitada por Deleuze & Guattari, como bem esclarece 

Gallo, como aquela que “buscaria o estranhamento, traçaria novos planos, inventaria novas 

personagens, criaria conceitos sempre novos. Em suma, daria voz a discursos distintos, faria 

falar aqueles postos à margem pelos poderes instituídos” (2004, p. 83).  

Raduan Nassar anuncia em seus textos um novo homem, contraditoriamente, afastado 

da impressão e da aparência mais imediata, aquele homem que não nega a vida, mas que, pelo 

contrário, a assume no seu limite, na sua radicalidade, dizendo sim a ela. Esse escritor é um 

homem que se constrói esteticamente, afirmando-se na dúvida e na contradição, na 

indecidibilidade tão necessária ao pensamento contemporâneo, ciente de que os conceitos têm 

“data de nascimento” e “prazo de validade”. Nassar parece ser aquele homem explicitado por 

Deleuze, aquele em que as forças no homem entram em relação com as forças de fora, 

 

as do silício, que se vinga do carbono, as dos componentes genéticos, que se 

vingam do organismo, as dos agramaticais que se vingam do significante. 

[...] O que é o super-homem? É o composto formal das forças no homem 

com essas novas forças. É a forma que decorre de uma nova relação de 
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forças. O homem tende a liberar dentro de si a vida, o trabalho e a 

linguagem. O super-homem é, segundo a fórmula de Rimbaud, o homem 

carregado dos próprios animais (um código que pode capturar fragmentos de 

outros códigos, como nos novos esquemas de evolução lateral ou 

retrógrada). É o homem carregado das próprias rochas, ou do inorgânico (lá 

onde reina o silício). É o homem carregado do ser da linguagem (dessa 

“região informe, muda, não significante, onde a linguagem pode liberar-se”, 

até mesmo daquilo que ela tem a dizer). (DELEUZE, 1991, p.141-142). 

 

 

A fala de seu personagem sintetiza bem aquilo que caracteriza seu trabalho na seara 

literária: “tinha contundência o meu silêncio! tinha textura a minha raiva!”. Nassar oferece 

em ritual, que rasga os mitos da metafísica platônica tão cara ao Ocidente, seu “copo de 

cólera” – phármakon – substância tão necessária, bebida imprescindível ao banquete 

contemporâneo, em copo medido, dose exata, aquela que aciona a embriaguez dionisíaca 

como acesso à lucidez, que expõe a falência de certos modelos e de formas acabadas. Assim, 

ele inclui nesse banquete a indecidibilidade e a dúvida como ferramentas indispensáveis à 

vida, como estratégia contemporânea para experimentarmos a alteridade, na sua potência e na 

sua radicalidade, gritando em tom menor, sua literatura e sua filosofia. 

 

 



 

 

 

150 

 

 

BIBLIOGRAFIA DO AUTOR 

 

Ficção: 

 

NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. 3. ed. rev. pelo autor. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

 

NASSAR, Raduan. Menina a caminho: e outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 

1997. 

 

NASSAR, Raduan. Um copo de cólera. 5. ed. São Paulo: Companhia de Letras, 1992. 

 

Artigo: 

 

NASSAR, Raduan. Rural x urbano. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 ago. 1999. Brasil. 

Disponível em:  

 

Entrevistas: 

 

BONASSA, Elvis Cesar. Raduan vive a literatura como questão pessoal. Entrevista. Folha de 

São Paulo, São Paulo, 30 maio 1995. Ilustrada, p. 9-9. Disponível em: 

<http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp1995.nfo/query=raduan+nassar/d...>. Acesso em: 25 jan. 

2007. 

 

FELINTO Marilene. Quando a terra roxa visita a caatinga. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 

dez. 1999. Ilustrada. Literatura. Entrevista: Raduan Nassar e Ariano Suassuna. Disponível em:  

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1512199906.htm>. Acesso em:  

 

FELINTO Marilene; COUTO, José Geraldo. Da semente ao fruto. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 24 set. 2001. Ilustrada-Cinema. Entrevista: Raduan Nassar e Luiz Fernando Carvalho. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2409200106.htm>. Acesso em:  

 

SABINO, Mario. Sou o jararaca. Raduan Nassar: entrevista. Veja, n. 1506, 30 jul. 1997. p. 9-

13. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/300797/p_009.html>. Acesso em:  

 



 

 

 

151 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

AVELAR, Idelber. João Gilberto Noll e o fim da viagem. Disponível em: 

<http://www.joãogilbrtonoll.com.br/est7.htm>. Acesso em: 18 ago. 2006. 

 

BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

 

CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. Raduan Nassar. São Paulo: Instituto 

Moreira Sales, n. 2, set. 1996. 

 

CASTELLO, José. Raduan Nassar: atrás da máscara. In: ________. Inventário das sombras. 

Rio de Janeiro: Record, 1999. 

 

CULLER, Jonathan D. Sobre a desconstrução: teoria e crítica do pós-estruturalismo. 

Tradução Patrícia Burrowes. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. 

 

CUNHA, Renato. As formigas e o fel: literatura e cinema em Um copo de cólera. São Paulo: 

Annablume, 2006. 

 

DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Rio de Janeiro, 

Imago, 1977. 

 

DERRIDA, Jacques. A farmácia de Platão. Tradução Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 

1997. 

 

DELMASCHIO, Andréia. Entre o palco e o porão: uma leitura de Um copo de cólera, de 

Raduan Nassar. São Paulo: Annablume, 2004. 

 

DEL PRIORE, Mary. Corpo a corpo com a mulher: pequena história das transformações do 

corpo feminino no Brasil. São Paulo: SENAC São Paulo, 2000. Série Ponto Futuro, 2. 

 

FAUSTO, Boris (Org.). Fazer a América. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

1999. 

 

FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. Tradução Márcio Alves da Fonseca; Salma 

Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2004. Edição estabelecida sob a direção de 

François Ewald e Alessandro Fontana, por Frédéric Gros.  

 

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 

Tradução Salma Tannus Muchail. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles 

Deleuze. In: _______. Microfísica do poder. Tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Graal, 1998. IV, p. 69-78. 



 

 

 

152 

 

FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In: ______. Obras Completas. Tradução 

Themira de Oliveira Brito, Paulo Henriques Britto, Christiano Monteiro Oiticica. Rio de 

Janeiro: Imago, v. 18, 1995. 1 CD-ROM.  

 

GALLO, Silvio. Entre Kafka e Foucault: literatura menor e filosofia menor. In: PASSETTI, 

Edson (Coord). Kafka, Foucault: sem medos. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. p. 73-87. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu da Silva, 

Guaracira Lopes Louro. 7. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 

HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). O feminismo como crítica da cultura. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1994. 

 

HUYSSEN, Andreas. A cultura de massa enquanto mulher: o outro do modernismo. In: 

________. Memórias do modernismo. Tradução Patrícia Farias. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 1996. 

 

HUYSSEN, Andréas. Mapeando o pós-moderno. In: BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa. 

(Org.). Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco; 1992. 

 

HUYSSEN, Andreas. Memórias do modernismo. Tradução Patrícia Farias. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 1996. 

 

KOTHE, Flávio. Benjamin e Adorno: confrontos. São Paulo: Ática, 1978. 

 

KOTHE, Flávio. Para ler Benjamin. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

 

LIMA, Luiz Costa. O conto na modernidade brasileira. In: PROENÇA FILHO, Domício 

(Org). O livro do seminário. São Paulo: L.R., 1983. 

 

MERQUIOR, José Guilherme. Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1969. 

 

MERQUIOR, José Guilherme. O fantasma romântico. Petrópolis: Vozes, 1980. 

 

MORAES, Eliana Robert. A palavra insensata. Cult: dossiê Michel Foucault, ano VI, n. 81, 

jun. 2004. 

 

MORICONI, Italo. Sublime da estética, corpo da cultura. In: ANTELO, Raul et al. (Org.). 

Declínio da arte, ascensão da cultura. Florianópolis: Abralic/Letras Contemporâneas, 1998. 

 

MURICY, Kátia. Alegoria barroca. In: _______. Alegorias da dialética: imagem e 

pensamento em Walter Benjamin. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. p. 155-180. 

 

MURICY, Kátia. Alegoria moderna. In: _______. Alegorias da dialética: imagem e 

pensamento em Walter Benjamin. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. p. 181-212. 

 

MURICY, Kátia. Alegorias da dialética: imagem e pensamento em Walter Benjamin. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1998. 



 

 

 

153 

 

OWENS, Craig. O impulso alegórico: para uma teoria do pós-modernismo. Tradução do 

italiano Maria M. Ferreira. Lisboa: Crítica, 1989. 

 

PELLEGRINI, Tânia. A imagem e a letra: aspectos da ficção brasileira contemporânea. 

Campinas, SP: Mercado de Letras/São Paulo: Fapesp, 1999. 

 

PERRONE-MOISÉS, Leila. Da cólera ao silêncio. Cadernos de literatura brasileira, n. 2, 

setembro de 1996, São Paulo: Instituto Moreira Salles.  

 

SAID, Edward. Representação do intelectual: as Conferências Reith de 1993: Introdução. 

Tradução Milton Hatoum. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

 

SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

 

SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. Rio de Janeiro, Rocco, 2002. 

 

SANTIAGO, Silviano (Superv.)/Departamento de Letras da PUC/RJ. Glossário de Derrida. 

Rio de Janeiro: F. Alves, 1976.  

 

SCHÜLER, Do homem dicotômico ao homem híbrido. In: BERND, Zilá; DE GRANDIS, 

Rita. Imprevisíveis Américas. Porto Alegre: Sagra/D. C. Luzzatto/ABECON, 1995. 

 

SEDLMAYER, Sabrina. Ao lado esquerdo do pai. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997. 

 

SOUSA, Ilza Matias de. Narração brasileira dos anos 70 e 80: ficção, alegoria, nação. Fórum 

– XVII Encontro Nacional da Anpoll GT de Literatura Comparada, 2002. Disponível em: 

<www.ceud.ufms.br/litcomp/forum.htm>.  

 

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 

 

SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. 2. ed. rev. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

 

TRUZZI, Oswaldo M. S. Sírios e libaneses e seus descendentes na sociedade paulista. 

In:_FAUSTO, Boris (Org.). Fazer a América. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 1999. p. 315-351.  

 

 

 

 


