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RESUMO
Publicado originalmente em 1975, Lavoura Arcaica, escrito por Raduan Nassar é
considerado uma das principais produções literárias brasileiras do século XX, inclusive
foi responsável por diversas premiações ao autor. O romance narra, em primeira pessoa,
a história de André, filho do meio de uma família campesina, que foge de casa para
fugir da submissão aos domínios do patriarca e lidar com a rejeição da irmã após o ato
incestuoso, mas volta à pedidos de Pedro, irmão mais velho. Pelo nexo impositivo do
Pai-patrão, sempre reforçando as ideias de união e paciência, se colocam situações de
contínuo incômodo para o protagonista. Para decifrar essas relações recorreu-se à
fenomenologia existencialista, de embasamento em Merleau-Ponty. Nesta abordagem
de geografia cultural e humanista, identificou-se as diversas tensões que se manifestam
e adensam o lugar. Nas passagens em que desvela os cotidianos da lida com a Lavoura,
como se compõe a casa e os fluxos de poder nesse contexto, pôde-se evidenciar como os
sentimentos obtusos e rugosos se contrapõem de maneiras a arquitetar um lugar pautado
em contradições. André oferece uma perspectiva de lugar que não é um espaço de
apego, mas de vínculos. De destaque na obra estão os laços de ancestralidade, sangue,
paixão, ódio, força, religiosidade, sobrevivência, apego, natureza, corporeidade,
imposição, entre outros; cada qual com suas possibilidades relacionais. É a partir dessas
vinculações que os personagens vão interagir no e com o lugar-Lavoura. Por meio dos
conceitos de dança-de-lugar, temporalidade e lar, reconstruiu-se noções referentes ao
modo pelas quais sujeito e lugar estão inseridos em uma profunda e tensa dialética. Nas
contraposições apresentadas pelas situações limítrofes da obra, pode-se explorar as
espacialidades do ser-no-mundo e compreender as dinâmicas existenciais presentes na
natureza do lugar.
Palavras-chave: Vínculo de lugar; Corporeidade; Sujeito-Lugar; Lar; Ser-no-mundo;
Lavoura Arcaica.

ABSTRACT
Originally published in 1975, Lavoura Arcaica (Ancient Tillage), written by Raduan
Nassar is considered one of the main Brazilian literary productions of the 20th century,
being also responsible for many of the author’s awards. The romance follows, in first
person, the story of André, middle son of a peasant family, who runs from home to get
away to the submissions of the patriarch and to cope with the rejection of the sister after
the incestuous act, but returns after the supplications of Pedro, the oldest brother. By the
authoritative nexus of the father, always reinforcing the ideas of union and patience,
situations of continuous discomfort have to be put up by the protagonist. In order to
decipher these relations, the existentialist phenomenology of Merleau-Ponty is used as
the theoretical basis. In this approach of Humanist and Cultural Geography, it was
possible to identify the diverse tensions that manifests and builds up the place. In the
passages which the everyday of the tillage is unraveled, the way the home and the
power influx is composed, it was possible to evidence the obtuse and complex feelings
that are contraposed in ways that architects a place that is founded on contradictions.
André offers a perspective of place that is not a space of bonding, but of attachments.
Mainly in the book are the linkages of ancestry, blood, passion, hate, strength,
religiousness, survival, bonding, nature, corporeality, imposition, and others; each with
its relational possibilities. It is by the way of those attachments that the characters are
going to interact at and with the place-Tillage. By the means of the concepts of placeballet, temporality and home, the notions of the ways by with place and subject are
inserted in a profound and tense dialect was reconstructed. In the contrapositions made
aware by the limit situations of the novel, it was possible to explore the spatialities of
being-in-the-world and comprehend the existential dynamics at the nature of place.
Key-words: Place attachment; Corporeality; Subject-Place; Home; Being-in-the-World;
Ancient Tillage.
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NO SEMEAR DE POIESIS
Nativo de Pindorama-SP, o filho de imigrantes libaneses Raduan Nassar é um
dos mais significativos autores brasileiros da literatura contemporânea. Foi contemplado
com os prêmios Jabuti e Coelho Neto em 1976 e Camões em 2016. Teve suas obras
traduzidas para o alemão, inglês, francês e espanhol, elemento que consolida seu lugar
também no panorama da literatura mundial produzida em países de língua portuguesa.
Sua obra consiste em um romance (Lavoura Arcaica), uma novela (Um Copo de
Cólera) e um livro de contos (Menina a Caminho). Apesar de esparsa quando
comparada com outros cânones da literatura brasileira, é rica em linguagem e potencial
lírico-existencial. A escrita sórdida e metafórica de Raduan quebra padrões linguísticos
de forma a alcançar tons que imergem o leitor e convidam-no a refletir sobre seu
próprio existir.
Seu modo de transcrever esse universo simbólico que se manifesta nas páginas
de seus textos teve gênese durante as décadas de 1950 e 1960, quando cursava as
graduações em Direito (abandona em 1959) e Filosofia (conclui em 1963) na
Universidade do estado de São Paulo (USP)1. Neste período, se reunia com alguns
amigos e outros interessados pela literatura para discutir leituras e produção literária.
Companheiro de escritas e esboços durante o percurso universitário de Nassar, Abatte
relatou que:
Alguma coisa nos dizia que o grande escritor daquele grupo era o
Raduan, o mais taciturno de todos, cujos silêncios prolongados nos
pareciam opressivos. Trocávamos fragmentos de textos, esboços de
narrativas; em um deles, do Raduan, atentei para a quebra dos hábitos
da linguagem convencional. Aqui tem o dedo de um bom escritor, me
disse o Hamilton Trevisan, confirmando a impressão que me haviam
provocado as metáforas arrojadas (1996, p.16).

O depoimento evidencia que desde cedo o lavrar poético-metafórico marcante
nas obras de Nassar era elemento significativo do modo pelo qual compreendia e
decifrava o mundo a sua volta. Seus silêncios que se prolongavam são transcritos em
uma literatura que, ainda que marcada por profunda poética, intenta dar voz aos
silêncios, também opressores, dos personagens que nela habitam. Essas cicatrizes
transbordam durante seu período de mais intensa escrita, na década de 1970.

1

Ingressa no curso de Direito em 1955 e Filosofia em 1957.
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Diante do cenário brasileiro, Souza, em confluência à Pinto (1995) e Fischer
(1991), discorre que Raduan Nassar foi “um desses poucos que percorrem um caminho
diferente ao da maioria dos escritores da década de 70, engajados em expor o cenário
brasileiro, denunciando as agruras do regime autoritário” (SOUZA, 2012, p.30).
Impregnado pela cultura árabe, visto sua ascendência libanesa, e pautado em
referenciais como Dostoievski, Tolstói, Jorge de Lima e também os livros sagrados
Alcorão e Bíblia2 (MOTA, 2013), propõe uma literatura das opressões cotidianas.
Como Abati posiciona, “a obra de Raduan Nassar se fazia notar por afastar-se do
circunstancial, das prosas panfletária e jornalística” (1999, p.16), a oferecer um diálogo
incessante entre poesia e filosofia. Ainda que dotado de um tom crítico fundante,
parece-me que há uma intencionalidade central na obra do Raduan: a crítica às grandes
narrativas ou regionalismos, à redução de determinadas temáticas a seus localismos.
Para o autor, existem elementos que ultrapassam as situações históricas, ainda que seja
influenciado por elas.
Há um, talvez cínico, interesse pela ordem moral, tradição e costumes do
universo da vida cotidiana. Essa leitura é resultante de uma situação em que as
explorações diárias destas dimensões de um cosmo relacional permeado da mediação do
religioso, onde essa sujeita o homem e o impede de alcançar sua potencialidade. Visto
seu histórico de vida no campo, sob uma criação rígida (A PARTIDA, 1996), conclui-se
que seu empenho se desdobre mais atentamente na amplitude do sofrer como condição
do ser humano.
Em entrevista ao Cadernos de Literatura Brasileira, relata que essa
inconformidade em relação ao seu mundo pode ser substanciada quando evidencia que:
“a leitura que eu mais procurava fazer era a do livrão que todos temos diante dos olhos,
quero dizer, da vida acontecendo fora dos livros. Dessa leitura da vida não senti
exatamente orgulho, embora achasse a leitura mais importante a fazer, como escritor”
(NASSAR, 1996, p.27). A fala transcreve uma revolta pessoal contra aquilo que ocorre
nas transgressões éticas do mundo vivido, mas também em crítica àquilo que os
escritores conterrâneos se debruçavam sobre o regime ou as situações regionais do
período em que se inseria.
Em Nassar é evidente uma vontade de elevar a literatura para além daquilo que
ele considera como documental ou histórico, o importando tratar das vísceras do existir
2

Salienta-se que não é uma leitura teológica, mas crítica e literária, que se embebeda das figuras poéticas
presentes em ambos os livros sagrados.
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ou da amplitude das opressões. Como Lemos salienta, “podemos perceber em Nassar
uma recusa ao Modernismo atrelado a Oswald de Andrade, cuja temática primeira é a
presença simultânea de traços arcaicos e do mundo burguês e moderno que existia e
continuaria a existir no Brasil” (2003, p.98). A Raduan não interessam as girls da vida
boêmia ou o interior pituresco das invenções e surpresas, muito menos os Tupi or not
tupi antropofágicos3, mas a combinação – tão mediterrânea – dos totalitarismos da vida
hodierna com a imagem poética da revolta corpo-existencial.
Essa suposta vanguarda moderna é vista por ele com grande desconfiança como
um aglomerado de hipocrisia. Essas correntes não conseguem superar o cerne de uma
literatura ocidental e seu estilo de escrita tem dificuldade para sobrepujar a arrogância
daqueles que fazem parte desta – suposta – perspectiva antropofágica. Em “Corrente do
Esforço Humano”, publicado originalmente em 1987 (apenas em alemão) e
recentemente traduzido para o português, Nassar discorre criticamente que:
No campo da produção cultural, a autoconfiança aumentou muito nas
últimas décadas, fundamentada em parte nas atividades intelectuais,
que se esforçam intensamente em esboçar a fisionomia brasileira,
procurando descolonizar-se mentalmente, insistindo em que devemos
nos voltar para nossa realidade, tentando afirmar com decisão nossa
própria personalidade, no que vêm conseguindo resultados realmente
consideráveis. Mas, a longo prazo, tudo no fim converge, não
importam os motivos: em meio à miséria de hoje, essas mesmas
atividades, sobretudo as artísticas, mal suspeitam que já podem estar
modelando a máscara de futuros homens arrogantes (NASSAR, 2016,
p.416).

Tal modo de ler o mundo releva que a literatura deve ser uma reinvenção
constante de si e que sua pretensa descolonização pela via do modernismo resultou na
eliminação do debulhar acerca de questões amplas, mais significativas e relevantes que
as situações transitórias políticas. É uma visão que compreende que o momento
histórico também é resultante da própria condição humana, das injustiças que nascem
no cerne do próprio ser. Por essa razão, como ressalva Pinto, “Raduan, autor
ensimesmado, nunca se preocupou com temas que ultrapassassem a constituição do
sujeito, o encontro amoroso, a dificuldade em acatar a lei do outro” (1995, p.34).
Essa potência narrativa que desvela o mundo dos relacionamentos, da
individuação que é tensa em relação ao ordenamento do coletivo ou dos moralismos, é
evidência de uma obra cuja densidade deriva da vontade de provocação dos ideais
3

Elementos significativos dos manifestos Antropófago e da poesia Pau-brasil de Oswald de Andrade,
significativos da semana de arte moderna de 1922 (ANDRADE, 1976).
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estabelecidos. Um questionamento sempre amplo e crítico ao status quo. Para além dos
regionalismos e historicismos, fundamenta que é necessário observar, como aponta em
seu ensaio, que
descartáveis ou não, as ideias são universais, no sentido de que sua
produção dependeu da ‘periferia’, dos ‘pequenos’, de onde o acervo
cultural, pelo menos, não ser patrimônio só da ‘matriz’, dos ‘grandes’,
pertencendo antes à corrente do esforço humano, marcado por tantos
erros e alguns acertos, sempre comovente quando percebido no seu
conjunto (NASSAR, 2016, p.413).

Na perspectiva nassariana, portanto, existe uma preocupação basilar com esses
tantos erros, mas em transcendência a um aparente niilismo. Ainda que marcada por
tons depressivos, a obra de Raduan é uma tentativa de incendiar a faísca desses alguns
acertos. Há, como pondera Perrone-Moisés “um engajamento no combate aos abusos do
poder, em defesa da liberdade individual, numa forma de linguagem em que a arte não
faz concessões à ‘mensagem’. Um engajamento radicalmente literário, e por isso mais
eficaz e perene” (1996, p.69). Se houve a decisão rumo ao engajamento é porque há
algum tipo de crença na potencialidade de transformação.
É salutar que desde a ruptura do processo democrático no Brasil em 2016 o
escritor tem-se manifestado como figura proeminente contra os retrocessos na política
nacional. Ao receber o prêmio Camões, no mesmo ano, indicou sua inquietação e
discordância quanto à legitimidade do governo instaurado. Em consonância à seu modo
de entender o mundo, permanece a ressaltar as opressões decorrentes dos rumos que o
país têm trilhado.
Sua crença na literatura como maneira de libertar e transcender essa humanidade
desencaixada e oprimida é a evocação do lírico nos textos que semeou. Como afirma
Mota, “a poesia que penetra a prosa de Nassar erotiza a linguagem, fá-la fremir,
contorcer-se, ofegar” (2010, p.68), revela a carnalidade humana, mas também a maneira
pela qual supera um mundo de imposições por meio das paixões, esperanças, dores e
emoções.
Milton Hatoum, autor influenciado diretamente pela obra de Nassar, ressalta que
“Raduan pertence a essa linhagem cada vez mais rara de narradores-poetas. Essa força
poética (ou uma atmosfera lírica’ que envolve a ação romanesca) é uma das qualidades
estéticas da narrativa de Nassar, e não a menos importante” (HATOUM, 1996, p.20).
Por meio de uma composição estético-poética que imerge o leitor no tom narrativo, a
obra de Nassar consegue se destacar e alcançar uma voz dotada de autenticidade.
15

A protuberância de sua carreira é seu livro de estreia 4, Lavoura Arcaica. Ainda
que escrito em partes durante o final da década de 1960, é em 1947, com o final do
Jornal do Bairro editorado por Nassar, que “Sem alternativa imediata, começa a
escrever Lavoura Arcaica, trabalhando dez horas por dia, até concluí-lo em outubro.
Seu irmão, Raja, formado em direito e licenciado em filosofia, é o primeiro leitor dos
originais” (A PARTIDA, 1996, p.11). Ainda que relutante, Raduan publica a primeira
edição em 1975 pela José Olympio e é aclamado pela crítica. O romance de ficção
propõe explorar as tensões de uma narrativa densa, pessoal e familiar.
Lavoura Arcaica trata da história de André, filho do meio de uma família
campesina com nítidas influências Libanesas. É um texto elaborado de maneira densa e
poética em que somos levados ao microcosmo existencial do lar por meio do fluxo de
consciência do protagonista. Rico em metáforas acerca da vida no campo e em meio à
natureza, é de significativa efervescência pessoal, em que o leitor se sente como um
confidente.
A trama deriva da fuga do personagem, decorrente da submissão aos domínios
asfixiantes do patriarca e da dificuldade de lidar com a rejeição da irmã após romance
incestuoso. Pedro, o irmão mais velho, vai até a pensão na vila, onde o protagonista está
hospedado, para, como primogênito, exercer a palavra – os sermões – do Pai e reunir a
família novamente. No encontro entre os irmãos, é travado um diálogo intenso que
marca a primeira metade do livro, A Partida, em que a narrativa é distinguida pela sua
não-linearidade e reverbera uma mistura de dialogia com memórias, sentidos e
sexualidades.
Convencido de retornar, André, mudado pela estrada e pela vila, volta à fazenda,
onde se efetiva a segunda parte do romance, O Retorno. Permeado de tons bíblicotrágicos, a temporalidade se lineariza e encaminha para o pathos. No momento da festa
de sua páscoa, a narrativa do filho pródigo é desconstruída, ocasionando, de fato, no fim
da família por meio das mãos do Pai enfurecido com a descoberta da relação sexual
entre seus filhos.
Para Hatoum, o cerne é que “Lavoura Arcaica fugia do factual, do
circunstancial, e aderia a algo que penso ser importante numa obra literária, a linguagem
muito elaborada que invoca um conteúdo de verdade, uma dimensão humana, profunda
e complexa” (1996, p.20). No cenário literário em que foi publicado, o romance se
4

Ainda que seja o segundo livro escrito, visto que Menina a Caminho foi publicado posteriormente
(1994).
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destacou por trazer um frescor de ares mediterrâneos. Traz uma leitura revigorada de
aspectos existenciais das tensões decorrentes da convivência no lar.
Se conduz, de acordo com Rodrigues, em uma obra que, “sem deixar de ser
prosa, é lírica e trágica ao mesmo tempo, como é ao mesmo tempo uma e fragmentária,
circular e espiral, mítica e histórica” (2006, p.154)5. É uma composição complexa em
que os capítulos variam drasticamente de tamanho e por vezes são escritos em uma só
sequencia, sem pontos. A maneira como estão ordenados não diz respeito a uma
cronologia, mas segue a consciência e fôlego, em que a corporeidade ejacula lirismo
transgressor.
Como Mota observa, “a lei e o desejo, a ordem e a liberdade, as tradições do clã
e a autonomia do indivíduo são os temas que se encarnam nos fios do discurso e
ganham um dinâmico acabamento estético – tornam-se imagens” (2013, p.159). Nesse
evocativo conflito sujeito-grupo, André narra suas frustrações, ideias, percepções e
emoções. Embebido de metáforas bíblicas, sobretudo do Cântico dos Cânticos (MOTA,
2010; 2013; FISCHER, 1991), afronta as imagens patriarcais de ordem, paciência e
comedimento.
Rebate a temperança com a paixão com o intuito de destituir a ordem
previamente estabelecida. É por meio da perversão do discurso paterno, uma mistura
entre os sermões árabes do Avô (falecido antes do iniciar da obra) e a imagética bíblica,
que André intenta alcançar maneiras de se fazer sujeito nas fissuras do ordenamento
patriarcal. Mota propõe que “a verve luciferina do narrador-protagonista fará uma sagaz
apropriação do discurso poético do texto atribuído a Salomão” (2010, p.36) e é esse –
nefasto – uso que o levará a transformar o amor familiar proposto pelo Pai em tesão
incestuoso por Ana – sua irmã.
A tensão inerente à relação sujeito-grupo, cerne do romance, evidencia o resgate
de “um tema arcaico que assola ou preocupa o homem há séculos e promove-o a motivo
geral da história” (VIEIRA, 2007, p.110). Manifestado nas redondezas de uma fazenda
e uma vila em algum lugar de um pretenso interior do país, o drama que decorre no
romance reverbera algo profundamente humano: como se sentir encaixado em um
cosmo que oprime a subjetividade?
Essa espacialidade familiar e próxima se concretiza no romance por meio da
perspectiva de André, que a pessoaliza, vive e perverte. Como Klassen escreve, “o

5

Exceto quando indicado, os destaques são sempre do texto original.
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protagonista, ao construir sua cenografia na medida em que fala, apresenta uma versão
particular do universo do qual é oriundo” (2002, p.12), de modo a revelar as tensões e
contradições do viver o lugar camponês.
Na narração André “apresenta suas reminiscências de forma fragmentada, não
sendo possível identificar o tempo da narrativa, bem como não se pode identificar o
local onde se passa tal história” (SOUZA, 2012, p.32). É um tempo-espaço de tensões,
em que as emoções ditam o ritmo e o lugar no qual a cenografia borda os personagens.
As situações, em que pesam o dever, a tradição e o coletivo, também influenciam na
maneira pela qual o espaço é sentido e reverbera em descrições que relacionam corposujeito ao mundo do romance.
Como comenta Abati, ainda que a fazenda da família seja o espaço físico
recorrente, “as ações também se desenvolvem fora dos seus limites, na estrada, no
prostíbulo, no quarto de pensão, e numa chácara, havendo, ainda, um quarto psicológico
que se abre ao leitor com a narrativa” (ABATI, 1999, p.53). É uma espacialidade de
tensão que se desdobra daquilo que o sujeito-personagem vive. Não há preocupação –
ou importância – em delimitar uma região ou temporalidade específica. A Lavoura é o
lugar e o tempo, Arcaico.
Lavoura Arcaica é um romance, que, como bem aponta Rodrigues, trata do
modo pelo qual “carregaremos sempre conosco, profundamente arraigadas em nosso
ser, características herdadas do meio em que nascemos, qualquer que seja o modo pelo
qual elas nos tenham sido transmitidas, biológica ou culturalmente” (2006, p.97).
Apresenta o modo pela qual o lugar é vivido, sentido e percebido pelo corpo. Ainda que
o sujeito saia do lugar, o lugar não se desprende completamente dele.
André oferece uma perspectiva de lugar que não é um espaço de apego, mas de
vínculos. De destaque na obra estão os laços de ancestralidade, sangue, paixão, ódio,
força, religiosidade, sobrevivência, apego, natureza, corporeidade, imposição, entre
outros; cada qual com suas possibilidades relacionais. É a partir dessas vinculações que
os personagens vão interagir no e com o lugar-Lavoura. Destarte, a questão-problema
que encaminha a pesquisa é de que modo(s) se desvela(m) a(s)dialética(s) sujeito-lugar
na Lavoura Arcaica?
Para responder essa indagação também questiono: Como o lugar íntimo do
personagem André é adensado pelas lógicas e fluxos de poder no contexto comunitáriofamiliar? Quais são os vínculos e as tensões estabelecidos na relação do protagonista
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com seu lugar? Em André, onde as contradições da relação sujeito-corpo transbordam
em espacialidades de tensão?
Ao propor como centro interpretar o lugar a partir dos vínculos e tensões
presentes nas relações estabelecidas entre os personagens na Lavoura Arcaica de
Raduan Nassar, com enfoque na perspectiva do protagonista André, intento decifrar a
experiência estética da obra por meio da Geografia Humanista. Neste esforço de
interpretação da espacialidade diegética do universo da obra, recorro à fenomenologia
existencialista, particularmente à perspectiva de Merleau-Ponty.
De acordo com Coates e Seamon, “the phenomenological researcher attempts to
view a thing in terms of how it would describe itself if it could speak”6 (COATES;
SEAMON, 1984, p.7). Pelos trilhos do lavrar fenomenológico, busco relacionar o
romance por meio do mundo que se abre por meio dele mesmo. Ou seja, relaciono-o
como uma hermenêutica em que compreendo que a leitura é uma via dupla, o leio ao
mesmo tempo em que ele me lê. Essa relação torna-se, portanto, um campo fecundo de
investigação em que tal reversibilidade proporciona o potencial para repensar acerca do
conceito de lugar.
Se “through intersubjective verification – the corroboration of one person’s
subjective accounts with other persons’ – phenomenology attempts to establish
generalizations about human experience”7 (SEAMON, 1979, p.21), pondero que é
oriundo da relação entre minha subjetividade e a de Nassar – manifesta intensamente
em Lavoura Arcaica – que a dissertação se costura como proposição de uma
interpretação para a experiência humana de lugar. Considero, logo, o romance como
campo empírico sob o qual a interpretação se debruça sobre.
Como pondera o fenomenólogo Ramírez, por meio de Merleau-Ponty, “what art
creates is real because, like every other reality, it is something that always surpasses us,
that resists us, and that demands that we apprehend and comprehend it in thoughtful
surrender, in active thought, in re-creation”8 (2010, p.60). Essa perspectiva é manifesta
nesta dissertação na literatura, por meio dessa realidade potencial, de uma recriação
ativa que nela projeta as intencionalidades de quem lê que se desdobra no texto.
“O pesquisador fenomenológico procura ver uma coisa em termos de como ela se descreveria se
pudesse falar” (COATES; SEAMON, 1984, p.7, tradução livre).
7
“por meio de verificação intersubjetiva – a colaboração de uma perspectiva subjetiva de uma pessoa
com outras pessoas, a fenomenologia tenta estabelecer generalizações acerca da experiência humana”
(SEAMON, 1979, p.21, tradução livre).
8
“aquilo que a arte cria é real porque, como qualquer realidade, é algo que sempre vai para além de nós,
que nos resiste, e nos demanda que apreendemos e compreendemos em uma rendição cuidadosa, um
pensamento ativo, em re-criação” (RAMÍREZ, 2010, p.60, tradução livre).
6
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Via experiência estética, como escreve Merleau-Ponty, a arte “deve ter um poder
que faça dela, não existência congelada, mas existência sublimada, e mais verdadeira
que a verdade” (2012, p.121). Ela é um projeto-verdade que busca retratar a liberdade
em sua condição primal, como potência de transformação do mundo via o domínio das
diversas adversidades (MERLEAU-PONTY, 2006) inerentes à condição de ser-nomundo.
Compreender a escrita literária como processo artístico de criação, é entender
que o mundo inerente a cada obra é, por si, uma realidade autocontida. Se “art is a
creation of reality, what art does is create, and what it creates is something real”9
(RAMÍREZ, 2010, p.57), o processo criativo deve ser visto para além de uma
interpretação do mundo. É, assim, uma criação genuína de um outro cosmo relacional a
ser explorado.
Como discorreu também Merleau-Ponty “a arte não é construção, artifício,
relação industriosa a um espaço e a um mundo de fora. É realmente o grito
inarticulado” (2013, p.45), é uma vontade de existência que transcende a materialidade
do objeto gestado. Em conformidade, Nielsen apresenta que “the artwork does not
represent something ‘by-something-else,’ but renders visible ‘something-as-something,’
it has its own presence and obligation”10 (2010, p.355), ela é significativa para além do
artista e deve se portar como um todo perceptivo.
A literatura transcende os relatos de viagem ou a postura de panfletagem,
jornalismo ou regionalismo. Como obra de arte, supera os espaços concretos/absolutos
do cartesianismo, tratando da realidade do (extra)sensível, daquilo que se refere ao ser.
Merleau-Ponty pondera que “as palavras, na arte da prosa, transportam aquele que fala e
aquele que ouve a um universo comum, mas o fazem ao nos arrastarem com elas para
uma significação nova” (2012, p.152), num constante jogo entre significações que
penetra as subjetividades em um constante re-criar.
Para o escritor impressionista Henry James, “a novel is in its broadest definition
a personal, a direct impression of life: that, to begin with, constitutes its value, which is
greater or less according to the intensity of the impression”11 (2005, p.13). Sua teoria da
“arte é uma criação de realidade, o que a arte faz é criar, e o que ela cria é algo real” (RAMÍREZ, 2010,
p.57, tradução livre).
10
“a obra de arte não representa algo ‘como-outra-coisa’, mas torna visível ‘algo-como-algo’, que tem
sua própria presença e obrigação” (NIELSEN, 2010, p.355, tradução livre).
11
“um romance é em sua definição mais ampla uma impressão direta e pessoal da vida: isso, para
começar, constitui seu valor, que pode ser maior ou menor de acordo com a intensidade da impressão”
(JAMES, 2005, p.13, tradução livre).
9
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ficção, que precede entretanto pode dialogar com a perspectiva de Merleau-Ponty,
auxilia na compreensão que o romancista captura a vida em ação, na sua
situacionalidade, por meio de um ato complexo de expressão.
Como melhor expressa o filósofo, os autênticos romances, poemas ou obras de
arte “são indivíduos, quer dizer, seres em que não se pode distinguir a expressão do
expresso, cujo sentido só é acessível por um contato direto, e que irradiam sua
significação sem abandonar seu lugar temporal e espacial” (MERLEAU-PONTY, 2011,
p.201), vivenciados pela experiência estética resultante da relação sujeito-arte-sujeito.
Pela percepção é que posso vir a habitar a obra e acessar/criar as significações que dela
irradiam.
Por essa razão, “the reality to which we return from art has thus been opened and
defined by the work of art itself”12 (RAMÍREZ, 2010, p.57). Ao embarcar na realidade
da arte é impossível que o sujeito retorne igualmente, porque atravessou outros rios e
outros mundos. Os cosmos abertos pela experiência estética são provocações à noção de
liberdade e de vida de quem os experienciam.
Na perspectiva da teoria da ficção de Ronen, “fictional worlds are, by definition,
‘pregnant’ worlds, concrete constellations of objects, and not abstract constructs”13
(2005, p.354). São composições que quando percebidas e habitadas em sua virtualidade
efetiva possibilitam aos sujeitos uma experiência de imersão em outro mundo, também
possível, ainda que naquela ficcionalidade. Contudo, essa ficção transcende irrealidades,
desdobra, de fato, uma experiência de co-dependência sujeito-arte.
Merleau-Ponty traduz essa ideia ao descrever que “ao entrar num cômodo, podese ver que alguma coisa mudou, sem que se saiba dizer o quê. Ao entrar num livro,
sinto que todos os termos mudaram, sem que eu possa dizer o que” (2012, pp.216-217).
Toda experiência estético-literária é derivada do ato perceptivo e depende daquele que
lê. Leitura essa que deve ser entendida como um caminho rumo a outros mundos, mas
que também nos relaciona às experiências concretas da vida cotidiana. Ingressar em
outros cosmos também implica ser mudado, fazer parte desse certo algo que sempre se
transforma.
Em sua especificidade no campo das artes, a “literature opens a world in the
sense that it makes available to readers a richer pool of beliefs, mental attitudes, and
“a realidade para a qual retornamos da arte foi então aberta e definida pela própria obra de arte”
(RAMÍREZ, 2010, p.57, tradução livre).
13
“mundos fictícios são, por definição, mundos ‘grávidos’, constelações concretas de objetos e não
constructos abstratos” (RONEN, 2005, p.354, tradução livre).
12
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moral judgments, as well as more sophisticated scenarios for acting and behaving”14
(VANDEVELDE, 2010, p.191). Ela proporciona uma possibilidade fundante de
vivenciar outros modos de ser e estar no mundo, de se posicionar enquanto sujeito e
compreender as tessituras do existir.
Em decorrência dessa característica e potencial, muitas vezes a literatura é mais
astuta que a ciência para capturar, compreender e decifrar certos aspectos do real. No
movimento constante da realidade, os escritores conseguem transcrever experiências
ativas de ser-no-mundo e também nos transportar para esses universos. Como coloca
Lévy, “science et littérature se complètent et s'enrichissent comme toutes les grandes
créations de l'esprit humain”15 (1997, p.35), ainda que tratem de linguagens diferentes,
são campos que concernem a compreensão do universo em que habitamos.
Para o conhecimento geográfico, o diálogo com a literatura é um fértil campo
que vêm sendo explorado há um longo tempo. Contudo, ainda são poucos os trabalhos
que se desdobram acerca das experiências estéticas dos espaços diegéticos,
transbordados em lugares, paisagens ou territórios. Muito se foi escrito sobre os
regionalismos e acerca da literatura como aporte documental para o geógrafo, mas o
horizonte da ficção também é rico em espacialidades que podem ser estudadas.
Marandola Jr. e Oliveira propõem que “com a imaginação artística, os possíveis
mundos reais e fictícios assumem contornos, descrições e representações dependendo
dos olhares e das cores da interpretação da leitura e da escrita” (2009, p.492). Ao
geógrafo cabe derivar sobre esse mar e se aventurar rumo às ligações entre as duas
linguagens. As descrições e percepções desenvolvidas na conjuntura delas podem elevar
e provocar o pesquisador a repensar os conceitos estabelecidos.
Gratão evoca que “o geógrafo necessita abrir os livros, os olhos e as janelas para
outros horizontes de saberes” (2010, p.312), para sentir os diversos mundos que
rodeiam-no. Por meio do diálogo com a literatura é possível alcançar uma geografia que
releve as intensidades emotivas dos fenômenos espaciais e reflita sobre o habitar
humano em sua diversidade de escalas.
Na linguagem artística pode-se ir para além do regime do factual ou do objetivo
cultuado por uma ciência positiva. Como colocou Tuan, “a literary work implies, even
“literatura abre um mundo no sentido que ela torna disponível para os leitores uma rica gama de
crenças, atitudes mentais, e julgamentos morais, assim como cenários mais sofisticados para agir e
comportar-se”. (VANDEVELDE, 2010, p.191, tradução livre).
15
“ciência e literatura se complementam e se enriquecem como todas as grandes criações do espírito
humano” (LÉVY, 1997, p.35, tradução livre).
14
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when it appears to be simply stating; whereas a scientific work – with its narrowly
defined goal – should only attempt to state”16 (1978, p.198). No mesmo nexo, Lévy
propõe que “la littérature joue sur le registre de l'implicite, un domaine implicite
reposant sur une base d'interconnaissance et d'intercompréhension avec le lecteur”17
(1997, p.30). É a ciência – humana(ista) – que precisa desflorar sua perspectiva para
alcançar as invisibilidades da trama social e alcançar um conhecimento que possa se
fazer relevante (ALMEIDA, 2013).
Compreender o implícito que vai para além do estabelecido e posto pela
materialidade ou objetividade de um mundo pretensamente concreto envolve criar. É
um empolgante envolvimento com nexos de sentido que se desdobra pela compreensão
de núcleos de ideias que nos transcendem. Dialogizar saberes científicos-artísticos exige
a compreensão de que:
O que é insubstituível na obra de arte – o que faz dela não apenas
uma ocasião de prazer, mas um órgão do espírito que encontra sua
analogia em todo pensamento filosófico ou político se for produtivo –
é que ela contém, melhor do que ideias, matrizes de ideias; ela nos
fornece emblemas cujo sentido jamais acabaremos de desenvolver, e,
justamente porque se instala e nos instala num mundo do qual não
temos a chave, ela nos ensina a ver e nos faz pensar como nenhuma
obra analítica pode fazê-lo, porque nenhuma análise pode descobrir
num objeto outra coisa se não o que nele pusemos (MERLEAUPONTY, 2012, p.157).

Por meio dessas matrizes de ideias é possível decifrar espaços que se instalam
para além do meu existir e entrar em contato com outras subjetividades. A obra de arte é
singular em conteúdos-implícitos que contém, portanto, matrizes-espaços em que é
possível se aventurar. É fundamental, logo, se jogar rumo experiências que possibilitam
“um (des)cobrir experiencial e vivencial que (des)vela as ‘coisas mesmas’ no espaço
existencial. Um ato de (a)ventura geográfica que desafia o traçado dos caminhos
formais da geografia” (GRATÃO, 2010, p.313). Como sugere esta autora, é um diálogo
com esse universo simbólico que não necessariamente representa ou nega a realidade, a
considerar, como Ramírez, que a “art creates all this”18 (RAMÍREZ, 2010, p.58).

“A obra literária implica, mesmo quando ela parece estar simplesmente constatar; enquanto o trabalho
científico – com seu objetivo definido estritamente – deveria apenas intentar constatar” (TUAN, 1978,
p.198, tradução livre).
17
“A literatura joga com o registro do implícito, um domínio implícito que repousa na base de
conhecimentos recíprocos e da compreensão mútua com o leitor” (LÉVY, 1997, p.30, tradução livre).
18
“arte cria tudo isso” (RAMÍREZ, 2010, p.58, tradução livre).
16

23

Porque “artists exploit the communicative possibilities inherent in the medium as
such (i.e. its ‘underlying conditions’) with specific materials, tools and techniques, to
communicate thoughts, feelings and perceptions in a work of art”19 (HYMAN, 2015,
p.205) podemos tratar de um fértil diálogo geoliterário. As ferramentas do escritor na
lavra do romance são arcabouços significativos para a escavação de uma realidade que
se esboça em espacialidades intimas e de difícil apreensão pelos processos científicos
convencionais.
Explorar esse campo fecundo de geografias existenciais envolve compreender
que é necessário ir para além do circunstancial. O texto literário, segundo Antonello,
“como uma reelaboração da realidade, constitui um potencial para a apreensão da
produção espacial ao permitir a compreensão das relações socioespaciais, tanto no plano
do pensamento objetivo/racional, como no plano da subjetividade” (2010, p.171). Na
convergência re-criativa do real, o literário efetiva-se como uma forma de apreender a
experiência espacial humana.
Contudo, como salienta Soares, é um trabalho “desafiador, visto que qualquer
texto se constitui com reprodução não da escrita, mas da leitura, já que o sentido escrito
não está no próprio texto, mas sim no texto que cada leitor vai criar” (2010, p.191).
Nessa reciprocidade inerente ao meio artístico a ser interpretado pela geografia, são
criados novos (con)textos nos quais afloram diferentes dimensões da subjetividade e
espacialidade.
Se “nas manifestações artísticas estão inscritas geografias da mesma forma que
foram necessárias geografias para concebê-las” (MARANDOLA JR, 2010a, p.22), há,
como escreveu Merleau-Ponty (2014), uma reversibilidade relacional. Nessa
geograficidade que aflora na criação literária, são concebidos sentidos espaciais que
transbordam em elementos passíveis de interpretação geográfica.
Como discorrem Marandola Jr. e Gratão, “toda obra humana, material ou não,
possui uma dimensão espacial inerente e inalienável, que não é mero receptáculo ou
palco da ação humana” (2010, p.9). Resulta e é resultante de uma relação existencial de
ser no mundo que tem base tópica. Os espaços narrados, descritos, sentidos e
vivenciados na literatura são percorridos pelos personagens, narradores e leitores e re-

“Artistas exploram as possibilidades comunicativas inerentes ao meio como tal (por exemplo, suas
‘condições implícitas’) com especificidades de materiais, ferramentas e técnicas, para comunicar
pensamentos, sentimentos e percepções em uma obra de arte” (HYMAN, 2015, p.205, tradução livre).
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criam significados diversos que possibilitam reflexões acerca do próprio pensamento
geográfico.
A linguagem poética que emana na criatividade literária é rica em metáforas
espaciais ou da natureza. Se “poetics operate as fully at the level of the sentence as they
do the entire narrative; they simultaneously emerge from outside and inside the text,
from the readers as much as from the writer and the different spaces these inhabit”20
(SAUNDERS, 2010, p.449), significa que emergem de uma relação recíproca que cria,
no ato emancipador de leitura, novas espacialidades. Elas se compõem em poéticas de
realidades geográficas diversas.
Mais que retratar ou representar regiões, a literatura cria espacialidades próprias
que ditam a coerência interna de cada obra. Como Richardson discorre, o espaço
literário é “both a moral space and a socially produced space, and the experience of
literature is always invested with the significances attendant on the collective and
concrete dimensions of our existence”21 (2015a, p.54). Por se tratar de uma experiência
dotada de subjetividade, diz respeito a dimensão mais ampla que é a existência.
O esforço da dissertação que se costura nas próximas páginas é efetivar um
estudo de geografia literária. Como Almeida propôs, “a geografia literária tenta,
preferencialmente, fornecer uma interpretação do texto literário baseando-se em
categorias, conceitos e análises geográficas, nos quais até o aspecto social é
incorporado” (2010, p.142). Pelos conceitos desenvolvidos historicamente no contexto
do pensamento geográfico, viso desvelar as espacialidades (in)tensas que pulsam e
sobrepujam na Lavoura Arcaica de Raduan.
Visto que, como coloca Richardson, todo “artistic product that articulates some
aspect of human spatiality is bound to articulate not just one feature having to do with
space or place but, typically, several such dimensions”22 (2015b, p.232), propus-me a
velejar pelo mar aberto pela obra em busca dos sentidos e vínculos de lugar que se
estabelecem pelas relações entre os personagens. As maneiras pelas quais André sente e
vive a Lavoura expande um significativo leque interpretativo de geograficidades.
“as poéticas operam tão inteiramente no nível da sentença como na totalidade da narrativa; elas
simultaneamente emergem de dentro e fora do texto, tanto dos leitores quando do escritor e os diferentes
espaços que eles habitam” (SAUNDERS, 2010, p.449, tradução livre).
21
“tanto um espaço moral quanto socialmente produzido, e a experiência literária é sempre investida da
significância presente nas dimensões concretas e coletivas de nossa experiência” (RICHARDSON, 2015a,
p.54, tradução livre).
22
“produto artístico que articula algum aspecto da espacialidade humana está fadado a não articular
apenas um elemento relacionado ao espaço ou lugar, mas, tipicamente, variadas dessas dimensões”
(RICHARDSON, 2015b, p.232, tradução livre)
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Creio que a provocação de Casey é significativa ao apontar que existe uma
“growing conviction that philosophy is the concern of the geographer as well, or more
exactly that philosophy and geography now need each other — especially when it
comes to matters of place and space”23 (CASEY, 2001, p.403). Essa importante seara de
lavorar o conceito de lugar exigiu um diálogo permanente com o conhecimento
filosófico em dialogia com a virtualidade da ciência.
De acordo com Imazato, “the intellectual sources of such humanistic geography
can be distinguished in two directions: humanities and social sciences. The former was
mainly advanced by Tuan and Relph”24 (2007, p.513), que se aproximaram de temas da
psicologia, arquitetura, filosofia e artes. Ainda que com divergências, os dois geógrafos
anglo-saxões evocam a discussão do espaço para além daquilo que é aparente e visível.
Para Tuan, a preocupação do geógrafo “é esclarecer o significado dos conceitos,
dos símbolos e das aspirações, à medida que dizem respeito ao espaço e ao lugar”
(1982a, p.162) para construir um arcabouço acerca da experiência espacial humana.
Pelo seu pensamento, fundamentado na fenomenologia poética de Bachelard, os
procedimentos interpretativos dos geógrafos são pautados em observações acerca da
maneira como o espaço habitado se define por meio das humanidades.
Nas formulações em que se embasa Tuan (2013), o espaço abstrato, geométrico
e matemático, é transcendido pelos sentidos humanos que o habitam (BACHELARD,
2008). Sua perspectiva se enquadra na concepção de que “uma simples imagem, se for
nova, abre um mundo. Visto das mil janelas do imaginário, o mundo é mutável”
(BACHELARD, 2008, p.143), investida que proporcionou possibilidade de interpretar
as poéticas do espaço por meio do lugar. Destarte, pela leitura fenomenológica do
mundo, o nexo é analisar como os espaços indiferenciados e abstratos se transformam
em lugares (TUAN, 2013).
Para além da concepção de método, se desdobrou de um esforço em
compreender o arcabouço conceitual da fenomenologia como maneira de talhar formas
de reflexão acerca do lugar. Para efetivar essa proposta, em primeiro momento, me
dediquei a leitura das temáticas geográficas, filosóficas e literárias daquilo que foi
abordado. Pautado no constante diálogo com o referencial teórico-bibliográfico, busquei
“crescente convicção de que a filosofia também concerne aos geógrafos, ou mais exatamente de que
filosofia e geografia agora precisam uma da outra – especialmente quando se trata de assuntos de lugar e
espaço” (CASEY, 2001, p.403, tradução livre).
24
“As fontes intelectuais dessa Geografia Humanista podem ser distinguidas em duas direções: das
humanidades e das ciências sociais. A primeira foi avançada primordialmente por Tuan e Relph.”
(IMAZATO, 2007, p.513, tradução livre).
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realizar um trabalho sistemático em torno da Geografia Cultural e Humanista, com
enfoque pela perspectiva da Fenomenologia Existencialista.
Considerando o embasamento filosófico da pesquisa, foi realizado um processo de
imersão na obra de Raduan Nassar, período no qual foram realizadas leituras intensas do
texto a ser decifrado. Parte significativa de tempo foi alocada na interpretação de entrevistas
com o autor já publicadas, pois por meio delas pude imergir no seu modo de pensar e
propor uma releitura geográfica que também abarque suas intencionalidades.
Pondero que o processo fundante foi o embarcar em uma jornada introspectiva
pelo mundo dos personagens da obra, na qual realizei leituras atentas à procura dos
trechos em que o lugar é evocado. Por meio do navio-mundo que é o romance, pude
viajar por projeção e imersão na lavoura e viver as temporalidades arcaicas das
confidências de André. Isso se desdobra respaldado em o que Casey, pela via da
fenomenologia da experiência estética de Dufrenne e Merleau-Ponty, propõe ao colocar
que:
The spectator’s subjectivity is also contained in the same world—not
by psychological projection, but by an inhabitation or immersion in
this world that is at once affective and expressive. Creator and
spectator rejoin, and another dichotomy is dissolved, when each
comes to feel and express him/herself in the world of the work25
(CASEY, 2010, p.4).

Porquanto me projeto e me deixo levar pelas palavras, sentidos e mundos da
narrativa, os sentimentos afloram de modo a aproximar-me do protagonista e
empaticamente compreender sua perspectiva existencial. Nas veias luciferinas das
constantes efervescências poéticas em que o protagonista se pronuncia sobre sua relação
com a Lavoura evidenciou-se seus sentidos de lugar, assim como as possibilidades
(in)tensas de leitura da dialética sujeito-lugar.
Gallagher ressalta que “in reading a novel, I may not have a role to play as
myself; or I may modulate my self-narrative to fit an appropriate role within the
alternative reality”26 (2015, p.131). Isso significa que, nessa imersão, me coloco no
universo arcaico por meio de minha subjetividade. Essa permeabilidade possibilita a

“A subjetividade do espectador também é contida no mesmo mundo – não por projeção psicológica,
mas por uma habitação ou imersão nesse mundo que é, de uma só vez, afetivo e expressivo. Criador e
expectador são reunidos, e outra dicotomia é dissolvida, quando cada um passa a sentir e se expressar no
mundo da obra” (CASEY, 2010, p.4, tradução livre).
26
“Ao ler um romance, posso não ter uma papel para atuar como eu mesmo; ou eu posso modular minha
auto-narrativa para se adaptar a um papel nessa realidade alternativa” (GALLAGHER, 2015, p.131,
tradução livre).
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seleção e comparação de partes da obra, em que foram considerados os momentos de
tensão e os respectivos atos de irreverências deles derivados com fins de compreensão
dos lugares por meio dos vínculos relacionais.
Como as próprias leituras são atos criadores, esse texto cede dessa vontade de
poiésis. De modo a possibilitar reflexões e hermenêuticas a partir do conceito de lugar,
pensando na perspectiva e nas relações de André, assinalo possibilidades evocativas da
escrita que dialogizam com o que Gratão propõe quando ressalta vislumbrar “caminhos
que nos (en)levam ao fazer uma geografia que se pensa, experiência e sonha; que se cria
e recria colocando-nos no mundo: um estado de alma; uma entrega como o universo
poético” (2016, p.154). É um constante fazer-se que embebeda-se de ergon para
alcançar uma realidade densa, complexa e imaginativa.
É um evocativo que intenta seguir trilhas convergentes no caminho proposto por
Marandola Jr., ao vislumbrar que o caminho de “uma escrita fenomenológica,
especialmente no contexto da geografia, é a de um texto que esteja na proximidade com
a mundanidade, ou seja, com a própria geograficidade” (2016, p.145). Busca ser um
texto que, embora rico em conteúdo metafórico, dialoga conceitual e categoricamente
com o pensamento geográfico e procura transitar pelo literário-filosófico.
Para colaborar nesta prosa fenomênica, trafego na arquitetura de esquemas,
ilustrações e diagramas que se embasam nas experiências dos sujeitos-personagens, com
foco ao protagonista. Pela maneira em que se apresentam os locais, objetos e sentidos
espacializados, foram reconstituídas determinadas matrizes de ideias em outras
linguagens artísticas.
Desenhos, ilustrações e poemas concretos autorais intentam desvelar as
experiências de lugares vivenciadas pelos personagens e explicitar seus nexos de ser-nomundo. Essa faceta caminha conjuntamente de uma vontade que emerge das geografias
criativas, como retrata Hawkings:
Geography’s recent creative (re)turn has seen scholars across the
discipline coming to embrace creative geographical methods –
including visual art, image-making, creative writing, performance
techniques – both as the means through which research can proceed
and by which it can be communicated and presented27 (HAWKINGS,
2015, p.248).

“O (re)torno recente à Geografia criativa têm visto estudiosos de toda a disciplina virem a adotar
métodos geográficos criativos – a incluir arte visual, produção imagética, escrita criativa, técnicas
performáticas – tanto como meio pelo qual a pesquisa pode ser realizada e como pode ser comunicada e
apresentada.” (HAWKINGS, 2015, p.248, tradução livre).
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Por meio desse logos propositivo de rompimento com barreiras disciplinares
positivistas, intento desconstruir lógicas previamente estabelecidas do proceder
científico para alcançar novas formas de apresentar, performar e pensar o lugar na
condição de conceito geográfico. Eshun e Madge colaboram para pensar esse contexto
ao discorrer que “the creative (re)turn in geography has the potential to animate cultural
geography, prising it open to a pluriversal perspective in which many worlds belong”28
(2016, p.6).
Essa proposta instiga uma abordagem cultural que não se fecha nela mesma, que
propõe a geografia como uma forma ampla de ler e decifrar o mundo. Recorrer a prática
artística permite criar respostas mais eficientes ao dinâmico movimento da realidade,
que se transforma, adensa e inscreve nas entrelinhas do existir. Como Bauch apresenta,
a “artistic practice must meet cultural geography if relational ontology is to survive in
its spatial manifestations”29 (2015, p.3). Deve, portanto, estabelecer um campo em que
arte e ciência se juntam para conseguir superar suas limitações e emancipar o
pensamento geográfico.
Almeida percorre nesta direção ao sugerir que “penetrar o invisível, fazer visível
o invisível, parecia ser uma habilidade reservada à poesia, à pintura, à escultura etc. A
geografia, porém, está demonstrando também ter este dom” (2013, p.49). Por meio
dessa possibilidade, principiam-se meios de estripar as vísceras das invisibilidades e
intangibilidades da experiência de lugar, dada sua realidade e teluridade geográficas.
Neste sentido, o texto foi semeado em quatro capítulos que se dividem
tematicamente. Cada qual trata de um itinerário argumentativo que possa levar-me a
exegese. A intenção foi fugir de uma abordagem cronológica, visto que a obra também é
fragmentada, não-linear. O conceito de lugar e suas diferentes possibilidades de
compreensão da realidade explorada no mundo-lavoura vivenciado por André emana
como fio de Ariadne para bordar a dissertação.
O primeiro, Os trigos a lavrar: “a terra, o trigo, o pão a mesa, a família (a
terra)” é um esforço de análise do modo de vida camponês e dos diversos mundos da
moral que se expandem no lugar. A lógica que conduz a discussão são as
temporalidades arcaicas que efetivam a ordem hegemônica na Lavoura, materializadas
“o (re)torno criativo em geografia tem o potencial para animar a geografia cultural, rompendo-a aberta
para uma perspectiva pluriuniversal a que pertencem muitos mundos” (ESHUN; MADGE, 2016, p.6,
tradução livre).
29
“prática artística precisa se juntar à geografia cultural se a ontologia relacional for sobreviver em suas
manifestações espaciais” (BAUCH, 2015, p.3, tradução livre).
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na presença etérea do Avô que se desdobra em Iohána (o Pai) e posteriormente em
Pedro. Seu objetivo é caracterizar os nexos do lugar por intermédio das tensões que se
desdobram das imposições do lugar camponês.
Em seguida, Vínculos e sentidos de lugar: “estamos sempre voltando para
casa” aborda as fissuras que se fazem no processo de individuação efetivado pelas
subjetividades que habitam a mesa dos sermões. O conflito afeto-refreamento, ordemsentimento é abordado por meio da separação do tronco familiar efetivada pela
silenciosa revolta da Mãe, que transcende em André, Ana e Lula. Nesse esforço de uma
geografia das emoções também mapeamos os macrocosmos relacionais da obra,
manifestos na lavoura, estrada e vila.
Com a finalidade de identificar os diversos sentidos de lugar desenvolvidos em
André por meio de seus vínculos relacionais, “O retorno” na condição de ruptura no
lugar: “a prodigalidade também existia em nossa casa” evidencia essa contradição
fundante na maneira que o protagonista se vincula ao lar. Pelas experiências de ser-nomundo, diversificadas pelos cosmos que habitou, traça uma geografia pessoal que
ultrapassa as fronteiras da casa e cria situações de incomodo que protagonizam uma
análise do modo de existir no lugar.
No último capítulo, “Tinha corredores confusos a nossa casa”: contradições e
tensões na dialética sujeito-lugar trato com maior profundidade das espacialidades
(in)tensas que decorrem das relações limítrofes estabelecidas na obra. A lavoura, em
sua multiplicidade e poética vivida pelo corpo do sujeito-personagem, protagoniza a
discussão acerca dos microcosmos existenciais que permeiam a narrativa. Sexualidade,
raiva e telúridade são percursos adotados para a compreensão do lugar como um nodo
relacional humano que também é dotado de angústias.
Bordados em conjunto, buscam desvelar propostas diversas de compreensão das
espacialidades do hodierno em sua dimensão mais humana e carnal. Lavro, com as
palavras-sementes da poética nassarniana, uma proposta de eisegese desses “enxertos de
várias geografias” (NASSAR, 1985, p.89). Nas vísceras daquilo que faz o sujeito ser
humano, arremato uma dissertação que quer se fazer convite à reflexão sobre as
contradições do existir no lugar.
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CAPÍTULO 1 – OS TRIGOS A LAVRAR: “A TERRA, O TRIGO, O PÃO A
MESA, A FAMÍLIA (A TERRA)”
Nos caminhos de uma geograficidade originária, de raízes em uma poética de
gênesis, são centrais as imagens relativas à terra. Essa conexão alicerça as bases pelas
quais o humano se constrói na condição de possibilidade de ser. No espírito telúrico que
habita as relações que os sujeitos estabelecem no âmbito de suas vivências existem elos
que transcendem a mortalidade inerente a cada um e criam modos de viver o espaço.
Por meio do plantar, colher e comer lavra-se mais do que o campo. São corpos,
lugares e seres que, na condição de entes, são cultivados em um ciclo constante que
compõe o existir. Nessa dança, conformam-se metáforas de um existir dotado de
vontades, desejos e necessidades que raramente se coincidem. Sobreposições e
contradições que transitam por aquilo que faz parte da condição de ser humano,
enlevam sentimentos e perspectivas acerca de um mundo que se abre para além do
olhar.
Nas intangibilidades constituídas por essa lógica do lavrar, são semeadas
poéticas de um tronco que nasce daquilo que há de mais sólido no cosmo habitado: o
chão em que se pisa. Intermediado desse contato, o lugar é arquitetado pelas substâncias
que mediam a relação do homem com esse meio. O trigo, que ressalta a fertilidade,
evoca os laços do grupo que se constitui nessa ciclicidade inexorável. Da mesma forma,
o grupo – núcleo, família, clã – tece a trama de um universo que pretende-se fazer
verdade pelas ações.
Dessas compreensões, mundos telúricos que se constituem pelas temporalidades
que somam-se ao existir erguem as fundações da ciclicidade que virá a lavrar o lugar em
sua constante relação com o sujeito. Ao arar as imagens poéticas, o tempo constitui
célula-base para que as diversas experiências sejam vivenciadas e estabeleçam a
maneira pela qual formar-se-á as relações lugar-terra-sujeito, assim como as opressões
advindas de seus ciclos.
1.1 – Da terra à terra (família): nexos camponeses no lugar-lavoura
Traço marcante da obra, a família camponesa é apresentada na Lavoura Arcaica
como um núcleo patriarcal que se aglomera em torno das lógicas de trabalho na terra.
Esse elemento, particularmente telúrico, destaca uma realidade geográfica densa em que
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o lugar se soma por nexos de campesinidade relevante. É um contexto em que o modo
de vida está diretamente atrelado ao meio em que o grupo reside.
Remonta, como Dardel discorre, à noção de que “a ‘situação’ de um homem
supõe um ‘espaço’ onde ele ‘se move’; um conjunto de relações e de trocas; direções e
distâncias que fixam de algum modo o lugar de sua existência” (2011, p.14). A lida do
campo, o constante lavrar e tratar dos animais estabelece relações entre esses sujeitos e
arquiteta espaços a serem habitados.
Compreendo que é preciso interpretar a campesinidade como um modo de viver
pautado fundamentalmente em sua geograficidade. Na condição de humanos, “cada um
tem seu lugar. Assim sendo, onde vivemos, nossa residência, nosso bairro inteiro, se
tornam um lugar para nós” (OLIVEIRA, 2014, p.11). No que se refere aos grupos
camponeses, se relaciona diretamente à experiência do residir na proximidade com a
natureza, de modo que essa proximidade irá definir centros de significação e percepção
de outros espaços.
Tuan, em uma perspectiva mais ampla, sugere que “peasants establish intimate
bonds with the land: that one must labor hard to survive is an accepted truth that is
transformed into a proprietary and pious sentiment toward Mother Earth”30 (TUAN,
1982b, p.17). Essa conexão inerente aos meios de sobrevivência invoca um modo de
saborear o mundo e fixar seus lugares. É necessário, para a permanência na terra, que o
sujeito consiga dialogar com os anseios da natureza.
Em súplica a Ana, André evoca essa apreciação e relata – ainda que irônico –
sobre a maneira pela qual esses conhecimentos afloram em seu horizonte existencial:
“sei ouvir os apelos da terra em cada momento, sei apaziguá-los quando possível, sei
como dar a ela o vigor pra qualquer cultura, e embora respeitando o seu descanso, vou
fazer como diz o pai que cada palmo de chão aqui produza” (NASSAR, 1989, p.119).
Essa experiência de lugar substancializada em saber retrata minucias de um viver que
exige labor exíguo.
Como ordenamento ético centrado no grupo familiar, a terra a ser semeada
transcende a situação de provedora de meios de vida. Ela é um núcleo de significações
em que os sujeitos se projetam rumo à sua geograficidade. A terra, como André retrata,
é aquela que apela para ser laborada por suas mãos, estabelecendo relação que indica

“Camponeses estabelecem vínculos íntimos com a terra: a necessidade de laborar duramente para
sobreviver é uma verdade aceita que é transformada em um sentimento proprietário e pio em direção à
Mãe Terra” (TUAN, 1982b, p.17, tradução livre).
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reciprocidade. Retrata uma cumplicidade natureza-homem que supera a dicotomia da
ciência ocidental. Isso compõe, como colocaria Dardel (2011), um horizonte telúrico
definidor das espacialidades vividas pelos sujeitos. Se, segundo o autor,
A realidade geográfica é, para o homem, então, o lugar onde ele está,
os lugares de sua infância, o ambiente que atrai sua presença, Terras
que ele pisa ou onde ele trabalha, o horizonte do seu vale, ou sua rua,
ou seu bairro, seus deslocamentos cotidianos através da cidade. A
realidade geográfica exige, às vezes duramente, o trabalho e o
sofrimento dos homens (DARDEL, 2011, p. 34).

Ainda que se configure como um cosmo tenso, em que há as dificuldades do
lavrar e colher, é a terra-lavoura que compõe a realidade geográfica campesina,
compreendida como lócus de seu modo de vida. Ser camponês denota reciprocamente
uma necessária base espacial, um lugar camponês. Como discorre Tuan, campesinos
são “place-centered and rooted in land, homestead and tradition”31 (2012a, p.32), tão
frutos desse arar quanto àquilo o que semeiam.
Nesse desdobramento significativo, o trabalhar com a natureza exerce modos de
viver e ser que recriam sentidos para as geograficidades do cotidiano. Merleau-Ponty
incorre que “vive-se no imaginário também, e também no ideal” (2015, p.73), mais que
terra, é situação que transborda em perspectivas de decifrar os ciclos da natureza que os
cerca. Envolve o lugar de seus projetos e sonhos de vida, de modo a se projetar para
além do presente ou passado, ainda que permeada pela tradição.
Embasados em Brandão, Woortmann e Woortmann sugerem que “o camponês
não deve ser visto apenas como trabalhador, como é usualmente tratado, mas também
como um ser que sonha, ama, se diverte, que possui não apenas braços mas também
alma e coração” (1993, p.128). Na condição de campesino, deve ser compreendido
como um empreendedor do relacional natureza-homem que incorre na criação de
realidades geográficas significativas em sentidos e metáforas para essa temporalidade
cíclica em que sua vida se desdobra.
Sua ação sobre a terra, mesmo quando mediada pelas ferramentas de trabalho,
resulta em uma produção que supera os meios de vida (lidos como possibilidade de
subsistência na teoria marxista, como Brandão (1993) ressalta), de modo a alcançar uma
metamorfose do meio natural em cultural-natural. Gesta uma imagética significativa que
evoca um sonhar que se coloca no mundo que emerge de sua geograficidade.
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“lugares-centrados e enraizados na terra, propriedade e tradição” (TUAN, 2012a, p.32, tradução livre).
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Ainda quando o modo de vida transforma as vivências daquilo que é elencado
como natureza, relaciona-se a maneira como nesse processo “não suprimimos os nossos
vínculos com o tempo e com o espaço; bem mais do que isso, nós os utilizamos”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p.73). Gesta-se, nessa terra que aparenta apelar aos
homens, uma imaginação de ordem espacial que faz do lugar camponês uma
possibilidade coletiva de vivência.
Em acordo, Tuan pondera que a “culture is a physical process that changes
nature”32 (1995, p.6), no sentido em que é a transfiguração daquilo que define a
realidade geográfica que ocasiona em práticas culturais significativas. Sempre em
movimento, os valores que são acarretados pelo modo de vida camponês não são
estáticos, mesmo que pautados em tradição.
Na perspectiva da Lavoura Arcaica, é significativa a atenção que Iohána (o Pai),
Pedro e André desdobram acerca da situação geográfica de seu modo de vida. Acontece
que sua essência é pautada na condição camponesa em que, como Woortmann aponta,
“vê-se a terra, não como natureza sobre a qual se projeta o trabalho de um grupo
doméstico, mas como patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que constrói
a família enquanto valor” (1990, p.12). Ela é patrimônio ou dádiva divina
(WOORTMANN, 1990) e também por essa razão deve ser compreendida como uma
transformação (i)material da realidade natural que também faz dela aporte ético, estético
e cultural do camponês.
Quando concordo que “o mundo percebido seria o fundo sempre pressuposto por
toda racionalidade, todo valor e toda existência” (MERLEAU-PONTY, 2015, p.32),
correlaciono a relação profícua do trabalho doméstico que recria em constante
movimento a própria família e estabelece um modo de ser e estar definidor da
geograficidade camponesa. Por meio de alicerce Merleau-pontiano, Seamon sugere que
“we are literally immersed in our geographical world, and this immersion is the primal
core of dwelling” (1979, p.162)33 e essa imersão é que emancipa o sujeito e o projeta
como centro desse modo de vida.
Na densidade relacional do trabalho camponês, há uma transcendência
significativa das condições materiais por meio das mediações perceptivas que interagem
com sua existência no mundo. Como Tuan afirma, “peasant farmers are rarely seen as

“cultura é um processo físico que transforma a natureza” (TUAN, 1995, p.6, tradução livre).
“Estamos literalmente imersos em nosso mundo geográfico, e essa imersão é o núcleo primal do
habitar” (SEAMON, 1979, p.162, tradução livre).
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working against nature, altering it by force. They belong there, and what they do is an
artful extension of nature’s own essence”34 (1995, pp.219-220), é uma relação intíma
em que propriedade e terra se costuram em meio a uma trama de elementos que
compõem um panorama significativo de seu ser.
Há uma perspectiva, como discorre Woortman, de entendimento da “terra como
propriedade de Deus, tornando-se o homem seu dono legitimo apenas através do
trabalho” (1990, p.18). A emanar dessa lógica do divino, é justamente o espírito do
trabalho na condição de um ente ético-estético que legitima a permanência na terra e
propriedade. É uma perspectiva em que, como reflete o Pai no momento do retorno de
André na segunda metade do Romance: “uns poucos dias de trabalho ao lado de teus
irmãos hão quebrar o orgulho da tua palavra, te devolvendo depressa a saúde de que
você precisa” (NASSAR, 1989, p.159-160).
A resposta-sermão paterna implica na percepção de que o labor é aquilo que
possibilita a transcendência do homem, que é tanto saúde quanto dever. O orgulho de
que fala o patriarca seria um desdobramento da falta de paciência com a lavra da terra e
com os irmãos. Como Woortmaan ressalta, na lógica camponesa “o significado da terra
é o significado do trabalho e o trabalho é o significado da família, como o é, igualmente,
a terra enquanto patrimônio. Mais que objeto de trabalho, a terra é o espaço da família”
(1990, p.43), que se compõe por meio do estabelecimento das relações entre os
membros do núcleo.
Trabalhar na lida ao lado dos irmãos, como sugere na fala, é dignificar-se junto a
família, deixar com que essa geograficidade uníssona perpasse seu corpo e execute as
tarefas moralmente impostas. Ao mesmo tempo, a metáfora de quebrar indica a força da
palavra e da necessidade ética do trabalho que une o grupo familiar. A terra é o que
localiza e o sujeito camponês, é o que faz com que exista um lugar para o campesinato
em seus diversos níveis e tramas de campesinidade.
É evidente, como discorre o autor que “existem certas categorias comuns às
sociedades camponesas em geral, como terra, família e trabalho” (WOORTMANN,
1990, p.23), ou seja, certa essência daquilo que compõe o camponês, como também
sugere Tuan (1982, 1995, 2012a). No que concerne essa aglutinação que saliento na

“Camponeses são raramente vistos trabalhando contra a natureza, alterando-a pela força. Eles
pertencem-na, e o que eles fazem uma extensão artística da própria essência da natureza” (TUAN, 1995,
pp.219-220, tradução livre).
34
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figura 1, a campesinidade é o elemento aglomerador que efetiva a intersecção entre os
domínios do modo de vida.

Terra

Campesinidade

Família

Trabalho

Figura 1: Elementos definidores da campesinidade.
Org.: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Baseado em BRANDÃO (1993); CÂNDIDO (2010);
TUAN (1982, 1995, 2012a); WOORTMANN (1990) e WOORTMANN & WOORTMANN
(1993).

Na condição exposta, qualquer um dos três elementos pode ser posto em uma
situação de reversibilidade: a família é terra; o trabalho é família; a terra é trabalho; e
assim por diante. Essa mutabilidade expressa uma essência camponesa que deve ser lida
em seu constante movimento, na maneira pela qual cada povo ou grupo se apresenta. Na
forma exposta na Lavoura Arcaica, é um grupo tradicional em que a indissociabilidade
dos componentes é chamada a todo momento, a visar o fortalecimento daquilo que
compõe sua vida.
É salutar que, seja em uma dimensão clássica, como no romance, seja
contemporânea, qualquer um dos três elementos apresentam significativo evocativo
espacial. Isso retrata que é uma geograficidade centralizadora do existir e que organiza a
percepção do espaço vivido. Como ressalta Relph, pautado em Dardel, “geographical
experience begins in places and reaches out across spaces to landscapes and the regions
of existence”35 (RELPH, 1985, p.27), ou seja, a campesinidade sempre em voga nos

“experiência geográfica começa em lugares e se estende por meio de espaços para paisagens e regiões
da existência” (RELPH, 1985, p.27, tradução livre).
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discursos do Pai também é um modo de experiência geográfica que se expande rumo ao
mundo e dá lugar à família.
Como Woortmann e Woortmann discorrem de maneira significativa, para os
camponeses, “como em qualquer outro grupo, a casa é mais que uma edificação; ela é
também uma unidade simbólica” (1993, p.107). Ela encarna o braço fraterno e teso dos
trabalhadores da terra, é uma coluna de nexos familiares em que se corporificam os
signos do grupo sanguíneo. É o lugar de origem dos sonhos, mais que isso é um dos elos
fundamentais da permanência de um projeto coletivo.
Também no diálogo-confronto de André com Iohána perante seu retorno, o
patriarca prega que: “Todos nós sabemos como se comporta cada um em casa: eu e tua
mãe vivemos sempre para vocês, o irmão para o irmão, nunca faltou, a quem
necessitasse, o apoio da família!” (NASSAR, 1989, p.165). Alude à associação
necessária e constante da casa como fundamento da realidade geográfica familiar e
núcleo daquilo que nutre a vida camponesa. Não há algo que falte porque a casa se
basta.
Compreendo uma visão rica em perspectivas de geograficidade, como trata
Dardel (2011), de uma casa que derrama em aproximações com a terra-trabalho.
Entende-se que, como afirma o autor, “uma relação concreta liga o homem à Terra, uma
geograficidade (geógraficité) do homem como modo de sua existência e de seu destino”
(DARDEL, 2011, pp. 1-2), uma dimensão que impele o homem a habitar e ocupar a
terra que clama para que cada palma de chão produza.
Irmão, Mãe e Pai coletivizam-se em intersubjetividade protuberante que
consubstancia as relações no âmbito de sua experiência e realidade geográfica. Ao
circunstancialmente pensar acerca desta forma de sociabilidade – centrada na
espacialidade – a lógica de insularidade familiar parece evidente. De acordo com
Woortmann, “o Sitio é um território de parentesco, definido pela descendência e pelas
trocas matrimoniais, como domínio quase-corporativo do conjunto de suas terras”
(1990, p.30).
Saliento que, na perspectiva do autor (WOORTMANN, 1990; WOORTMANN,
WOORTMANN, 1993), como na de Cândido (2010), o Sítio é empreendido como a
macro-comunidade camponesa. Esse grupo que estende para além do núcleo familiar do
camponês, ainda que também composto por primos, tios ou compadrios, e compõe o
horizonte social amplo em que vivenciam. Juntos, traçam um domínio significativo do
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espaço em que se inserem e legitimam a coletividade por meio de elos de reciprocidade.
André, em súplica ao silêncio angular de Ana na capela, discorre:
vou falar sobre coisas simples como todos falam, dizer para o vizinho
da campina, por exemplo, que as safras do ano prometem, ou que
podemos lhe ceder do sangue novo introduzido em nosso plantei, vou
tomar-lhe de empréstimo um verbo túrgido e dizer ainda que as
últimas chuvas realmente engravidaram as plantações (NASSAR,
1989, p.125).

A observação satírica do protagonista salienta essa sociabilidade campesina nos
espaços em que se reúnem entre sujeitos de lógicas de vida semelhantes. Nesse
macrocosmo de relações, dividem suas experiências entre as vizinhanças por meio de
laços significativos de reciprocidade. São momentos em que as trocas não são mediadas
pela mercadoria. Cândido, ao estudar os caipiras paulistas, evidenciou situação similar,
de acordo com o autor, “quando se mata um porco, ou uma caça (capivara, veado, paca,
cutia, quati, tatu), envia-se um pedaço a cada vizinho. Segundo a boa tradição de
cortesia deve-se mandar a todos; na prática, aos escolhidos, por proximidade ou
preferência” (CÂNDIDO, 2010, p.163).
Travados por necessidade ou/e afetividade, os laços de reciprocidade que
reforçam o sentido de vizinhança potencializam a permanência de lógicas camponesas e
a reprodução de seus saberes tradicionais. Além disso, é um dos elementos que permite
que o grupo possa organizar seu espaço, o que resulta em lógicas relacionais em que há
a priorização de elos de trocas materiais e imateriais que tem por cerne a continuidade
ou afabilização das condições de existência na terra.
No que diz respeito ao Sítio em que a Lavoura Arcaica de Nassar se insere,
pode-se evidenciar características significativas desse nexo. Esse também é
potencializado porquanto é estabelecido em algumas passagens que os vizinhos, em
grande parte, são parentes. Conforme verificou Woortmaan, “a endogamia de bairro,
como o Sítio, no Brasil, ou de aldeia, na Europa, é uma das características mais
recorrentes do campesinato” (WOORTMANN, 1990, p.33), visto que é uma maneira de
garantir a reprodução da propriedade da terra em áreas que permaneçam relevantes para
a produção de seus meios de vida.
Como Cândido (2010) observa sobre o cenário brasileiro e Tuan (1982; 1995) ao
ilustrar sobre os chineses e estadunidenses, o incesto tende a ser percebido como algo
corriqueiro desde que não trate de contato de parentes de primeiro grau (filhas(os), pais,
mães, irmãos(ãs)). Woortmann e Woortmaan (1993) reconstituem que relações e
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casamentos entre primos(as), tios(as) e sobrinhas(os) eram hodiernamente incentivados.
Na condição de espaço sexual e ético, a reciprocidade do lugar camponês é, logo,
reforçada por uma familiaridade permeada por lógicas incestuosas.
Ao evocar as metáforas sanguíneas e orgânicas na conversa fictícia acima,
André indiretamente se relaciona a esta ciclicidade sexual de seu lugar no mundo. Se,
segundo Richardson, “the philosophical aspect of human spatiality, then, asks us to
come to grips with the awesome reality of our ‘place in the world’, understood in the
broadest and most abstract sense of that term”36 (2015, p.48), é evidente que seu
posicionamento parte dessa matriz-sítio em que partilham de modos comuns de
compreensão do horizonte de mundo.
Se a chuva engravida as plantações, é porque elas não se fazem sozinhas. São
expressões do lugar do camponês no mundo. Reverberam da forma como as relações
sexuais humanas também encontram raízes no grupo e em algo que está para além do
indivíduo. As metáforas empregadas por André, carregadas de ironia, são marcas de
como sente ser suprimido pela vida coletiva. Tuan converge nesse sentido ao discorrer
que “biological realities and metaphors, so common in the peasant's world, tend to
suppress the idea of the self as a unique end or as a person capable of breaking loose
from the repetitive and cyclical processes of nature to initiate something radically
new”37 (1982b, p.18).
É justamente esse modo cíclico de pensar e relacionar-se, marcado por uma
proximidade parental significante, que se conforma para adaptar-se às incertezas da
natureza. No interior do sítio ou da lavoura, respeitadas suas escalas, são os nexos
familiares pautados no trabalho que constituem o saber do fazer camponês. Em verdade,
o que é evidente, como essência, é um modo de vida de lavrar em que cultiva-se o
próprio ser como coletivo. A íntegra do Capítulo 28 do romance delineia esse existir de
maneira evocativa: “A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família (a terra); existe neste ciclo,
dizia o pai nos seus sermões, amor, trabalho, tempo” (NASSAR, 1989, p.181).
O pão que corporifica a tríade terra-trabalho-família é o centro simbólico desse
ser intenso apontado pelos sermões patriarcais. Ele materializa a perspectiva de
realidade geográfica a que está submetido o grupo da lavoura. Isso conflui com o que
“O aspecto filosófico da espacialidade humana, então, nos invoca a encontrarmos nossos termos com a
fantástica realidade de nosso ‘lugar no mundo’, a compreender esse termo em seu mais amplo e abstrato
sentido” (RICHARDSON, 2015, p.48, tradução livre).
37
“Realidades biológicas e metáforas, tão comuns no mundo camponês, tendem a suprimir a ideia do
indivíduo como um fim em si ou uma pessoa capaz de romper com os repetitivos e cíclicos processos da
natureza para iniciar algo radicalmente novo” (TUAN, 1982b, p.18, tradução livre).
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discorre Cosgrove, ainda que em perspectiva materialista-histórica, ao salientar que
aceita-se a realidade geográfica porque pode-se vê-la e “to see something is both to
observe it and to grasp it intellectually. The way people see their world is a vital clue to
the way they understand that world and their relationships with it”38 (1998, pp.8-9).
Por meio do ato perceptivo que projeta no pão o modo de vida da existência
familiar, evidencia a junção da natureza com a cultura camponesa. O amor que aparece
incrustado junto ao trabalho e ao tempo parece uma protuberância mórbida de um
sentido que é pervertido no sentido de favorecer uma união fabricada. É um amor
lavrado e paciente, que se afasta do passional. Existe como ponto de partida para as
trocas intra e extrafamiliares.
Tal como discorre Woortmann, “no interior do Sitio, a troca de tempo, além de
responder a uma necessidade prática, possui também um significado simbólico: não se
está apenas produzindo um roçado; está-se reproduzindo uma comunidade” (1990,
p.32). No ciclo que a que se refere o Pai, não se trata de estar pronto apenas para o
trabalho que produz o pão de casa, mas também para se doar aos parentes/vizinhos que
necessitassem, pois um dia precisariam deles em uma colheita farta ou momento de
falha da roça.
No seio do amor-ciclo do patriarca há uma significativa semente de paciência,
de respeito ao tempo das incertezas do campo. Ao nexo da vivência camponesa,
compartilhar as práticas é instaurar certo sentido de segurança. Bem assinala Tuan que
“individualism and individual success are suspect in peasant communities”39 (1982b,
p.18). Pela instalação dos sentidos de reciprocidade campesina, o sermão do Pai
percorre a maneira pela qual a vida se (re)constrói continuamente pelos meandros desse
tempo esteticamente cíclico.
Entendo que a consideração de ser coletivo que emana dessa ciclicidade que é
mimese do ambiente em que se inserem é perspectiva de compreensão da realidade
geográfica em que afloram saberes relativos à natureza. Coloca-se no sentido, portanto,
da criação da lavoura na condição de lugar dotado de uma lógica coletiva em que a
macrofamília, manifestada na condição de comunidade, é elo significativo que garante
suporte para o modo de vida na possibilidade de summum bonum.
“Ver algo envolve observar ele e o decifrar intelectualmente. A maneira pela qual as pessoas veem seus
mundos é uma pista vital para o modo pela qual elas entendem esse mundo e suas relações com ele.”
(COSGROVE, 1998, pp.8-9, tradução livre).
39
“Individualismo e sucesso individual despertam suspeito em comunidades camponesas.” (TUAN,
1982b, p.18, tradução livre).
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Se efetivamente “places are not abstractions or concepts, but are directly
experienced phenomena of the lived-world and hence are full with meanings with real
objects, and with ongoing activities”40 (RELPH, 1976, p.141), é possível inferir que
esse componente cíclico do modo de vida camponês se desdobra em reverberações
práticas. Na via apresentada pelo romance de Nassar, é implícito com relevante
frequência as trocas de trabalho coletivo seguidas de festa e fartura alimentícia.
Cândido na primeira metade do século XX afirmava que o mutirão seria uma
dessas práticas que “liga-se frequentemente a atividades festivas promovidas pelo
beneficiado ou, pelo menos, a distribuição de alimento” (CÂNDIDO, 2010, p.145).
Como Freitas (2017) aborda, algumas dessas atividades permanecem ou são
ressignificadas em comunidades camponesas do interior do Brasil, ainda que em com
variantes regionais como a traição e [in]tenção. A autora destaca que “a separação entre
a festa religiosa e a profana é identificada pela presença ou ausência da reza” (FREITAS,
2017, p.35), visto o significativo papel deste elemento em suas atividades.

Somadas, essas práticas de reunião para promover labores que seriam demasiado
exaustivos para apenas uma família nuclear são uma maneira de virtualização
camponesa. Cria sentidos para os sermões e justifica a semeadura paciente de que fala o
Pai. Em acepção ampla, é trabalho que cultiva certo amor no nexo comunitário. Mediase e colabora na experiência coletivizada do lugar. Concordando com Seamon,
“community establishes a familiarity and comfortableness with people and environment
outside the immediate home”41 (SEAMON, 1979, p.94).
Na consubstancialidade do que é relevado pela composição da experiência do
mundo vivido camponês e sua base telúrica, aquilo que há de comum na unidade do
grupo aflora precisamente nesses momentos em que a ajuda ao vizinho extrapola as
porteiras e cercas da propriedade individual. Ainda que sua reciprocidade implique no
resultado do trabalho que empreitou fora de casa, a realização de rezas ou festas é por si
mesma uma forma de compensação.
Como forma de interação com sua situação geográfica, seu festar é uma maneira
de obter momentos de fartura e conforto por meio da vida comunitária. É condição que
vai para além do contexto nacional, pois, como discorre Tuan, no mundo todo “peasants

“Lugares não são abstrações ou conceitos, mas fenômenos do mundo vivido diretamente
experienciados e, portanto, repletos de significados com objetos reais e com atividades em andamento”
(RELPH, 1976, p.141, tradução livre).
41
“Comunidade estabelece familiaridade e confortabilidade com as pessoas e ambientes externos às
imediações do lar” (SEAMON, 1979, p.94).
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come together for planned festivals that might involve the entire village”42 (1982b,
p.19). Remonta, inclusive, a uma percepção de que o lugar se faz por meio do trabalho e
este, portanto, não pode ser entendido como obrigação que leva ao sofrimento, mas
como uma forma de prazer.
Esse festejar coletivo no qual emergem os parentes, amigos e agregados
converge em uma essência de ser camponês pela qual o coletivo é uma possibilidade de
existência. Na lavoura arcaica, entre as memórias mais significativas dos devaneios de
André estão as festas dos “dias claros de domingo daqueles tempos” (NASSAR, 1989,
p.26) em que reuniam-se os camponeses e os mais amigos da vila. Reunidos no quintal
desfrutavam da carne assada e de um vinho tenro.
André, estranho no ninho, se recolhia nas sombras das árvores do bosque da casa
paterna e observava os procedimentos enquanto seus irmãos e irmãs preparavam a
fartura. Rescindido na relva calma e atento aos ânimos que afloravam, o protagonista
descreve que observava,
os preparativos agitados para a dança, os movimentos irrequietos
daquele bando de moços e moças, entre eles minhas irmãs com seu
jeito de camponesas nos seus vestidos claros e leves, cheias de
promessas de amor suspensas na pureza de um amor maior, correndo
com graça, cobrindo o bosque de risos, deslocando as cestas de frutas
para o lugar onde antes se estendia a toalha, os melões e as melancias
partidas aos gritos da alegria, as uvas e as laranjas colhidas dos
pomares e nessas cestas com todo o viço bem dispostas sugerindo no
centro do espaço o mote para a dança, e era sublime essa alegria com
o sol descendo espremido entre as folhas e os galhos, se derramando
às vezes na sombra calma através de um facho poroso de luz divina
que reverberava intensamente naqueles rostos úmidos (NASSAR,
1989, p.27)

Nas emotividades das irmãs, André visualiza eupatheia, afetividade inocente que
parte de um amor maior, desse amor comunitário que idealiza francamente o Pai. Os
risos alegres que se espalham do quintal ao bosque e fluem entre as árvores do pomar,
fazem tremer o chão com uma dança sublime que refere-se a um lugar em que penetra o
divino por meio da corporeidade das humanidades. Mesmo na ausência de uma reza,
manifesta misturas do profano com sagrado que se espreme pelas folhas e galhos da
lavoura. Danças frutas e comidas embebedam as imagens entrelaçadas do alimento que
esbanja entre o sol matinal.

“Camponeses se reúnem para festivais planejados que podem vir a envolver toda a vila” (TUAN,
1982b, p.19, tradução livre).
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Procede que “a reciprocidade não significa, necessariamente, a troca, mesmo que
a tenha como paradigma. Reciprocidade não implica, necessariamente, a circulação de
objetos

concretos”

(WOORTMANN, 1990, p.57),

conecta-se diretamente à

solidariedade orgânica dos tempos cíclicos do lugar que é corporificada na festa. O
festejar permite fugir temporariamente do controle e do comedimento hodierno para
promover a imersão em um mundo de sintonias imateriais.
Os rostos, que durante os sermões são coalhados, emergem úmidos, tingidos
pelo vinho e pela agitação da paixão, ainda que sob os domínios daquele momento. Na
sinfonia das flautas e instrumentos de parentes e vizinhos, aproximam-se sem a
necessidade de prosear. Evocam danças árabes dos mares do mediterrâneo (FISCHER,
1991) e bailam emulando a ciclicidade que rege sua realidade geográfica. Como André
observa:
era então a roda dos homens se formando primeiro, meu pai de
mangas arregaçadas arrebanhando os mais jovens, todos eles se dando
rijo os braços, cruzando os dedos firmes nos dedos da mão do outro,
compondo ao redor das frutas o contorno sólido de um círculo como
se fosse o contorno destacado e forte da roda de um carro de boi
(NASSAR, 1989, p.28)

Por essa balada de humanos frágeis, eles se fazem fortes pelos braços que unem
rijos. São ereções férteis que contrapõem nas frutas, é uma dança que gira – circular –
rumo ao mundo das trocas camponesas. O falo, força masculina dominante, é a faísca
inicial para o acendimento do festejar em que posteriormente as irmãs projetam-se rumo
a corrente, ocupando o centro da roda. Serpenteiam corpos, comem e bebem para, por
um instante, se libertarem.
Segundo Rodrigues, o vinho está intimamente ligado a essa alegria festiva que
irrompe em desregramento de sentidos. Como argumenta o autor, na obra de Nassar “os
dias de festa primam pelo excesso: a carne assada, o vinho e as frutas em abundância o
assinalam. A música, a dança e a alegria vão contagiando crianças, jovens, adultos e
velhos” (RODRIGUES, 2006, p.76). Criam um estado de efervescência coletiva em que
até o patriarca arregaça as mangas para se juntar aos mais jovens e convocar o bailar.
Durante esse festejar amores são prometidos para nunca serem cumpridos.
Promessas de tempos que não serão rememorados surgem no fluxo de embriaguez
súbita que permite que convivam com pessoas que não pertencem apenas a seu núcleo.
O tempo da festa transforma temporariamente o lugar em um espaço de fugacidade,
ainda que para reforçar o tempo do labor. Isso se refere ao que Tuan aponta ao ressaltar
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que “mesmo nas sociedades pequenas e harmoniosas, os membros que vivem na mais
íntima associação, necessitam de certo tipo de alívio das tensões que certamente vão
aumentando com o tempo” (2012b, p. 122).
A permissibilidade desse momento robustece os laços afetivos e cria uma
situação em que é possível exaltar-se do comedimento imposto. Firma um trato
implícito que permite o derramamento de sexualidades, excitações e sentimentos
reprimidos. Possibilita, logo, que na lida cotidiana se possa efetivamente vade retro
satana, mesmo que a tentação nunca deixe de existir.
Se, ao que concerne o lugar camponês, “pode-se dizer que a ordem social é mais
importante que uma família em particular, ou o todo mais importante que a parte. Estão
em jogo, pois, os interesses de um grupo maior, e não só de uma família”
(WOORTMANN; WOORTMANN, 1993, p.110) a festa que prima pelos excessos é
necessária para evitar híbris nos limites da comunidade. Faz-se um jogo social em que
fica implícita a necessidade de extrapolação, mas em que ela permanece fundamental
para o modo de vida.
Nessa relação estético-moral, quem conduz o fardo de manutenção do grupo é o
pai de família. Iohána, no caso da lavoura arcaica, reproduz a sobreposição do coletivo
sobre o individual nos limites do lar que rege. No âmbito das porteiras da terra, sua
palavra é a primeira e última semente de toda lavra. Por meio de seus sermões é que
recorrem os nexos de paciência e campesinidade fundantes do cerne do romance.
Isso incorre em questionar: de que maneira o moral se reproduz nos sermões
paternos? Como sua austeridade se relaciona com a liberdade instigadora da
subjetividade manifesta nos filhos? Como se entrefazem terra, poder e individualidade
no modo da família de relacionar-se ao mundo?
1.2 – Mundo(s) da moral e os sermões do Pai: lavram-se os rostos coalhados por
meio da paciência
A força do tronco está na fundação de suas raízes, por onde fluem os nutrientes e
a seiva que garante seu existir. Somente nas terras férteis é que as mudas e as sementes
procedem a crescer e podem atingir a plenitude daquilo que está contido em seu interior.
Expande e o ordena seu horizonte de mundo a arrimar em terra firma, própria para seu
desenvolvimento. Como desenvoltura basilar para o campesinato, o patriarca é a pedra
fundamental da família.
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Tronco e baluarte, a casa dota-o de legitimação para estabelecer a definição de
limites e fronteiras. Nos tijolos constitutivos do moral que reproduz, evoca a estética do
cíclico da natureza, centro de sua experiência de mundo, para conduzir a orquestra de
sentidos que garantem sua posição. A ordem do lar é pautada em um horizonte em que a
honra do falo-Pai deve ser preservada e demonstrada, mesmo quando necessário o uso
da força.
As paixões momentâneas não podem se sobrepor à necessidade de respeito e
paciência sempre a ser cultivada. No que condiz ao camponês, a ordem é, segundo
Woortmaan, sempre “mais holista do que individualista; para eles a terra não é
mercadoria, e sim, patrimônio da família (mais precisamente da Casa-Tronco), e
garantir sua integridade é ponto de honra para pessoas morais governadas pelo senso de
honra” (1990, p.15). Imprescindível, portanto, que os punhos se cerrem para impedir
que a honra e o legado sejam ameaçados por atos de sofreguidão.
Iohána, nesta situação, arquiteta um lugar por onde perpassa a necessidade
constante de manutenção do discurso de comedimento. Ainda que, como desvela
Rodrigues, “ao condenar as paixões, o pai não vê (ou não quer ver) que o seu é um
discurso apaixonado” (2006, pp.45-46), evoca a necessidade de sempre apregoar-se no
chão firme erguido pelos ancestrais. Cumpre com a tradição para conduzir seu viver e
evitar a carestia, sempre manifesta como futuro possível.
Percebe a impresciência de se cultivar continuamente os elos da vida camponês
para que a manutenção do lugar seja possível. É orgulhoso de que sua honra é que o
mantém próximo dos vizinhos e parentes que vivem para além de suas porteiras e que
constantemente terão que recorrer a sua ajuda. Exorciza por esta razão qualquer
princípio de individualidade que surja nas suas terras. O apontamento de Tuan é
oportuno ao salientar que:
Group cohesiveness is a product of need, a fact that is manifest in the
traditional world of villagers at different scales, ranging from that of
family and kinsfolk, through those of neighbors and work team, to the
entire community as it celebrates the end of a period of toil or the
passing of a crisis of nature, or as it is girded in self-defense against
natural calamity or human predators. Necessity is not a condition that
human beings can contemplate for long without transforming it into an
ideal. Thus, the cooperation necessary to survival becomes a good in
itself, a desirable way of life.43 (1982b, p.19)
“A coesão do grupo é um produto da necessidade, um fato que se manifesta no mundo tradicional dos
vilarejos em suas diferentes escalas, partindo desde a família e seus parentes, passando pelos vizinhos e
grupos de trabalho, até a comunidade inteira enquanto ela celebra o fim de um período de escassez ou a
43
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Encarna um mundo em que a ordem moral coloca como bem primeiro a
cooperação que fundamenta o camponês em um modo de vida centrado na austeridade.
Celebram, no festar, sua união que possibilita a permanência e sobrevivência. Viver na
consideração de que as incertezas na colheita, sujeito às diferenças sutis – ou nem tanto
– de cada ciclo da natureza incorre em criar estratégias que sobreponham sua
possibilidade de superação constante de desafios.
Porquanto o Pai manifesta nos sermões a rispidez, ele provê o alimento de uma
pretensa certeza do lugar ao revés da ciclicidade da natureza. Ainda que se aproveite das
metáforas evocativas do sublime que o cerca, recorre ao universo relacional que se
expande pela sua presença. Larsen e Johnson escrevem que “place is how the world
presents itself; that is to say, being inevitably requires a place, a situation, for its
disclosure”44 (2012, p.633). No caso da lavoura é efetivado pela maneira em que a
sinergia natureza-cultura recria-se no lugar do núcleo familiar camponês.
Por essa razão pode-se afirmar que “é-se dono, não por se ter comprado a terra,
mas por tê-la trabalhado” (WOORTMANN, 1990, p.28), pois é nesse fixar-se em
movimento que legitima-se a substancialidade do lugar que emana do tronco. O
horizonte do mundo camponês corporificado nos sermões paternos é o da teluridade do
lugar em que cultiva o saber da humildade como valor. Conforme extraído da mesa dos
sermões:
a sabedoria está precisamente em não se fechar nesse mundo menor:
humilde, o homem abandona sua individualidade para fazer parte de
uma unidade maior, que é de onde retira sua grandeza; só através da
família é que cada um em casa há de aumentar sua existência, é se
entregando a ela que cada um em casa há de sossegar os próprios
problemas, é preservando sua união que cada um em casa há de fruir
as mais sublimes recompensas; nossa lei não é retrair mas ir ao
encontro, não é separar mas reunir, onde estiver um há de estar o
irmão também (NASSAR, 1989, p.146).

Para ter grandeza, paradoxalmente, é importante abandonar sua individualidade.
O sermão patriarcal enfatiza que somente no que junta a família, naquilo que concerneos como coletivo e que se manifesta na condição de entrega é relevante para o existir.

passagem de uma crise da natureza, ou como é cingido pela autodefesa contra calamidades naturais ou
predadores humanos. Necessidade não é uma condição que os seres humanos podem contemplar por
muito tempo sem transforma-la em um ideal. Destarte, a cooperação necessária para a sobrevivência se
transforma em uma qualidade por si mesma, uma forma desejável de viver.” (TUAN, 1982b, p.19,
tradução livre).
44
“lugar é como o mundo se apresenta; isso significa dizer que ser inevitavelmente requer um lugar, uma
situação, para sua difusão” (LARSEN; JOHNSON, 2012, p.633, tradução livre).
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Marandola Jr é salutar ao ressaltar que “somos em relação aos objetos, às pessoas, a nós
mesmos, sempre em dado espaço temporalizado” (2014, p.234). Se a natureza é tirana
em seus ciclos de incerteza, o lugar também o é.
São camponeses em relação a um lugar camponês que firma sua presença entre
essa temporalidade cíclica. Se, como escreve Woortmann, “a ordem social, que é guiada
pelo princípio da reciprocidade, é guiada, também, pelos princípios da honra e da
hierarquia” (1990, p.60), o patriarca ocupa o topo desse ordenamento. Pelo cetro rijo a
que impõe sua pretensão de amor e humildade, faz-se valer da fala para impor a lei do
encontro.
É uma situação que se assemelha ao comentado por Tuan que “culture also
directs people’s vision; it offers both constraint and empowerment”45 (1995, p.99), em
que o modo de vida impõe-se como força moral-estética que reforça a lógica da honra e
legitima a posição do pai de família. É pela preservação da união que pode permitir – ou
não – a colheita farta de recompensas para todo o núcleo. Aquilo que concerne ao
individual é visto na condição de soberba dos arrogantes.
Por meio do fazer-se camponês, Iohána evoca a paciência da terra como virtude
maior nos âmbitos de suas porteiras e currais. Os animais, as plantas e os familiares são
regidos pelas mesmas regras. Hierarquicamente, como homem mais velho, que se fez ao
casar e constituir família, é responsável pela pragmática do trato com tudo aquilo que
está nos limites de seu patrimônio, assegurado pelo trabalho que nele exerce.
Corporifica o ideal ascético de pai-patrão, que lidera e organiza o trabalho dos
filhos e da esposa conforme os chamados da terra. É similar ao que observou Cândido
no interior paulista, onde “os pais governavam os filhos com o olhar até ficarem
homens” (CÂNDIDO, 2010, p.285). Simboliza a sabedoria herdada de outros tempos e
gerações e, por essa razão, é respeitado acima de qualquer suspeita. Qualquer afronta ao
pai é também uma afronta à família como um todo.
Teles ressalva que “a composição do personagem paterno Iohána dialoga com as
imagens de patriarcas assassinos de seus filhos, presentes na historiografia sobre o
tema” (2008, n.p.), em que sua força é mascarada pela paciência, mas revela sementes
de autoritarismo exacerbado. Também Rodrigues (2006) afirma que existem ecos desta
potência poético-passional na maneira pela qual o patriarca efetiva seus sermões de
união e frutos familiares.
“Cultura também direciona a visão das pessoas; ela oferece tanto restrição quanto empoderamento”
(TUAN, 1995, p.99, tradução livre).
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Em salutar concordância, Souza reforça que Iohána, “munido de poder, já que
exerce o direito privilegiado e exclusivo do sujeito que fala, vê-se no direito e na
posição de impor, julgar e punir” (SOUZA, 2012, p.44). O patriarca exerce – virulento –
uma autarquia das aparências em que o respeito e amor fraternal é fachada para a
suspenção das outras vozes que surgem no lar. Na mesa de jantar sua palavra reina
soberana, como relata André:
Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta
daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de parede às suas costas,
cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos nos
distraindo tanto como os sinos graves marcando as horas: “O tempo é
o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora inconsumível,
o tempo é o nosso melhor alimento (NASSAR, 1989, p.51-52).

No silêncio marcante em que cada sino do pêndulo parece ecoar pela casa, até a
respiração tem sonoridade rítmica corporificada pelo pêndulo do relógio. Como na
realidade do Brasil rústico estudado por Cândido, “o filho se dirigia ao pai de olhos
baixos e lhe obedecia a vida toda” (2010, p.285). Enquanto o pai falava, relata André,
havia silêncio absoluto. Cada palavra medida e arquitetada conforme cada palmo da
terra visava semear nos irmãos o respeito e obediência necessários para permanência do
status quo.
Na Lavoura Arcaica “o silêncio se apresenta como um elemento constitutivo da
narrativa, que comporta uma multiplicidade de sentidos apreensíveis somente pelo
contexto discursivo do romance” (SOUZA, 2012, p.98). É fôlego intangível que precede
o falar e dita o tom da seriedade daquilo que será pregado. Cada palavra escrita que
antecede o discursar paterno é medida e ponderada para encaminhar o jorro bíblico
acerca do tempo.
Esse tempo de que o Pai se discorre em seu sermão é soberano, impõe-se em
meio as múltiplas incertezas da existência camponesa e é colocado como balizador das
relações. Ele é alimento e tesouro, fonte por onde passam os sentimentos de cada um
que coloca os pés em seu domínio. O patriarca, herdeiro do destino do pêndulo, inserido
também nesse ciclo, se prostra diante de seu poder como forma de dominá-lo como
flâmula criativa.
No lavrar cotidiano dos rostos coalhados que se põem em volta da mesa,
arquiteta a noção de que é ele, Iohána, que detém nos pulsos os caminhos para decifrar o
tempo. Embebeda-se do tronco que o precede para evocar que o moral do homem
depende da intensidade com a qual se controla o tempo, evitando nadar contra suas
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correntes traiçoeiras. O relógio remonta aos tempos do existir e se constitui nas fissuras
da natureza, ainda que também surgisse de seus desígnios.
A fala sobre o tempo é também uma metáfora evocativa da soberania de seu
poder – e consequentemente de sua honra – nos laços da família. Ele é o centro da
relação que expõe as entranhas da violência dos sermões que suprimem as vozes
opostas que poderiam nascer no interior de cada casa. Isso corrobora o que Woortmaann
e Woortmann escrevem que acerca da vida comunitária campesina “o que está em
questão é o eu violentado e as fantasias negadas pela necessidade de outro personagem
social: a família como pessoa moral” (1993, p.122).
Nesta condição, sua moralidade é centralizadora e visa sustentar a base da
campesinidade (terra-trabalho-família, como abordado previamente). Sua honra e
posição dependem de penetrar seus dedos entre as entranhas daquilo que é desejo,
fantasia e vontade individual e arrancar qualquer possibilidade de realização que
suprima o coletivo do moral familiar. Indiretamente, inclui seus próprios desígnios e
projetos de vida que possam vir a se estender para além de suas porteiras.
Pautado na imagética bíblica e nos princípios cristãos, como ressalta Mota
(2010; 2013), Iohána inflige um padrão de moralidade austero e de abnegação. O vinho
que percorre suas veias emana do Cântico dos Cânticos, de onde também parte sua
preocupação incessante com o tempo, figura representativa de seu poder. Creio que essa
imagética sob a qual o Pai lavra seus sermões se apropria do cristianismo dialogizado
com as tradições árabes e camponesas para coagir a família.
Se, conforme Tuan, “a paradox of Christianity is that, for all its emphasis on
selflessness and humility and for all its realism in seeing the human individual as but
dust, it elevates us to a level that is only a little lower than angels”46 (TUAN, 2012a,
p.137), pondero que o patriarca incorre, indiretamente, na mesma contradição. Para
aqueles que estão em seus domínios usa deste nexo para legitimar sua pequenez diante
do mundo. Ao mesmo tempo, no que se refere à impositividade de sua vontade
considera aquilo que o eleva, o coloca em patamar de sujeito ativo e na condição de
homem livre.
Ainda que o tempo seja, como posto no sermão, inconsumível, os seres que a ele
estão sujeitos são consumidos por sua soberania. É o melhor alimento, mas se refere

“Um paradoxo do Cristianismo é que, em toda sua ênfase em altruísmo e humildade e por todo
realismo em ver o individual como algo que não passa de pó, eleva-nos a um patamar apenas um pouco
menor que os anjos” (TUAN, 2012a, p.137, tradução livre).
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justamente àquilo que está sob o controle do patriarca, pois tempo, no ser camponês, é
trabalho a ser incorporado. É um retorno figurativo ao éden de genesis que propõe
colocar o Pai no lugar do divino bíblico que intenta evitar o pecado. Neste caso, visto
como o torto que pode transformar a casa em ruínas e expulsa-los do paraíso. Como
André relata o sermão de Iohána:
que estando a casa de pé, cada um de nós estaria também de pé, e que
para manter a casa erguida era preciso fortalecer o sentimento do
dever, venerando os nossos laços de sangue, não nos afastando da
nossa porta, respondendo ao pai quando ele perguntasse, não
escondendo nossos olhos ao irmão que necessitasse deles,
participando do trabalho da família, trazendo os frutos para casa,
ajudando a prover a mesa comum, e que dentro da austeridade do
nosso modo de vida sempre haveria lugar para muitas alegrias, a
começar pelo cumprimento das tarefas que nos fossem atribuídas, pois
se condenava a um fardo terrível aquele que se subtraísse às
exigências sagradas do dever. (NASSAR, 1989, p.21- 22).

Como na perspectiva de Tuan a “religion itself may be seen as a complex
aesthetic-moral work, directed toward achieving an overarching sense of order and
meaning”47 (TUAN, 1995, p.124) e por isso é fundo para os sermões do patriarca. As
imagens dos frutos e alegrias dos Cânticos pelas quais percorre emanam como
legitimação da moral camponesa que favorece sua posição hierárquica. Há a elegância
de um cedro que é manifesta na aparente benevolência familiar e evocada pelo Pai.
A segurança das raízes que os fixam na casa é a mesma a ser utilizada para
erguer as paredes de cada cômodo. O patriarca é a figura da qual emana o ímpeto sutil
de união em que os irmãos devem respeitar sem que seja sequer necessário que a
palavra seja erguida. A resposta somente deve vir quando perguntado, pois a opinião
que apresenta o contrário pode desprender os tijolos fundamentais do lar.
São os laços de sangue elementos que significam e resultam em permanência na
vida campesina. Isso o faz também como forma de legitimação de um discurso que
descama as mãos laboriosas dos irmãos que se dedicam na lavra da terra, de sol a sol.
Em verbo turvo e hemorrágico, a lida é que os fixa, como gado, nos confins das
porteiras. Na união que é consubstanciada pelo trabalhar, o dever é visto como profuso
campo em que se deve manter terreno comum.
Klassen é oportuna ao destacar que “sagrada é a própria tarefa plantar, nisso
reside a bem-aventurança. Íohána compreende a lavoura como campo espiritual”
“religião por si mesma pode ser vista como um complexo trabalho estético-moral, dirigido na direção
de alcançar um primordial sentido de ordem e significado” (TUAN, 1995, p.124, tradução livre).
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(KLASSEN, 2002, p.20), em que o dever é desdobramento da honra camponesa.
Transcende sua condição de sentimento que impele ao trabalho e às responsabilidades e
coloca-se como necessidade de ação que reforce a reciprocidade. A primeira das muitas
alegrias de que fala o Pai é o cumprimento das tarefas que fossem atribuídas, visto que
a fúria seria o resultado a que aquele que se subtraísse às exigências.
A felicidade, reciprocidade e fortitude positivas que aparecem no sermão são
logo desconstruídas como contrapontos para a ira do fardo terrível. Como centro de
onde irradia o moral da família, Iohána se vê em posição privilegiada. Contudo, como
discorre Merleau-Ponty, “a certeza de ser portador da verdade é vertiginosa. É por si
mesma violência” (2006, p.166). Da mesma forma, desdobra de uma crença de que
emana de si o poder de fazer valer o ordenamento moral do lugar. Remonta que:
In the peasant's world the fundamental socioeconomic unit is the
extended family, members of which —all except the youngest
children —are engaged in some type of productive work. They may
not, however, see much of each other during the day. Dinnertime may
provide the only opportunity for family togetherness, when the webs
of affection and lines of authority become evident to all.48 (TUAN,
1982b, p.18)

Por este horizonte de mundo, a realidade geográfica que favorece sua virulenta
força de vísceras expostas projeta sua potência de desfiguração do que o patriarca, nos
sermões na mesa de jantares, chama de amor. Esse amor que é trabalho é
intrinsecamente conectado com o fator de percepção das terras nos domínios de suas
porteiras como seu lugar. A família, portanto, é apenas um desdobramento significativo
de sua vontade, e que, como o gado, necessite de ser pastoreada.
Ainda que, como escreve Seamon, “daily living follows a comfortable
monotony; the world is never questioned or looked at fresh”49 (1979, p.119), é
necessário um vislumbrar atento para que Iohána explore suas vísceras. Na perspectiva
dele, o lar é a paciência do seio familiar em que os animais criados na fazenda são
metáfora relevante para incorrer nos nexos a que os membros devem compreender. Ao
final do sermão no capítulo 9 ele incide na seguinte lógica:

“No mundo camponês a unidade socioeconômica fundamental é a família estendida, membros dos
quais – todos exceto as crianças – estão envolvidos em algum tipo de trabalho produtivo. Contudo, eles
podem não se ver com frequência durante o dia. O momento da janta pode prover a única oportunidade de
junção familiar, quando as redes de afeto e hierarquias de autoridade tornam-se evidentes a todos”
(TUAN, 1982b, p.18, tradução livre).
49
“A vida diária segue uma monotonia confortável; o mundo nunca é questionado ou visto por um olhar
fresco” (SEAMON, 1979, p.119, tradução livre).
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debaixo dos cascos, traçadas nos pastos pelos rebanhos: que o gado
sempre vai ao cocho, o gado sempre vai ao poço; hão de ser esses, no
seu fundamento, os modos da família: baldrames bem travados,
paredes bem amarradas, um teto bem suportado; a paciência é a
virtude das virtudes, não é sábio quem se desespera, é insensato quem
não se submete. (NASSAR, 1989, p.60).

Seu gado ou rebanho, os filhos, recorrem sempre nele, que, pelo conteúdo
metafórico, se considera o cocho e o poço da família, sendo as paredes bem amarradas
estruturas de seu corpo. Abati reforça que no que se refere ao Pai, “sua pedagogia
pertence ao tempo de preparo da terra, plantio, crescimento e colheita” (1999, p.61) ao
que é necessário adicionar a criação dos animais. Seu saber é apropriação de suas
vivências, mas também denota a moralização de elementos naturais.
Segundo o fenomenólogo Scharader “moral precepts are bound to alienate the
individual from himself and others – the more so the more conscientious he is”50 (1973,
p.346). O que ocorre com a lógica do patriarca opera de modo significativamente
similar. Ao alienar-se nos preceitos morais dos modos da família, ele desagrega-se
momentaneamente do núcleo ao mesmo tempo em que coloca o fundamento desses
preceitos na natureza a que recorre sua realidade geográfica.
Ainda que exerça e se beneficie diretamente com a virtude da paciência em que
aponta erguer as paredes que suportam o teto, não consegue evitar de expor sua
admiração de forma apaixonada. Sua passionalidade também é, em certa medida, uma
transgressão que caminha pelas vias da pretensão ou fingimento, talvez não
intencionais. Trilha significações em que, ao mesmo tempo que vê os filhos e a esposa
como rebanho, não consegue se ver somente na condição de pastor. Para Iohána, ele
está incluso na situação geográfica de gado que sempre (re)torna ao cocho.
Ele é fruto e semente do lugar em que constitui centro moral pautado na honra.
Em consequência, o fio condutor do moral que reúne o núcleo transita pela consideração
da paciência na condição de valor. Ela se transmuta em preceito significativo que
orienta a vivência dos sujeitos na Lavoura Arcaica e mesmo as irreverências se fazem
em relação a elas. Ser paciente é cultivar o tempo como fronteira a ser preservada entre
a carnalidade que está em contínua decomposição e um universo relacional aberto por
uma natureza que parece indiferente à transitoriedade de quem nela trabalha.
Esse nexo intenso moral é incorporado de modo expressivo na parábola do
faminto, repetida variadas vezes na mesa dos sermões e transcrita no capítulo 13 da
“Preceitos morais estão fadados a alienar o indivíduo de si mesmo e de outros – e mais ainda quanto
mais consciente ele é” (SCHRADER, 1973, p.346, tradução livre).
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obra. Ao concordar com Brandão que “o sonho, o delírio, a lenda e a crença não estão
inevitavelmente ‘por toda a parte’, estão sempre aí. São, de um modo ou de outro,
dimensões substantivas de todas as esferas da experiência de vida, das idéias e
sentimentos das pessoas” (1993, p.27), o conto reiterado pelo Patriarca parece
substantivo para refletir sobre a natureza dessa paciência imposta.
A parábola consiste em uma reconstituição, com diversos enxertos, de uma
história de As mil e uma noites e versa sobre um homem faminto e vagante que passa
próximo ao palácio de um dos mais poderosos e generosos reis que existiam à época.
Esfomeado, adentra para buscar comida ou água para saciar suas necessidades. O Rei,
suntuoso, oferece encerrar sua fome, mas antes elabora um jogo de encenações em que
oferece os mais saborosos e caros alimentos servidos no recinto. Na troca jocosa que se
estabelece, o esfomeado acata ao faz-de-conta. Ele se serve sem reclamar. Ao final, o
Rei declara que finalmente havia encontrado alguém digno do moral. Como
recompensa, “naquele mesmo instante trouxeram pão, um pão robusto e verdadeiro, e o
faminto, graças à sua paciência, nunca mais soube o que era fome” (NASSAR, 1989,
p.84).
André salienta que seu pai perverteu a final da história para seus fins, visto que
originalmente ela continua com o faminto esmurrando o Rei após se saciar. Por essa
racionalidade, a fome, na versão da parábola do faminto do Pai, surge como um reforço
dessa união entre paciência e fé na ordem, elogio ao trabalho (VIEIRA, 2011). É,
ironicamente, uma saciedade que é efetivada pelo pão, alimento que simbolicamente
representa a corporificação do trabalho da família na lavoura, como destaquei
previamente.
De acordo com Rodrigues, “a encenação do ancião da parábola contada pelo pai
tem como objetivo exatamente disfarçar a encenação maior das relações sociais” (2006,
p.51). Ela tem gênese em esforço significativo de simplificar e legitimar o lavrar do
poder que emana do patriarcado de Iohána. Também é uma afirmação da paciência que
se incorpora no alimento/trabalho/família. Inseparáveis, esses elementos se misturam e
projetam-se em direção ao mundo ordenado pelos nexos camponeses que ditam suas
regras.
Isso decorre, como discorre Merleau-Ponty, porque “a alma sempre pensa, não
por estar sempre constituindo idéias, mas porque está sempre, direta ou indiretamente,
conectada ao mundo, em circuito com a história” (2006, p.261). Pai, como progenitor da
contiguidade da casa-tronco, consolida nas inúmeras repetições da parábola a mesma
54

paciência que aplica aos sermões. Cada retorno ao faminto é um momento para
convocar a censura das vontades individuais e reforçar que a última palavra permanece
a sua, dotada da honra de pai de família.
Os regalos são contingencias da alma de Iohána que, conectada no mundo
campesino, concretiza modos de efetivação do ordenamento da realidade geográfica que
dita o lugar-lavoura. Como Rodrigues desconstrói, a grande falsidade vislumbrada pela
história enxertada pelo personagem “é que, ao fazer o elogio da paciência, o que se está
efetivamente fazendo é o elogio da dissimulação, da fraude, do engodo, não voltados
contra a família, obviamente, mas à manutenção do status quo familiar” (RODRIGUES,
2006, p.49). O interesse não é o amor como forma de alcançar um bem maior, mas
como condição para a permanência da colocação de suas intencionalidades no mundo
coletivo familiar.
De acordo com Tuan, “besides nature, real or perceived human rivals and
enemies are a reason for forming strong, communal bonds”51 (2012a, p.29) e a natureza
aparece como uma tensão constante. Incerta porquanto disposta de variações que podem
ameaçar o suprimento das necessidades da vida, mas sábia e sempre relevante para a
adoção do modo de vida de temporalidades cíclicas. Ao mesmo tempo, há um
imaginário implícito nos sermões do Pai que é centrado no homem impaciente, que vive
pelo desregramento, que também constitui, direta ou indiretamente, outra ameaça que
fortalece o regramento patriarcal.
Nesta lógica, pela perspectiva de Buttimer, “if it is human to make symbols, one
can justifiably argue that it is quintessentially human to create and live by myths” 52
(1985, p.262), e são esses imaginários e sonhos que orientam uma perspectiva – ainda
que obscena – de encaminhamento de um mundo ético-estético. A parábola em conjunto
com os sermões constitui um arcabouço estético rico e denso em que os sentidos da
moral camponesa que pairam na família emergem somados às intencionalidades do
patriarca.
Formula, assim, um mito fundador que emancipa o poder que é exercido pela
intencionalidade consciente do esforço paterno. A legitimidade do Pai é, portanto,
projetada em direção ao mundo como forma de ordenamento do lugar e resulta em

“Além da natureza, rivais ou inimigos humanos percebidos ou reais são uma razão para a formação de
elos comunais fortes” (TUAN, 2012a, p.29, tradução livre).
52
“Se é humano fazer símbolos, pode-se justificadamente argumentar que é quintessencialmente humano
criar e viver por mitos” (BUTTIMER, 1985, p.262, tradução livre).
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violências diversas que afetam os sujeitos que se encontram nos limites de suas
porteiras.
Se considero que “man is an active being who asserts his existence throughout
the space he inhabits”53 (SCHRADER, 1973, p.337), é na assertividade da
geograficidade de sua intencionalidade que pode criar uma lógica moral que firme o
falo como centro relacional. No sentido em que situações de manutenção do status quo
são fabuladas como necessidades intrínsecas da existência, parece que é necessário
justificativas que transbordem o discurso que emana de Iohána.
Por essa razão é oportuno refletir que sua intencionalidade não é projetada
sozinha na mesa dos sermões. Na outra ponta, escondido entre o antigo relógio de
parede e a cadeira vazia na cabeceira, paira o opressor e silencioso Avô. Como a
presença do antigo asceta soma consciências no exercer das intencionalidades do lar?
De que maneira é realizado o ciclo ou rito de passagem entre os patriarcas (Avô-IohánaPedro)? Quais são as temporalidades que efetivam o Arcaico na Lavoura?
1.3 – Temporalidades arcaicas: sobre o anzol e o Avô, o Pai e a mesa
Ainda que suficientemente fortes para ecoar pelos meandros da lavoura, os
sermões de Iohána reverberam certa necessidade de reafirmação constante. Manifestam
carências afetivas que se travestem de culto inacessível ao ideal ascético que o precede.
Para manter o status quo, como André relembra, o patriarca necessita de retomadas
constantes das mesmas metáforas e da parábola. Receoso de dominar com base no
mesmo princípio que prega, de austeridade paciente e humilde, inflama-se de poética
bíblico-árabe para idealizar um destino comum familiar.
Falta-lhe, todavia, como ironiza o protagonista do romance, a virilidade
incontestável do cedro fálico do Avô. Encarnação maior da idealização da paciência
cíclica da natureza, sua postura cética e de semblante viripotente introduz o regramento
mesmo em sua ausência física. Não era, durante seu domínio, necessário germinar
palavras ou sermões, no enxerto de suas geografias. Bastava um respirar ou olhar dele
para que as situações ocorressem conforme seus desígnios.
Seu dizer é de uma corporeidade intensa que perpassa a transmutação do lugar
por meio da sinergia de suas forças pacientes e conduzidas pelos ares do mediterrâneo.
É dotado de fortitude oriental que sedimenta, sem necessidade de mediações imagética,
“O homem é um ser ativo que afirma sua existência por meio do espaço que habita” (SCHRADER,
1973, p.337, tradução livre).
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sua poética do fazer como ditame que enraíza seus ensinamentos. Sua sabedoria parece
transbordar na essência daquilo que o faz um camponês ideal, cujo altruísmo sequer
pode ser alvo de questionamento.
Durante seu auge, comenta André, os domínios da família eram coerentes,
diferentemente da hipocrisia que compreende no Pai. Como recorrente em famílias
tradicionais, “a palavra dos mais velhos soa a partir de uma posição privilegiada e tem
um tom de autoridade ao qual devem se submeter as esposas e os filhos. Há uma
teatralidade do discurso que impõe os lugares e restringe o quê e o como dos dizeres”
(MOTA, 2013, p.171). O arranjo que o protagonista visa expor as vísceras discorre da
idealização do Avô na condição de patriarca original, cujo não tinha a necessidade de
encenar a paciência, pois era encarnação simbólica dessa essência-sentimento.
Na conspiração que é formada, os ciclos da natureza são referências para a
autoridade que virá a emanar do Pai. Ele é a continuidade do patriarca anterior
porquanto seus elos sanguíneos continuam o legado daquilo que está entre suas
porteiras. Conforme Rodrigues “o pai é o sucessor do avô e será/seria sucedido pelo
filho mais velho, Pedro, que será/seria pai e avô um dia, e assim por diante: o trabalho
da família na lavoura mantém-se num ciclo constante” (2006, p.147).
Como cultivo, a terra-família corporifica a intencionalidade originária que a
semeou. É, portanto, solo grávido da essência geográfica que possibilita a continuidade
do ciclo. André relembra que: “O avô, enquanto viveu, ocupou a outra cabeceira;
mesmo depois da sua morte, que quase coincidiu com nossa mudança da casa velha para
a nova, seria exagero dizer que sua cadeira ficou vazia.” (NASSAR, 1989, p.155). O
sábio asceta pretérito permanece como legitimação do patriarcado em vigência, visto
sua aparente dificuldade de sustentação.
Isso ressalva que, como salienta Carr, “like a single note in a melody, the present
is nothing by itself; it is what it is thanks to its ‘place’ (a spatial metaphor again) in the
melody, its role in the unfolding whole of which it is a part”54 (2004, p.9). Mesmo que
no momento quando a história e existência de André são transcorridas o Avô já não
pertença ao mundo dos vivos, ele permanece como elemento que constitui o horizonte
no qual o existir que enrijece a pessoa-moral família. Congrega, como elemento
estético, a nota musical que elenca o agrupamento de colcheias temporais. É, portanto,

“Como uma singela nota em uma melodia, o presente não é nada por si mesmo; ele é aquilo que é
graças a seu ‘lugar’ (uma metáfora espacial novamente) na melodia, seu papel no desdobrar do todo de
que é uma parte” (CARR, 2004, p.9, tradução livre).
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parte desse ritmo constante do modo de ser camponês que perpassa os ciclos da
lavoura.
Evidente por esse caminho que, particularmente em respeito ao campesinato, a
tradição, como incorre Woortmaan, “não é o passado que sobrevive no presente, mas o
passado que, no presente, constrói as possibilidades do futuro” (1990, p.17). Ela não é
alheia ao ser que se faz em sua constante relação com outros seres e mundos, fruto das
reversibilidades potencializadas pelo devir. Deflora da intencionalidade que os sujeitos
recriam no movimento de fazer-se, em todo apelo emotivo-essencial que denota o
termo.
Pela melodia de ditames do tom familiar, modos gregos (arcaicos) se misturam
com intervalos e cadências para prover harmonia uníssona que vigora por meio da
figura da cadeira que não ficou vazia. Ainda que a mudança da casa velha para a nova
seja um ato simbólico relevante de mudança de melodia, o que ela realmente efetiva é
mudança em seus ornamentos. Porquanto é necessária a permanência de parte da
consciência do velho patriarca na sinfonia da família, as mudanças se fazem apenas em
mordentes ou gruppettos, junções que continuam as notas dos ritmos da tradição.
Em que sentido o fenômeno do poder que se desdobra do vetor-Avô projeta-se
no mundo da Lavoura Arcaica? Na intencionalidade projetiva que é deslocada do nexo
de consciência do asceta que é sujeito imaterializado arquitetam-se modos de vir a ser
significantes. No lugar inalienável que lhe é colocado pelo tempo que corporifica, um
tempo autárquico e potente, arranja a sinfonia do futuro e presente familiar, figura como
maestro do tronco.
A lei é construída como esforço do patriarca ativo na realidade. De acordo com
Souza, o “poder está relacionado à função do pai – o pai simbólico. Aquele que ocupa o
lugar do pai ocupa o lugar da lei. Logo, em Lavoura Arcaica, o pai não é aquele que
instaura o poder, mas aquele que o exerce enquanto estiver na função paterna” (2012,
p.35). É cíclico porque não é possível cartografar as origens de sua substância. É um
movimento de correntes de ares mediterrâneos que delibera a própria dinâmica de
função do pai como fenômeno espacial definidor de seu lugar permanente à mesa.
Forçosamente, ressalta a impositividade que oscila pelas situações em que sua
lógica não se basta e, portanto necessita do retomar constante da tradição que o
empodera. Mesmo que seja o Pai em exercício, Iohána fundamenta na mesa dos
sermões o tronco madeiriço e fálico que justifica a paciência que emula de seu
progenitor. Como é reminiscente o sermão:
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na doçura da velhice está a sabedoria, e, nesta mesa, na cadeira vazia
da outra cabeceira, está o exemplo: é na memória do avô que dormem
nossas raízes, no ancião que se alimentava de água e sal para nos
prover de um verbo limpo, no ancião cujo asseio mineral do
pensamento não se perturbava nunca com as convulsões da natureza;
nenhum entre nós há de apagar da memória a formosa senilidade dos
seus traços; nenhum entre nós há de apagar da memória sua
descarnada discrição ao ruminar o tempo em suas andanças pela casa;
nenhum entre nós há de apagar da memória suas delicadas botinas de
pelica, o ranger das tábuas nos corredores, menos ainda os passos
compassados, vagarosos, que só se detinham quando o avô, com dois
dedos no bolso do colete, puxava suavemente o relógio até a palma,
deitando, como quem ergue uma prece, o olhar calmo sobre as horas.
(NASSAR, 1989, p.58).

Corporificado nessa figura do ancião que rumina entre os corredores da casa
antiga, está a idealização da paciência de que os sermões paternos tratam. Contudo,
ainda que centrada no comedimento, é uma forma indireta de tentar obter controle do
tempo. Evita-se a soberba, mas trilha o itinerário de uma autonomia da família perante
as incertezas que os cercam. Era, como descreveu Iohána, um asceta que não se
perturbava com as convulsões da natureza. Sua indiferença – paciente – é um traço que
delineia cada ação descrita pelo patriarca em seu exercício.
Como destaca Woortmann, no que concerne o exercício de poder dos patriarcas
camponeses, sua “autonomia tem ainda outra dimensão: o controle do tempo”
(WOORTMANN, 1990, p.43). Tempo de trabalho, cultivar, esperar e colher. Tempo
que é trocado com os vizinhos e com os vilões para obter aquilo que não existe nos
limites da porteira. Tempo que se impõe como soberano, mas que traz em conjunto a
paciência necessária para encarar o abismo da existência e retornar como portador da
sabedoria.
Entre os habitantes da lavoura, foi o Avô quem mais contemplou esse vale de
profunda inquietação humana. A temporalidade que ele encarna é mórbida ao mesmo
tempo em que é rica em sensibilidades que conseguem obter respostas para sua
realidade geográfica. É um asseio mineralógico de clivagens não-euclidianas por onde
emerge como condição e fenômeno que se manifestam para todos aqueles que vivem
entre as porteiras de Iohána.
Para o fenomenólogo irlandês Murchadha, o “space is conditional on the form of
sensibility of human beings”55 (2015, p.23). O Avô, por essa perspectiva, é um
sedimento das formas sensíveis acumulado nas camadas da espacialidade familiar.
“espaço é condicional na forma de sensibilidade do ser humano” (MURCHADHA, 2015, p.23, tradução
livre).
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Relaciona-se de modo tão íntimo com aquilo que determina o espaço que transmuta
pelas condições de memento mori. É impossível uma separação efetiva de onde começa
o espaço vivido da família e o corpo fúnebre do ancião nele materializado, sempre
presente.
Como algo que flui, surge e permanece, seu saber é potência condicionante para
os sabores do existir na lavoura. Para o patriarca em exercício, a forma como exerce
domínio sobre seu espaço significa em desvendamento de realidades da natureza e
também na aplicação de justeza que implique sua honra. Acontece que “é por ser dono
do saber que ele é dono do sítio e pai de família. Ele não é um velho, mas um sábio”
(WOORTMANN, 1990, p.48), detentor do potencial para cultivar rostos, almas e lavrar
o seio familiar.
Projeta-se sobre a figura do predecessor a possibilidade efetiva de manifestação
do olhar paciente que consegue domar o tempo. Esse controle por ele efetivado firma a
doçura da velhice, pois apresenta um olhar calmo sobre as horas. Seu relógio marcava
as horas da mesma maneira que continha seu modo de decifrar a natureza. Como “nas
palavras do caipira, todavia, o ‘tempo de dante’, ou ‘dos antigo’, era o próprio reino da
fartura” (CÂNDIDO, 2010, p.226), o Avô é um desdobramento de uma época em que
mitologicamente era possível se alimentar da água e do sal da Terra.
É um retorno orgânico que se força indiferente às dificuldades da natureza. No
seu verbo árido semeava, a passos vagarosos, o referencial de um reino de fartar-se.
Como sugere pensar Perdikogianni, “the imagined space is a product of a long historical
process of evolution and change nourished by personal narratives, inherited to future
generations as collective memory of ‘places’ and events”56 (2007, p.2). Então, o Avô é
essa memória imemorial de um horizonte mediterrâneo de fortuna da lavra arcaica.
Como emerge no capítulo 15, transcrito em totalidade:
(Em memória do avô, faço este registro: ao sol e às chuvas e aos
ventos, assim como a outras manifestações da natureza que faziam
vingar ou destruir nossa lavoura, o avô, ao contrário dos
discernimentos promíscuos do pai — em que apareciam enxertos de
várias geografias, respondia sempre com um arroto tosco que valia por
todas as ciências, por todas as igrejas e por todos os sermões do pai:
“Maktub”.) (NASSAR, 1989, p.89).

“o espaço imaginado é um produto de um longo processo histórico de evolução e mudança cultivado
por narrativas pessoais, herdado pelas futuras gerações como memória coletiva de ‘lugares’ e eventos”
(PERDIKOGIANNI, 2007, p.2, tradução livre).
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Não existe natureza que abale o genitor que crê fazer parte da escrita do destino.
Sua sina é essa aridez desértica que subsume as promiscuidades daquilo a que relevam
os enxertos incompletos de Iohána. A crítica ácida de André, que maximiza o domínio
do predecessor de seu pai, releva a coerência do personagem que parece indestrutível a
qualquer passagem dos erosivos ventos e chuvas. Nem o sol soberano ou a lua que dita
a lavra provê uma mineralogia de rigidez límpida similar.
O avô corporifica temporalidades arcaicas, sólidas e cíclicas. Cada dia é um
projeto de novo começo em que as mesmas horas se repetem, as rotinas percorrem os
vales e os seres mortais permanecem na sua condição de transitoriedade. Contudo, como
o pendulo daquilo que estava escrito (Maktub) o ancião é um relógio sem bateria. Pode
não marcar mais as horas, mas ainda tem sentido simbólico e afetivo que abre o mundo
da lavoura para as violências do patriarcado.
Conforme Rodrigues, na figura do asceta, “a inexorabilidade do destino
materializa-se assim nesse anzol de ouro, a fisgar os homens, retirando-os do mar
tempestuoso mas conhecido da vida para lança-los no vazio da morte” (2006, p.138).
Interessante salientar que tanto ouro quando cedro, outra metáfora associada ao avô, são
figuras simbólicas que representam a imortalidade, portanto a forma pela qual esse
personagem supera a morte e permanece na casa.
Sua figura porta certa ambivalência inerente a sua condição de superação da
mortalidade por meio da pretensão de eternidade encarnada na tradição. Se “um símbolo
é uma parte que tem o poder de sugerir um todo” (TUAN, 2012b, p.43), o anzol-avô,
ouro-cedro, incita que a permanência da vida em seus ditames implica na permanência
do lugar e na transcendência do sujeito rumo à imortalidade. Ao mesmo tempo em que
atira os sujeitos rumo à morte inevitável oferece cartografias do além, da sobrevivência
por meio do lugar.
Se, como a humanista Oliveira sugere, “lugar é tempo lugarizado, pois entre
espaço e tempo se dá o lugar, o movimento, a matéria” (2014, p.5), o hibrido e
ambivalente ancião pode ser lido como lugar. Lugar de dor, paciência e
transcendentalidade da carnalidade; faísca de tempo que se congela no espaço e
constitui forma fundante do ser camponês.
Da mesma forma, o tempo absoluto de que postula a postura do Avô difere
diretamente daquele que é vivido corporalmente pelos sujeitos da lavoura. Carr discorre
que “the time we experience is not universal time, it is our time — local time. That is, it
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is linked to our place”57 (2004, p.10), portanto é matéria carregada e transportada pelo
mediterrâneo sermão que dita o tom da lavoura. No cultivo do tempo do lugar, faz-se a
projeção dessa geograficidade arcaica do Avô no Pai que exige tantas outras ciências e
igrejas.
Afinal, no que condiz o nexo da vida camponesa, escreve Woortmaan, “o
controle do tempo da família e a existência de um tempo de família autônomo, assim
como o controle do processo de trabalho, são dimensões básicas da liberdade do pai.”
(1990, p.44). O patriarca é aquele que penetra na seiva do movimento do real e reitera
as protuberâncias tempo-espaciais que dela defloram. Ainda que de aparente fragilidade
o que nasce nesse desabrochar é uma necessidade constante de somar trabalho, dever e
temporalidade.
A liberdade do Pai é condição primeira para que consiga subtrair os desejos que
fujam das clivagens por ele desejadas. É por ser o único que incorpora alguma medida
de liberdade no seu modo de ser nos âmbitos que começam e terminam nas cercas da
terra, que pode ditar quando começa e termina o dever sagrado de cada um. Filhos,
filhas e esposa estão sujeitos a obedecê-lo como condição básica de fidelidade ao tempo
que os une. Em seu sermão delibera que:
O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora
inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o
conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza: não tem
começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser repartido,
podendo entretanto prover igualmente a todo mundo; onipresente, o
tempo está em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa antiga:
existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular
feita de anos sossegados, e existiu finalmente uma prancha nodosa e
dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia (NASSAR,
1989, p.51-52).

Na condição de que, fenomenologicamente “time is something we experience
and construct. Time is experienced – is felt – when we wait, expect, or hope”58 (TUAN,
2012a, p.100), sua dimensão extrapola a temperança dos frágeis elos humanos. É
inesgotável em sua onipresença. Como o patriarca é quem o constrói na fenomenologia
do lugar-lavoura, suas características também emanam como força legitimadora de suas
imposições. Por dominar, pela via do Avô, essa terra fecunda e propícia, molda-a como
o barro que compõe os tijolos fundadores do lar.
“O tempo de que temos experiência não é o tempo universal, é o nosso tempo – tempo local. Isso é, ele
é conectado ao nosso lugar” (CARR, 2004, p.10, tradução livre).
58
“Tempo é algo que experienciamos e construímos. Tempo é experienciado – é sentido – quando nós
esperamos, criamos expectavas, ou temos esperança” (TUAN, 2012a, p.100, tradução livre).
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Contraditoriamente, como Souza discorre “submeter-se à soberania do tempo
seria para o pai uma forma de conservação do status quo familiar” (2012, p.45). Ao
mesmo tempo em que molda e cria a temporalidade que provê a tirania do lugar, se
submete à mesma lógica como maneira de manter aquilo que foi deixado pelo pai
anterior. É entremeio a temporalidade sentida que cinge na necessidade de lembrar da
árvore erguida pelo tronco secular.
No relógio de parede que fica atrás de sua cadeira à mesa dos sermões,
permanece a constante lembrança do patriarca original. Na ponta da mesa, onde se
senta, é também o depositário maior de tempo, somente rivalizado por Pedro, o
primogênito que senta a sua direita, como um dia o fez Iohána com o Avô. Tempolugar, portanto, lavrados com grande cuidado no cedro da prancha nodosa e dura.
Nem todos são agraciados pelo seu alimento engrandecedor da mesma forma. O
tempo se distribui de maneira desigual entre aqueles que partilham a mesa, pois “em
cada geração, só um filho, o herdeiro, podia se casar e permanecer na Casa-Tronco”
(WOORTMANN, 1990, p.53). Por essa razão, na geração de André, resta a Pedro a
primazia de tal temporalidade. Como destaco no poema estabelecido na figura 2.

Figura 2: Poema concreto – Reticências de tempos arcaicos.
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).
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É um tempo verticalizante, dotado de reticência contínua e arcaica. Faz-se pelas
voltas e redomas de silenciamento da voz alheia, em que o controle do artesanato de
lugar, que se manifesta pela tomada de tempo, é marcado pelos vazios e omissões
discursivas. O avô que permanece acima da cabeceira é um simbólico elemento para a
trama arcaica tecida por um tempo que dificilmente é costurado ou bordado.
Como escreve Souza, “a mesa de refeições ou mesa dos sermões é onde se faz
presente o discurso paterno. Embebido de poder, o pai prega a sua lei como verdade
absoluta, na tentativa de moldar e disciplinar os familiares” (2012, p.33). Pelo
intermédio de seus desígnios, respaldados no Avô-Relógio, esculpe os desenhos de sua
ditadura disciplinar. Volita rumo ao mar do desespero – o tempo – como fundamento de
estraçalhamento das individualidades.
Em verdade, é um tempo que é talhado na madeira do cedro teso. Sólido e
absoluto, resoluto como a morte que alcançará o corpo de cada um que ocupar a
cabeceira da mesa, também é moldável pela mão incansável daquele que é tido como
detentor da tradição. Tarefa exígua, visto a exigência de estar atento ao horizonte que se
abre para ele, mas de solução arcaica, contida na aparente indiferença do universo, da
natureza que os cerca.
É um tempo lavrável, mas que se transforma em cada geração. Encarna o ciclo
da Casa-tronco, e a cada ponderação ou talhar metamorfoseia o existir do lugar. Evoca
sentimentos de pretensiosidade existencial. Isso decorre, como teoriza Hoyaux, do fato
de que é a “sécurité ontologique qui permet – au mieux – à l’être-au-monde d’être en
sécurité à l’intérieur de son monde et du sens qu’il veut lui assigner pour être” 59 (2003,
p.2). Ou seja, pela condição de artesão do tempo que condiciona sua mortalidade intenta
erguer muralhas que evitem a dissolução do lar.
Por essa razão os três personagens corporificam significativamente o ideal desse
tempo complexo e cíclico. É necessário que ele seja experienciado e sentido, que
também se deixe talhar para moldá-lo. A sabedoria da velhice advém justamente desse
contato direto tempo-sujeito que é relevante da primogenitura. Desde a tenra idade é
esse o fardo do primeiro filho, porque em famílias camponesas o “herdeiro, mais que
proprietário da terra, é considerado o guardião do patrimônio da Casa-Tronco; os
interesses da Casa se sobrepõem aos do indivíduo” (WOORTMANN, 1990, p.53).

“segurança ontológica que permite – na melhor das hipóteses – ao ser-no-mundo a possibilidade de
estar em segurança ao interior de seu mundo e do sentido que vai designar para esse” (HOYAUX, 2003,
p.2, tradução livre).
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Embora destinado a também ser pai de família, e portanto homem livre,
conquanto permaneça na casa do Pai é singela continuidade do mesmo, tal qual esse
seria protuberância do Avô. Em processo de aprendizado de destino primogênito, deve
se embeber da sabedoria daqueles que o precedem. Pedro é, por essa racionalidade,
parcela de lugar em que residem as faíscas do futuro artesão. Quando decide que vai
buscar o irmão é porque sabe que a fuga de André representa ameaça a honra do Pai e,
consequentemente, à sua própria virilidade. Por isso o furor de André apresenta-se de
maneira agressiva ao ejacular que:
me traga logo, Pedro, me traga logo a bacia dos nossos banhos de
meninos, a água morna, o sabão de cinza, a bucha crespa, a toalha
branca e felpuda, me enrole nela, me enrole nos teus braços, enxugue
meus cabelos transtornados, corra depois com tua mão grave a minha
nuca, componha depressa este ritual de ternura, é isso o que te
compete, a você, Pedro, a você que abriu primeiro a mãe, a você que
foi brindado com a santidade da primogenitura” eu disse espumando e
dolorido, me escorregando na lascívia de uma saliva escusa
(NASSAR, 1989, p.108).

O protagonista ironiza a incapacidade de afeto de Pedro e salienta sua inveja,
enlameia a ideia do irmão que desvirginou por dentro a mãe. Salienta de modo fugaz
que a responsabilidade por sua fuga, caso não venha a retornar, é do irmão mais velho.
Que cabe a ele o dever sagrado de reunir a família, enfrentar a diferença e estar lá para
suprimir sua individualidade afoita e traiçoeira, da impaciência que consome suas
intimidades.
Para André, Pedro é quem goza do prestígio varonil do lar. O amor de que fala o
Pai deve ser evocado pelo primogênito, a quem cabe também constituir das encenações
e teatralidades para conseguir subtrair as dificuldades da vida a que estão submetidos.
Por meio do protagonista é evocado a situação em que as forças da sociedade
camponesa se apresentam na condição de inevitáveis. Seu conflito, em termos gerais é
recorrência do que escreve Tuan de que “on Earth we are exposed to the brute forces of
nature and society, which no one – and certainly not the good – can avoid. We also
suffer from being agents who act on the world, and that necessarily means overcoming
some sort of barrier”60 (2012a, p.146). Pedro e André se colocam em polos diferentes,

“Na Terra somos expostos às forças brutais da natureza e da sociedade, sob as quais ninguém – e
certamente não os bons – podem se proteger. Nós também sofremos por sermos agentes que atuam no
mundo, e isso necessariamente significa a superação de algum tipo de barreira” (TUAN, 2012a, p.146,
tradução livre).
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porém ambos sofrem da mesma carência que é condicionada pela sua impotência
perante as situações em que estão submetidos.
Os dois faltam da tenacidade idealizada da figura do Avô, nenhum dos irmãos
consegue atingir o mesmo estado de mineralidade pelo qual poderiam se proteger ou
erguer muralhas contra o mundo que os açoita. Ambos, na condição de ser-no-mundo,
se arremessam contra a imensidão do vazio e são flagelados pelas imposições estéticomorais do modo de vida camponês. Mesmo que queiram se colocar na condição de
sujeitos de suas próprias existências, os vínculos a que estão submetidos apresentam
restrições vorazes a suas liberdades.
A força do verbo presente de André arquiteta um lugar de igualdade do qual é
possível zurzir o irmão mais velho. No campo da lavoura seria impossível dialogar
neste nível de crítica, mas o quarto de pensão na vila, externo aos domínios do Pai abre
este caminho. Como retrata Carr, “no less absolute for being intersubjective, the here is
now the place of the community, the territory of our communal life; it is where we live.
The there now represents not the individual but the communal other”61 (CARR, 2004,
p.7). Por estarem juntos no lá podem travar diálogo-confronto que extrapola o agora e
as regras temporais da lavoura.
Na pensão de geometrias suspeitas, quem exerce o domínio do tempo, não-linear
e impaciente, é André. Consequentemente transcorre em campo que é suscetível para
desafiar a ordem paterna continuada no primogênito. De acordo com Mota, “o
arcabouço do saber de Pedro (eco das verdades paternas) é um tanto esquemático e não
suportará a força reveladora do verbo de André” (2010, p.29), o que colabora para a
impressão que na transição de patriarcas há algo que se perde, um elemento de uma
paciência mediterrânea que não volta na mesma intensidade do antecessor. Significativa
por isso a reação de Pedro ao esporro:
eu podia até escutar seus gemidos gritando por socorro, mas vendo-lhe
a postura profundamente súbita e quieta (era o meu pai) me ocorreu
também que era talvez num exercício de paciência que ele se recolhia,
consultando no escuro os textos dos mais velhos, a página nobre e
ancestral, a palma chamando à calma (NASSAR, 1989, p.109).

Ainda que com menos dinamismo que o Pai ou o Avô, Pedro intenta recorrer à
paciência como valor fundante da reciprocidade para suportar as verdades inquietantes
“Não menos absoluto por ser intersubjetivo, o agora é então o lugar da comunidade, o território de
nossa vida comunal; é onde nós vivemos. O lá então representa não o indivíduo, mas o outro comunal”
(CARR, 2004, p.7, tradução livre).
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esguichadas da fala do irmão. Dado que “o homem adulto que não é um pai-de-família
é, tal como em outras sociedades camponesas, um ‘menor adulto’, e é pelo casamento
que se é introduzido ao circuito de reciprocidade característico dos grupos locais
camponeses” (WOORTMANN; WOORTMANN, 1993, p.106) e Pedro ainda não teve
condições – no período da narrativa – de concretizar essa iniciação, pode ser que seja
essa sagacidade ou legitimidade que lhe falta para rebater às acusações. Contudo, ele
recorre às páginas arcaicas, sempre tão nobres, da tradição dos pais-de-família com o
intuito de encontrar soluções.
Seus gemidos evocam a necessidade de encontrar, pelas temporalidades que
herdará, um ego que consiga suprir o desafio e colocar o irmão na trilha certa, trazê-lo
de volta ao seio paternal. Geme pela agonia de lidar com seu próprio sangue. Geme
porque a carne é fraca para tamanha seara. Geme porque precisa se elevar. Segundo
Tuan, “in the extreme case, the ego seeks godlike powers over his or her fellows,
reducing them to submissive non entities”62 (TUAN, 2012a, p.65) e é exatamente a
fonte em que o irmão bebe para convencer André a retornar. É preciso, da parte de
Pedro, um esforço homérico de coerção para que faça com que a vontade do Pai seja
efetivada.
O que é desembaçado é a noção relacional de que o lugar camponês opera
opressões diversas àqueles que nele estão sujeitos. A primazia do patriarcado trata-se de
um ordenamento moral que traveste e teatraliza a vida do campo com base nas
temporalidades dos ciclos da natureza como modo de legitimar essa violência. Por esta
racionalidade pautada na reciprocidade, o modo de vida camponês se impõe como uma
tirania autárquica do coletivo em sobrepujança ao indivíduo. Como ressalta Nassar em
entrevista:
Acho que seria um equívoco recorrer a usos e costumes como critério
de avaliação de mudanças humanas. 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 (NASSAR, 1996, p.34).

Ainda que os tempos mudem e os patriarcas se sucedam, as lavras da vida
continuam as mesmas, sempre tomadas das injustiças arcaicas. O que há de bom e
potencial em cada ser é parte do que o faz de humano e, por isso, relevante para o
contexto em que a existência se impõe. Dessa maneira o fio de Ariadne encaminha a
“No caso extremo, o ego procura poderes divinos sob seus companheiros, reduzindo-os a não-entidades
submissas” (TUAN, 2012a, p.65, tradução livre).
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questionar: como André se vincula e se relaciona ao lugar-lavoura? Quais as
racionalidades que o levam a, estabelecido seu horizonte de mundo, carregar os sentidos
do lugar em sua fuga? De que modo sua saída do lar estabelece formas de comparações
entre os mundos que habita no itinerário do romance?
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CAPÍTULO 2 – VÍNCULOS E SENTIDOS DE LUGAR: “ESTAMOS SEMPRE
INDO PARA CASA”
Ainda que sempre retorne ao cocho, o gado – e o próprio cocho – nunca é o
mesmo. Na possibilidade constante de movimento ocasionado pelas temporalidades
cíclicas em que são lavrados os sujeitos e os lugares, os vínculos continuamente são
transmutados. Por meio de uma alquimia existencial relevante, os pés fincados na terra
evocam espacialidades que rememoram sentimentos que esculpem a consciência ativa
que se projeta rumo ao mundo.
Afetividade, transtorno ou outras emoções se somam em trilhas que talham o
devir do repouso que é transcendido pelas vontades. Ainda que forçados pela forma
como o moral se contrapõe aos rumos de uma razão que destitui os excessos, os sujeitos
cravam seus dedos nas areias do tempo. No reconhecido caráter transitório do querer,
desenham-se tramas de escapismo em direção aos nexos que compõem a forma pela
qual lugar e lar se confundem.
Amor e agonia, inseparáveis, desdobram os fluxos do sentido familiar e
arquitetam a vivência do lar. Nas geografias afetivas que são gestadas por esses
sentimentos persistem embates constantes entre individualidade e coletividade. Aquilo
de virulento que habita o ser desperta nessa unidade telúrica que é manifesta na relação
que se perpetua no lugar. Dos vínculos e sentidos que são tramados pela vida, restam
sedimentos que dançam em meio à ordem que tenta se instaurar.
Memória, ciclicidade e dor transitam como dimensões conectivas da vivência do
humano com as espacialidades hodiernas. Realidades que se apresentam contraditórias e
tensas, variam em função dos momentos vividos e dos macro ou microcosmos que
nascem dessas diferentes maneiras de ser-no-mundo. Lavradas por certa animalidade,
desejos de retorno e de fuga parecem advir de uma mesma raiz. Não existe imposição
que consiga suprimir as geopoéticas que reverberam nas paredes de cada quarto.
Diferentes mundos e emoções atraem lógicas instintivas do que resta de
nomadismo no ser humano. Fadado a lidar com as contradições de ser, ao mesmo
tempo, fruto e agente de seus lugares, as inquietações transformam-se em legados.
Ainda no incômodo, dor e agonia, o espaço evoca o imaginário, cria novas formas e
permite vinculações que centralizam danças e nexos de lugar que serão arquitetados
pelos sujeitos que nele vivem.
2.1 – A progenitura e o tronco a lavrar: sedimentos e sentidos do lugar em André
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Como sujeitos que existem em relação ao mar de significados em que estão
inseridos, os seres humanos necessariamente criam elos, vínculos e sentidos que
(re)significam os espaços e tempos de seus entornos. O habitar, como condição primeira
para a permanência humana na Terra, é o principal meio de transformação de elementos
do universo em cosmo.
Do mesmo modo, este mundo em que habita também deriva em direção a ele, de
modo a constituir elos significativos de inseparabilidade sujeito-espaço-tempo. As
diferentes maneiras pelas quais os espaços se reconstituem no devir dão pistas
relevantes, logo, para as maneiras como derivam as existências dos sujeitos.
Considerados como entidades efetivas de corpo-alma (MERLEAU-PONTY, 2011), eles
se (re)fazem nas constantes relações a que se submetem.
Encaminha-se que da indiferenciação do universo que origina o espaço, o grande
abismo existencial, o sujeito arquiteta lugares por meio da vivência mediada pelo corpo.
Como Casey discorre, o lugar “is the immediate ambiance of my lived body and its
history, including the whole sedimented history of cultural and social influences and
personal interests that compose my life-history”63 (2001, p.405). Ao mesmo tempo, ele
está sujeito às dimensões culturais, às sociais e ambientais que o precede.
No caso de André, como salientado no primeiro capítulo desta dissertação,
referencia-se aos laços e lastros de campesinidade a que ele está sujeito. Ainda que
venha a explorar outros mundos e vivenciar espaços que se estendem para além das
porteiras do Pai, permanece no protagonista um sentido de lugar relevante. Penso que
são sedimentos de uma vivência intensa e que são parte do seu corpo, cicatrizes que
balizam seu existir.
Ao mesmo tempo, é salutar que a lavoura é sempre apresentada como um lugar
significativo para ele. Mesmo nas situações em que é cínico quanto a essa dimensão de
sua vida, permanece uma noção de espaço dotado de sentido e significado. Isso remonta
à percepção de Tuan de que
space, to become a world and a home for self, must be defined. All
human beings make some conscious effort to define space, though not
necessarily by constructing a material house. What a material house
does supremely well is to make the character of the human world

“é o ambiente imediato do meu corpo e de sua história, incluindo toda a história sedimentada de
influencias sociais e culturais e de interesses pessoais que compõem minha história de vida” (CASEY,
2001, p.405, tradução livre).
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vividly present to the senses and to the mind. An enclosed space
contains, concentrates, and focuses the human psyche.64 (1982, p.52)

Na constituição do seu existir, como discorre Tuan (1982b; 1995; 2012), o
mundo humano necessita de uma base, de uma possibilidade de enraizamento de sua
realidade geográfica, como colocaria Dardel (2011). A lavoura é, no que concerne essa
perspectiva, um lar que abrange as dimensões i-materiais. Ela transcende as formas
concretas da totalidade a que se situa e constitui um caráter fundante de apropriação
humana do espaço. Ela realiza-se como abrupta protuberância antrópica que, centrada
na figura fálica Pai-Avô-Pedro, apresenta uma perspectiva de lugar que está marcada na
psique de André.
Independentemente de suas constantes recusas a caracteres marcantes do lar, o
protagonista não consegue escapar de sua densidade simbólico-afetiva que intercepta
seu modo de ser-no-mundo. De acordo com Seamon, “at-homeness is a prime root of
personal and societal strength and growth. It may have a major role in fostering
community”65 (SEAMON, 1979, p.71), é um sentimento que se expressa por meio da
habitualidade efetivada pela continuidade no lugar. Como esse espaço é vivido
coletivamente, pelo microgrupo família e macrogrupo sítio66, negociações são
estabelecidas para que existam solos comuns no que se refere à convivência.
É nítido, por essa perspectiva, que a at-homeness que se instala no lugar gera
familiaridades e hábitos que definem o lugar. Se, conforme Bachelard, “o espaço
habitado transcende o espaço geométrico” (2008, p.62), essas intangibilidades
(ALMEIDA, 2013) são salientadas em sua corporificação no lar. As geometrias das
paredes e porteiras são desafiadas pela mente projetiva de André que, ao longo da
narrativa, evidencia as substâncias poéticas que conformam os lugares que são
vivenciados entre as cercas do Pai.
Percebe e sente, por meio do seu corpo, cada folha do bosque ou tijolo das
paredes da casa velha. As tábuas de madeira que compõem o paiol ressoam a todo passo
“Espaço, para tornar-se mundo e lar para o ‘eu’, deve ser definido. Todos seres humanos fazem algum
esforço consciente para definir o espaço, porém não necessariamente por meio da construção de uma casa
material. O que uma casa material faz de maneira fantástica é fazer com que o caráter de um mundo
humano se apresente vividamente presente aos sentidos e à mente. Um espaço fechado contêm, concentra
e foca a psique humana” (TUAN, 1982b, p.52, tradução livre).
65
“at-homeness é uma raiz primordial para força e crescimento pessoal e social. Ela pode ter um grande
papel no fomento da comunidade” (SEAMON, 1979, p.71, tradução livre). A considerar a especificidade
linguística do conceito de at-homeness do autor, creio que qualquer tradução seria uma espécie de
reducionismo; por isso a opção por manutenção do termo na língua original.
66
Remonto, como no capítulo 1, à nomenclatura de Woortmann (1990), também abordada por Cândido
(2010) como Bairro rural.
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dado pelo protagonista no assoalho. Remonta por meio dos sentidos às memórias de
tempos diversos. Morris, em perspectiva merleau-pontiana, afirma que a “perception is
not an event enclosed within the perceiver, it is manifest in a moving circuit between the
perceiver and the world”67 (MORRIS, 2004, p.66), em dinâmica que potencializa a
superação das materialidades que compõem a existência de ambos – mundo e sujeito. É
por meio desse dinamismo que os hábitos do at-homeness compõem quadros
existenciais significativos. Como lembra André:
desde menino, eu não era mais que uma sombra feita à imagem do
destino, também eu complicava os momentos de um trajeto: construía
uma sinuosa trilha com grãos de milho até a peneira, embora a linha
que decidisse, escondida sob a areia, corresse esticada numa só reta
(NASSAR, 1989, p.117).

Pelo processo da individuação, como na passagem, o personagem enseja a
maneira pela qual sua percepção dos tempos de menino já era influenciada pelo meio.
Ele relata ser sombra do destino, imagem do lugar e das opressões nele introjetadas.
Contudo, também faz de si um eu por meio das possibilidades abertas pelo mundo. De
acordo com Lang, “the home is the intimate hollow we have carved out of the
anonymous, the alien. Everything has been transmuted in the home; things have truly
become annexed to our body, and incorporated”68 (1985, p.202), como os movimentos e
as tardes jocosas de André no bosque.
No jogo de tentar capturar a pomba estão contidos percepções e sentidos da
infância travada no silêncio do avô e nos sermões paternos. Ao mesmo tempo, como o
destino que o persegue, o infante, traça os próprios movimentos, cria maneiras de ser
quem é. Na experiência simulada de captura do pássaro, que posteriormente se
manifestará na captura sexual da irmã, está seu modo de se impor frente à realidade que
lhe é imposta. Ele decide qual o caminho, esconde suas intenções sobre a areia e crava
no espaço, sua noção de lar.
Seria isso um sentido fundante para a experiência de vinculação de André à
lavoura-lugar? Se, como propõem Scannel e Gifford, vincular-se é central para a
experiência humana, e “we necessarily form meaningful connections with particular
people, groups, objects and places. These many ties situate and secure us in broader
social and physical environments, connect us to the past, and influence future
“Percepção não é um evento fechado em torno de quem percebe, ela se manifesta em um circuito móvel
entre quem percebe e o mundo” (MORRIS, 2004, p.66, tradução livre).
68
“O lar é o cavernoso íntimo que cavamos no anônimo, no alienígena. Tudo é transmutado no lar; coisas
ficam realmente anexadas e incorporadas ao nosso corpo.” (LANG, 1985, p.202, tradução livre).
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behaviors”69 (2014, p.23), a vivência de at-homeness é constitutiva de vínculos de lugar
que são arquitetados pela necessidade de criação de elos. No retorno de André essa
situação também fica evidente quando descreve que:
Assustado com o ânimo quente que tomou os fundos da casa de
repente, se alastrando com rapidez pelos nervos das paredes, com
vozes, risos e soluços se misturando, me levantei atordoado para
encostar a porta, ao mesmo tempo que todo aquele surto de emoções
parecia ser contido pela palavra severa do chefe da família (NASSAR,
1989, p.149).

São as paredes sempre vivas, dotadas de nervos, que apontam para o
personagem a maneira pela qual as vozes risos e soluços se misturam. Cada sentido
realça um aspecto de sua vinculação, das memórias e vivências que foram estabelecidas
pela at-homeness. Mesmo que houvesse saído de casa, em seu retorno André tem um
surto de emoções ambivalentes ao sentir a palavra severa do Pai. De acordo com
Karjalainen, “o lugar é um fenômeno experiencial, algo que, desde o início, é uma parte
essencial da vida” (2012, p.6) e, portanto, presente nas diversas condições do habitar
dos sujeitos.
A descrição do protagonista também possibilita evidenciar que os ânimos e
sentimentos tecem lógicas que personificam o lugar e ao mesmo tempo partem dele.
Como Larsen e Johnson propõem, “cognition, existence, and, indeed, all things present
first depend on place as the situated but universal happening, or disclosure, required for
the world—natural and human—to appear. Place does more than bridge; it grounds”70
(LARSEN; JOHNSON, 2012, p.641), de modo a que a percepção de André, como
elemento localizado, também é embasada no lugar. Ele habita seu quarto da lavoura e a
– calorosa – luz doméstica que entra pela fresta da porta o incomoda suficientemente
para que ele a encoste.
Contudo, mesmo ao fecha-la, as emoções e agitações se apoderam das fissuras
das paredes e se alastram pelo corpo do personagem. Os ânimos podem estar no fundo
da casa, mas não se restrigem a esse espaço. Blunt trata que “the home is a material and
an affective space, shaped by everyday practices, lived experiences, social relations,
“Nós necessariamente formamos conexões significativas com pessoas, grupos, objetos e lugares
particulares. Esses muitos laços situam e nos asseguram em meios físicos e sociais mais amplos,
conectam-nos ao passado, e influenciam comportamentos futuros” (SCANNEL; GIFFORD, 2014, p.23,
tradução livre).
70
“Cognição, existência e, verdadeiramente, todas as coisas presentes primeiramente dependem do lugar
como um acontecimento situado porém universal, ou revelação, requerida pelo mundo – natural e humano
– para se manifestar. Lugar faz mais que abrir caminho; ele embasa” (LARSEN; JOHNSON, 2012, p.641,
tradução livre).
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memories and emotions”71 (BLUNT, 2005, p.506), no qual o lar faz-se exatamente por
esse somatório complexo de experiências humanas.
Na passagem é descrito um surto de emoções que é ao mesmo tempo comedido
porque a palavra austera do Pai assim o requer. Ressalta também que esse lugar é
sentido pelo corpo do protagonista, em que as paredes e portas parecem uma
continuidade de seu eu. Parece que “my existence as embodied finds a new access to the
world in the home. The home becomes my second body” (LANG, 1985, p.203)72, a
proposição do autor elucida o processo de André que se mistura com o quarto da
lavoura, a evidenciar a forma como o próprio lar é um continuum dos sentidos do
personagem.
Contudo, o lar é uma entidade coletiva, que também se relaciona à
intersubjetividade. Não é apenas André que habita o corpo-lugar que compõe o lar, mas
a coletividade familiar. Se entendido desse modo, o sujeito é fruto dessa teia relacional
composta pelas múltiplas subjetividades, ainda que algumas sejam suprimidas. De
acordo com Lau, “for Merleau-Ponty, intersubjectivity means the inherence of any
individual subject to the generality of a world”73 (2004, p.157, grifo nosso), ressalva em
um mundo, àquele que conforma a lógica que reúne os sujeitos em torno daquele objeto
ou lugar.
Mesmo assim, a adesão a generalidade desse mundo não significa em supressão
completa de sua subjetividade. Dessa forma, as perspectivas subjetivas de todos que
habitam a casa também a influenciam. Em sua conversa com o patriarca após seu
retorno, André diz que “A prodigalidade sempre existiu em nossa mesa.” (NASSAR,
1989, p.156). O protagonista ressalta ser fruto do lugar, visto que o lugar também é
pródigo. A mesa dos sermões semeou parte daquilo que é seu modo de ser.
Porquanto, como propõe Merleau-Ponty, “o sujeito é ser-no-mundo, e o mundo
permanece ‘subjetivo’, já que sua textura e suas articulações são desenhadas pelo
movimento de transcendência do sujeito” (2011, p. 576), há uma lógica inerente de
continuidade do devir em que se projeta o existir. André sente e articula as paisagens
que compõem o mundo aberto pela sua experiência ativa com a lavoura e evidencia que

“o lar é um espaço material e afetivo, moldado pelas práticas cotidianas, experiências vividas, relações
sociais, memórias e emoções” (BLUNT, 2005, p.506, tradução livre).
72
“minha existência como corporificado encontra um novo acesso ao mundo no lar. O lar se torna meu
segundo corpo” (LANG, 1985, p.203, tradução livre).
73
“para Merleau-Ponty, intersubjetividade significa a inerência de qualquer sujeito individual à
generalidade de um mundo” (LAU, 2004, p.157, grifo nosso, tradução livre).
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se sua vida é pródiga é porque o sermão paterno sempre colocou no lugar um princípio
de prodigalidade.
O próprio sujeito é, por essa perspectiva, um fenômeno existencial a ser
explorado. Wrathall reforça essa ideia e discorre que “it is so because it has its existence
in being in a world, which means, in acting and experiencing and responding to the
meaningful things and people and situations it encounters in the world”74 (2006, p.40).
Ele é ativo e se faz justamente pelas fissuras das imposições. Entende que na
prodigalidade de que trata o pai como algo esbanjador há uma certeza de fertilidade.
Nesse existir no mundo em condição de sujeito, é compreensível, como propõem
Seamon e Mugerauer que “dwelling involves the process by which a place in which we
exist becomes a personal world and home”75 (1985, p.8). Portanto cada um, portador de
corpo e consciência constitui sentido e definição para o mundo em que habita. Cria
significados que permitem vir a habitar. Para que exista at-homeness é fundamental que
haja intersecções de subjetividades, que se faça uma pintura complexa com pinceladas
diversas.
Tudo que é habitado, da mesma forma, deixa sedimentos em quem o habita.
André, ainda que não suporte permanecer na vida de peça nas mãos do pai-patrão,
afirma para o patriarca, em seu retorno, que: “Jamais os abandonei, pai; tudo o que quis,
ao deixar a casa, foi poupar-lhes o olho torpe de me verem sobrevivendo à custa das
minhas próprias vísceras.” (NASSAR, 1989, p.159). Expressa na fala compreensão
significante de que o lar, embora subjetivo, não é completamente individual. Ele é uma
espécie de negociação implícita entre todos que estão a eles sujeitos, portanto todos que
vivem esse lugar. Se o protagonista sofre com a situação em que se encontra, toda a
família está implicada a esse sofrer.
Na Lavoura Arcaica, como aponta Abati, a “troca intersubjetiva se encarregou
de embaralhar as esferas individuais, constituindo a visão-de-mundo que norteia o
protagonista, fragmentada em duplos que se embatem nas estruturas ideológicas”
(ABATI, 1999, p.103). Isso evidencia misturas de papéis, palavras, ações e sentimentos,
próprios da individuação no contexto familiar. Na intersubjetividade que conforma o
lar, parece pujante pensar em l(ug)ar, como explicado na figura 3.
“ele o é porque têm sua existência em ser-no-mundo, o que significa que no agir e experienciar e
responder às coisas significantes e pessoas e situações ele encontra-se no mundo.” (WRATHALL, 2006,
p.40, tradução livre).
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“Habitar envolve o processo pelo qual um lugar em que existimos se transforma em um mundo pessoal
e lar.” (SEAMON; MUGERAUER, 1985, p.8, tradução livre).
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Figura 3: Mapa afetivo do l(ug)ar.
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).

O lar, pelo que proponho, é um conjunto inseparável que relaciona-se à
individualidade e à coletividade, em diferentes graus de tensão ou estabilidade de athomeness. Como discorrem Santos e Kinn acerca dos camponeses dos Cerrados
Mineiros, “entre pessoas que mantêm identidades com um mesmo lugar, o
pertencimento é uma construção social que implica relações que estabelecem e mantêm
77

vínculos com o lugar” (2009, pp. 63-64). O caso provoca a pensar que como entidade
coletivizada e intersubjetiva-subjetiva o l(ug)ar similarmente é evocado pelos vínculos
de lugar.
Na lavoura, assim como em grande parte dos lares, o que fixa os sujeitos ao
lugar são os vínculos que são estabelecidos. Eles enraízam a experiência vivida por
quem habita. De acordo com Seamon “place attachment is part of a broader lived
synergy in which the various human and environmental dimensions of place
reciprocally impel and sustain each other”76 (2014, p.12), são elementos que vinculam e
situam a existência do sujeito – mediada pelo corpo – no lugar.
Ao concernir a escala de uma sinergia que transcende a materialidade das
paredes do lar ou dos sujeitos que nela vivem, estabelece a concretização de
humanidades na experiência espacial. É fundamental notar que os diversos corpos que a
habitam também sedimentam suas individualidades no macrocorpo do lar, de modo a
consubstanciar uma alquimia de vínculos.
Vividos na realidade geográfica, os vínculos de lugar (re)significam o espaço e
constituem laços que tem dimensões psíquicas e sociais. Para Rubinstein e Parmelee,
“attachment to place is a set of feelings about a geographic location that emotionally
binds a person to that place as a function of its role as a setting for experience”77 (1992,
p.139). É por meio desses elos sensitivos que são efetivados diversos enraizamentos.
De acordo com Brown e Perkings, “place attachments are integral to selfdefinitions, including individual and communal aspects of identity; disruptions threaten
self-definitions”78 (BROWN; PERKINS, 1992, p.280, itálicos no original), contudo, é
inerente que qualquer relação indivíduo-grupo se manifeste por meio de tensão, como
estabelecido na figura 3. Da mesma forma, o medo de rompimento é significativo na
composição de vínculos que podem ser opressores aos sujeitos.
Por essa razão, creio que mais que topofobia ou topofília, polos absolutos
propostos por Relph (1976), com base na fenomenologia da imagem poética de
Bachelard (2008) e na geograficidade de Dardel (2011), é basilar refletir em um
espectro mais amplo de vínculos. Scannel e Gifford afirmam que “neither interpersonal
“Vínculo de lugar faz parte de uma mais ampla sinergia vivida em que várias dimensões humanas e
ambientais do lugar reciprocamente impelem e sustentam uma a outra” (SEAMON, 2014, p.12, tradução
livre).
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“vinculação ao lugar é um conjunto de sentimentos sobre a localização geográfica que emocionalmente
conecta uma pessoa àquele lugar como uma função de seu papel como situação para experiência”
(RUBINSTEIN; PARMELEE, 1995, p.139, tradução livre).
78
“vínculos de lugar são integrais para auto-definições, incluindo aspectos comunais e individuais da
identidade; rompimentos ameaçam autodefinições” (BROWN; PERKINS, 1992, p.280, tradução livre).
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or place attachment bonds always have a positive valence”79 (2014, p.26), são váriaveis
em sentido e emoção da mesma forma que os valores humanos que os guiam e
precedem. Naquilo que fica sedimentado na relação com o l(ug)ar, André relata ao Pai
que:
Toda ordem traz uma semente de desordem, a clareza, uma semente
de obscuridade, não é por outro motivo que falo como falo. Eu poderia
ser claro e dizer, por exemplo, que nunca, até o instante em que decidi
o contrário, eu tinha pensado em deixar a casa; eu poderia ser claro e
dizer ainda que nunca, nem antes e nem depois de ter partido, eu
pensei que pudesse encontrar fora o que não me davam aqui dentro.
(NASSAR, 1989, p.158).

Como o “attachment for place arises out of being in and living in a place”80
(SEAMON, 1979, p.142), o que é apontado pelo protagonista é que ele é consciente de
sua vinculação inerente ao lar em que habita. Não pensava, antes ou depois de sair, que
encontraria outro lugar para criar elos similares, mas ao mesmo tempo sabia que não se
bastava no lar. Se, efetivamente “the term place attachment implies that the primary
target of affective bonding of people is to environmental settings themselves” 81 (LOW;
ALTMAN, 1992, p.6), seria incondizente para André esperar que pudesse se fixar da
mesma forma no mundo além-lar.
Ao retratar que toda semente de ordem traz desordem está discorrendo que na
pretensa treva que põe sob o lar partilha o princípio normativo do Pai. A reflexão de
Seamon é oportuna ao tratar que: “attachment to place relates not only to positive
emotions; it is also associated with a constellation of negative emotions, including
anxiety and annoyance”82 (1979, p.76). Do mesmo modo, na lavoura André se encontra
adstrito por ser vinculado a um lugar em que o intersubjetivo se manifesta
primordialmente na vontade de ordem do Pai, a instalar tensões que o angustiam, como
relata ao irmão:
veja, Pedro, veja nos meus braços, 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 ele descuidado
num desvio, olha o vigor da árvore que cresce isolada e a sombra que
“Elos interpessoais ou de vínculos de lugar nem sempre possuem valência positiva” (SCANNEL;
GIFFORD, 2014, p.26, tradução livre).
80
“vinculo pelo lugar surge por meio de ser e viver em um lugar” (SEAMON, 1979, p.142, tradução
livre).
81
“o termo vínculo de lugar implica que o alvo primário da formação de elos afetivos das pessoas é para
as próprias situações ambientais” (LOW; ALTMAN, 1992, p.6, tradução livre).
82
“Vínculo com lugar relaciona-se não somente com emoções positivas; ele também se associa com uma
constelação de emoções negativas, incluindo angústia e mágoa” (SEAMON, 1979, p.76, tradução livre).
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ela dá ao rebanho, os cochos, os longos cochos que se erguem isolados
na imensidão dos pastos, tão lisos por tantas línguas, ali onde o gado
vem buscar o sal que se ministra com o fim de purificar-lhe a carne e a
pele, era ele sempre dizendo coisas assim na sua sintaxe própria, dura
e enrijecida pelo sol e pela chuva, era esse lavrador fibroso catando da
terra a pedra amorfa que ele não sabia tão modelável nas mãos de cada
um (NASSAR, 1989, p.41)

As confissões de André a Pedro revelam corporiedades dos vínculos, relativos à
sua ancestralidade e ao modo pelo qual entendia que o Pai impunha seu moral no
l(ug)ar. Estabelece, simultaneamente, que a maneira do patriarca de marcar seus braços
laboriosos também seria a sentido pelo qual ele travaria sua irreverência. Se, como
pontua Cobb, “describing things and deciding what to do about them are evidently
necessary and interrelated consequences of being-in-the-world”83 (1973, p.432), o
posicionamento do protagonista revela sua dimensão de sujeito e trava tensões às
imposições paternais.
O vigor da árvore isolada é referência para o vigor de seus desejos e vontades
que, ironicamente, mantém vínculos significativos com os elementos – culturais,
naturais e simbólicos – do lugar. Evoca a imagem do pai, lavrador fibroso, que embasa
a maneira em que constrói sua poética fundamentada na ordem no lugar, a qual visa
criticar. Ainda sim, a perspectiva de Pedro, que ouve, não coincide com a do irmão. Isso
ocorre pois que “nós vemos verdadeiramente a coisa mesma e a mesma coisa – e, ao
mesmo tempo, não alcanço nunca a vivência de outrem. É no mundo que nos reunimos”
(MERLEAU-PONTY, 2014, p.22). Ao viver no mesmo lugar há inerente
simultaneidade de certos vínculos, porém o modo de vivê-los varia drasticamente entre
cada um dos que a eles estão sujeitos.
É evidente, pela via bachelardiana, que “todo canto de uma casa, todo ângulo de
um quarto, todo espaço reduzido onde gostamos de encolher-nos, de recolher-nos em
nós mesmos, é, para a imaginação, uma solidão, ou seja, o germe de um quarto, o germe
de uma casa” (BACHELARD, 2008, p.144). E que, por essa racionalidade, cada lar
gesta a semente de sua própria contradição. As tensões que se desdobram daquilo que é
próprio de cada um, mas coletivizado transbordam em cada canto apropria.
Como escreve Staszak, “l’espace domestique est un espace privé, celui de chezsui”84 (2001, p.345), portanto há sempre um quê de privado no compartilhado pela
“Descrever coisas e decidir o que fazer quanto a elas são consequências evidentemente necessárias e
inter-relacionadas de ser-no-mundo” (COBB, 1973, p.432, tradução livre).
84
“O espaço doméstico é um espaço particular, referente ao habitar” (STASZAK, 2001, p.345, tradução
livre).
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família no que se refere ao l(ug)ar. As memórias, raízes profundas que conectam os
sujeitos que coabitam entre os domínios íntimos do lar, se misturam aos afetos e à
moral, de modo a construir experiências únicas em cada um. Como relata André em seu
retorno: “largado na beira da minha velha cama, a bagagem jogada entre meus pés, fui
envolvido pelos cheiros caseiros que eu respirava, me despertando imagens torpes,
mutiladas, me fazendo cair logo em confusos pensamentos” (NASSAR, 1989, p.148).
É evidente a maneira pela qual os sentidos se misturam, os cheiros evocam
imagens e o protagonista é levado para outros momentos. Confirma-se que “the
aesthetic standing of the home may also be suspect because it is not conspicuously
visual”85 (TUAN, 1995, p.113), visto que transborda em cheiros, sons e confusas
emoções. Como lugar privado, doméstico, há peso significante que leva o personagem a
pensar sobre sua trajetória. Relaciono que isso também retrata o que Relph disserta:
private places need to be quite so immediate and obvious. There may
indeed be no common knowledge of them; rather they are defined by
special and particular significances for us, and may be remembered
rather than immediately present. In particular the places of childhood
constitute vital reference points for many individuals86 (RELPH, 1976,
p.37).

Contudo, essas ricas imagéticas do espaço particular e privado das tardes jocosas
da infância em que caçava pombas e esperava pelo afeto tenro da mãe relevam em
André figuras torpes e mutiladas. Os significados particulares, que novamente
remontam aos vínculos, reestabelecem modos de construção da estética do lar, funesta
para o personagem. Isocronicamente, revela uma beleza que foge de padrões estéticos
convencionais, daquilo que é tido geralmente como o belo. Isso evoca, como aponta
Tuan, que “one’s home or hometown need not be beautiful by artbook standards. Other
values may be more important, such as comfort and security, a haven of human warmth.
Yet even in the most humdrum town there are moments of beauty”87 (1995, p.144).
Similarmente, André erige uma estética pessoal que se apropria daquela relativa
ao lugar para consubstanciar suas irreverências. Como o Tuan complementa, “o lar,
“A situação estética do lar pode também ser suspeita porque não é conspicuamente visual” (TUAN,
1995, p.113, tradução livre).
86
“lugares privados não precisam ser tão imediatos ou óbvios. Podem haver, certamente, nenhum tipo de
conhecimento comum acerca deles; em verdade são definidos pelas significâncias particulares e especiais
para nós, e podem ser lembrados ao invés de imediatamente presentes. Em particular os lugares da
infância constituem referências vitais para muitos indivíduos” (RELPH, 1976, p.37, tradução livre).
87
“o lar de alguém não precisa ser bonito em padrões de livros de arte. Outros valores podem ser mais
importantes, como conforto e segurança, um refúgio de calor humano. Mesmo na cidade mais monótona
também existem momentos de beleza” (TUAN, 1995, p.144, tradução livre).
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ainda que seja um refúgio das ameaças externas, não está isento de conflitos, que são
muito mais intensos por ocorrer entre membros da família, em que os sentimentos
fraternos são fortes” (TUAN, 2005, p.206). Justamente pela relação contraditória de
estéticas, em que há o belo revoltoso de André e o belo paciente da casa-tronco, é que se
efetivam tensões insuportáveis para seus habitantes.
Na obra, o protagonista, como retrata Abati, vive a constante agonia de não
conseguir

“constituir

um

pensamento

totalmente

independente

do

passado.

Concentrando-se no problema do Bem e do Mal, tenta entender a natureza sob um
princípio ético, humano, mas sem dogmatismos” (1999, p.110). Entretanto, sua estética
audaz navega nas fronteiras limítrofes desse maniqueísmo, a substanciar os direitos de
sua impaciência. Mesmo sua revolta tem por referência o núcleo aglomerante dos
discursos paternos. Concomitantemente, também se pauta na afetividade (excessiva?) da
Mãe. Conforme relata de sua infância:
só esperando que ela entrasse no quarto e me dissesse muitas vezes
“acorda, coração” e me tocasse muitas vezes suavemente o corpo até
que eu, que fingia dormir, agarrasse suas mãos num estremecimento, e
era então um jogo sutil que nossas mãos compunham debaixo do
lençol, e eu ria e ela cheia de amor me asseverava num cicio “não
acorda teus irmãos, coração”, e ela depois erguia minha cabeça contra
a almofada quente do seu ventre e, curvando o corpo grosso, beijava
muitas vezes meus cabelos assim que eu me levantava Deus estava do
meu lado em cima do criado-mudo (NASSAR, 1989, p.25).

Em certa estética erótica, constitui imagens de uma divindade que se relaciona à
afabilidade maternal. O bem, analisa ele, é essa possibilidade de, no lugar, constituir seu
canto, fazer do seu quarto um lugar que transcende à ditadura patriarcal. Seu desejo, ao
que indica, seria o congelamento dessa infância em que o amor de sua mãe existe mais
intensamente para si. Isso revela um lugar íntimo. Este sentiment, Relph escreveu, tratase de notar que “what is important is the sense that this place is uniquely and privately
your own because your experience of it is distinctively personal”88 (RELPH, 1976,
p.37). Portanto, esse tempo congelado na condição de lugar particular de retorno
figurativo ao ventre materno constitui em experiência própria do lar, que ressalta
origens para seus berros interiores.
Daquele universo de indefinições a que o sujeito se coloca vivo em, criam-se
significados que ordenam e remontam até os mais confusos sentimentos de revolta,
“O que é importante é o senso de que esse lugar é unicamente e privativamente nosso próprio porque
sua experiência dele é distintamente pessoal” (RELPH, 1976, p.37, tradução livre).
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como no caso de André. É, outrossim, um modo de organização do espaço em um
cosmo que pode ser ordenado, que recebe os vetores existenciais do sujeito como forma
de abandonar o absoluto e alcançar espécie de sentido ou definição. Visto que:
assim como a noção de um universo, quer dizer, de uma totalidade
acabada, explícita, em que as relações sejam de determinação
recíproca, excede a noção de um mundo, quer dizer, de uma
multiplicidade aberta e indefinida em que as relações são de
implicação recíproca. Eu decolo de minha experiência e passo à idéia
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.109).

Do todo indefinido que seria a experiência de universo, da desordem da qual o
sujeito faz sentido são gestados, como aprimoraria o autor (MERLEAU-PONTY, 2011),
matrizes de ideias que humanizam o existir. Desta diversidade intersubjetiva, densa e
dotada de significações que substanciam a vivência, o mundo é o que torna o lugar,
como ordenamento pessoal ou coletivo, um fenômeno possível, mapeado na figura 4.

Figura 4: Mapa subjetivo da relação de ordenamento espacial com base em Casey (1998).
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).

Em contraposição ao caos referente ao horizonte geográfico, “the cosmos is
sensed in concrete landscapes as lived, remembered, or painted: it is the immanent
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scene of finite place as felt by an equally finite body”89 (CASEY, 1998, p.78), refere-se
à dimensão de ordem que dá origem ao lugar. Por ser limitado ao seu corpo e ao
concreto e imediato perceptível em sua existência, o sujeito necessita de uma base –
topos – em que realiza sua vida. Nela, vive, projeta e totaliza seus cotidianos,
estabelecendo construções, como as de André, que substanciam seu l(ug)ar, ainda que
dotado de tantas contradições quanto ele.
Na perspectiva dos gregos, principalmente dos filósofos platonistas, a ordem é
determinada por um corpo criante, metafísico ou não. Portanto, para que o espaço seja
apropriado para fins humanos e constitua definição que contribua em sua transformação
em lugar é necessário que haja ordenamento do universo por meio do mundo que media
suas relações com ele. Casey argumenta que, para os gregos, “creation must occur in
and with this body, which Plato names necessity (anankë) – and also Space (Chöra)”90
(1998, p.32).
Neste viés Chöra é compreendida como espaço, receptáculo sensível de
espacialidade. Chöra é o campo do caos e do horizonte de indefinição, referente
primordialmente à um universo que, embora dinâmico e absoluto é passível de
apropriação. Na interação fenomênica do sujeito, essa dimensão é transformada, por
anankë ou boúlesis (vontade humana), de modo a construir ordem no horizonte,
consubstanciando, portanto topos – lugar.
Pautado em Casey (1998) e representado na figura 4, proponho que se Topos é
lugar e Chöra se refere à espacialidade básica e necessária, a esse espaço ocupado por
outras subjetividades que é o universo, composto pelos mundos da vivência alheia, é
fundamental que haja algo em que eles estejam contidos. Seu encontro se realiza em
Kenon, espaço vazio, vácuo de sentido e significado, ininteligível, porém fundamental
para que a existência se manifeste.
Na lavoura, essa relação é evidente na maneira pela qual o espaço coletivo se
manifesta fundamentalmente como Chöra, em que é substrato fundante para a
existência do Topos de cada um de seus habitantes. Topos e Chöra, compreendidas
como dimensões do espaço subjetivo, dizem respeito ao ordenamento que cada sujeito
realiza do universo e horizonte geográfico. A lavra é a realidade geográfica de André,
mas ao mesmo tempo, seu quarto e suas percepções formam sua própria ordem tópica
“O cosmo é sentido em paisagens concretas como vivo, lembrado ou pintado: é a cena imanente de um
lugar finito vivido por um corpo igualmente finito” (CASEY, 1998, p.78, tradução livre).
90
“Criação deve ocorrer em e com este corpo, que Platão chama de necessidade (anankë) – e também de
espaço (Chöra)” (CASEY, 1998, p.32, tradução livre).
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que difere da forma como o patriarca concebe seu Topos e tenta ditar o Chöra dos
filhos.
Se manifesta por que, partindo dos pós-socraticos, “the openness and vagueness
of a region call for a much more particular sense of place: place as topos”91 (CASEY,
1998, p.35), é necessário que sejam recriados os sentidos do Chöra para que a vida não
seja efetivada no âmbito de uma materialidade não apropriada pelo corpo. É condição
para a existência de at-homeness que a relação íntima Chöra-Topos, mediada pelo
mundo, relacione-se às vísceras do (inter)subjetivo que realiza-se no lar.
Também em diálogo com os filósofos gregos, Buttimer propõe que, ao mesmo
tempo, “order subsumes interests in the management and ‘housekeeping’ of collective
life – spatial, temporal, and societal”92 (1993, p.32). Portanto, mesmo o topos
compreendido como ordenamento subjetivo sempre denota uma tensão inerente que se
relaciona à necessidade de estar em contato com a vida coletiva. Mesmo no Chöra, a
vivência precisa de criar nexos de definição que favoreçam a coletivização da
experiência humana.
Referente ao modo em que André se encontra incomodado, porém vínculado ao
lugar, são essas duas dimensões que parecem tangivelmente opostas para ele. Essa
situação desconforta o sujeito. Contudo, parece inseparável de qualquer experiência
especial, Casey retrata que, desde os gregos já se considera que “just as there is no place
without depth, so there is no place that does not connect the disparities of being and
experience, of perception and language, of chaos and cosmos”93 (CASEY, 1998, p.48).
Sem o Chöra seria impossível fazer Topos, portanto sem o macrolugar lavoura, ditado
pela ordem paterna (lida como chöra por André), seria impossível que o protagonista
cravasse seu lugar irreverente.
Conforme coloca Tuan “o que começa como espaço indiferenciado transformase em lugar à medida que o conhecemos melhor e os dotamos de valor” (2013, p.14),
portanto é a vivência que estabelece significados para o caos e o ordena em algo
inteligível. O lugar de André, ainda que de aparente valorização do caótico e
desordenado também tem uma ordem própria que descende dos sedimentos da lavoura,
tanto que, no último capítulo (30, transcrito em integridade) cabe a ele declarar que:
“A abertura e falta de exatidão de uma região chamam por um sentido de lugar mais particular: lugar
como topos” (CASEY, 1998, p.35, tradução livre).
92
“Ordem agrupa interesses na administração e na ‘governança do lar’ da vida coletiva – espacial,
temporal e social.” (BUTTIMER, 1993, p.32).
93
“assim como não há lugar sem profundidade, não existe lugar que não conecte as disparidades do ser e
da experiência, da percepção e da linguagem, do caos e cosmos” (CASEY, 1998, p.48).
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(Em memória de meu pai, transcrevo suas palavras: “e,
circunstancialmente, entre posturas mais urgentes, cada um deve
sentar-se num banco, plantar bem um dos pés no chão, curvar a
espinha, fincar o cotovelo do braço no joelho, e, depois, na altura do
queixo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e com olhos amenos assistir
ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e com os mesmos
olhos amenos assistir à manipulação misteriosa de outras ferramentas
que o tempo habilmente emprega em suas transformações, não
questionando jamais sobre seus desígnios insondáveis, sinuosos, como
não se questionam nos puros planos das planícies as trilhas tortuosas,
debaixo dos cascos, traçadas nos pastos pelos rebanhos: que o gado
sempre vai ao poço.”) (NASSAR, 1989, p.193-194).

No obituário construído por André até a ‘sabedoria’ da natureza pode ser
perturbadora, visto a densidade das contradições encontradas no discurso paterno. Ao
mesmo tempo, há significativos sinais do topos paterno que evidenciam uma athomeness intensa que se manifestava na oposição do protagonista ao patriarca. A reação
comedida de encarnar posição fetal, resposta do Pai, para lidar com aquilo que extrapola
seu mundo retrata a dificuldade – tão humana – de suportar o Kenon.
Para Hufford, “places do not exist apart from human experience and
understandings; they are always places-for”94 (HUFFORD, 1992, p.232), por isso seus
elementos transbordam na fala, atos, discursos e gestos de cada sujeito. A lavoura é
lugar-para todos que nela habitam, ainda sob o constante tensionamento entre o
individual e o coletivo. É a compreensão dos habitantes que torna os domínios das
porteiras do patriarca em Topos regente da coletividade.
Concordo com Shaw que “rather than being either a space of isolation or a space
of protection, home is most frequently both of these, to some degree”95 (SHAW, 2014,
p.587) e fica implícito que é essa consubstancialização complexa que relaciona o
sentido do existir no lar. Ao mesmo tempo em que o sujeito é vinculado, ele
problematiza sobre sua existência e intenta impor seu próprio Topos em contraposição
ao Topos coletivo e à Chöra.
Esse conflito do sujeito é, como Relph afirma, “to have roots in a place is to
have a secure point from which to look out on the world, a firm grasp of one’s own
position in the order of things, and a significant spiritual and psychological attachment

“lugares não existem fora das experiências e compreensões humanas; eles são sempre lugares-para”
(HUFFORD, 1992, p.232, tradução livre).
95
“mais que ser um espaço de isolamento ou um espaço de proteção, o lar é com maior frequência ambos,
dada certa gradação” (SHAW, 2014, p.587, p.587, tradução livre).
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to somewhere in particular”96 (1976, p.38). Mesmo na recusa, André ainda utiliza o
topos da lavoura para permanecer com algum ponto de referência em relação ao mundo.
Olha para o abismo, mas mantém a vinculação psicológica ao lugar que o originou para
que saiba qual seu lugar no mundo. Portanto, parece sincero que reflita e pede que o
irmão compreenda que:
entenda, Pedro, com meus olhos sempre noturnos, eu, o filho arredio,
provocando as suspeitas e os temores na família inteira, não era com
estradas que eu sonhava, jamais me passava pela cabeça abandonar a
casa, jamais tinha pensado antes correr longas distâncias em busca de
festas prós meus sentidos; entenda, Pedro, eu já sabia desde a mais
tenra puberdade quanta decepção me esperava fora dos limites da
nossa casa” eu disse quase afogado nessa certeza (NASSAR, 1989,
p.67).

Se a casa permanece como seu centro de significado e ordem é porque referencia
o topos ordenador de sua relação com o universo, estabelece seu mundo vivido que
embasa seus sentidos e vínculos de lugar. Os olhos noturnos de André nutrem uma
percepção que, embora específica, está lastreada no âmbito da intersubjetividade do
l(ug)ar. Porquanto consideramos que “the world is, of course, culture, time, space,
location, imagination, and symbols, that is, a complex network of meanings that have a
direct as well as indirect connection to the subject”97 (BARTOLONI, 2015, p.146), a
teia de nexos a que o protagonista está submetido conduz seus pensamentos e seu
próprio modo de ordenamento da existência, portanto, de at-homeness.
Ao mesmo tempo, o personagem também reconhece a contradição de seu sentir,
a maneira pelo qual precisa se distanciar e se livrar de certas imposições. Sabia que sua
permanência seria o pathos porque tinha uma sede silenciosa de poder ser quem
realmente é. De acordo com Tuan “What is the self? Who am I? To raise this type of
question presupposes an ability to stand apart from the group. Individuals must be
capable of physical and psychological withdrawal”98 (1982b, p.9). Na perspectiva de
André é inferido que descobrir quem é significa viver uma vida de agonias no lar e de
decepções fora do lugar.
“Ter raízes no lugar é ter um ponto seguro para olhar o mundo, ter um alcance do posicionamento de
alguém na ordem das coisas, e um significativo vínculo espiritual e psicológico a algum lugar em
particular” (RELPH, 1976, p.38, tradução livre).
97
“O mundo é, claramente, cultura, tempo, espaço, localização, imaginação, e símbolos, isso é, uma
complexa rede de sentidos que tem conexão direta ou indireta ao sujeito” (BARTOLONI, 2015, p.146,
tradução livre).
98
“O que é o eu? Quem sou eu? Levantar esse tipo de questionamento pressupõe a habilidade de se
destacar do grupo. Indivíduos devem ser capazes de física e psicologicamente se afastar do grupo”
(TUAN, 1982b, p.9, tradução livre).
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Parte disso decorre das geografias afetivas que foram arquitetados em suas
vivências na lavoura. O afeto da mãe, o contato com Ana e Lula, assim como as
relações que o fixam e vinculam no lugar somam-se para a escritura de uma história
profunda que não se separa de quem ele é. Portanto, é fundante indagar de que maneira
é construída essa realidade geográfica do at-homeness: por meio das emoções? Como os
personagens compreendem o lar e fazem dele virtualidade para sua individuação, ainda
que com limitações?
2.2 – Geografias afetivas do lar: alvoradas emotivas (a Mãe?)
Como topoi ordenadores do universo, mediados pelos mundos, os lares são
sentidos e vividos por seus habitantes. Eles emanam texturas e angústias próprias da
natureza do existir humano. Para Tuan, “em qualquer lugar onde haja seres humanos
haverá o lar de alguém – com todo significado afetivo da palavra” (2012b, p.162),
portanto o habitar poético parece ser uma necessidade da consciência que é ativa no
mundo. Para ordenar e criar sentidos de segurança, erguem-se paredes e fronteiras, em
suas diversas escalas.
Relph considera que “home is the foundation of our identity as individuals and
as members of a community, the dwelling-place of being”99 (1976, p.39). Porquanto o
sujeito se estabelece em relação a um lar, a uma base tópica que determina o Chöra e
possibilita encarar a imensidão do Kenon, funda o processo de auto-indentificação, de
ser-no-mundo na condição de potencialidade existencial.
Na vivência de André, isso retrata a substancialização de estética pessoal, dos
direitos da impaciência, no l(ug)ar. Ainda que considere a coletividade dos seus
familiares, quer também impor sua ordem estética-afetiva ao modo de viver o lugar
dos outros sujeitos tanto quanto o Pai impôs a dele. Isso significa que a experiência
estética de existência é significativa. Como expõe Tuan “aesthetic experience has as its
essence this contradictoriness between passivity – this almost wired-in response – and
active appreciation”100 (1995, p.94), é por esse caminho um esforço ativo do sujeito que
significa o mundo.
Se “a percepção é o pensamento de perceber quando é plena ou atual”, conforme
Merleau-Ponty (2014, p.39), ela requer uma atividade consciente de algo ou de alguma
“Lar é a fundação de nossa identidade como indivíduos e membros de uma comunidade, a moradialugar do ser” (RELPH, 1976, p.39, tradução livre).
100
“experiência estética tem sua essência nessa contraditoriedade entre a passividade – essa resposta
quase programada – e a apreciação ativa” (TUAN, 1995, p.94, tradução livre).
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coisa em que se projeta. Logo, a relação com o lar é sempre efetivada em situação
geográfica, composta pela teia de significados que abre para a relação sujeito-lugar
exposta. Mediada por uma experiência estética basilar, expressa a contradição de um
sujeito que, como André, ordena um mundo significante e recria-o de acordo com seus
nexos.
É chafurdando-se nas lógicas paternas que o protagonista consegue emergir em
condição de indivíduo ativo, que estabelece sua própria estética. Se tomo por princípio,
como Hoyaux, que “ce projet d’existence, dès l’apparaître au monde, relève non pas du
besoin d’être entouré par un espace domestique mais de la nécessité de s’entourer d’un
monde que l’on domestique”101(2003, p.6), desvelo que o sentir de André é dotado de
contornos domésticos que afloram afetividades latentes ao lar.
Ora “we are well able to appreciate certain objects in our near environment
aesthetically”102 (TUAN, 1995, p.166), é evidente que o protagonista sente os
delineamentos estéticos do lar. Por fazer parte desta lógica eminente, cria estratégias
para canalizar esse potencial estético e construir seu ordenamento que relaciona o lugar
à sua subjetividade.
Sua relação com esses objetos e elementos do lugar é mediada pelo corpo,
núcleo sensível e perceptivo que orienta seu devir. De acordo com Han-pile,
fenomenológicamente o “man is viewed as an embodied being, whose reason and
cognitive powers are only the visible part of a much deeper and wider engagement with
the world”103 (HAN-PILE, 2006, p.240), em que é também princípio ativo para a
própria existência de um mundo.
Como também ressalta Lau “as subject situated in the world, the awareness of
my finitude persuades me that I am constitutive neither of the natural world nor of the
cultural world. I observe even that I am immersed in the generality of the body”104
(2004, p.155). No emergir corpóreo do protagonista, une os elementos naturais,

“Esse projeto de existência, de aparecimento no mundo, não releva a necessidade do ser em se cercar
do espaço doméstico, mas a necessidade de se circundar com um mundo que é o doméstico” (HOYAUX,
2003, p.6, tradução livre).
102
“Nós todos somos bem capacitados a apreciar certos objetos em nosso ambiente próximo
esteticamente” (TUAN, 1995, p.166, tradução livre).
103
“homem é visto como um ser incorporado, cuja razão e os poderes cognitivos são apenas parte visível
de um engajamento mais profundo e amplo com o mundo” (HAN-PILE, 2006, p.240).
104
“Como sujeito situado no mundo, a ciência de minha finitude me persuade de que eu não sou
constitutivo do mundo natural nem do mundo cultural. Eu observo também que estou imerso na
generalidade do corpo” (LAU, 2004, p.155, tradução livre).
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culturais e sociais que compõem seu horizonte geográfico e relaciona-o à sua condição,
a evidenciar em seu reencontro com a Mãe ao retornar ao lar:
minha cabeça foi de repente tomada pelas mãos da mãe, que se
encontrava já então atrás da minha cadeira; me entreguei feito menino
à pressão daqueles dedos grossos que me apertavam uma das faces
contra o repouso antigo do seu seio; curvando-se, ela amassou depois
seus olhos, o nariz e a boca, enquanto cheirava ruidosamente meus
cabelos, espalhando ali, em língua estranha, as palavras ternas com
que sempre me brindara desde criança: “meus olhos” “meu coração”
“meu cordeiro” (NASSAR, 1989, p.169-170).

No afeto erótico do seio materno o protagonista retorna aos lugares de sua
infância. Os cheiros e as faces do passado são evocados na entrega de menino do
personagem. Ele sente por seu corpo as mãos afáveis e os dedos grossos da camponesa
e as palavras, sementes de sua inquietude, que ouvira quando criança são sentidas. Para
Tuan, “o corpo é nosso cosmos mais íntimo, um sistema cuja harmonia é sentida em vez
de percebida simplesmente pela mente” (TUAN, 2005, p.140), é por onde o lugar se faz
vivido.
A passagem também aponta para os sentimentos que transbordam do contato
mãe-filho em que a tristeza da perda parece ser momentaneamente superada. Há uma
felicidade carinhosa, a que as paredes do lugar, pacientes como o Pai, não conseguem
reter. É um calor humano que se alastra pelo lugar junto ao cheirar ruidoso da matriarca.
No contato dos dois corpos há um encontro de geograficidades que manifestam-se no
lar. Penso que é reveladora a contribuição das geografias emocionais, de que “the body
is a site of feeling and experience. These experiences and feelings are socially
embedded, but they are localizable in the body, and relationships between bodies”105
(PILE, 2010, p.11).
Nessa relação em que a experiência geográfica de ambos se manifesta em um
toque, um afeto que releva emoções, aproximam-se seus cosmos rumo à espacialidade
da dileção. Manifesta corporalmente, evidencia as conexões de ambos personagens com
a terra, dado que André é seu cordeiro. Segundo Davidson e Milligan “recognition of
the inherently emotional nature of embodiment has, thus, led many to the conclusion

“o corpo é um sítio de sentimento e experiência. Esses experiências e sentimentos são embutidos
socialmente, mas eles são localizáveis no corpo, e em relacionamentos entre corpos” (PILE, 2010, p.11,
tradução livre).
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that we need to explore how we feel—as well as think—through the body”106
(DAVIDSON; MILLIGAN, 2004, p.523) Da mesma forma, busco estabelecer que são
esses corpos-sujeitos que conformam-se em um espaço que denotam de lugar por meio
do ordenamento de seus topoi.
Nesse contato afetivo com a Mãe, em que ela o trata como seu coração e seus
olhos é confesso a forma em que ela idealiza sua corporeidade no contato com o filho.
Ela estabelece sentidos que também espacializam seu afeito. Se o “lived space is rooted
in, and cannot be understood apart from, the lived body”107 (CARR, 2004, p.3), há uma
conexão inerente entre as mãos calejadas e o corpo cansado das incertezas dos ciclos da
lavoura.
Por ser compreendido que “my lived body is all the more embodied that it is
bodily self-aware and is also originarily open to the world. In other words, my lived
body is a unity both of my physical body and my mind and of oneself and the world” 108
(DEPRAZ, 2004, p.193), não é possível separar arbitrariamente os sentimentos afetivos
e o toque corpóreo efetivado. Ambos são um processo comum de movimento corpoespacial em que dotam sua at-homeness de geograficidade.
É oportuno a consideração de Pile de que “emotions, now, lie between
individuals, and between individuals and perceptual environments. Meanwhile, affect
turns on the notion of intensity and its capacity, therefore, to do”109 (2010, p.13). Isso
permite estabelecer que entre a Mãe e André há um laço emocional que se intensifica na
cozinha e no quarto do lar e, simultaneamente, se apresenta ao mundo na intensidade de
seu tocar que tangibiliza o espaço que habitam no momento do reencontro.
Larsen e Johnson sumarizam que a “affinity, in short, is everywhere and
everywhere

embodied—decentralized,

rhizomatic,

anarchic”110

(2012,

p.642).

Similarmente, pode-se entender que o afeto entre os personagens da obra é uma revolta
ao comedimento paterno. Se corporifica como ideal anárquico que constrói seus

“Reconhecimento da inerente natureza emocional da corporeidade tem, então, levado muitos à
conclusão de que precisamos explorar como nós sentimos – assim como pensamos – por meio do corpo”
(DAVIDSON; MILLIGAN, 2004, p.523, tradução livre).
107
“Espaço vivido é enraizado em, e não pode ser entendido fora do, corpo vivido” (CARR, 2004, p.3,
tradução livre).
108
“Meu corpo vivido está mais corporificado quanto mais ele é corporalmente auto-compreendido e
também é originalmente aberto ao mundo. Em outras palavras, meu corpo vivido é uma união tanto do
meu corpo físico quando de minha mente e de meu eu-individual e no mundo” (DEPRAZ, 2004, p.193).
109
“Emoções, agora, se realizam entre indivíduos, entre indivíduos e ambientes perceptíveis. Enquanto
isso, afeto se pauta na noção de intensidade e sua capacidade, logo, de fazer” (PILE, 2010, p.13).
110
“Afinidade, em resumo, está em toda parte e em todo lugar corporificado – descentralizado,
rizomático, anárquico” (LARSEN; JOHNSON, 2012, p.642).
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próprios enraizamentos. Emana na vulnerabilidade de uma natureza-corpo, como na
descrição do adolescer de André:
eu pressentia, na hora de acordar, as duas mãos enormes debaixo dos
meus passos, a natureza logo fazendo de mim seu filho, abrindo seus
gordos braços, me borrifando com o frescor do seu sereno, me
enrolando num lençol de relva, me tomando feito menino no seu
regaço (NASSAR, 1989, p.112).

A passagem marca o enxerto da realidade geográfica que transcorre em suas
veias, que percorre seu ser e o marca emotiva e afetivamente. Seu suor se mistura com o
orvalho e exala às folhas matutinas. É sinal de que, como propõe Morris, “our body is of
space, not just dropped into it as into a container. Why? Because it moves, and the deep
grammar of bodily movement generates an inner envelope of perception that already has
a spatial sens”111 (2004, p.119). Pela geograficidade de seu corpo indica a direção de
que é continuidade do espaço de onde origina seu ventre.
Arquiteta, destarte, um frescor de relva em que os caminhos da at-homeness o
fazem se sentir em casa entre os animais e plantas da lavoura. Condiz levantar que
“without doubt, our emotions matter. They have tangible effects on our surroundings
and can shape the very nature and experience of our being-in-the-world. Emotions can
clearly alter the way the world is for us, affecting our sense of time as well as space”112
(DAVIDSON; MILLIGAN, 2004, p.524). É um modo de ser que suprime as barreiras
artificiais entre homem, natureza e cultura. Na vivência do protagonista, esses
componentes se misturam e formam alquimias das direções de seus vínculos de lugar.
De acordo com Hummon, “sense of place is inevitably dual in nature, involving
both an interpretive perspective on the environment and an emotional reaction to the
environment”113 (HUMMON, 1992, p.262). Como o personagem evidencia, há uma troca
reciproca em que sua afetividade toma corpo no seu lugar. Transborda a hermenêutica dos
nexos que relacionam as emoções de André e fundamenta uma outra forma de sentir, em
que, tal qual a lógica do pai-patrão a natureza também ocupa lugar central.
“nosso corpo é de espaço, não apenas jogado nele como em um contêiner. Por quê? Porque ele se
move, e a gramática profunda do movimento corpóreo gera um envelope interno de percepção que já é
detentor de um sentido espacial.” (MORRIS, 2004, p.119, tradução livre).
112
“Sem dúvida, nossas emoções importam. Elas têm efeitos tangíveis em nossos entornos e podem
moldar a própria natureza e experiência de ser-no-mundo. Emoções podem claramente alterar o modo
pelo qual o mundo é para nós, afetando nosso senso de tempo assim como de espaço” (DAVIDSON;
MILLIGAN, 2004, p.524, tradução livre).
113
“Sentido de lugar é inevitavelmente dual em sua natureza, envolvendo tanto uma perspectiva
interpretativa acerca do ambiente quanto uma reação emocional ao ambiente” (HUMMON, 1992, p.262,
tradução livre).
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Ao propor que “in order to feel anything, there must be some sequence. What we feel
may be unreflected, felt in-the-behaving”114 (GENDLIN, 1973, p.378), Gendlin questiona: de
que modo o sujeito se aventura por seu ser-no-mundo em busca de um sentido espacial? No
caso do filho pródigo, ele sente as opressões, mas encontra no afeto da mãe uma forma de
construir seu próprio baluarte, por isso também a metafórica passagem sobre sua mãe-natureza
evoca a imagética uterina, de um retorno ao feminino gestacional.
Tuan reflete que “os seres humanos não suportam viver em permanente estado
de ansiedade. Necessitam manter uma sensação de controle, não importa quão ilusória
possa ser” (2005, p.113), o sentir é uma forma de mascarar tensões ou de criar
estratégias para lidar com elas. Pela afetividade inerente em seu relacionamento
maternal, André projeta formas de inflar o corpo com suas paixões e viver o lugar em
sua intensidade subjetiva. Por isso é abatido com a fala – tão paternal – de Pedro ao
tentar convencê-lo de retornar:
ela não contou pra ninguém da tua partida; naquele dia, na hora do
almoço, cada um de nós sentiu mais que o outro, na mesa, o peso da
tua cadeira vazia; mas ficamos quietos e de olhos baixos, a mãe
fazendo os nossos pratos, nenhum de nós ousando perguntar pelo teu
paradeiro; e foi uma tarde arrastada a nossa tarde de trabalho com o
pai, o pensamento ocupado com nossas irmãs em casa, perdidas entre
os afazeres na cozinha e os bordados na varanda, na máquina de
costura ou pondo ordem na despensa; não importava onde estivessem,
elas já não seriam as mesmas nesse dia, enchendo como sempre a casa
de alegria, elas haveriam de estar no abandono e desconforto que
sentiam (NASSAR, 1989, p.23-24)

Cada silêncio ou vírgula no discurso do primogênito manifesta a sonoridade do
seu sentimento de desconforto com a situação provocada pela fuga. André também
reverbera essa emoção, principalmente no que diz respeito à Mãe que não consegue
sequer mencionar sua saída. Se, como propõe Tuan “o espaço transforma-se em lugar à
medida que adquire definição e significado” (2013, p.167), é nesse caso a ausência do
corpo de André presente na mesa que se manifesta como irreverência e modifica o
Topos, ameaçando o mundo da família a ser arremessado em Chöra ou Kenon.
Não são somente os camponeses que sentem a falta de André na cadeira que costuma
ocupar, mas também o próprio lugar. O sentido se altera na falta do sujeito, afetivamente falta
parte do amor paterno que pregava sobre a união. Como Morris aponta “our sens of space refers

“Para que se possa sentir qualquer coisa, deve haver alguma sequência. O que nós sentimos pode ser
um irrefletido, sentido-no-agir” (GENDLIN, 1973, p.378, tradução livre).
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to body-world movement, to a moving schema of perception”115 (MORRIS, 2004, p.158), em
que as pequenas ou grandes mudanças cotidianos transformam drasticamente as experiências de
lugar. Por isso a saída de André desfigura também o trabalho, sinal de honra e base enraizadora
do discurso do Pai.
Ao mesmo tempo, o que acontece é que, como aponta Pinto “essa mãe sem voz em
toda narrativa é aquela que encarna os balbucios do desejo que o filho pródigo repetirá em sua
fala epiléptica, com sua baba pestilenta, em seus ataques convulsivos” (1995, p.113). Sua fuga é
parte do projeto materno de construção de outro galho para o tronco. Seu silêncio, logo, ensaia
pretenso sentimento de culpa que realiza-se no abandono. Penso que essa separação da família
adquire o desenho estabelecida na figura 5.

Figura 5: Clivagens do tronco familiar em relação aos nexos de vivência no lugar.
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2016); Design: FREITAS; J. S. (2016).
“Nosso sentido de espaço se refere ao movimento corpo-mundo, a um esquema móvel de percepção”
(MORRIS, 2004, p.158, tradução livre).
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Ambos pautados no centro original terra-família-trabalho e no tronco gerador
referente ao Avô, a Mãe e o Pai clivam os domínios dos filhos. Isso decorre de
diferentes sentidos de amor. O do Pai refere-se justamente à continuidade das raízes do
tronco, já o da Mãe refere-se a certo erotismo, à afabilidade dos carinhos a que
presenteia os filhos. Essa oposição separa a família em galho esquerdo, torto e direito,
continuidade.
Ainda que a seiva percorra o lado direito com um vigor mais evidente, o
esquerdo é uma reação fulminante que também se dimensiona em um lugar deveras
relevante em sua anarquia emotiva. Se “at the deepest levels there is an unselfconscious,
perhaps even subconscious, associations with place. It is home, where your roots are, a
centre of safety and security, a field of care and concern, a point of orientation”116
(RELPH, 1976, p.142), ao mesmo tempo os conflitos afloram quando as
intencionalidades propõem outros sentidos ou direções para a orientação.
Ao propor o tronco-raíz do Avô como oriente, o Pai remonta aos mares
mediterrâneos para legitimar seu galho, que continua em Pedro, como o original.
Contudo, a potência sexual e afetiva da mãe também deposita sedimentos emotivos que
influem no ordenamento do cosmo da lavoura. Ela lavra, atenciosa e carinhosamente
sua forma de at-homeness como revolta calada. Na perspectiva de Seamon:
The home appropriates space. Appropriation involves, first, a sense of
possession and control: the person who is at home holds a space over
which he is in charge. Appropriation is disturbed when a home is
infringed upon in some way; feeling-subject immediately reacts117
(1979, p.80).

No apropriar-se que fundamenta o lar, ela enfrenta como pode o domínio do
patriarca. Sua afronta é pelos meios do corpo, do passional que é dotado de
possibilidade de ruptura. Conquanto o galho direito parece firme, extenso e vívido, o da
esquerda é uma ruptura de infertilidade que incide de certa eroticidade materna na
vivência do protagonista, ainda que frustrada, e que virá a ocorrer no incesto André-Ana
e, no seu retorno, em André-Lula. Na transcrição de parte significativa do capítulo 24,
coloca-se que:
“Nos níveis mais profundos, há uma não-autoconsciente, talvez mesmo subconsciente, associação com
o lugar. É o lar, onde suas raízes estão, um centro de proteção e segurança, um campo de cuidado e
preocupação, um ponto de orientação” (RELPH, 1976, p.142, tradução livre).
117
“O lar apropria espaço. Apropriação envolve, primeiro, um sentido de possessão e controle: a pessoa
que está em casa toma o espaço sob o qual está encarregado. Apropriação é interrompida quando o lar é
infringido de alguma maneira; o sujeito-sentir imediatamente reage (SEAMON, 1979, p.80, tradução
livre).
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Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições, ou na hora
dos sermões: o pai à cabeceira; à sua direita, por ordem de idade,
vinha primeiro Pedro, seguido de Rosa, Zuleika, e Huda; à sua
esquerda, vinha a mãe, em seguida eu, Ana, e Lula, o caçula. O galho
da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco, desde as
raízes; já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a
mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse uma
anomalia, uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco
talvez funesto, pela carga de afeto; podia-se quem sabe dizer que a
distribuição dos lugares na mesa (eram caprichos do tempo) definia as
duas linhas da família. (NASSAR, 1989, p.154-155).

Como na figura 5, a disposição dos personagem relaciona-os ao núcleo ativo de
ser-no-mundo a que os concernem. Efetivam dois centros perceptivos de lugar. Por
considerar que “the fact that perception is egocentrically spatial (for example, the book
appears to my right or to my left, or in the center of my perceptual field) is a fact that
depends precisely on the spatiality of the perceiving body”118 (GALLAGHER, 2006,
p.351), a perspectiva do autor evidencia que, em casos como o da lavoura, há
corporeidade inerente na forma como os sujeitos concretizam seus lugares. O corpo
perceptiva que separa as vertentes do lar, portanto, não poderia ser outro que o próprio
relógio que se posiciona atrás da cabeceira. Figura representativa da presença do Avô.
Ocorre que a mesa se materializa como lugar do corpo-tronco do sujeito-moral
família, em sua delineação estética-espacial. Se o Topos é necessariamente
experienciado por um corpo vivido, seria então a mesa sua concretização coletiva?
Arquiteta desenhos de opressão e resistência que são esculpidos como diferentes
percepções corpo-espaciais. Cada qual em sua dimensão, ambas linhas da família se
embasam no tronco para esculpir sua própria definição do Chöra e referir seu mundo
íntimo.
Como Souza comenta, os descendentes da esquerda na lavoura, “ao mesmo
tempo que desejam a morte do pai tirano e castrador, invejam-no pela posição que
ocupa” (2012, p.51). Infere-se que o que desejam é se inserir na ordem do discurso
(VIEIRA, 2007) e para isso unem-se sob os cânticos sagrados-eróticos-afetivos da Mãe.
Lula, Ana e André reúnem a insatisfação com a ordem posta no lugar, não com a
existência da lavoura. Em conformidade com essa perspectiva, Mota provoca que:
sem esquecer que é, ao mesmo tempo, um lugar da constante presença
feminina, aquela casa permite que diferentes altares sejam erguidos;
“O fato que a percepção é egocentricamente espacial (por exemplo, o livro aparece em minha direita
ou esquerda, ou no centro de meu campo perceptual) é um fato que depende precisamente na
espacialidade do corpo que percebe” (GALLAGHER, 2006, p.351, tradução livre).
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não se cultua a mesma verdade na mesa dos sermões e no recôndito
dos quartos. Na sala-púlpito a textura rígida dos textos compilados
pelo pai era o alimento oferecido, um tanto indigesto para apetites
extravagantes como os de André. Na cama, o fervor religioso,
mesclado a uma tessitura sutil de falas e toques maternos, vai minando
aqueles princípios sólidos, acordam em André uma outra consciência,
preparam o terreno para a floração de outros discursos – os da
transgressão (2010, p.42).

Como abordado previamente, se “a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como
se diz amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos” (BACHELARD,
2008, p.24), ela também é frágil como quem a constrói. Na semente de cada muralha há
o principio de sua destruição. No ventre materno da lavoura germina um nascer
feminino que implica na revolta ao patriarca autárquico. Neste mesmo nexo, Seamon
sustenta que “qualities of inhabitants sustain qualities of house, which in turn sustain
qualities of inhabitants”119 (2008, p.5). O que conforma um ciclo relevante de
reversibilidade lar-habitante que é realçado nas diferentes vivências de transgressão e
segurança da ordem paterna na lavoura.
Em concordância a Relph, como “our experience of place, and especially of
home, is a dialectical one – balancing a need to stay with a desire to escape”120
(RELPH, 1976, p.42), a revolta maternal intenta forçar algum tipo de equilíbrio entre o
polo afetividade-refreamento que define o lar no romance. Contudo, ela também é
excessiva e vai transbordar primeiramente na paixão de André pela mãe que virá a se
manifestar no incesto com Ana, que é justificado pelo protagonista:
a mãe não gerou só os filhos quando povoou a casa, fomos embebidos
no mais fino caldo dos nossos pomares, enrolados em mel
transparente de abelhas verdadeiras, e, entre tantos aromas esfregados
em nossas peles, fomos entorpecidos pelo mazar suave das laranjeiras;
que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de seu
viço e constância? que culpa temos nós se fomos duramente atingidos
pelo vírus fatal dos afagos desmedidos? que culpa temos nós se tantas
folhas tenras escondiam a haste mórbida desta rama? que culpa temos
nós se fomos acertados para cair na trama desta armadilha?
(NASSAR, 1989, p.129).

O desabafo que jorra de André refere-se à at-homeness que derivada da mãe é
lida por ele como possibilidade do encontro sexual nos corpos que se bastam no lar. A
doçura erótica se excede nos afagos fálicos e vaginais que se chocam entre os irmãos
“qualidades de habitantes sustentam qualidades da casa, que, em retorno, sustenta qualidades dos
habitantes” (SEAMON, 2008, p.5, tradução livre).
120
“Nossa experiência de lugar, e especialmente de lar, é uma dialética – contrabalanceia uma
necessidade de permanência com o desejo de escapar” (RELPH, 1976, p.42, tradução livre).
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que realizam sobejantemente o contato corpóreo do mundo materno. É por partirem do
mesmo ventre que se encontram de forma tão fugaz na paixão incestuosa. Sua
explicação remonta ao que Bachelard comenta que “se a casa é um valor vivo, é preciso
que ela integre uma irrealidade. É preciso que todos os valores tremam. Um valor que
não treme é um valor morto” (2008, p. 73). Forçosamente, impelem a dinâmica de
ordenamento da Chöra a outros rumos (fatais?).
Se for o mel da infância que os leva ao contato voluptuoso, faz parte de um
esforço ativo da Mãe que é transgredido por sua excessividade. Nesta angústia que se
sexualiza, há reflexos de um envolvimento corporificado que realiza o movimento do
lugar. Ao mesmo tempo, Seamon discorre que “an active involvement with one's
physical environment is as an important element in reestablishing place as a sense of
psychological security and interpersonal familiarity”121 (SEAMON, 1985, p.240), por
isso as leis que são trangredidas na lavoura são de difícil reconstituição. Depois de
realizado o ato, não há retorno que faça com que o lugar seja o mesmo de antes.
Como discorre Teles isso também é vislumbrado ao recorrer que “André reflete
criticamente sobre as palavras do pai, diferentemente de Pedro, o primogênito, que as
reproduz servilmente, ou de Lula, o caçula, que descarta os sermões paternos, com
vistas à fuga inconseqüente e libertária” (2008, n.p.). As ricas imagens que evoca na fala
à irmã lembram trechos do discurso paterno e reiteram certos aspectos de seu amor, mas
o perverte pela lógica matriarcal, de forma a construir uma versão própria dos fatos em
que a ausência de verdade é o único sentido.
Ao mesmo tempo, a transgressividade toma dimensão de movimento, de
dinamismo de lugar em que sua ação mediada pelas seduções da Mãe. Se entendo e
concordo que “movement is linked with journey, which over geographical distance or in
the mind, carries the person away from a stable home base outward along a path toward
confrontation with place, experience or ideas”122 (SEAMON, 1985, p.227), creio que a
fuga de André tem começo nesse ato. Essa ação já é efetivação de um distanciamento
que virá, é presságio de um confronto que se materializará e depois ficará mais intenso
quando retorna, e descreve aquele momento o protagonista:

“um envolvimento ativo com o ambiente físico de alguém é um elemento tão importante para
reestabelecer o lugar quanto um sentido de segurança psicológica e familiaridade interpessoal”
(SEAMON, 1985, p.240, tradução livre).
122
“movimento está conectado à jornada, que sob distância geográfica ou da mente, carrega a pessoa para
longe da base estável do lar rumo a uma trilha em direção ao confronto com o lugar, experiência ou
ideias” (SEAMON, 1985, p.227, tradução livre).
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Na entrada da copa, parei: cioso das mudanças, marcando o silêncio
com rigor, estava ali o nosso antigo relógio de parede trabalhando
criteriosamente cada instante; estava ali a velha mesa, sólida, maciça,
em torno da qual a família reunida consumia todos os dias seu
alimento; uma das cabeceiras, era só uma ponta, tinha sido forrada por
uma toalha branca, e, sobre ela, a refeição que me esperava; ao lado da
cabeceira, de pé, o corpo grosso sem se mexer, estava a mãe,
apertando contra os olhos um lenço desdobrado que ela abaixou ao
pressentir minha presença; e foi só então que eu pude ver, apesar da
luz que brilhava nos seus olhos, quanto estrago eu tinha feito naquele
rosto. (NASSAR, 1989, p.153).

A cenografia de seu retorno trata de confronto com o tronco, com o anzol do
relógio que fisga André para o mundo dos sermões, memento mori da tradição iniciada
pelo Avô. Na condição de lócus do patriarca, a velha mesa permanece maciça como
prova da continuidade do domínio paterno, assegurado pelo pretenso retorno pacífico de
André. Ao mesmo tempo, o que é saliente no momento é o sentimento de perca e
reencontro do olhar silencioso da mãe.
Gendlin realça que “emotions will always be worthy of our attention, but men
have, in felt meaning, one more way of changing the patterns implied in their bodies”123
(GENDLIN, 1973, p.387), portanto a afetividade transforma o corpo e transcreve outro
sentido virtual para as ações. Desse modo, as emoções que transbordam da tristeza, do
estrago realizado por André, no rosto da mãe também se encontram na toalha branca
que no retrato do pródigo se mistura com o corpo grosso que não se mexe.
Os olhos que aperta contra o lenço para segurar as lágrimas realça a luz da
angústia que consome o protagonista. Ao mesmo tempo toma por inteiro a copa e,
naquele instante, contrapõe a imagem patriarcal do relógio e da mesa. Como os
“feelings occur in space and inevitably become associated with various highly charged
places; feelings cannot occur out of space any more than they can occur out of time”124
(MARCUS, 1992, p.111), a emotividade maternal também reverbera no lugar e
suspende momentaneamente a força do topos de Iohána.
Isso se torna saliente porque, como discorre Tuan, “my experiences are mostly
banal. The few exceptions are those that touch on beauty, love, and truth. They are the

“Emoções vão ser sempre dignas de nossa atenção, mas os homens têm, no senso sentido, mais um
modo de mudar os padrões implicados em seus corpos” (GENDLIN, 1973, p.387, tradução livre).
124
“Sentimentos ocorrem no espaço e inevitavelmente se tornam associados com os variados e altamente
carregados lugares; sentimentos não podem ocorrer fora do espaço da mesma forma que não podem
ocorrer fora do tempo” (MARCUS, 1992, p.111, tradução livre).
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only things of value in my life and no doubt also in the lives of other people”125
(TUAN, 2012a, p.142). Ainda que trágico, há uma partícula estética na tristeza da mãe
que remonta à verdade inerente a fuga de André. Por mais que tenha fugido de tudo que
o cercava no lar, ao olhar o estrago que fez e sentir o corpo dela em pé que pressente
sua presença, nota que a razão original era ela. Pelo enraizamento efetivado em seus
vínculos de lugar, era impossível permanecer indiferente à dor da progenitora.
A mãe, nesta situação, para além da presença material, também cria, como uma
protuberância, um ambiente em que projeta sua afetividade. Na copa, lugar por essência
dos sermões, provê o reencontro com a cria pródiga e parece evocar nele uma reação,
uma atmosfera que remonta ao ardor pretérito. Seamon sugere que “warmth refers to an
atmosphere of friendliness, concern and support that a successful home generates”126
(1979, p.84). Contudo, o conceito ardor também pode se referir ao fervor que surge na
intensidade da agonia. Também é quente a fúria e raiva, emoções cujo desdobramento
espacial é relevante.
Conquanto “the human body is value and always is already there”127
(GRANGE, 1985, p.72) ele necessariamente se expressa em sentimentos e ações que
implicam em suas afetividades (MERLEAU-PONTY, 2011). Por isso a postura da Mãe
subjaz a tenacidade de seu carinho, de sua forma de sentir e emanar amor pelo e do
lugar, na maneira de lidar com o retorno do filho. Ainda que dotada de contradições,
comporta espacialidades corpóreas que substancializam seu sentir. Ao mesmo tempo, a
compreensão de André difere da sua e manifesta uma irreverência anárquica que se
apresenta no diálogo com o Pai:
Não se pode esperar de um prisioneiro que sirva de boa vontade na
casa do carcereiro; da mesma forma, pai, de quem amputamos os
membros, seria absurdo exigir um abraço de afeto; maior despropósito
que isso só mesmo a vileza do aleijão que, na falta das mãos, recorre
aos pés para aplaudir o seu algoz; age quem sabe com a paciência
proverbial do boi: além do peso da canga, pede que lhe apertem o
pescoço entre os canzis. Fica mais feio o feio que consente o belo
(NASSAR, 1989, p.162).

A opressão do lugar na perspectiva do pródigo revela sua agonia diante do
cultivo hipócrita da paciência. Sua revolta contra o Pai é uma forma de afirmar que
“Minhas experiências são predominantemente banais. As poucas exceções são aquelas que tocam na
beleza, no amor e verdade. Elas são as únicas coisas de valor em minha vida e com certeza também nas
vidas de outras pessoas” (TUAN, 2012a, p.142, tradução livre).
126
“ardor refere-se a uma atmosfera de amizade, preocupação e suporte que um lar bem sucedido gera”
(SEAMON, 1979, p.84, tradução livre).
127
“o corpo humano é valor e está sempre lá” (GRANGE, 1985, p.72, tradução livre).
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existem ordens alternativas que já foram semeadas no lugar, orientadas em torno da
matriarca. Enquanto o patriarca “acredita ter a verdade, o filho sabe não ter nenhuma
verdade, apenas dúvidas” (RODRIGUES, 2006, p.121), frutos da relação afetiva que
desafiou, desde a tenra infância os ditames autárquicos colocados.
Como Larsen e Johnson sugerem, no lugar a “hegemony is challenged when
otherness and difference are engaged at the edge of the lifeworld”128 (2012, p.643), e é
nessa região fronteiriça em que também se encontra a prodigalidade de André. Ela se
coloca em termos do Topos paterno, mas figura-se de Chöra para estabelecer um outra
maneira de at-homeness. Da frieza desértica dos sermões paternos, sugere o ardor do
seio materno, do galho esquerdo... do enxerto talvez funesto.
A aspereza do discurso de Iohána tornou a casa em um lugar fúnebre do qual a
única saída seria o uso. No Topos do Pai, o amor só se manifesta fora das paredes, no
lavrar laborioso da vida camponesa. Isso esfriou a casa de modo que somente a
passionalidade irreverente da mãe tivesse espaço. Para Seamon “a warm home or room
will not be one that is unused or used only infrequently. Instead, frigidity and emptiness
permeate these places”129 (1979, p.84). Desse mesmo modo, nas memórias de André
apenas os lugares em que a mãe aflora parecem ser dotados do ardor fundamental para a
permanência autêntica no lar.
Na condição de que “the good and the beautiful, the moral and the aesthetic, are
inextricably intertwined – doublets, deeply rooted in common human experience and
yearning”130 (TUAN, 1995, p.226), a revolta do protagonista é contra a obscenidade dos
excessos de refreamentos da moral do Pai. Ao mesmo tempo, também condena, cético,
a abundância afetiva da Mãe. A crítica do protagonista procede que “se o pai, no seu
gesto austero, quis fazer da casa um templo, a mãe, transbordando no seu afeto, só
conseguiu fazer dela uma casa de perdição” (NASSAR, 1989, p.134). Evidencia no ato
as duas lógicas contraditórias da arquitetura do lugar.
Se o estético e o moral se juntam na espacialidade da experiência de lugar, cada
polo constrói sua própria catedral de obscenidades e vícios contraditórios. Como
revolta, o seio materno necessita da contraposição ao patriarcado para obter seu sentido.
O que há de se ressaltar é que, como Souza,
“hegemonia é desafiada quando a alteridade e diferença são engajadas nos limites do mundo vivido”
(LARSEN; JONHSON, 2012, p.643, tradução livre).
129
“um lar ou cômodo em ardor não será aquele que não é usado ou usado com pouca frequência. Na
realidade, frieza e vazio permeiam esses lugares” (SEAMON, 1979, p.84, tradução livre).
130
“o bom e o belo, o moral e o estético, são intrinsicamente entrelaçados – duplicados, profundamente
enraizados no desejo ardente e na experiência humana comum” (TUAN, 1995, p.226, tradução livre).
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Acreditamos que em Lavoura Arcaica a figura materna é construída
de maneira dual, mesclando submissão, força e resistência. O
silenciamento da mãe não implica o total assujeitamento ao poder
coercitivo masculino, já que, mesmo silenciada, ela possui uma voz,
que muitas vezes rompe com a tradição. Essa voz emerge através dos
gestos de afeto e através do olhar que de forma inconsciente revela
discursos que subvertem o discurso paterno (2012, p.69).

Os caminhos das geografias afetivas do lar revelam que na força matriarcal
reside o potencial destrutivo, mas também criativo, do lugar. Nos nexos de realização da
vida, o corpo vivido em que relaciona-se ao lar efetiva em André a virtualidade de
ambos lados, ainda que seja uma sequência do mencionado galho torto. Como retrata
Bachelard, “no equilíbrio íntimo das paredes e dos móveis, pode-se dizer que tomamos
consciência de uma casa construída pelas mulheres. Os homens só sabem construir as
casas do exterior. Não conhecem a civilização da cera” (2008, p.81), da mesma forma,
enquanto o Pai apenas pensa no sagrado lavrar a Mãe somente se concerne com a
afetividade manifesta na sede-casa.
Se “l’espace domestique est une construction”131 (STASZAK, 2001, p.344), seu
ardor ou frieza são determinantes para o estabelecimento de at-homeness. A feminidade
presente em André, sua afetividade, não é submissão, mas semente e protuberância
poética de qual emana sua coragem para fugir, transgredir e se revoltar. Ainda que,
como considera Pinto:
Com Ana, Rosa, Zuleika, Huda e a mãe - as personagens femininas do
romance -, em nenhum momento da narrativa encontraremos o
diálogo do narrador, que sempre se dirige aos homens - Pedro, Lula e
lohána. A voz materna aparece apenas como sopro, sussurro, e nunca
de forma direta (1995, p.49).

Mesmo que um sopro, tal qual o Avô, é a voz da matriarca que impele e coloca
em movimento a causa narrativa. Como ponderou Souza (2012), a revolta calada não
deixa de conter o grito por alguma liberdade. Efetivada também em sua fuga, a
conflitualidade emerge como uma necessidade. Segundo Schrader, o “conflict may be,
as I think it is, a necessary condition of individuation”132 (1973, p.337), e é por
intermédio dele que na lavoura os personagens buscam um topos de subjetividade em
meio a imposição do cosmo intersubjetivo do patriarca.

“o espaço doméstico é uma construção” (STASZAK, 2001, p.344, tradução livre).
“conflito pode ser, como creio que é, uma condição necessária para a individuação” (SCHARADER,
1973, p.337, tradução livre).
131
132

102

No trajeto que faz pela estrada e vila, André vive outros mundos, se conecta com
outros horizontes geográficos e encontra outros elementos para sua revolta. De que
modo esses diferentes espaços se relacionam? Quais as especificidades referentes a cada
cosmo? Qual a percepção e corporeidade dos personagens-sujeitos relativa à diversidade
do mundo do além-lavoura?
2.3 – Macrocosmos relacionais: A lavoura, A estrada, A vila
Se a definição do universo relacional em que se define a Chöra do romance
perpassa pelos desígnios de relações que são mediadas pelos mundos e corpos, é
fundante que sejam interpretados os macrocosmos em suas condições de lócus inerente
de situações geográficas. Para além das porteiras dos desígnios do patriarca, os sujeitos
estão inseridos em uma lógica em que o campesinato influencia diretamente em sua
percepção e geograficidade ativa.
Como escreve Seamon, “people, it will be found, encounter their world in a
variety of ways. A moment of encounter is integrally related to other aspects of the
moment, including mood, energy level, past experience and knowledge” 133 (1979,
p.101). No horizonte de seus corpos vividos, os camponeses da lavoura são impelidos a
encontrarem no trabalho, suor e família da terra o mundo do nexo da casa-tronco
germinada pelo Avô.
Seus humores e moral são cicatrizes e sedimentos oriundos do labor constante
para a permanência da víril vontade patriarcal. Contudo, em seu encontro com o mundo
que é aberto pelo lugar-lavoura, também sentem os apertos de cada tijolo do lar. Na
perspectiva de Pocock, “where an old house has accommodated generations of families,
the spirit of the past may be overpowering”134 (1981, p.343). Porquanto a presença do
Avô permanece na condição de seiva coagulada em cada tábua do chão, continua como
mediação central para o encontro e percepção dos sujeitos com seus mundos.
Tomo como perspectiva aquela posta por Seamon que define que “encounter –
any situation of attentive contact between the person and the world at hand”135 (1979,
p.99) para compreender que, na obra, os contatos dos sujeitos com a lavoura, de modo a
“pessoas, será visto, encontrão seu mundo de modos variados. Um momento de encontro é
integramente relacionado a outros aspectos do momento, incluindo humor, nível de energia, experiência
passada e conhecimento” (SEAMON, 1979, p.101, tradução livre).
134
“onde uma casa antiga acomodou várias gerações de famílias, o espírito do passado pode ser
sobrepujante” (POCOCK, 1981, p.343, tradução livre).
135
“encontro – qualquer situação de contato atento entre a pessoa e o mundo em evidência” (SEAMON,
1979, p.99, tradução livre).
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metamorfosear em lugar íntimo, se realizam por esforço que soma o consciente ao
inconsciente. Ainda que influenciados pela carga emotiva que é componente
fundamental do modo de ser campesino, também criam seus próprios contextos
relacionais em que emancipam individualidades.
Os personagens compõem na relação entre at-homeness e encontro uma forma
relevante de perceber e sentir as paredes da casa e se relacionar com os mundos alheios
que se estendem pela Chöra. Na campesinidade que guia suas experiências, existem
modos de ser que são reproduzidos pela continuidade imanente de uma essência de
alteridade, em que se diferenciam dos grupos citadinos. Dessa mesma maneira, como
propõe Relph, é importante verificar que:
In authentic experience ‘home’, whether a house, a village, a region,
or a nation, is a central point of existence and individual identity from
which you look out on the rest of the world. To build a new house or
to settle in a new territory is a fundamental project, equivalent perhaps
to a repetition of the founding of the world136 (1976, p.83).

Há, se dialogar com a perspectiva deste autor (RELPH, 1976; 1985), trilhas de
uma experiência autentica de habitar na maneira pela qual os sujeitos se reúnem em
torno do núcleo significante da lavoura. Mesmo que suas percepções sejam mediadas
pelo mundo em que vivem, elas também são a mediação de seus sensos acerca de outros
espaços. É por meio delas que arquitetam a separação ativa de Chöra e Kenon.
O projeto materno que é plasmado na fuga de André retrata uma forma de
construção e individualidade que parte exatamente do modo de existência em que estava
inserido, do princípio de campesinidade. No intento de montar nova at-homeness, o
pródigo também está criando outro Topos, onde é evidente também seu esforço de
recriar o mundo, ou macrocosmo relacional, da lavoura. Isso se centra também no fato
de que há algo de verdadeiro, de eminência de um sentir que se faz reverberar por cada
ossuário do lar. Merleau-Ponty, neste sentido, provoca ao questionar que:
Se, ao contrário, como exige o primado da percepção, chama-se de
mundo aquilo que percebemos, e de pessoa, aquilo que amamos, há
um tipo de dúvida sobre o homem, e de maldade, que se torna
impossível. Certamente, o mundo que se encontra desse modo não é
absolutamente seguro. Mede-se a ousadia do amor, que promete além
do que sabe, que pretende ser eterno, embora uma doença, um
“Em experiência autêntica ‘lar’, seja uma casa, vila, região ou nação, é um ponto central da existência
e identidade individual pela qual se olha para o resto do mundo. Construir uma nova casa ou colonizar um
outro território é um projeto fundamental, equivalente talvez à repetição da fundação do mundo”
(RELPH, 1976, p.83, tradução livre).
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acidente, talvez o destrua... Mas é verdade que, no momento dessa
promessa, ama-se para além das qualidades, além do corpo, além dos
momentos, mesmo não sendo possível amar sem qualidades, sem
corpo, sem momentos (2015, p.52).

Esse mesmo sentido de uma percepção que tem no seu cerne o verdadeiro
daquele momento, daquela causa que se é posta, é o amor efetivo vislumbrado por
André para além do maniqueísmo Pai-Mãe. Ao mesmo tempo, o ato de perceber o
mundo para além das muralhas impositivas da constrição do Topos ordenante da
linhagem de que descente é uma declaração de sua passionalidade por esse cosmo, ainda
que de seu modo pessoal. Sua posição, portanto, é uma de ousadia perceptiva que
propõe uma construção, ainda que venha a resultar em terra queimada.
Desvela-se que no vínculo de lugar que o filho pródigo (re)constrói no devir há
inalienável autenticidade. É verdadeiro no que diz respeito ao que é sentido em
situação. O amor do protagonista, ainda que seja uma semente de destruição, não é
reflexo de uma intencionalidade dotada do negação nulificadora, mas de cinismo que
visa elevar seu moral. É a forma que busca para vincular-se sem desconstruir a
totalidade de seu ser.
Na perspectiva de Seamon “attachment is the sense of responsibility and
devotion that participants feel for place ballet. Attachment is intimately related to athomeness and dwelling; it incorporates sparing and preserving, care and concern”137
(1979, p.150). Dessa maneira, a intencionalidade projeta no ato de vincular uma
proposição de composição de lugar que visa um habitar concernente ao seu movimento.
Ao mesmo tempo, como Scannel e Gifford (2014) apontam, esses vínculos vão para
além do que Seamon propõe e também incluem as experiências negativas a que o sujeito
está suscetível.
Porquanto

fundamento

da

dança

do

lugar,

os

vínculos,

em

suas

multidimensionalidades afetivas, se fazem como modo de preservar determinada
experiência que existe no limiar entre Topos e Chöra. Segundo Buttimer, “os
significados de lugar para aqueles que vivem nele têm mais a ver com a vida e os
afazeres cotidianos do que com o pensamento” (BUTTIMER, 2015, p.9), e o hodierno é
um espectro que se faz por aquilo que é humano, seja o sofrimento ou o torpor, a alegria
ou a satisfação.

“vínculo é o senso de responsabilidade e devoção que os participantes sentem pela dança-de-lugar.
Vínculo está intimamente relacionado a at-homeness e habitar; ele incorpora relevar e preservar, cuidado
e preocupação” (SEAMON, 1979, p.150, tradução livre).
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Seamon propõe que “in place ballet, individual routines meet regularly in time
and space. The regularity is unintentional, arising slowly over time as the result of many
repeated ‘accidental’ meetings”138 (SEAMON, 1979, p.57). É pelo encontro,
movimento, ardor e sentido atribuído pelas atividades concernentes à reprodução diária
da vida que se formam os vínculos significantes, autênticos e diversas vezes não
percebidos que fazem o lugar bailar. Mais que a pausa no movimento sugerida por Tuan
(2013), é arquitetura firme do devir que trança entre os subjetivos Topoi. São hábitos e
rotinas que, como o lavrar de André exemplifica, se incorporam nos objetos e detalhes
do mundo cognoscível. Como expõe o protagonista:
(...e é enxergando os utensílios, e mais o vestuário da família, que
escuto vozes difusas perdidas naquele fosso, sem me surpreender
contudo com a água transparente que ainda brota lá do fundo; e recuo
em nossas fadigas, e recuo em tanta luta exausta, e vou puxando desse
feixe de rotinas, um a um, os ossos sublimes do nosso código de
conduta: o excesso proibido, o zelo uma exigência, e, condenado
como vício, a prédica constante contra o desperdício, apontado sempre
como ofensa grave ao trabalho; e reencontro a mensagem morna de
cenhos e sobrolhos, e as nossas vergonhas mais escondidas nos
traindo no rubor das faces, e a angústia ácida de um pito vindo a
propósito, e uma disciplina às vezes descarnada, e também uma escola
de meninos-artesãos, defendendo de adquirir fora o que pudesse ser
feito por nossas próprias mãos, e uma lei ainda mais rígida, dispondo
que era lá mesmo na fazenda que devia ser amassado o nosso pão:
nunca tivemos outro em nossa mesa que não fosse o pão-de-casa, e era
na hora de reparti-lo que concluíamos, três vezes ao dia, o nosso ritual
de austeridade, sendo que era também na mesa, mais que em qualquer
outro lugar, onde fazíamos de olhos baixos o nosso aprendizado da
justiça.) (NASSAR, 1989, p.75-76).

Na leitura completa do Capítulo 12, é perceptível que a rotina que se corporifica
nos objetos do lar. O relato de André ressalta o dançar do lugar em que a lavra diária é
transposta a derivar por elementos que ressaltam as impositividades dos nexos paternos.
As leis são tão rígidas quanto os rituais de austeridade diários. Na senda de ouvir cada
sermão fixa-se uma norma que conforma os corpos de cada habitante do lar é constitui
uma at-homeness que, embora autêntica, é ofegante pela fadiga que gesta em cada um.
Se, similarmente, “the base of place ballet is body-subject, supporting a time-space
continuity grounded in patterns of the past”139 (SEAMON, 1979, p.57), são os olhos baixos

“Na dança-de-lugar, rotinas individuais se encontram regularmente no tempo e espaço. A regularidade
não é intencional, surge lentamente sob o tempo como resultado de muitos encontros ‘acidentais’ que se
repetem” (SEAMON, 1979, p.57, tradução livre).
139
“a base da dança-de-lugar é o corpo-sujeito, cujo suporta uma continuidade tempo-espacial embasada
nos padrões do passado” (SEAMON, 1979, p.57, tradução livre).
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diante da disciplina que realçam a corporeidade do lugar em que o ordenamento paterno é
determinante em sua ciclicidade campesina. No Topos a que está submetido, André sente o
descarnamento promovido pela ditadura do pretenso coletivo que dita a dança-do-lugar.
Há uma conjuntura em que o horizonte do coletivo se soma à angústia existencial
como maneira de encarnar a dinâmica de produção de significado da dança-de-lugar. Os
rituais constantes reforçam o devir que emana da relação corpo-sujeito que estabelece hábitos
espaciais na lavoura. Isso relaciona-se com os diversos vetores existenciais que se realizam
no âmbito da dinamogenia que se centra no horizonte e repouso para realização a criação de
sentido e definição rumo ao mundo, evidentes na figura 6.

Figura 6: Dinâmica dos vetores existenciais da dança-de-lugar.
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).
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Os vetores que determinam ordem e angústa pesam sob a corporiedade do
sujeito que relata, no caso da lavoura, acerca das vozes perdidas naquele fosso. Abrange
a agonia que perpassa os elementos que mediam sua relação e o projeta rumo à dançado-lugar. Ao mesmo tempo reforça o que é evidente e Casey ressalta na perspectiva de
Merleau-Ponty, o princípio de que “the body itself is place-productive, bringing forth
places from its expressive and orientational movements, its literally Kinect
dynamism”140 (CASEY, 1998, p.236). Nesta racionalidade, o corpo sujeito (re)cria os
lugares por onde passa por meio da projetividade perceptiva que dá direção aos sentidos
de geograficidade que, por sua vez, orientam a Chöra ao transformá-la em Topos.
Vislumbrado em horizonte geográfico dotado de profundidade, o corpo-sujeito
se joga em direção ao mundo por meio de encontros e movimentos, mas é no repouso
que pode estabelecer um princípio efetivo de at-homeness que permite se situar ante a
dança-do-lugar. Para Seamon “rest refers to any situation in which the person or an
object with which he or she has contact is relatively fixed in place and space for a
longer or shorter period of time”141 (1979, pp.69-70). Logo, encarna o constante habitar
de André, ainda que filho do galho esquerdo, no lugar organizado pelo topos paterno.
Na presença das tensões que são apresentadas por sua vida, o protagonista não
consegue suportar o peso de angústia e ordem, que o prenderiam na situação de repouso
e, portanto, é levado a seguir as trilhas de movimento e encontro rumo a outros lugares e
perspectivas. Como o autor explica “movement leads to rest which in turn leads to
movement”142 (SEAMON, 1979, p.132), em ciclo complexo que também pode ser
ampliado na dinâmica encontro->repouso->movimento->encontro->..., lógica impelida,
acrescento, pelo peso da ordem e angústia dispostas pelo horizonte geográfico.
Nessa intensa dança-de-lugar da lavoura, como retrata Klassen, “o espaço da
casa era o abrigo da virulência religiosa, era o abrigo da violência do ser humano”
(2002, p.41). Dotada de virilidade agressiva, o sermão paterno introjetava em cada
porteira, grão de trigo ou veio de madeira que compunha os móveis da casa sua forma
de estabelecer ordem, de criar refúgio e repouso. Sua permanência significava na
imposição do amassar de cada pão doméstico, em que tudo que pudesse ser produzido
“O corpo é ele mesmo produtivo-de-lugar, concretizando lugares por meio de seus expressivos e
orientacionais movimentos, seu literal dinamismo cinético” (CASEY, 1998, p.236, tradução livre).
141
“repouso se refere a qualquer situação em que a pessoa ou um objeto com o qual teve contato é
relativamente fixado no lugar e espaço por um período maior ou menor de tempo” (SEAMON, 1979,
p.69-70, tradução livre).
142
“movimento leva ao repouso que por sua vez leva ao movimento” (SEAMON, 1979, p.132, tradução
livre).
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no lar devesse ser feito lá. A dança-de-lugar de sua ordem circunventa os nexos mais
intensos de seu ser camponês e faz a seiva da ancestralidade costurar a senda pela qual
a vida da família corria nas veias do l(ug)ar.
A narrativa retrata uma situação em que o sentimento de pertencimento e
enraizamento com o lugar resulta em sentimentos negativos para os outros habitantes.
Duncan e Duncan sugerem que “topophilia, too often celebrated by cultural and
historical geographers, can, in the hands of some groups, have an aggressive,
exclusionary component”143 (2001, p.43), sentido que é presente na vivência da lavoura.
O apego não é necessariamente positivo e, no lar patriarcal refere-se a um sentimento
violento de opressão.
O apego reflete a própria maneira pela qual o seu conceito de amor, centrado em
terra-trabalho, consubstancia a relação da ordem do lugar. Se altera-se a ordem, toda a
dinamogenia do dançar-do-lugar é reestabelecida, conformando novos contornos e, por
vezes extremando o encontro em busca por outros mundos, como no caso de André.
Simultaneamente, sua saída maximiza o vetor da angústia dos outros familiares e impele
o movimento de Pedro a sua busca, visando recuperar o cosmo da ordem anterior.
É significativo que seu encontro no quarto de pensão onde refugia o pródigo,
conectam dois diferentes horizontes de mundo. No contato que é manifesto, André
relata que “nos olhamos e num momento preciso nossas memórias nos assaltaram os
olhos em atropelo, e eu vi de repente seus olhos se molharem, e foi então que ele me
abraçou, e eu senti nos seus braços o peso dos braços encharcados da família inteira”
(NASSAR, 1989, p.9).
Retrata um lugar que é continuado no abraço de Pedro e, ainda que o
personagem tenha tentado se livrar, retorna em toda sua potência no primeiro abraço. O
assalto aos olhos de ambos retrata a diferença que reconhecem entre suas
intencionalidades, ao mesmo tempo que é um encontro fraterno de corpos também
relata de mundos que são distantes. Como disserta Rodrigues, o primogênito, ao chegar
no quarto,
procura organizar um espaço que se encontra desorganizado, ordenar a
desordem reinante, trazer luz a um ambiente escuro, pois não é
somente a casa paterna o espaço da família. Onde quer que os dois

“Topofilia, muito frequentemente celebrada por geógrafos culturais e históricos, pode, na mão de
alguns grupos, ter um componente agressivo e exclusionário” (DUNCAN; DUNCAN, 2001, p.43,
tradução livre).
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irmãos se encontrem, o espaço passa a ser regido pelas mesmas regras
que regem aquela. (2006, p.30)

Portanto, mediado pela sua corporeidade inerente, exerce pela intencionalidade
uma produção de lugar que efetiva do Topos, no sentido do ordenamento patriarcal, em
um espaço que lê como Chöra. Apropria-se, em cada abraço e palavra, das raízes da
casa-tronco para criar um nexo que edifique, mesmo nas paredes da pensão, porteiras
que segurem a prodigalidade do irmão mais jovem.
Se

“all

place-ballets

involve

a

dialectic

between

predictability and

unexpectedness, regularity and surprise, calm and activity”144 (SEAMON, 1979, p.151),
a fuga o filho inicialmente não aparenta ser uma semente necessariamente de
desconstrução completa do lugar do tronco direito. Em verdade, caso seu retorno tivesse
se seguido de subserviência e respeito, teria sido o trunfo em que Pedro aposta visto que
reforçaria a construção da dança-do-lugar patriarcal e camponês das raízes do Avô.
No diálogo-desafio que travam pela primeira metade do livro estão tratando de
um confronto entre dois projetos de repouso em que cada um acredita partir do
horizonte geográfico verdadeiro. Por isso, com traços de ironia à imagética bíblica, “por
vezes o balbucio lírico de André insula-o, como se seus lábios pronunciassem um canto
órfico, a dor universal e atemporal do homem expulso do paraíso” (MOTA, 2013,
p.167). Ambos se veem dignos do éden figurativo e, ao mesmo tempo, expulsos dele
por conta da ruptura do Topos intersubjetivo ocasionada pelo movimento do
protagonista.
Reconstroem percursos que remontam aos conflitos dos ares mediterrâneos.
Conquanto propõe Merleau-Ponty que “Paulo é Paulo e eu sou eu. Por mais que nossas
consciências, através de nossas situações próprias, construam uma situação comum na
qual elas se comuniquem, é a partir do fundo de sua subjetividade que cada um projeta
esse mundo único” (2011, pp.477-478), o contato entre eles sempre será um um
tensionamento de dois cosmos. Isso transborda na continuidade de seu encontro, como
relata André:
“não te esperava” foi o que eu disse confuso com o desajeito do que
dizia e cheio de receio de me deixar escapar não importava com o que
eu fosse lá dizer, mesmo assim eu repeti “não te esperava” foi isso o
que eu disse mais uma vez e eu senti a força poderosa da família
desabando sobre mim como um aguaceiro pesado enquanto ele dizia
“nós te amamos muito, nós te amamos muito” era tudo o que ele dizia
“Todas as danças-de-lugar envolvem uma dialética entre a previsibilidade e inexpectativa,
regularidade e surpresa, calma e atividade” (SEAMON, 1979, p.151, tradução livre).
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enquanto me abraçava mais uma vez; ainda confuso, aturdido,
mostrei-lhe a cadeira do canto, mas ele nem se mexeu e tirando o
lenço do bolso ele disse “abotoe a camisa, André” (NASSAR, 1989,
p.9).

As repetições que se fazem no fluxo da consciência do personagem retratam as
inquietudes que despertam nele. Ao mesmo tempo, a firmesa do irmão que permanece
fixo já impõe ordem no caos que encontra. Mota relata que “há uma crespidão na
superfície do discurso (pausas, torneios, indecisões) que revela a dificuldade do
adolescente em organizar-se frente ao enviado que encarna a autoridade familiar”
(MOTA, 2010, p.28). A força do tronco é esse aguaceiro em que André não encontra
objeto para se segurar e evitar ser arrastado de volta. Sabe que sua fuga era inevitável,
mas ao mesmo tempo seu vínculo permanece a puxá-lo.
Sua angústia com as relações que foram arquitetadas nos âmbitos das porteiras
do Pai permanecem relevantes, visto que condiz a um vínculo ambivalente com o Topos
intersubjetivo. Ao mesmo tempo, relaciona-se a um processo significante de
crescimento e maturidade em que sua individuação complexiza a vida coletiva, ditame
da ordem da dança-do-lugar. Como Tuan pondera:
A further consequence of the children's greater maturity is that they
are aware of themselves as centers of consciousness. They no longer
simply belong to the family; they can also see that fact. An adolescent
in the house feels the need to withdraw, periodically, from his or her
kin145 (TUAN, 1982b, p.4).

No seu adolescer no galho esquerdo, marcado pelas afabilidades maternas,
André relaciona vive intensamente experiências indiretas de fuga, indo à casa antiga, ao
paiol ou bosque. Nesse sentido, constrói microespaços nas fissuras daquilo que lhe é
imposto. Penso que isso se refere á construção de um mundo dentro de outro, ao espaço
existencial que Relph define como a combinação da “experience of space with a
remaking of the spaces of the lived-world, and both these activities are largely without
formal conceptualization”146 (1976, p.22).
Por essa propositividade, o mundo vivido é uma centralização de sentidos que
formaliza o espaço existencial em que os sujeitos conformam suas vivências. Não

“Uma consequência mais profunda da maturação das crianças é que elas se tornam cientes de si como
centros de consciência. Eles não mais simplesmente pertencem à família; eles podem ver esse fato. Um
adolescente na casa sente sente a necessidade de se distanciar, periodicamente, de seus parentes” (TUAN,
1982b, p.4, tradução livre).
146
“experiência do espaço com o refazer dos espaços do mundo vivido, e ambas essas atividades se
realizam normalmente sem conceitualização formal” (RELPH, 1976, p.22, tradução livre).
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demanda esforços conscientes, mas encaminhamentos no rumo do repouso ou do athomeness, que irão definir, por sua vez, parâmetros comparativos que estabelecem a
identidade de cada mundo. Ocorre, porque, como reforça Wrathall, “for the existential
phenomenologists, the world is an existential phenomenon in its own right”147 (2006,
p.37). Dessa forma, as diferentes maneiras de ser-no-mundo, constitui diferentes
microcosmos a serem explorados. Formulo que entre os espaços existenciais abertos
pela Lavoura Arcaica, temos três mundos, como exposto na figura 7.
Figura 7: Esboço de relações dos mundos de Lavoura Arcaica.

Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).

A vila, A estrada e A lavoura são partes contextuais do amplo universo
relacional que se corporifica no espaço cósmico de mundos em que incorrem lugares.
Holzer enriquece esta discussão com a consideração de que “mundo, para uma ciência
fenomenológica, está na essência do significado de todas as coisas, ele se remete
diretamente ao ser que se dirige às coisas e se interroga sobre seu sentido” (2014,
p.290). Mundo, em uma geografia que dialoga com a fenomenologia existencialista,
também possui desse sentido essencial.
São André, Pedro, a Mãe, o Pai e os outros irmão que definem pelas suas
existências e danças-de-lugar os sentidos que se somam nos mundos que são
“Para os fenomenólogos existenciais, o mundo é um fenômeno existencial em seu próprio direito”
(WRATHALL, 2006, p.37, tradução livre).
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direcionados e vividos pelas suas consciências. Segundo Tuan, “only a being capable of
having relations, only a being of whom ‘inner’ as well as ‘outer’ may be predicated has
a world”148 (1965, p.7) e, cada mundo, com suas inerentes dimensões (inter)subjetivas,
possibilita ou constringe determinadas relações. Certos, como a estrada, favorecem
movimento e encontro; outros, como a lavoura, na perspectiva do Patriarca, aparentam
privilegiar o repouso forçado pela ordem.
Esses mundos também tem por paradigma que sua definição também é pautada
naquilo que é o outro. A vila não é a lavoura ou a estrada, o que desvela um princípio
de identidade e coerência interna, contudo que se desembaraça na comparação com a
externalidade. Isso referencia que pelas vias da percepção “the world is, minimally and
forever, a place-world”149 (CASEY, 1998, p.4). Conecta-se ao sujeito que fornece
direção à criação de sentidos para arquitetar lógicas no devir de seu ser tópico.
Se, como na fenomenologia de Merleau-Ponty, “o mundo é inseparável do
sujeito, mas de um sujeito que não é senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável
do mundo, mas de um mundo que ele mesmo projeta” (2011, p.576), cada mundo
expandido pela obra apresenta nexos íntimos. Ele se conecta diretamente à corpoconsciência e é substrato por onde dançam os lugares de cada intencionalidade.
Nesta reversibilidade que é instalada pelo habitar do ser-no-mundo, ambos se
confundem em interação que transcende materialidades. Assim, define sentidos
existenciais que mediam relações com o universo, compondo uma rede intertextual de
lugares. André, que atravessa os três mundos, percorre dinâmicas diferentes de dançade-lugar e emerge com outro sentir e horizonte geográfico. É fundamental a refletir esta
travessia pela leitura de Seamon que:
we are the world – we are subsumed in the world like a fish is joined
with water. For most moments of daily living, we do not experience
the world as an object – as a thing and stuff separate from us. Rather,
we interpenetrate that world, are fused with it through an invisible,
web-like presence woven of the threads of body and feelings150
(SEAMON, 1979, p.161).

“Apenas um ser capaz de ter relações, apenas um ser ‘interno’ assim como ‘externo’ pode ser
predicado a ter um mundo” (TUAN, 1965, p.7, tradução livre).
149
“o mundo é, mínima e eternamente, um mundo-lugar” (CASEY, 1998, p.4, tradução livre).
150
“nós somos o mundo – nós somos imersos no mundo como o peixe está junto d’água. Na maioria dos
momentos da vida diária, nós não experienciamos o mundo como um objeto – uma coisa ou objeto
separada de nós. De fato, nós interpenetramos aquele mundo, estamos fundidos com ele por meio de uma
invisível presença similar a uma teia tecida pelos fios do corpo e dos sentimentos” (SEAMON, 1979,
p.161, tradução livre).
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O protagonista, assim como os outros sujeitos, não se separa da vivência da
lavoura. Ele faz parte dela e se confunde com o devir prevalente de seu existir. Ao
mesmo tempo, percebe os outros mundos com centro nessa referência e vem a os
habitar medido por esta at-homeness originária. Nesta fusão dotada de intangibilidades,
a estrada e a vila também apresentam partículas existenciais da lavoura. Posta
racionalidade é visceral na angústia que desperta no reencontro com Pedro, quando as
proximidades subjetivas desses mundos é tensionada.
Cabe salientar, logo, sinergia com a noção de Tuan de que quando “usamos os
termos ‘homem’ e ‘mundo’, não pensamos apenas no homem como um objeto no
mundo, ocupando uma pequena parte de seu espaço, mas também no homem habitando
o mundo, dirigindo-o e criando-o” (2013, p. 49). Isso refere-se ao fato que o universo é
apenas um ser em-si e necessita da força constituinte de uma consciência (ser para-si e
em si) que projeta nele sentido que o transforma em mundo (MERLEAU-PONTY,
2011). Ainda que se retroalimentem é do referencial humano que se semeia essa
relação.
Na lavoura, é evidenciado que a força do Pai, emanada do Avô, é a criativa
ordem hegemônica de criação do mundo. E ao mesmo tempo, a vila é por ele definida
como oposição direta à seu Topos. Como “the world may be characterized as a dynamic
composite of places of differing scales that are being continuously made, unmade, and
remade in relation to human projects”151 (ENTRIKIN; TEPPLE, 2006, p.38), cada
mundo deve ser visto pelo ângulo da referencia de que parte sua definição. As
intencionalidades transbordam a fundamentação dos macrocosmos que são substratos
para as relações de habitar que se desdobram neles.
Ao percorrer a estrada e se refugiar na vila, André recorre a uma conectividade
que o situa em um universo onde correlacionam-se os mundos por meio dos encontros
que se desdobram. De acordo com Pocock, “travel, then, provides the basis for
comparative assessment; in this process, however, subsequent place is inevitably
evaluated in relation to home place”152 (POCOCK, 1981, p.341). A jornada subjetiva e
material que ocorre na saída (e posterior retorno) indica as diferenças entre cada mundo,
onde denotam-se diferentes sentidos para amor, trabalho, família e paixão.
“o mundo pode ser caracterizado como um composto dinâmico de lugares em escalas diferentes que
são continuamente feitos, desfeitos e refeitos em relação aos projetos humanos” (ENTRKIN; TEPPLE,
2006, p.38, tradução livre).
152
“viajar, logo, provê a base para análise comparativa; nesse processo, entretanto, o lugar subsequente é
inevitavelmente avaliado em relação ao lugar do lar” (POCOCK, 1981, p.341, tradução livre).
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Porquanto sente outras danças-de-lugar, ainda que pautado no at-homeness do
galho materno, transforma seu ser e suas condições de percepção da realidade
geográfica. Como destaca Rodrigues “quem retorna é um André que, mesmo marcado
pelo convívio familiar e pela introjeção dos valores da família, é também um outro
André, que viu outros mundos” (2006, p.148). Pela capacidade de absorver
corporalmente o movimento a que se está sujeito, é clivado pelos mundos que passa,
assim como os transforma simbolicamente.
Similarmente, seu retorno marca uma relação com o mundo aberto pelo seu
lugar em que seu sentido é diferente. Segundo Pocock “a fuller appreciation of place is
achieved through the mere threat of departure or separation, the sentence of severance,
like that of death, wonderfully concentrating the mind”153 (1981, p.340). O André que
retorna é um que conhece o que se estende para além dos currais de casa e sabe que fora
desses âmbitos não existe somente o que prega o Pai: predição pecaminosa. Reconhece
que existe no além-lar uma dimensão de verdade que difere do moralismo hipócrita
do patriarcado de Iohána.
Nos sermões, pelo ponto de partida do l(ug)ar-lavoura, os mundos da estrada e
vila são a Chöra em que a desordem reinante destrói qualquer honra do sujeito. Para
Klassen, a perspectiva do patriarca é de que “a vida fora do perímetro da casa era
consagrada à liberdade e cultivo dos caprichos do corpo: dormir e fertilizar. Paralelo
com criar e repousar, paralelo com a construção divina do mundo” (2002, p.80). Fora do
lar, portanto, reside o mundo dos – pesados e tensos – vícios e prazeres. No lavrar, em
contraposição, há um retorno inerente ao Éden (MOTA, 2010).
Contudo, André sabe que essa oposição é limitante, que esvai do universo um
princípio generalizante de verdade edificante. Por ter atravessado os treis mundos,
conhece as similaridades das prodigalidades presentes em cada um, contidas em suas
obscenidades e tiranias. Difere, logo, da maneira como Lula observa a estrada. O irmão
caçula acredita, por nunca ter realizado encontro efetivo com esse mundo, que:
“Só foi você partir, André, e eu já vivia empoleirado lá na porteira,
sonhando com estradas, esticando os olhos até onde podia, era só na
tua aventura que eu pensava... Quero conhecer muitas cidades, quero
correr todo este mundo, vou trocar meu embomal por uma mochila,
vou me transformar num andarilho que vai de praça em praça
cruzando as ruas feito vagabundo; quero conhecer também os lugares
“Uma apreciação mais profunda do lugar é alcançada pela mera ameaça de saída ou separação, a
sentença do rompimento é, como aquela da morte, dignamente concentrada na mente” (POCOCK, 1981,
p.340, tradução livre).
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mais proibidos, desses lugares onde os ladrões se encontram, onde se
joga só a dinheiro, onde se bebe muito vinho, onde se cometem todos
os vícios, onde os criminosos tramam os seus crimes; vou ter a
companhia de mulheres, quero ser conhecido nos bordéis e nos becos
onde os mendigos dormem, quero fazer coisas diferentes, ser generoso
com meu próprio corpo, ter emoções que nunca tive; e quando a
intimidade da noite me cansar, vou caminhar a esmo pelas ruas
escuras, vou sentir o orvalho da madrugada em cima de mim, vou ver
o dia amanhecendo estirado num banco de jardim; quero viver tudo
isso, André, vou sair de casa para abraçar o mundo” (NASSAR, 1989,
p.178).

As fantasias do caçula são masturbações mentais acerca de um mundo para além
da lavoura em que as estradas são caminhos para o gozar carnal. Seu sonho não é com a
vila de que fala o patricarca, mas com as confuses travessias das estradas eróticas. Para
Tuan, “moving out of home and the familiar, even when this is voluntary and of short
duration, can feel like escapism, sojourn in a fantasy world, less real because less dense
and all-encompassing”154 (1998, p.7). Do mesmo modo, a vontade de fuga de Lula
transmute da potencialidade de um caminhar a esmo pelos becos e bordéis como forma
de escapismo das opressões do Pai.
Mais que encontro, a angústia impele Lula ao movimento, ainda que imaginário.
Ele desabafa sobre os excessos do corpo como contraposição ao trabalho do topos do
Patriarca; as estradas como oposição à terra; a companhia de mulheres e mendigos
como realce contra a família. Opõe diretamente tudo que o Pai coloca e formula o
imaginário de um mundo onde o topos é o ejacular orgásmico inconsequente. André, ao
perceber os olhos inocentes do irmão, se angustia e não acata à ideia de Lula.
Por contraste, a visão do caçula é relevante ao desvelar as definições das
opressões e elementos definidores da ordem do lugar que se faz no mundo lavoura. Ao
contrário do que aponta Seamon quando escreve que “the home is a place where
impulse can be spontaneous and free. It contrasts with public environments where
people must partake in roles and behaviours required to maintain a particular public
image”155 (SEAMON, 1979, p.83), o lugar de origem é onde se aprende as normas
sociais, morais e culturais da sociedade em que o sujeito se insere. Portanto, é, como a
Lavoura Arcaica demonstra, um ambiente potencialmente destrutivo.

“Sair de casa ou do familiar, mesmo quando é voluntário e de curta duração, pode parecer escapismo,
permanência temporária em um mundo de fantasima, menos real porque menos denso e abrangente”
(TUAN, 1998, p.7, tradução livre).
155
“O lar é um lugar em que o impulso pode ser espontâneo e livre. Ele contrasta com ambientes públicos
onde as pessoas precisam agir em papeis e comportamentos requeridos para manter uma imagem pública”
(SEAMON, 1979, p.83, tradução livre).
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Simultaneamente, todo ser humano está sujeito ao lugar em que principia sua
existência, visto que ele opera como mundo-gênese. Na indissociabilidade que é
efetivada em mundo-sujeito, a experiência que orienta a realidade geográfica adquire
concretude. Como pensa Pocock (1981), em qualquer ameaça de rompimento de
vínculos, sejam eles positivos ou negativos, outros aspectos – em particular aqueles
referentes à memórias ou outros vínculos – se realçam pelo itinerário. Evidencia-se tal
elemento quando André descreve o momento de sua partida:
que poeira clara, vendo então as costas daquele tempo decorrido, o
mesmo tempo que eu um dia, os pés acorrentados, abaixava os olhos
para não ver-lhe a cara; e que peso o dessa mochila presa nos meus
ombros quando saí de casa; colada no meu dorso, caminhamos como
gêmeos com as mesmas costas, as gemas de um mesmo ovo, com
olhos voltados pra frente e olhos voltados pra trás; e eu ali, vendo meu
irmão, via muitas coisas distantes (NASSAR, 1989, p.32).

Por ser ser-no-mundo não se separa do macrocosmo relacional da lavoura em
que se posiciona seu lugar de existência. Vê o mundo distante da vila ao percorrer a
estrada que a ela leva. Contudo, seu posicionamento é o do exilado, daquele que está
condenado a viver em Chöra porque não consiga alcançar outro Topos. Com uma athomeness intensa que é rica em geograficidades da natureza da terra, caminha com os
pés acorrentados, com uma mochila que tem o peso de todo seu mundo vivido.
Crescenta pensar, como Relph, que:
The essence of place lies in the largely unselfconscious intentionality
that defines places as profound centres of human existence. There is
for virtually everyone a deep association with and consciousness of
the places where we were born and grew up, where we live now, or
where we have had particularly moving experience156 (1976, p.43).

A dimensão necessária de espaço original cria situações de existência no lugar
que se manifestam em condições de realidade geográfica. Como esforço (in)consciente,
André não dimensiona o que sentia pela lavoura, a paixão ardente que existia em seu
âmago que persiste na tentativa de residir e construir outro repouso. É no seu sair, é ao
sentir o mundo que toca em suas costas e carrega-lo como um Atlas, que percebe que
esse macrocosmo relacional permanece como fonte de ordem e fabricação de sentido
para os outros espaços em que passa. Por isso desde sua fuga já está prescrito seu
“A essência do lugar está na predominantemente inconsciente intencionalidade que define os lugares
como centros profundos da existência humana. Para quase todos há uma profunda associação com e
consciente dos lugares onde nascemos e crescemos, onde vivemos agora, ou onde tivemos uma
experiência particularmente emocionante” (RELPH, 1976, p.43, tradução livre).
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retorno. Tal qual o ditado de que todos os caminhos levam a Roma, todo movimento
leva, em algum momento, o sujeito (de volta) ao lugar.
No encontro com Pedro, o não-esperar ou a surpresa de André parece encenado
pelo choque com o retorno do mundo da lavoura de que tentou fugir. A presença de
uma zona de confluência entre esse e a vila no contato que se efetiva no quarto de
pensão é uma assombração que agoniza ambos os irmãos. Nenhum dos dois consegue
se conter. Entretanto, a fuga que é cerne da obra não é a primeira fuga ou contato entre a
vila e a lavoura, como o fluxo de consciência do protagonista revela:
“estávamos os dois já quase encharcados, as uvas no forro, e nossos
olhos molhados, nossas contas de vidro, presos com afinco na caixa
que eu virava de boca, virando com ela o tempo, me remetendo às
noites sorrateiras em que minha sanha se esgueirava incendiada da
fazenda, trocando a cama macia lá de casa por um duro chão de
estrada que me levava até a vila, sem receio das crendices noctívagas
que povoavam aquele curto trajeto, assustando com meu fogo a cruz
calada à beira do caminho, assim como as histórias assombradas mal
escondidas pelos ferros do portão do cemitério por onde eu passava
(NASSAR, 1989, p.68-69).

Nas noites de carência sexual, de vontades do carnal que não se satisfaz pela
masturbação, André recorria aos bordéis da vila. Atravessava a escuridão da estrada e se
distanciava o máximo possível da cruz que nela se localizava. Isso significa que esse
elemento simbólico o lembrava do ordenamento paterno, da ordem moral que o
castrava. Porém, como corpo-sujeito, superava suas crendices e ia se deitar nas camas
voluptuosas dos orgasmos. É efetivo, como discorre Tuan que “when I am ready for
sexual ecstasy, I lose my boyish delight in friendship”157 (2012, p.133), indica que o lar
deixa de bastar como fonte de satisfação para sua sanha.
Nessas noites sorrateiras, André percorria cosmos para alcançar o estase
orgásmico. Ao mesmo tempo, ele caminhava em direção a fora. Relph propõe que “if
our interest is focused on our home the everything beyond home is outside, if our
concern is with our local district then everything beyond that district is outside, and so
on”158 (RELPH, 1976, p.50). Na lógica da lavoura, ainda que se possível tudo se
bastaria nas fronteiras de Iohána, existem outras formas de intercessão entre os mundos,
nas relações de vizinhança, venda e troca.
“quando estou pronto para o êxtase sexual, perco meu menino prazer na amizade” (TUAN, 2012,
p.133, tradução livre).
158
“se nosso interesse é focado em nossa casa, tudo para além dela é fora, se nos concernimos com nosso
distrito local, então tudo para além daquele distrito é fora, e assim por diante” (RELPH, 1976, p.50,
tradução livre).
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No interior paulista, como escreve Cândido, “as relações de vizinhança, porém,
constituem, entre a família e o povoado, uma estrutura intermediária que define o
universo imediato da vida caipira, e em função da qual se configuram as suas relações
sociais básicas” (2010, p.72). A manutenção de elos com os lugares fora daquilo que era
constrito se fazia fundamental para pequenas compras e também para o exercer
sociabilidades que se estendiam para além da casa-tronco. Ao suplicar seu amor para
Ana, André ironiza que: “na vila, quando for comprar sal, arame ou querosene, vou dar
um dedo de prosa em cada venda, trocar um aperto de mão, responder com um sorriso
limpo aos que me olham” (NASSAR, 1989, p.125).
Isso é efetivo da situação de seu mundo de ordem camponesa. Mesmo o contato
com a vila, quando ocorre sob a ordem paterna difere do contato sexual do protagonista.
Nesse caso em específico se faz como uma extensão das porteiras abertas da fazenda.
Retrata um cotidiano que era também comum na situação conhecida por Cândido na
qual “são o comércio, o lugar geralmente pouco habitado, a que vêm ter os moradores
da cercania quando precisam de sal, religião ou justiça” (2010, p.71). Elementos que
também são realçados pela cruz que, fixa no mundo-passagem da Estrada retrata a
justiça divina e a religião. Ao mesmo tempo é presságio que no momento em que a Vila
transgredisse a Lavoura haveria de se instalar a dor e o sofrimento do pathos.
Já a extensão do sítio no mundo da vila não é uma agressividade porque a moral
campesina impõe comedimentos que impedem de realizar-se em hýbris. Ocorre que na
Vila também existe uma comunidade camponesa além-lar. As irmãs Zuleika e Huda,
durante os preparos para a festa do retorno de André, revelam que “dali a pouco
começariam de véspera os preparativos para celebrar a minha páscoa, e que todos
seriam convidados ainda aquela noite, nossos vizinhos juntamente com os parentes e
amigos lá da vila” (NASSAR, 1989, p.150-151). Ao conter as relações com o mundo de
fora por meio das mediações daqueles que são em certa medida de dentro, impede-se
que haja inflamações que destituam qualquer um dos três mundos.
Também há o reconhecimento consciente de que ambos cosmos são diferentes.
Aqueles que transitam entre ambos mundos por meio da estrada devem passar por um
constante ato ritual de reiterar-se da alteridade. Isso é evidente quando André relata que
“meu pai ordenou que eu lavasse do corpo o pó da estrada antes de sentar-me à mesa
que a mãe me preparava” (NASSAR, 1989, p.150). Como destaca Tuan, “Clean and
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dirty have moral as well as aesthetic meaning”159 (1995, p.152), a separação é posta
pelo patriarca determina então uma diferença fundamental entre o i-mundo da vila em
relação à lavoura. Em conjunto a isso fica implícito, pelo simbólico da sujeira, que
aquele é uma Chöra impura, de estética pecaminosa, que não poderia invadir a
intimidade do lar, manifesta na mesa preparada pela mãe.
Se, como propõe Hoyaux, “le monde domestiqué correspond au territoire de sa
vie quotidienne dans l’exhaustivité abstraite des divers lieux mis à proximité par ses
activités sensori-motrices ou à la contrée découverte par la mise à proximité d’un lieu
éloigné (entité corporelle ou charnelle)”160 (HOYAUX, 2003, p.8), a oposição reforçada
pelo patriarca entre A lavoura e A vila é necessária para obter sua legitimidade. Se
ambos são mundos que o corpo vive, um deve ser consagrado à ordem de topos
privilegiado para que o outro seja ponto de referência da sujeira ou, no extremo, Kenon.
Também fica evidente essa separação pelos diferentes momentos em que o vinho
aparece na narrativa. Durante as festas recorrentes da lavoura é fonte de diversão,
elemento lúdico que potencializa-se na dança. Já no confronto entre André e Pedro, é
veneno que tenta assassinar o moral do emissário do patriarca. Semente de um caos
profundo.
Rodrigues discerne que “o vinho e o sangue são também símbolos da vida e da
sua pulsação. Assim, se há indícios que anunciam a morte próxima, eles também
realçam a plenitude da vida que pulsa, o que só tornará mais trágica a violenta cessação
dessa vida” (2006, p.128). No quarto de pensão a bebida intensifica e esquenta o
sangue, simula parte do ardor do lar como forma de anunciar a pulsação de seivas de
dois mundos em debate. No sermão paterno que progride nos lábios sanguíneos de
Pedro sob o efeito do vinho é dito que “quanto mais estruturada, mais violento o baque,
a força e a alegria de uma família assim podem desaparecer com um único golpe”
(NASSAR, 1989, p.26).
A sinceridade de cada semente-palavra que emana do primogênito força uma
reação emocional de retorno ao lar e à angústia da ordem familiar. Retraça os elos de athomeness e dos sermões paternos e recorre à mesma noção – viciada – de amor que
deles dimana. Provém de uma noção de que o mundo fora do lar é, justamente, o
“Limpo e sujo possuem sentidos morais e estéticos.” (TUAN, 1995, p.152, tradução livre).
“o mundo doméstico corresponde ao território de sua vida cotidiana com a plenitude abstrata dos
diversos lugares definidos pela proximidade de suas atividades sensoro-motores ou ao interior descoberto
por localizar-se perto de um lugar distante (entidade corporal ou carnal)” (HOYAUX, 2003, p.8, tradução
livre).
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descaminho concreto da perdição. Contudo, não nota que esse mundo mesmo é, da
mesma forma que a vila ou a estrada, apenas outra forma de lidar com a agonia
existencial do Kenon, da falta de um sentido essencial e pré-determinado para a vida
humana. Como McGreevy destaca:
The last thing we want to admit is that our worlds are arbitrary,
provisional creations — bastions against the void. Yet a tacit
acknowledgment of the immensity of what our worlds exclude
justifies the maintenance of boundaries and helps to define these
worlds by contrast161 (2001, p.248)

Da mesma maneira que os seres humanos erguem muralhas e cercas materiais,
arquitetam-nas subjetivamente na constituição de seus mundos. Neles, sentem deter
certa medida de controle e conseguem estabelecer lugares. Na lavoura, os personagenssujeitos, submetidos a situações limítrofes se impelem a (des)construir seus
macrocosmos como formas de ser-no-mundo.
Por essa senda, a progenitura e os tronco a lavrar são elementos que leva-os a
construir vínculos de lugar. Ainda que seus sentidos sejam ambivalentes e não
remontem necessariamente a coisas positivas ou negativas, são experiências que
possibilitam criar-se no devir da dança-de-lugar. Destarte, abre-se o questionamento de
que forma o retorno de André efetivamente altera essa dinamogenia? A sexualidade e
irreverência da vila irrealizam o cosmo do lar? Como o protagonista perverte a ordem
que o diminuía para propor outro modo de existir no lugar?

“A última coisa que queremos admitir é que nossos mundos são arbitrários, criações provisionais –
baluartes contra o vazio. Contudo, um tácito reconhecimento da imensidão daquilo que nossos mundos
excluem justifica a manutenção de fronteiras e ajuda a definir esses mundos por contraste”
(MCGREEVY, 2001, p.248, tradução livre).
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CAPÍTULO 3 – “O RETORNO” NA CONDIÇÃO DE RUPTURA NO LUGAR:
“A PRODIGALIDADE TAMBÉM EXISTIA EM NOSSA CASA”
Nas encruzilhadas as estradas se encontram. Lá, tramam, dançam, conversam e
viajam. Nesse contato ad eternum, aquele que por elas trilham se (des)conhece rumo a
uma jornada que obscurece na mesma ciclicidade que a vida. Cada passo dado rumo a
uma outra direção também leva o sujeito rumo a si mesmo. Tentar se afastar é se
reencontrar em um caminho rumo ao lugar.
Partir é também retornar porque quem saí sempre carrega no corpo as cicatrizes
dos lugares por onde passou. Não suportar a agonia de um lar em que as paredes
rugosas parecem se fechar no antro de relações que alucinam-te em distúrbios torpes é
uma reação que também advém de uma possibilidade de movimento. Se há um
escapismo real nessa relação é o da virtualidade de fugir de volta para casa, de sempre
voltar ao cocho.
Nas espacialidades de tensão que têm gênese na existência de microcosmos há
uma semente de discórdia que nasce sôfrega em meio às terras áridas. Ao lavrar
atrações de um existir corpo-alma, rangem-se lógicas relacionais que partem de corpos
feridos que se encontram em lugares que fogem de idealizações. Também sem fôlego,
Topos e Chöra se projetam continuamente para compor relações que extrapolam o
conhecido e tramam macrocosmos relevantes.
A inseparabilidade das microgeografias do ser desvela nexos de densidades do
ser-no-mundo a partir de uma dança-de-lugar que é efetivada por corporeidade. Nas
fissuras das imposições que são manifestas pelas diferentes formas de alienações do
poder perpétuo de fazer-lugar ou de consubstanciar mundos, os sujeitos encontram suas
poiésis. Supressões que fazem ranger as paredes de cada lar, somam-se rumo a imundos que se propõem enfrentamentos.
Tensões são parte da existência. Em cada ruína, estrada ou lugar conformam-se
espacialidades que são (in)tensificadas pelo sofrimento ou ódio e, ao mesmo tempo,
pelo amor ou felicidade. Nessa aparente contraditóriedade é que é possível estar ou ser.
Na condição de seres humanos, são as irreverências também modos de fazer com que os
lugares tenham sentido, nexo, direção. Elas dão cores, traçados e expressão a um mundo
para-si que se expande para o horizonte da realidade geográfica.
Por uma poética que valorize a dor, trilham-se caminhos que atravessam os
macro e microcosmos relacionais de forma a estabelecer situações que incluem as
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ciclicidades, tensões e emoções. Neste caminho, a geograficidade da existência gesta
oportunidades de salientar modos de ser-no-mundo, criar, enfrentar e potencializar
aquilo que faz do ser humano.
3.1 – A caixa de obscenidades: um i-mundo para além do lar
Com o intuito de promover a vida em comunidade e estabelecer qual o seu lugar,
como abordo nos capítulos prévios, o Pai circunscreve a vida de sua família aos limites
de suas porteiras. Seu poder emana da lógica camponesa de terra-trabalho-família, se
legitima por meio do patriarca anterior – o Avô – e é intensificado pelo itinerário de
oposição que realiza contra o mundo dos pródigos, as Estradas e a Vila. Parte, portanto,
de uma consideração de que o mundo das terras desconhecidas é menos digno que sua
microgeografia. Wright sugere que tal concepção,
Even if an area were to be minutely mapped and studied by an army of
microgeographers, much about its geography would always remain
unknown, and, hence, if there is no terra incognita today in an
absolute sense, so also no terra is absolutely cognita162 (1947, p.4)

Da mesma forma, é oportuno pensar que mesmo no cosmo da lavoura, nem tudo
é cognoscível para seu ser. Mediado pelo corpo, a microcartografia de domínio que
exerce no lar também é limitada, mas consegue estabelecer conhecimentos suficientes
para sua permanência na liderança da casa-tronco. Ele o faz porque reconhece,
consciente ou não, que o grande motor do medo humano é o desconhecido (TUAN,
2005). Se alimenta e embebeda-se desse horror que se estende por terrae incognitae e
define a terra cognita do lavrar por meio dessa oposição.
Como recorre Tuan, “as culturas diferem nas maneiras de definir o espaço, mas
precisam defini-lo. O requisito mínimo para a segurança é estabelecer uma fronteira,
que pode ser tanto material quanto conceitual e ritualmente imposta” (TUAN, 2005, p.
328). Pelo modo de ser camponês do patriarca, define que as fronteiras e limites do
espaço da família se encerram nas cercas da fazenda e se expandem pelo concreto
mundo da lavoura. Também se manifesta em sua concepção de amor.
Seu amor de terrae cognitae é um desdobramento do modo de vida, uma
continuidade dos arrotos toscos do Avô. Captura os sujeitos a ele pelo anzol de ouro e
“Mesmo que uma área fosse minuciosamente mapeada e estudada por um exército de microgeógrafos,
muitos obre sua geografia sempre permaneceria desconhecida, e, logo, se não existe terra incognita hoje
em um sentido absoluto, também não existe terra absolutamente cognita” (WRIGHT, 1947, p.4, tradução
livre).
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leva-os para um deserto áspero em que a sequidão somente é superada pelo ardor
obtido pelo lavrar. Essa concepção, apesar de promover unicidade centrada no paipatrão, não supre os desejos de cada um no lar. Opera, portanto, sentidos relevantes de
sua opressividade. Como André, em seu retorno, confronta o Pai:
O amor que aprendemos aqui, pai, só muito tarde fui descobrir que ele
não sabe o que quer; essa indecisão fez dele um valor ambíguo, não
passando hoje de uma pedra de tropeço; ao contrário do que se supõe,
o amor nem sempre aproxima, o amor também desune; e não seria
nenhum disparate eu concluir que o amor na família pode não ter a
grandeza que se imagina. (NASSAR, 1989, p.166).

O amor do filho pródigo, em fala-desafio, realça princípio de verdade e
grandeza. Ele foge da ambiguidade do que considera como amor-trabalho, mas ao
mesmo tempo realça a contradição do lugar que se pauta nesse sentimento ideal. Como
uma matriz de ideias, o amor é um tropeço cósmico que une desunindo. Ao mesmo
tempo, é fonte do estabelecimento de vínculos relevantes, seja de lugar ou interpessoal –
visto que se misturam a um ponto que são de difícil dissociação.
Ao mesmo tempo, quando André realça a necessidade de discutir o amor com o
Pai desvela que permanece vinculado a esse sentido do patriarca. Isso é sintomático da
ação de vincular que é parcialmente irrefletida, inconsciente. Na perspectiva
comportamentalista de Mihaylov e Perkins, “place attachments are usually taken for
granted. Yet they are powerful motivators for action to preserve and improve our
communities for ourselves, our neighbors, and future generations”163 (2014, p.71).
Contudo, para que haja essa efetiva ação motivadora para melhorar a comunidade, é
necessária uma reflexão profunda sobre os fundamentos de seus vínculos de lugar,
como promove André ao objetivar seu retorno.
O vínculo com o lar denota especificidade em relação a outras associações com
lugares. Por ser o ponto inicial de relação com o universo, espaço em que estabelece-se
os mundos de cada sujeito, é também centro de referencial perceptivo. Qualquer outra
relação com Chöra ou Kenon será mediada, consciente ou não, pelo Topos inicial e
original. A crítica de André ao Pai sobre o amor denota a transitividade mediativa do
modo de existir no lar.
É por meio do nexo existencial do mundo da lavoura que André media suas
percepções e consegue tomar posse de outros mundos. Ela é definição para vetores de
“vínculos de lugar são normalmente dados como garantidos. Mas são motivadores poderosos de ações
para preservar e melhorar nossas comunidades para nós, nossos vizinhos e gerações futuras”
(MIHAYLOV; PERKINS, 2014, p.71, tradução livre).
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sua existência e oportuniza algum tipo de ordem em meio aos objetos em que vem a
habitar. Como pondera Relph,
Home in its most profound form is an attachment to a particular
setting, a particular environment, in comparison with all others
associations with places have only a limited significance. It is the
point of departure from which we orient ourselves and take possession
of the world164 (1976, p.40).

O ponderamento do autor é significativo ao situar que o vínculo enraizador do
lar associa-se ao fato de ser o referencial inicial. Em perspectiva comportamental,
Risbeth colabora com a discussão ao apontar que “place attachment develops as an
embodiment of choices of participation and individual movements, interweaving a
personal sense of identity with that of belonging and attachment to a specific
neighborhood or city”165 (2014, p.108). Ainda que exista um componente inconsciente
de vinculação, há simultaneamente um esforço consciente de transformação dos
sentidos de lugar por meio de participação e movimento, fundante nos encontros que
impele.
Ao concluir que o amor de família pode não ter a grandeza que se imagina o
objetivo de André pode não ser o de inteiramente dissolvê-lo. Quer mostrar as falhas do
lugar e da maneira pela qual seus vínculos se constroem, buscando um princípio de
verdade coerente e menos herético. Se “cada moradia é uma fortaleza construída para
defender seus ocupantes humanos dos elementos; é uma lembrança constante da
vulnerabilidade humana” (TUAN, 2005, p.12), fundamento de Topos em um universo
de Chöra, André quer efetivamente fugir das dicotomias paternas e refundar o lar. Esse
ser camponês do Pai plasma-se no seu mundo ideal, criticado pelo galho da esquerda, e
proposita que:
o mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio, é contra ele que
devemos esticar o arame das nossas cercas, e com as farpas de tantas
fiadas tecer um crivo estreito, e sobre este crivo emaranhar uma sebe
viva, cerrada e pujante, que divida e proteja a luz calma e clara da
nossa casa, que cubra e esconda dos nossos olhos as trevas que ardem
do outro lado; e nenhum entre nós há de transgredir esta divisa,
nenhum entre nós há de estender sobre ela sequer a vista, nenhum
“lar, em sua forma mais profunda, é um vinculo a um meio particular, um ambiente particular, em
comparação com o qual todas as outras associações com lugares tem apenas significados limitados. É o
ponto de partida pelo qual nos orientamos e tomamos posse do mundo” (RELPH, 1976, p.40, tradução
livre).
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“Vínculo de lugar se desenvolve como uma corporificação de escolhas de participação e movimentos
individuais, entrelaçando um sentido pessoal de identidade com o de pertencimento e vínculo a um bairro
ou cidade específicos” (RISBETH, 2014, p.108, tradução livre).
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entre nós há de cair jamais na fervura desta caldeira insana, onde uma
química frívola tenta dissolver e recriar o tempo (NASSAR, 1989,
p.54-55).

Na condição de fortaleza, o lar erguido pelo Pai se propõe ser chama em ardor
comparado à escuridão do mundo para além de suas cercas. Cheung afirma que “the
doors map out the experiential world for me. Though some doors are closed yet they are
already opened”166 (2004, p.257), da mesma forma, as porteiras expandem-se para
caminhos de outras estradas e cosmos que diferem do Pai. A transgressão delas é uma
tentação que pode não ter volta, o que é verdadeiro no romance, visto a tragédia da
páscoa de André.
Como Woortmann e Woortmann escrevem, “o termo ‘mundo’ designa espaços
sociais que negam a ordem camponesa; espaços que encerram desordem e perigo”
(1993, p.118). Evidente no sermão paterno, o mundo externo é um i-mundo, um espaço
de destituição de ordem e expansão de obscuridade. A presença no i-mundo é uma
forma de desconstrução do l(ug)ar, mas também é elemento constitutivo dele, porque
garante seu princípio de identidade.
Similarmente à consideração de Merleau-Ponty de que “o sentido de uma coisa
habita essa coisa como a alma habita o corpo: ele não está atrás das aparências” (2011,
p.428), o sentido do lugar habita o mundo. É somente pelo ato perceptivo do habitar que
é possível alcançar a constituição de sua imagem e evidenciar as fissuras de sua lógica.
Dessa maneira, é em sua saída e em seus atos de irreverência que André habita o imundo contraponto ao do Pai. Por meio dessa vivência, alcança individuação e
evidencia sensos éticos da lógica do seu lar original.
Em transcendência a sua percepção, sente e vive as contradições de cada um dos
dois mundos. Concebe imagens que substanciam sentidos para o externo e interno de
cada cosmo estabelecido. A perspectiva de Bachelard contribui que “a imagem não quer
deixar-se medir. Por mais que fale de espaço, ela muda de grandeza” (2008, p. 179).
Seja mundo ou i-mundo, as dinamogenias inerentes a seus modos de vir-a-ser
incorporam no protagonista direções que refazem sua at-homeness.
Por meio desse processo, nas suas fugas eventuais buscando o coito com as
prostitutas ou nas vias de fato de sua partida, acumula em uma pequena caixa, de
obscenidades, pequenos objetos das meretrizes. Cada fita, brinco ou batom é uma

“as portas mapeiam o mundo existencial para mim. Ainda que algumas portas estejam fechadas, elas
já foram abertas” (CHEUNG, 2004, p.257, tradução livre).
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memória de um encontro sexual que fica guardado. Ao mesmo tempo, são lugares
sexualizados de sua prodigalidade que ficam corporificados na condição de sedimentos
do mundo da vila. Compõem, em coletivo, contornos do i-mundo de que fala o Pai e de
outra forma de encarar a Chöra. Deste modo, é significativo quando o protagonista
apresenta-a para Pedro:
entre sorvos sôfregos que eu fui depois, num passo trôpego, na direção
de um móvel alto e circunspecto, retirando dali a caixa que logo
transferi para junto dos pés do meu irmão que ia se perdendo na estufa
do meu quarto, deixando já cair no chão a pala castanha do seu olhar
contemplativo, e quando surpreendi, ao abrir a caixa, o gesto que nele
se esboçava (NASSAR, 1989, p.67).

O personagem realiza um rito complexo de capturar a caixa e deixa-la nos pés de
Pedro, com o cuidado de quem carrega algo precioso. Ao ser colocada na cenografia do
lugar, faz-se um ardor intenso, como aquele que um dia foi efetivado pelo amor
maternal. De acordo com Souza esta cena encarna que “o mundo desse narrador é o
mundo desejante. Só o seu desejo importa. E essa revelação o faz sentir prazer” (2012,
p.73). O efeito desse objeto é tão relevante que transmuta o quarto em uma estufa em
que André rememora seus encontros sexuais.
Como aponta Belk, “our attachments to souvenirs and mementos help to
construct, rather than simply preserve, an identity” 167 (1992, p.40). No caso da caixa de
obscenidades, traz a identidade de um i-mundo, dos ocasos finalizados pelos jorros
eretos dos prazeres carnais. Ela é o meio pelo qual o protagonista costura seus elos e
sementes de revolta, mesmo ainda quando permanecia na casa paterna. É, portanto, um
fruto do resultado da soma dos vetores angústia, ordem e encontro na dança do corpolugar de André.
Na caixa, portanto, estão corporificados aspectos de corporiedade que retratam
um contato entre mundo e i-mundo na dança-de-lugar. Neste sentido, a própria caixa é
lugar e portadora de um mundo-lugar. Se, para Tuan, “the senses, under the aegis and
direction of the mind, give us a world”168 (1995, p.35), é possível compreender que as
coisas e objetos podem mediar e amplificar essa pontencialidade de forma a multiplicar
as relações mundanas estabelecidas. Fenômeno que ocorre na materialização e
sedimentação gradual de ornamentos sexuais do i-mundo na caixa de obscenidades.

“Nossos vínculos a souvenirs e mementos ajudam a construir, ao invés de simplesmente preservar,
uma identidade” (BELK, 1992, p.40, tradução livre).
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“Os sentidos, sob a égide e direção da mente, nos dão um mundo” (TUAN, 1995, p.35, tradução livre).
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Como coisa construída, ela situa sensações do horizonte geográfico a que o
protagonista se encontra pertencente. A lavoura, como referencial, sinaliza emergente
senso de ordem, ao qual a discordância de André toma forma. A caixa é um objeto que
carrega as intencionalidades de desconstrução do eu-coletivo em função de um euindivíduo.
Entretanto, é necessário ressaltar que, como aponta Belk, “emotional
attachments to possessions can expand our sense of self, but they may also put this self
in greater jeopardy”169 (1992, p.54). Na condição de coisa, ser em-si, ela é uma
abstração da consciência que está sujeita à ação de outros seres, necessariamente para-si
e em-si. Nessa racionalidade, se há uma vinculação emocional intensa à caixa,
simultaneamente ela também pode ser alvo da ação de outros seres, ou seja, fugir ao
controle do proprietário original.
Tuan considera que “estabelecemos fronteiras e protegemos as aberturas. Apesar
disso, a segurança não é absoluta. O horror é o descobrimento repentino de traição e
morte no mais sagrado recôndito de nossa alma” (2005, p.329). A abertura desse
receptáculo de corporeidades significa no transbordamento de i-mundo. Quando aberta
é um lugar de transgressões em que se corporificam elementos que o levam a trair a
família, à partida; como relata ao irmão:
Pedro, meu irmão, engorde os olhos nessa memória escusa, nesses
mistérios roxos, na coleção mais lúdica desse escuro poço: no pano
murcho dessas flores, nesta orquídea amarrotada, neste par de ligas
cor-de-rosa, nesta pulseira, neste berloque, nessas quinquilharias todas
que eu sempre pagava com moedas roubadas ao pai; entre um pouco
nessas coisas que me dormiam e que eu só guardava para um dia
espalhar, e que eu só ia enterrando nesta caixa para um dia desenterrar
e espalhar na terra e pensar com estes meus olhos de agora foi uma
longa, foi uma longa, foi uma longa adolescência! (NASSAR, 1989,
p.71-72).

Desse mesmo roxo descrito no início da obra como a glande de seu pênis, aflora
a caixa de obscenidades também como uma continuidade de seu corpo. Cada fita ou
objeto denota uma noite de travessia pela estrada e sexo na vila. Compradas com as
moedas do Pai, eram sementes de uma lógica de afronto, do cosmo que poderia ser
estabelecido além do lar. Isso ocorre, segundo Klassen, por que

“Vínculos emocionais a possessões podem expandir nosso sentido de eu, mas eles também podem
colocar esse eu em grande desconforto” (BELK, 1992, p.54, tradução livre).
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se o personagem fosse apenas um indivíduo com uma necessidade
sexual, seu problema se resolveria num prostíbulo. Mas sua
necessidade além de física é espiritual. Nessa angústia de viver sem
um parâmetro, André procura se fixar em algo, daí até sua obsessão
em declarar o meio em que está (2002, p.92).

Na flor pulsante que opera sexualmente na caixa, apreça sua angústia acerca dos
refreamentos impositivos. Essas coisas da longa adolescência de André, que ficam
guardadas na caixa de obscenidades, retratam a dificuldade e vontade de vinculação
inerente. Ele tem dificuldade de sentir o vínculo do lavrar e, portanto, intenta recorrer ao
i-mundo para construir, no mínimo, o vínculo da revolta ao centro de sentidos
patriarcais.
Em cada pedaço de obscenidade há uma peça de lugar que constitui vetores
existenciais do protagonista. Se, como Lau, “the perceived thing is always situated
within a whole set of things to which it belongs”170 (2004, p.145), a caixa é um nodo
perceptivo convergente no dinamismo da relação mundo e i-mundo. Ela é parcela
significante do referencial de percepção e se pauta no corpo-sexual de André, que
realiza uma dança-de-lugar que é obscena à ordem do Pai.
É relevante, logo, a consideração de que a caixa de obscenidades é uma coisa
habitada pela percepção do protagonista e que se enraíza na ambivalência de sua
espacialidade. Ela adquire sentidos e lógicas que conformam-se pela forma como
guarda o sentir do sujeito que nela está a habitar. Simultaneamente, materializa-se na
realidade e está em situação. Segundo Merleau-Ponty:
Só há percepção porque sou do mundo por meu corpo, e só dou um
sentido para a história porque ocupo nela um certo ponto de
estacionamento, porque outros possíveis pontos de estacionamento já
me estão designados pela paisagem histórica e porque todas essas
perspectivas já provêm de uma verdade em que elas se comporiam
(2006, p.262).

É por meio dessa corporeidade que é sexual, obscena, carnal, vivida e complexa,
que o sujeito se encontra em situação. Ainda que visto como fenômeno situado, o lugar
também está inserido nesta lógica histórica. Mesmo que em outra pespectiva teórica, no
contexto do campesinato paulista, como relata Cândido ao se referir à instituição do
casamento, “na roça as possibilidades de satisfação do sexo, fora dele, são praticamente
nulas pelas vias normais. Não há prostituição e a virgindade feminina é norma cuja

“A coisa percebida está sempre situada na totalidade de grupo de coisas a que pertence” (LAU, 2004,
p.145, tradução livre).
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ruptura, embora frequente, leva quase sempre ao casamento com o transgressor” (2010,
p.288), efetivar sua sexualidade com as prostitutas é uma forma relevante de revolta.
Foge do ideal institucionalizado de um prazer comedido e mediado pelas raízes da
tradição.
A vila, onde estava a prodigalidade, era próxima o suficiente ao sítio para que
André pudesse fugir desapercebido em algumas noites com as moedas do Pai. Ao
mesmo tempo, na espacialidade poética, são dois espaços que não poderiam estar mais
distantes. Como mundos que mediam danças-de-lugar dos corpo-sujeitos perceptivos,
transcendem suas definições objetivas. Ao mesmo tempo em que o bordel encarna o
prazer carnal substantivo, também é fonte de um afeto de tronco esquerdo. Como André
relata acerca de um de seus encontros:
ela me disse, é uma doida pena um menino de penugens como você,
de peito liso sem acabamento, se queimando na cama feito graveto;
toma o que você me pede, guarda essa fitinha imunda com você e
volta agora pro teu nicho, meu santinho, ela me disse com carinho,
com rameirices, com gargalhadas, mas era lá, Pedro, era lá que eu,
escapulindo da fazenda nas noites mais quentes, e banhado em fé
insolente, comungava quase estremunhado (NASSAR, 1989, p.69).

Nessa fé que é virulenta e obscena, sua caixa corporifica afetos do i-mundo que
intentam ser semeados na lavoura. Guardada com esmero pelo André, cada fitinha de
imundice é um pedaço de sua longa adolescência onde se desenvolveu sua individuação
e projeto de liberdade. Se, como propõe o fenomenólogo Han-Pile, a “freedom is
revealed by anxiety as the pure nihilating activity of consciousness” 171 (2006, p.248),
ela é portadora de componente de violência. É necessário o exercer a força sutil de ser
quem é para que a insolência crie outras at-homeness na dança-de-lugar.
Na percepção da meretriz, o corpo frágil de muitas meninices que jaz abaixo de
seu corpo voluptuoso é um santinho de comungação inocente. Contudo, seu encontro é
um adolescer de força viril que desconstrói os tijolos do lar para formar sua própria
ordem de impaciência, oposta ao Pai, camponês-ideal. Para Tuan “what brings
disconnectedness to the forefront of consciousness is far more likely to be a conflict of
intention and project”172 (TUAN, 1998, p.85). Consubstancialização que é fruto dos

“Liberdade é revelada pela angústia como a atividade puramente nulificadora da consciência” (HANPILE, 2006, p.248, tradução livre).
172
“O que traz a desconectividade para frente da consciência é muito possivelmente um conflito de
intenção e projeto” (TUAN, 1998, p.85, tradução livre).
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inquietos que são sedentos de vontade de justiça e liberdade. André se impele contra a
corrente do esforço paterno rumo a seus próprios rios de jorros orgásmicos.
A mesma lei que cerceia os desejos alimenta a chama resinosa do fogo do ser.
Como retrata Souza (2012), Iohána não tem consciência de que seu poder é ordem de
criação, de que consequentemente “incita a produção de ideias, palavras, discursos e,
por conseguinte, sujeitos. E esses sujeitos, envolvidos nessas relações complexas de
poder, muitas vezes assumem papéis de resistência” (SOUZA, 2012, p.51). É das suas
sementes e moedas que o filho pródigo faz uso para transgredir cada regra do sagrado
campesino. Como concluiu Merleau-Ponty (2006), não há instituição que não crie, ela
mesma, os sujeitos que a resistam por meio da liberdade incondicional de ser-nomundo.
Embora sua moralidade seja áspera e imponha o i-mundo aos cosmos da vila e
da estrada, falta a Iohána um acabamento que substancie verdades que se realizem na
materialidade da consciência. Cada sermão é uma ordem opressora que força em cada
sujeito uma reação, seja de subserviência ou de revolta, calada ou não, que em algum
momento irá emergir. Na condição de meandro ético, a estética camponesa que compõe
o lugar não consegue se sustentar perante todos os corpo-consciências que nela habitam.
Essa consideração parte do pressuposto de Merleau-Ponty de que pelo primado da
percepção,
se admitirmos que nossa vida é inerente ao mundo percebido e ao
mundo humano, embora ela os recrie e contribua para os fazer, então a
moralidade não pode consistir na adesão privada a certos valores: os
princípios são mistificações se não passam pela prática, é preciso que
eles animem nossas relações com outrem (2015, p.51).

Portanto, a moral camponesa que é proposta pelo Pai é uma obscenidade aos
direitos da individualidade. Por seus excessos opressores, certas condições escapam por
entre os dedos de sua mão virilmente cerrada. As subjetividades poéticas e virulentas de
André que percorre estradas noturnas para remeter-se aos desejos da carne são revoltas
contra um prato que, ao mesmo tempo em que o alimenta o leva à fome. Cada pequena
fuga é religiosa porquanto o leva a comungar com o Deus de sua impaciência pueril.
Se efetivamente “alieno meu poder perpétuo de me dar ‘mundos’ em benefício
de um deles, e por isso mesmo este mundo privilegiado perde sua substância e termina
por ser apenas uma certa angústia” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.124), a moral
patriarcal é um cosmo que impõe o mundo da lavoura e o i-mundo do que está fora dela.
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Porquanto radicaliza a existência por meio da sobrepujança em relação a outros modos
de vida, diminui sua própria substancialidade e plasma nos sujeitos angústias.
Angústia também é vetor significativo para a dança-de-lugar. Ela provoca cada
um que está nos desígnios das porteiras e cercas do Pai a irem em direção a similar
radicação de movimento, repouso ou encontro. Pedro, por exemplo, radicaliza o repouso
e, portanto, se torna continuidade do mundo do patriarca, sendo indissociável do
mesmo. Já André potencializa movimento e encontro, portanto realiza a recusa ao
mundo que lhe é imposto, não aliena sua liberdade potencial de se dar mundos
continuamente.
No protagonista, essa irreverência já é manifesta desde a tenra infância. No
contato com os irmãos, sempre se viu como um diferente, aquele que ficava no bosque
durante as festas, penetrando a terra com a ponta de seus pés. No mundo da lavoura em
que manifesta sua angústia, substanciam-se formas de se colocar como quem é, busca
cantos e abrigos que o distanciem dos irmãos do galho direito, do amor-trabalho.
Merleau-Ponty consente que “o outro, a meus olhos, está portanto sempre à
margem do que vejo e ouça, está a meu lado, está a meu lado ou atrás de mim, não está
nesse lugar que meu olhar esmaga e esvazia de todo ‘interior’. Todo outro é um outro eu
mesmo” (2012, p.219), e, da mesma forma, todo lugar é uma multiplicidade de
intimidades que se manifesta pela faísca das tensões que emergem desse contato. Por
isso são relevantes as espacialidades íntimas de pequenos i-mundos que André gesta na
casa paterna ao longo da obra.
Penso, destarte, que a caixa de obscenidades não foi concebida na adolescência
sexualizante do protagonista. Ora, se ela é desdobramento de sua vontade de poder –
desejante, como coloca Souza (2012) – sua edificação parte dos momentos de meninice
em que já se impelia em direção reversa ao mundo paterno. Ao juntar folhas sob seu
corpo e reunir pequenos morros de terra perto da casa antiga para capturar pombas ou
brincar pela natureza, já apresenta um olhar para os outros que estabelece outra forma
de pensar os mundos que o cerca. Como proposita Marcus acerca de memórias
ambientais:
Perhaps the most basic and significant function of childhood hiding
places is the creation of a place to be private – be it a blanket ‘fort’ in
the playroom, or a tree house at the bottom of the garden, or an area of
flattened grass in the middle of a meadow. A niche of one's own is
often critical in the sometimes confusing world of adults, family
tensions, school, and growing up; it is a place to create a fantasy
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world, to practice being ‘grown up’, or to read and think
undisturbed173 (MARCUS, 1992, p.92).

Ao arquitetar seus lugares pessoais no paiol, na casa velha ou no pasto, André
molda a madeira que irá compor a caixa de obscenidades, corporificação do i-mundo de
que fala o Pai. Se sua revolta é confusão, é porque sempre se viu em um confuso mundo
de refreamentos camponeses que não permitiam que desabrochasse sua flor roxa e
úmida. Há uma vontade de entender o que é ser adulto e livre que perpassa pela sua
criação de animais.
Seu lugar privado é também a transa zoofílica com Sudanesa. Pela consciência
que o significa, o espaço se erotiza na trama quando ele descreve sobre seus encontros
de menino-adolescente com a criatura. Como descreve,
a primeira vez que vi Sudanesa com meus olhos enfermiços foi num
fim de tarde em que eu a trouxe para fora, ali entre os arbustos
floridos que circundavam seu quarto agreste de cor tesa: eu a conduzi
com cuidados de amante extremoso, ela que me seguia dócil pisando
suas patas de salto, jogando e gingando o corpo ancho suspenso nas
colunas bem delineadas das pernas; era do seu corpo que passei a
cuidar no entardecer, minhas mãos humosas mergulhando nas bacias
de ungüentos de cheiros vários, desaparecendo logo em seguida no
pêlo franjado e macio dela; mas não era uma cabra lasciva, era uma
cabra de menino, um contorno de tetas gordas e intumescidas,
expondo com seus trejeitos as partes escuras mais pudendas, toda
sensível quando o pente corria o pêlo gostoso e abaulado do corpo
(NASSAR, 1989, p.18)

Na passagem sonora e visual de sua memória, André reconstrói o fôlego do
gingado de seu lugar privado da gênese de seus contornos adolescentes. Os cheiros se
misturam em um odor sexual que é direito de sua impaciência, não quer esperar o
casamento ou usar suas próprias mãos para satisfazer a ânsia que jaz nos seus testículos.
Personifica a cabra, vestida com suas patas de salto, torna-a uma meretriz de seus
desejos.
De acordo com Cândido, “nas fazendas e sítios, a iniciação à vida do sexo dá-se
muitas vezes com animais, sendo que as novilhas, eguinhas e carneiras fixam de
preferência o erotismo infantil e juvenil” (2010, p.290). Logo, é recorrente que a
opressão realizada pela imposição da comunidade no lugar camponês efetiva-se na
“Talvez a mais básica e significante função dos lugares esconderijo da infância seja a criação de um
lugar que é privado – seja ele um ‘forte’ de cobertores na sala de jogos, ou uma casa da árvore na parte
baixa do jardim, ou uma área de grama achatada no meio de um pasto. Um nicho individual é comumente
crítico no, por vezes confuso, mundo dos adultos, tensões familiares, escola, e crescimento; é um lugar
para criar um mundo de fantasia, para praticar ser ‘maduro’, ou para ler e pensar sem ser incomodado”
(MARCUS, 1992, p.92, tradução livre).
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esfera espiritual do moral de cada sujeito. Em Sudanesa, André transborda parte de sua
revolta, a concretizar a afetividade que falta nos sermões desérticos de ares
mediterrâneos do patriarca.
Dela talvez figure na caixa de obscenidades um pedaço de lã, um fio lascivo que
o remeta a esse tempo-lugar privado. Como Jager retrata, a “bodily existence floods
over into things, appropriates them, infuses them with the breath of life, draws them into
the sphere of daily projects and concerns. A fully inhabited world is at the same time
also a fully embodied world”174 (1985, p.219). Pela sexualidade corporificada, o André
que penetra a cabra de menino Schuda, sopra no Topos paterno a semente de um imundo que desafia a moralidade camponesa por meio de seu habitar privado.
Como seu fluxo de consciência aborda o coito, “Schuda, paciente, mais
generosa, quando uma haste mais túmida, misteriosa e lúbrica, buscava no intercurso o
concurso do seu corpo” (NASSAR, 1989, p.19). Nas turvas águas de seu teso e rijo
membro, juntava-se à criatura também como uma forma de retorno à natureza original.
Composto pelo mesmo pó que a terra em que pisa, cada ato penetrativo na cabra
manifestava uma vontade de conseguir ser parte efetiva da lavoura.
Ao mesmo tempo em que arquitetava o i-mundo que se corporificaria na caixa
de obscenidades, manifestava seu afeto inerente ao lugar de origem. Seus vínculos,
embora ambivalentes, são contornos de uma verdade ético-estética que transcende a
base tópica do modo de vida camponês. Fulliove (2004) sugere que as pessoas
permanecem sempre a carregar aquilo que o lugar um dia foi, como uma imagem que
pode permanecer e ditar “how and where to live. In spite of trials and tribulations,
diseases and dysfunction, groups retain an image of place”175 (2014, p.149).
André não consegue se desgarrar dessa lógica porque necessita de uma base, de
onde se vincular. O grupo persiste como sentido de sua existência na condição de corposujeito, ainda que ele se revolte quanto a isso. Por isso, seus lugares íntimos se dão no
mesmo domínio das porteiras do Pai. As relações com as prostitutas, nada mais são do
que continuidades das obscenidades zoofílicas iniciadas com Sudanesa.
A casa onde viviam antes do falecimento do Avô era o espaço em que ocorre
esse encontro libidinoso. Sua relação corporificava-se como revolta à ordem original da
“Existência corporal inunda-se sobre as coisas, se apropria delas, as infunde com o sopro da vida,
chama-as para a esfera dos projetos e preocupações diários. Um mundo plenamente habitado é, ao mesmo
tempo, um mundo totalmente corporificado” (JAGER, 1985, p.219, tradução livre).
175
“Como e onde viver. Apesar das dificuldades e tribulações, doenças e disfunção, grupos retém a
imagem de seu lugar” (FULLIOVE, 2014, p.149, tradução livre).
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mesma forma que situava-se como pretenso retorno a ela. Como aponta Mota, “nos
cômodos dessa casa velha, o corpo adolescente crepita na angústia da espera. Confundese quanto aos ruídos, pensando sempre que é a irmã que rodeia a casa, o coração agitado
como nos momentos em que tomava a pomba nas mãos” (2010, p.62). Faz do lar
original do Avô, um lugar plenamente sexual, onde irá consumar o coito tanto com
Sudanesa quanto com Ana.
A casa antiga era onde André e Ana se consumiam em paixão erótica de
sobrepujante tesão repreendido. Era lá, entre todos os lugares privados, que o tronco
esquerdo se fazia como o horror torto surgido do solo fértil do Pai. Como relata o
protagonista, “me recolhi na casa velha da fazenda, fiz dela o meu refúgio, o
esconderijo lúdico da minha insônia e suas dores, tranquei ali, entre as páginas de um
missal, minha libido mais escura” (NASSAR, 1989, p.91). Sujeito às opressões
significantes da dança-de-lugar da lavoura, fecunda nela sua escuridão de liberdade
transbordante.
Se, como pensa Delancey, “perception and intentionality are essentially related
to action: we perceive things not in terms, say, of a construction of sense data, but rather
as opportunities for action”176 (2006, p.370), o fazer refúgio é tomar as rédeas do seu
existir. Projeta, por meio da reformulação dos usos da casa velha, modos de
irreverenciar a vontade paterna e reconstruir o l(ug)ar com a seiva que flui de seu falo.
Sua percepção denota at-homeness, mas também Topos e vínculo.
Ao se trancar nas insônias desejantes que intencionalizam semear suas próprias
palavras na Chöra, escurece os vínculos camponeses da coletividade pautada na
reciprocidade maximizada pelo Pai. Para Morris, “the moving schema of perception is
inherently dynamic; it involves movement and it moves, dynamically changes. What
this means is that it is really a network of habitual attitudes directed toward existing or
possible tasks”177 (2004, p.47). No repouso que julga ser sobrevalorizado pela ordem
patriarcal, trava ações que intentam destituir a ordem primeira e construir sua própria
catedral. Em sua transa com Ana no espaço da casa velha descreve que:
enquanto me subiam os gemidos subterrâneos através das tábuas, eu
fui dizendo, como quem ora, ainda incendeio essa madeira, esses
“percepção e intencionalidade são essencialmente relacionadas à ação: nós percebemos coisa não em
ternos de, por exemplo, construção de dados sensíveis, mas como oportunidades para ação”
(DELANCEY, 2006, p.370, tradução livre).
177
“O esquema motor da percepção é inerentemente dinâmico; ele envolve movimento e se move, muda
dinamicamente. O que isso significa é que é realmente uma rede de atitudes habituais em direção a terefas
existentes ou possíveis” (MORRIS, 2004, p.47, tradução livre).
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tijolos, essa argamassa, logo fazendo do quarto maior da casa o celeiro
dos meus testículos (que terra mais fecunda, que vagidos, que rebento
mais inquieto irrompendo destas sementes!), vertendo todo meu
sangue nesta senda atávica, descansando em palha o meu feto
renascido, embalando-o na palma, espalhando as pétalas prematuras
de uma rosa branca (NASSAR, 1989, p.92)

Da brancura dessa pretensa inocência que preenche o ventre de Ana, fecunda a
casa velha com os orgasmos da impaciência transgressora do tronco da esquerda. Na
obscena cenografia que compõe seu modo de ver essa espacialidade, remonta ao
telúrico dos celeiros que são incendiados pelos gemidos que se espalham nos espasmos
de suas pernas que se encontram ativamente. Partem da mesma raiz de que é feita a
casa-tronco para construir sua desconstrução.
Se, como McGreevy escreve, “we cobble together intricate webs of meaning in
the very face of the void. We make an ecumene, a life-world, while recognizing that it is
ultimately a mere pea pod upon the Pacific”178 (MCGREEVY, 2001, p.252), eles
emanam lágrimas que se perdem no mar mediterrâneo. Seu encontro carnal é progressão
direta do galho torto que ocupam na mesa. Vivem e agem sobre o mundo porque não
estão apenas sujeitos a ordem paterna, também tem virulência para semearem suas
próprias sementes.
No Topos paterno, jogam com aquilo que seria Chöra para efetivar uma transa
que é também consequência da dança-de-lugar. Tanto é pregada a internalidade de seu
modo de vida, seu isolamento que entre os membros da família o incesto surge como
uma perspectiva de ler o mundo vivido como possibilidade de desafio ao Kenon que
percebem na moralidade excessiva. Ainda que desregrada, é uma vontade de poder que
transgrede inconsequencialmente.
Se “we are existentially dependent on being-in-the-world for any sense of self,
other, ego-identity, or even alienation”179 (LARSEN; JOHNSON, 2012, p.639), as
influências do mundo da lavoura, que torna i-mundo os outros cosmos, são provocações
relevantes para as revoltas do lado esquerdo da mesa. Não dispostos à alienação
completa de sua individualidade, buscam em sua condição de ser-no-mundo, de seres
para-si e em-si, formas de extrapolar os limites de um moralismo hipócrita.

“Nós juntamos redes intrínsecas de significados na própria face do vazio. Fazemos um ecúmeno, um
mundo vivido, enquanto reconhecemos que é enfim uma mera vagem de ervilha no meio do Pacífico”
(MCGREEVY, 2001, p.252, tradução livre).
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“Nós somos existencialmente dependentes de ser-no-mundo para que haja qualquer sentido de eu,
outro, ego-identidade ou mesmo alienação” (LARSEN; JOHNSON, 2012, p.639, tradução livre).
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Levam às últimas consequências seus atos e propõem outro modo de dançar no
lugar. Nos itinerários desse arcaico embate, a caixa de obscenidades será como uma
caixa de Pandora ao findar da obra e ensaiada antes da Partida de André. Ela se compõe
de Ana, Sudanesa, Mãe e de todas as transas inquietas pagas com as moedas do Pai e
arquiteta um i-mundo particular onde estão as repressões do lar.
Suscita, por essas trilhas, o questionar acerca da maneira como essas situações
adensam o existir na lavoura. Seriam as irreverências modos de (re)fazer o lugarlavoura? Até onde a at-homeness guia percursos de revolta nos sujeitos que fazem sua
cenografia íntima no mundo da lavoura?
3.2 – Densidades do ser-no-mundo: irreverências como proposições de fazer-lugar
Na condição de ser humano inserido no nexo camponês vigente no lugar, André
vive a contradição de se encontrar conectado e vinculado a esse Topos ao mesmo tempo
em que se revolta contra ele. Isso vai ao encontro da reflexão feita por Tuan, “we want
community and we want freedom. Community is a web of socioeconomic exchanges,
personal contacts, and affectional bonds that, in the final analysis, emerge from the
needs of group survival”180 (1982b, p.195). Ele quer partilhar o pão a mesa, mas não nos
termos do Pai.
Como pertence ao ardor do lar maternal, constituído por elos de afetividade
erotizantes, incorre na experiência do intento de fundação de outro Topos. Esse habitar é
denso e profundo, transeunte da realidade geográfica a que o sujeito está submetido.
Lang afirma que “a meditation upon human dwelling reveals our primal embodied
existence, our being-in-the-world. The notion of dwelling is the most taken-for-granted
aspect of human existence”181 (1985, p.201), por essa razão, conclui o autor, a habitação
é um dos problemas mais obscuros a ser investigado. Pela condição corpo-perceptiva
que constitui a at-homeness, o contraditório se instala inevitavelmente na tensão
inerente entre vida coletiva e individual.
Por não necessariamente decorrer de esforço consciente, a ação da
intencionalidade criadora de l(ug)ar transita pela difícil trilha de mapear as diferentes
formas de sentir o horizonte que se expande nas terrae incognitae. Se, como afirma
“Nós queremos comunidade e queremos liberdade. Comunidade é uma teia de trocar socioeconômicas,
contatos pessoais, e elos afetivos que, em análise final, emergem das necessidades do grupo para
sobreviver” (TUAN, 1982b, p.195, tradução livre).
181
“Uma meditação acerca do habitar humano revela nossa existência primal corporificada, nosso ser-nomundo. A noção de habitar é o aspecto mais tomado por garantido da existência humana” (LANG, 1985,
p.201, tradução livre).
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Morris, “perception arises in the crossing of body and world, that this crossing involves
movement, that this movement is habitual and anticipatory, is thus styled and
constitutes a moving schema of perception”182 (MORRIS, 2004, p.52), é por meio do
dinamismo da vivência na condição de ser-no-mundo que o lugar, como entidade
fenomênica, pode se realizar.
Nasce do reconhecimento de si como ser móvel em um universo igualmente
dinâmico, texturas que remontam à criação de lugares como forma de lidar com as
incertezas do Kenon. Segundo Casey, entreposto das ideias de Merleau-Ponty, a origem
do espaço “is found straightforwardly in the body of the individual subject. Or, more
exactly, it is found in the movement of the body. For space to arise, our body as geared
into it cannot remain static; it must be in motion”183 (CASEY, 1998, p.229). São as
reações dadas pelas intencionalidades móveis e corporificadas que garantem devir ao
mundo e provocam-no a se ordenar em lugares experienciáveis, Topos.
Como previamente abordado, o movimento que na dança-de-lugar resulta em
repouso e encontro (SEAMON, 1979), que procede na criação dos sentidos que
ressignificam o ordenamento espacial. Vivenciada pelo corpo, a existência mediativa e
perceptiva que transforma o dado abstrato em formulação concreta de lugar realiza sua
transcendência rumo a constituição do mundo vivido. Pela continuidade intencional do
vir-a-ser que André efetiva em seus modos de criar lugares privados no âmbito das
porteiras do Pai, dinamiza o galho da esquerda, preenchendo-o com a seiva de sua flor
roxa.
Tuan ressalta que “a world dulled by habitude can be redeemed by fresh
metaphors – new ways of seeing, feeling, and understanding. Encountering them, or
creating them ourselves, we recognize, paradoxically, both their newness and their
relevance to enduring aspects of our being”184 (1995, p.170). A transformação que
André efetiva ao refletir critica e poeticamente – por meio do corpo e da sexualidade –

“A percepção emerge no cruzamento do corpo com o mundo, cruzamento esse que envolve
movimento, cujo movimento é habitual e antecipatório, é então estilizado e constitui um esquema móvel
de percepção” (MORRIS, 2004, p.52, tradução livre).
183
“é encontrada diretamente no corpo do sujeito individual. Ou, com maior exatidão, é encontrada no
movimento do corpo. Para o espaço emergir, nosso corpo como engrenado nele não pode se manter
estático; precisa estar em movimento” (CASEY, 1998, p.229, tradução livre).
184
“um mundo que se torna repetitivo por meio da habitualidade pode ser recuperado por novas metáforas
– novos modos de vir, sentir e compreender. Ao encontra-las, ou cria-las nós mesmos, nós reconhecemos,
paradoxalmente tanto sua novidade quanto sua relevância aos aspectos resistentes de nosso ser” (TUAN,
1995, p.170, tradução livre).
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adensa a existência do lugar e cria novos modos de encontro. Essa dança-de-lugar
esquerda condiciona-se pela metáfora que reúne corporeidade, natureza e gozo afetivo.
É, ironicamente, também um retorno à simplicidade do sentir da infância, da
plenitude aprazível da introjeção afetiva da Mãe na geografia doméstica. Cada caminhar
e movimento que era realizado no sentido dos meandros do rio de emoções maternais
resultava em algum horizonte de eroticidade. Como rememora André,
era boa a luz doméstica da nossa infância, o pão caseiro sobre a mesa,
o café com leite e a manteigueira, essa claridade luminosa da nossa
casa e que parecia sempre mais clara quando a gente vinha de volta lá
da vila, essa claridade que mais tarde passou a me perturbar, me
pondo estranho e mudo, me prostrando desde a puberdade na cama
como um convalescente, “essas coisas nunca suspeitadas nos limites
da nossa casa” eu quase deixei escapar, mas ainda uma vez achei que
teria sido inútil dizer qualquer coisa, na verdade eu me sentia incapaz
de dizer fosse o que fosse (NASSAR, 1989, p.26).

Por passarem pelos mundos da estrada e vila, espaços denotados pelo Pai como
pródigos, o retorno ao lar parecia mais luminoso, realçado pelo fluxo de ardor. Essas
transições, movimentos, realçavam os contrastes entre cada sentido de Topos e Chöra.
Se a valorização e compreensão dos lugares passa pelos sabores e comparações (TUAN,
2013), a lembrança de André é intensa ao apontar o início das suas inquietações acerca
do amor patriarcal.
A revolta irreverente do protagonista não é súbita. Ela já se ensaia em cada
movimento que desdobra como parte de uma saudade sensível, daquilo nunca
suspeitado nos limites da casa. Como “what we experience as we move through the
world temporally and spatially is the unfolding of a unity, the changing aspects of a
unified whole that precedes and underwrites my particular apprehension of it”185
(WRATHALL, 2006, p.38), não é possível separar o ser que é com as transformações
da totalidade por onde ele se faz em movimento.
Se ser é continuamente se metamorfosear, adaptar e promover outros mundos, é
compreensível que a experiência de lugar do personagem se transforme entre aquilo que
rememora e atualmente é apresentado no universo. Nas presenças significantes de
cheiros, sabores e sentidos que pintam o quadro de impressões da luminosidade de
ardor do lar da infância também há semente de discórdia.

“o que nós experienciamos quando movemos pelo mundo temporal e espacialmente é o desdobrar de
uma unidade, os aspectos mutáveis de um todo unificado que precede e subscreve minha apreensão
particular dele” (WRATHALL, 2006, p.38, tradução livre).
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Por meio de seu corpo-consciência que atua na dança-de-lugar, cada elemento
ganha dimensões que remontam a aspectos estético-morais humanos. No movimento,
portanto, há um esforço de constituição que realça-se em fazer-lugar. Relph propõe que
“place-making is a continuous process and the very fact of having been lived-in and
used and experienced will lend many places a degree of authenticity”186 (1976, p.71).
Nas fissuras daquilo que é realizado na condição de imposição de austeridade, o galho
esquerdo da família busca construir outra forma de experiência autêntica. Efetiva
complexo processo que resubstancia o lugar por meio de seus lugares privados e pela
maximização dos i-mundos, usando-os como base para outro Topos.
Pela dinâmica existencial que é transcendida nesse encontro denso que
materializa fazer-lugar, há um movimento corpo-mundo que ascende faíscas de uma
proposta de liberdade. Morris referencia que “by body-world movement I simply mean
movement of body and world together, as a duo, movement that crosses body and
world”187 (2004, p.36). Devir que energizado de potencial estético que é sentido na
lavoura pela diferença na valorização de certos valores humanos. Desdobra-se na forma
como o amor é compreendido diferentemente entre os dois galhos.
Ainda que para ambos seja um ideal moral que visa a construção de um lar
harmônico, o galho da direita relaciona-o diretamente também ao labor. Essa concepção
prioriza a restrição da liberdade individual. O galho esquerdo tem uma concepção em
que ele é um excesso sexual, na qual não há lugar para a opressão do coletivo. Juntos,
representam uma lógica em que o amor é justamente essa ambivalência que pode
potencializar o ser.
Em ambos casos é amor contraditório, que machuca ao mesmo tempo em que
une e separa. É um sofrimento sem vistas que descobre no ser humano seu modo de se
reproduzir no espaço na condição de fazer-lugar. Ocorre que, também nas duas
perspectivas, é um sentimento opressor, no direito oprime a individualidade, no
esquerdo a reciprocidade do coletivo. Se “nunca vemos a ideia nem a liberdade face a
face” (MERLEAU-PONTY, 2013, p.149), é concebível que pertencem a um plano de
entendimento em situação, no movimento da própria lógica que as concebe.
O fazer-lugar do galho esquerdo é uma oposição direta a qualquer opressão,
resultando em uma radicalização do processo de individuação. Tuan identifica que
“fazer-lugar é um processo contínuo e o próprio fato de ser vivido-em e usado e experienciado garante
a muitos lugares certo grau de autenticidade” (RELPH, 1976, p.71, tradução livre).
187
“Por movimento corpo-mundo eu simplesmente me refiro ao movimento do corpo e mundo juntos,
como uma dupla, movimento que cliva corpo e mundo” (MORRIS, 2004, p.36, tradução livre).
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“freedom, the state wherein constraints are removed, is inimical to community”188
(TUAN, 1982b, p.196), componente que é desvelador nos nexus da vida entre as
porteiras do patriarca. André, inquieto e irreverente faz do próprio sofrimento um
elemento definidor de seu lugar na lavoura.
Simultaneamente é salutar que “the phenomenal body is a dialectical relation not
only with biological nature, but also with an economic, social, and cultural nature
(second nature)”189 (KOJIMA, 2002, p.97), evidente em sua relação com o modo de
vida camponês e a realidade geográfica, fator determinante para estabelecimento de seu
horizonte. Seu incômodo é suficiente para contrabalancear o repouso que deveria ser
forçado pela opressão de Iohána no sentido da permanência da união familiar,
constantemente evocada em seus sermões. No debate com o André que retorna ao lar, o
Pai afirma que:
ninguém em nossa casa há de falar com presumida profundidade,
mudando o lugar das palavras, embaralhando as idéias, desintegrando
as coisas numa poeira, pois aqueles que abrem demais os olhos
acabam só por ficar com a própria cegueira; ninguém em nossa casa
há de padecer também de um suposto e pretensioso excesso de luz,
capaz como a escuridão de nos cegar (NASSAR, 1989, p.167).

A liberdade é, na perspectiva dele, uma intangibilidade que instabiliza a vida
comunitária, é própria do egoísmo dos incertos. É uma escuridão que paira na
subjetividade e desconstrói o Topos em que é possível estabelecer uma vida pautada nos
nexos da reciprocidade. Na perspectiva do Pai, o movimento e encontro da dança-delugares são em direção ao trabalho e família, à coletividade como valor absoluto para a
vida.
É o medo de Chöra e Kenon que faz do seu modo de vida a imposição dos
lugares de cada um na mesa. No aperto firme de sua mão, as cercas e porteiras denotam
os limites da luz que deve entrar em cada cômodo e sujeito. Seu habitar é denso e, ao
contrário do que diz, integra uma profundidade presumida que reproduz sua athomeness. Liberdade é um valor que contradiz seu moral.
Por isso o fazer-lugar do galho esquerdo é um incômodo profundo. Cada suspiro
incontrolado pelo patriarca parte de uma vontade individual que muda os aspectos
definidores do lugar e, logo, seu sentido. Por ser ele, o Pai, que deve conduzir a
“Liberdade, o estado em que as constrições são removidas, é antítese à comunidade” (TUAN, 1982b,
p.196, tradução livre).
189
“O corpo fenomenal é uma relação dialética não apenas com sua natureza biológica, mas também com
uma natureza econômica, social e cultural (segunda natureza)” (KOJIMA, 2002, p.97, tradução livre).
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orquestra, os instrumentos não podem estar em outra sintonia. Qualquer desvio é uma
ameaça à legitimidade da qual emana seu poder. É também uma afronta à memória do
Avô que os enraizou na terra onde trabalham.
Para André essa lógica opressora não consegue saciar seu mundo desejante. A
paixão que sente e se desdobra no seu existir é de insubstancialidade coletiva, de poder
ser quem é. Acontece que, ainda que seja o sujeito que perceba e crie seus mundos, ele
não é alheio à realidade geográfica que o cerca e evoca seus sentidos. Na Lavoura,
como comenta Rodrigues,
André não pode escapar da fatalidade de ter nascido e crescido nessa
família e de ter assim introjetado muito do modo como se davam as
relações entre seus membros, especialmente a relação entre ele o pai, a
mais forte de todas e mais determinante, comparável apenas à que
havia entre ele e a mãe (2006, p.92).

O Pai e o lugar opressor, na existência de André, se misturam, são dificilmente
dissociáveis, visto que a prospecção dele guiava a maneira pelas quais as relações se
manifestam na casa-tronco. Contudo, é factual que ambos promovem dinâmica reativa
em que ao longo da narrativa o protagonista visa o enfrentamento e consegue exibir
algumas fissuras da hipocrisia do amor familiar proposto pelo pai.
Como possibilidade de nexo efetivo de mundo, a realidade geográfica a que
estão inseridos provê um conjunto de elementos perceptivos da natureza de onde ambos
extraem sua virulência. Na ambivalência de seus modos de fazer-lugar, arquitetam
diferentes definições e sentidos. Merleau-Ponty afirma que “sou eu que dou um sentido
e um porvir à minha vida, mas isso não quer dizer que esse sentido e esse porvir sejam
concebidos, eles brotam de meu presente e de meu passado e, em particular, de meu
modo de coexistência presente e passado” (2011, p.599). Da mesma forma, é esse nexo
que se reconstitui perpetuamente na criação da existência.
Na condição de seres em situação, são levados pelas condições a se recriarem. A
cada momento pontuam maneiras de promover encontro, repouso e movimento
entremeados à lógica de ordem e angústia. Seus lugares dançam no ritmo do devir que é
ditado pelas suas intencionalidades situadas. Desse mesmo modo, o porvir de André,
principalmente em sua saída toma dimensões de uma geografia de fúria, em que é
tomado por uma eroticidade colérica.
A intensidade afetiva recria o fazer-lugar de modo a prover tangibilidade para a
fúria do protagonista. Ela é encarnada na caixa de obscenidades e no seu diálogo-duelo

143

com o pai perante seu retorno. É, similarmente, fenômeno associado ao telúrico original.
De acordo com Tuan, “Anger is volcanic or explosive; rage is a torrent, directed perhaps
at an individual but destructive to all who happen to stand in its way; sexual lust is allconsuming, violent, and indiscriminate. Strong human emotions are readily likened to
forces of nature”190 (1995, p.11). O agrupamento estético desses sentimentos pelo autor
não é aleatório, pois evidencia que o que há de mais forte nos humanos são sentires que
partem do descontrole dos instintos.
Luxúria sexual, raiva e fúria são sentimentos reprovados por parte significativa
das religiões porque representam a carnalidade da condição humana (TUAN, 1995).
Ainda que fossem partes fundamentais da sobrevivência da espécie, toda civilização e
sociedade intenta encontrar maneiras de suprimi-los por um esforço cultural de autoafirmação como ser consciente. No caso do modo de vida camponês não é diferente,
visto também que nele todos esses sentimentos se levados à ultima consequência, como
no caso da obra, irão inevitavelmente destituir a ordem do seu mundo vivido.
Como pensa Relph, “places in existential space can therefore be understood as
centres of meaning, or focuses of intention and purpose”191 (1976, p.22). Ao mesmo
tempo em que há a condenação desses sentimentos, eles, por sua potência instintiva,
podem ser fortes elementos definidores de lugares. Na proposta e intencionalidade de
André, revoltado pela supressão de sua individualidade, há um projeto de lugar pautado
na mistura de raiva e sexualidade que possa permitir transcender plenamente qualquer
refreamento imposto.
O protagonista quer semear os direitos da impaciência em cada palmo de chão
da casa-tronco para que ele seja redefinido. Porquanto “to be angry is then to feel angry;
therefore we would not say that a man who acted as if he were angry but lacked the
appropriate feeling was in fact angry”192 (SCHRADER, 1973, p.340), é um sentimento
catártico que toma conta daquele de quem toma posse. Logo, ocorre que na lavoura de
André a irreverência – colérica – é elemento definidor do fazer-lugar.

“Raiva é vulcânica ou explosiva; fúria é uma torrente, dirigida talvez a um indivíduo, mas destrutiva a
todos que venham a estar em seu caminho; apetite sexual é todo-consumível, violento, e indiscriminado.
Sentimentos humanos fortes são prontamente aproximados a forças da natureza” (TUAN, 1995, p.11,
tradução livre).
191
“Lugares no espaço existencial podem, logo, ser entendidos como centros de sentido, ou focos de
intenção e propósito” (RELPH, 1976, p.22, tradução livre).
192
“Estar enraivecido é então sentir raiva; portanto nós não podemos dizer que um homem que agiu como
se estivesse com raiva mas não tinha o sentimento apropriado está de fato raivoso” (SCHRADER, 1973,
p.340, tradução livre).
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Perrone-Moisés surpreende o conceito ao apontar que etimologicamente “a
cólera é a paixão dos impacientes, curioso paradoxo se nos lembrarmos que a palavra
paixão e a palavra paciência têm a mesma etimologia: passio, isto é, sofrimento. A
diferença está em suportar ou não esse sofrimento” (PERRONE-MOISÉS, 1996, p.61).
Portanto, ao longo do romance é possível perceber que o que se arquiteta, no coletivo, é
um lugar que é definido pelas passiönës.
É ainda relevante que no latim a palavra também pode indicar durabilidade, algo
que permanece (REZENDE, 2013), o que denota que o sofrimento que é inerente ao
sentimento por algo que transcende o controle de quem o sente. Ainda que o sujeito seja
livre, as emoções o podem levar para outros estados de ser que por vez condicionem
outras espacialidades.
Pelo fluxo do sensível, a cólera passional de André é um caminho para definir o
lugar, mas também para transfigurar o tronco. Se o sermão do Pai fala no tempo da
paciência e da colheita, retomando imagens da natureza; André também se apropria do
mesmo referencial metafórico para retratar das paixões do corpo, de um tempo que é
sentido na carne. Da mesma forma, o galho esquerdo vive de outras temporalidades que
transmutam no fazer-lugar irreverente, como elenco no poema (Figura 8).

Figura 8: Poema concreto – Temporalidades das paixões (arcaicas).
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).
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O galho esquerdo é essa protuberância de uma passionalidade assumida, em que
o movimento predomina rumo a um encontro constante com a carnalidade dos
caminhos do corpo. É uma liberdade de individuação que parte da mão tenra da Mãe e
se desdobra no serpentear dançante de Ana, nos olhos epiléticos de André e no sonhar
com encruzilhadas de Lula. Cada uma dessas imagens denota necessário movimento e
dinamismo herético.
Existe um ditado mineiro entre camponeses que diz que antes a fartura que a
farta (modo popular de falar falta). No caso do lado esquerdo da mesa de Iohána, é
justamente esse apreço pelo excessivo, por assumir a postura de desejo intenso na
direção da nulificação, que define o lugar. A farta de apreço e afetividade do galho
direito é uma angústia que só é superada por sua superlativação.
Para Merleau-Ponty “se o tempo é a dimensão segundo a qual os acontecimentos
se expulsam uns aos outros, ele é também a dimensão segundo a qual cada um deles
recebe um lugar inalienável” (2011, p.525). Cabe, logo, questionar, na condição dessa
temporalidade de passiönës, irregular e corporal onde fica o lugar? Pondero que ele
também assume a postura de simultaneidades complexas, em que cada momento é
vivido em seu instante inalienável. O tempo, libidinoso de André é rápido e erotizante,
como retrata acerca de seu relacionamento incestuoso com Ana:
era um tempo só de esperas, me guardando na casa velha por dias
inteiros; era um tempo também de sobressaltos, me embaralhando
ruídos, confundindo minhas antenas, me levando a ouvir claramente
acenos imaginários, me despertando com a gravidade de um
julgamento mais áspero, eu estou louco! (NASSAR, 1989, p.93-94).

As passagens da memória do protagonista se misturam em soma de tempos
verbais e sentenças curtas. O tempo de leitura, diferentemente de outras partes da obra é
ágil, mas com pequenas pausas, cada vírgula indica outro momento. Sua leitura se
espacializa nos acenos imaginários, propondo um fazer-lugar de espera erótica na casa
velha. Marandola Júnior sugere que “se o tempo é o instante, o espaço é sempre o lugar:
o acontecer fenomênico sempre é um instante aqui, que abre portas intertextuais com
outros lugares e tempos, mas é um acontecer agora, uma densidade que se constitui
enquanto potencialidade e tensão” (2010b, p.342). É uma relação que envolve diversos
vínculos de lugar e evoca a gravidade passional da casa velha, apropriada pelo galho da
esquerda.
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A expectativa sexual a que relata André se coloca nos ruídos embaralhados pela
casa abandonada, desperta sua loucura e sanha. Ele necessita de redefinir o significado
do lugar. Para Tuan, “human beings have been and continue to be profoundly restless.
For one reason or another, they are not content with being where they are. They move,
or if they stay in place, they seek to rearrange that place”193 (1998, p.8), portanto o
fazer-lugar é um processo pelo qual esse tempo pode se sedimentar e provocar mudança
sem sair de onde está.
A relação entre André e Ana reflete essa vontade de transformar a casa do
deserto emotivo paterno em um feixe de sanha. Na agitação em que freme seu contato
corporal, eles evocam sentimentos que se misturam entre fúria e desejo que manifesta
no encontro de carne a carne. Naquele momento são um e ao mesmo tempo dois, são
uma continuidade funesta no galho esquerdo.
Simultaneamente, permanecem frutos do meio. Conforme Entrikin e Tepple,
“the self as autonomous agent is the core mechanism of place-making and in turn place
facilitates and constrains the agent”194 (2006, p.35). Da mesma maneira em que alteram
a própria fábrica em que é costurado o Topos paternal, são alvos de seus vínculos e
também vivem essa temporalidade espacializante da natureza. Seus sentimentos
cartografam outras geografias do habitar, mas mantém elos com a lavoura.
Entre essa dança-de-lugar e fazer-lugar, o quarto da casa velha transforma-se em
espaço de irreverência. Nele se juntam para explorar os prazeres de cada poro do seu
corpo. A consumação libidinosa efetiva vitalidade no quarto, como regozija o
protagonista: “por um instante me perdi naquele redemoinho, contemplando confuso a
agitação do meu próprio ninho: era a vida dentro do quarto!” (NASSAR, 1989, p.96).
Chocam-se intensamente e operam transgressão do espaço doméstico. O lugar se
compõe neste instante pela sua vivência corporal. Faz da casa abandonada um ninho de
paixão e hýbris. Se, como propõe Gratão, “sentir a Terra é sentir a chuva na pele, a brisa
refrescante no rosto, o sol escaldante dos trópicos em todo o corpo. Sentir a paixão que
queima o corpo e o coração. Sentir a Terra é explodir sentimentos em versos, em
poesia” (2010, p.321), André esbanja poiesis confusa de seu corpo e sente a irmã e o

“seres humanos foram e continuam sendo profundamente incansáveis. Por uma razão ou outra, eles
não ficam contentes com onde estão. Eles mudam, ou se continuam no lugar, tentam rearranjá-lo”
(TUAN, 1998, p.8, tradução livre).
194
“o eu como um agente autônomo é o mecanismo central do fazer-lugar e, por sua vez, lugar facilita e
constringe o agente” (ENTRIKIN; TEPPLE, 2006, p.35, tradução livre).
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quarto como parte dele. Transborda os sentidos do telúrico que o habitam e emana
fôlegos mediterrâneos.
Na perspectiva de Lang, “everything in the home becomes incorporated by the
body; the body extends itself through household things”195 (1985, p.204). Ao sentir a
irmã, efetivando transgressão radical da moral, André se apropria corporalmente da casa
velha, transforma-a no berço de um caos que fissura cada parede da ética patriarcal.
Impõe uma forma de sentir a terra em que se pauta o modo de vida camponês.
Diferentemente do que sentem os irmãos em sua relação incestuosa, Lula não
consegue efetivar práticas que transcendam as lógicas patriarcais. Ainda que vislumbre
andar pelas ruas como um bêbado, buscando os becos dos precipitados e mendigos, não
transformou sua proposta em fazer-lugar. Como externa o caçula,
Não agüento mais esta prisão, não agüento mais os sermões do pai,
nem o trabalho que me dão, e nem a vigilância do Pedro em cima do
que faço, quero ser dono dos meus próprios passos; não nasci pra
viver aqui, sinto nojo dos nossos rebanhos, não gosto de trabalhar na
terra, nem nos dias de sol, menos ainda nos dias de chuva, não
agüento mais a vida parada desta fazenda imunda... (NASSAR, 1989,
p.177-178).

Nele permanece, no reencontro com André, o relato do lugar do labor em que se
pauta o amor do tronco direito, pelo qual se enoja. Sua vontade latente de individuação
não possui os mesmos contornos da sexualidade incestuosa como os outros irmãos do
galho esquerdo. É uma revolta de outra magnitude. Permeia a recusa furiosa a qualquer
coisa que advenha da relação terra-trabalho-família. Rejeita a natureza e não se pauta
nesses vínculos para efetivar suas metáforas.
Ao contrário dos outros personagens, Lula recorre constantemente à figuras
poéticas das estradas, trilhos de ferro e cidade. Remete à nulificação de absolutamente
tudo que qualquer vínculo de lugar à lavoura poderia representar se fosse vista como
topofília. Ele, efetivamente manifesta um vínculo de lugar que parte justamente de sua
raiva. Como fenomenologicamente, a “anger is not the result of a short circuiting but
the experience of that short circuiting as it occurs”196 (SCHRADER, 1973, p.341), é por
conta do retorno de André que ele se revolta, em quem ele manifesta efetiva raiva.

“tudo na casa se torna incorporado por meio do corpo; o corpo se estende por meio das coisas
domésticas” (LANG, 1985, p.204, tradução livre).
196
“raiva não é o resultado de um curto-circuito, mas a experiência do curto-circuito enquanto ela ocorre”
(SCHRADER, 1973, p.341, tradução livre).
195
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É no curto-circuito da destituição de sua esperança que é efetivado pelas dúvidas
que despertam em si acerca das razões da volta do irmão mais velho que a raiva ocorre.
Lula balbucia e sacode o corpo para jorrar sua ordem desejante contra André. Em
verdade, o que sente, tanto quanto o protagonista, Ana e a Mãe é ressentimento e ódio
em relação à ordem paterna. O fenomenólogo Grendlin discerne que:
Anger is fresh, expansive, active, constructive, and varies with
changes in the situation. Resentment and hate are past-oriented; what
happens now is too late to affect them. They remain and remain,
working chiefly on and against oneself, rather than breaking the
situation or one's opponent. One of the worst results of oppression is
the sickening hate it forces on the oppressed197 (1973, p.388).

Pela ditadura da ordem camponesa imposta, os personagens internalizam os
sentimentos de ressentimento e ódio. Os sermões do Pai impõem paciência e
refreamento, o que significa que além de não agir em função dessas duas emoções,
também não podem atuar em suas paixões, sexualidades, desejos e vontades. Somados,
preenchem uma barragem que fica em vias de extravasar a qualquer momento.
Por isso, e talvez somente por esta senda, André e Ana engajam na relação
incestuosa. Pela falta de certa medida de equilíbrio emocional, o ponderamento de
extremos gera algo que não consegue ser represado no íntimo do lugar de cada um. Na
casa, todos precisam, em certo momento, extravasar seus sentimentos e viverem outras
ordens. Na condição de transbordo de toda essa peste virulenta, é potente a confissão de
André a Pedro:
num só jato violento meu carnegão maduro e pestilento, “era Ana a
minha enfermidade, ela a minha loucura, ela o meu respiro, a minha
lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus
testículos” gritei de boca escancarada, expondo a textura da minha
língua exuberante, indiferente ao guardião escondido entre meus
dentes (NASSAR, 1989, p.107).

Ao jogar raivosamente a revelação ao irmão/emissário do Pai está agindo em
função daquilo que o corrói por dentro. Fala entremeado da condição do lugar que o
oprimiu, que internalizou seus sentimentos e provou a angústia motivadora de sua
saída. Por meio de ressentimento que externaliza, coloca no âmago da dança-de-lugar

197

A raiva é fresca, expansiva, ativa, construtiva, e varia e muda com a situação. Já ressentimento e ódio
são orientados pelo passado; o que acontece agora é tarde demais para afetá-los. Eles continuam e
continuam, trabalhando principalmente em e contra si mesmo, ao invés de quebrar a situação ou o
oponente. Um dos piores resultados da opressão é o ódio enojante que força ao oprimido” (GRENDLIN,
1973, p.338, tradução livre).
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do Topos paterno a semente para sua própria destituição e reconfiguração. Proposita seu
fazer-lugar como alternativa para a heresia que tomará conta do lar.
Na sua condição de ser-no-mundo, André adensa o existir da lavoura e de si ao
ressaltar para Pedro o ocorrido. Sua fome por Ana, manifesta uma confissão acerca de
tudo que crê ser obsceno no lugar. Ele repercute a indissociabilidade de sua mente
pensante com um mundo que é complexo e intenso, vivido pelas intencionalidades que
nele projeta. Por meio de sua condição estabelece que seu vínculo de lugar é dinâmico e
está posto como projeto de reconstrução. O fato de voltar também incorre em
enraizamento e apego à lavoura, ainda que a despertar profundas contradições.
O ser-no-mundo, pondera Hoyaux (2003), não vive no espaço doméstico, ele o
habita. O habitar estabelece um aqui fenomenológico e ontológico. O autor compreende
que “ce là est toujours inhérent à la disposition corporéique de l’être-au-monde de se
trouver à proximité des choses, des lieux, des êtres par ses pensées, ses récits et ses
pratiques”198 (HOYAUX, 2003, p.5). Se mesmo ao fugir e encontrar os i-mundos da
vila e estrada, toma a decisão por voltar é porque seu pensamento desde então
permaneceu na órbita da lavoura.
Na condição de lugar mediado pelo mundo, o lavrar toma dimensões de força
que sintetiza a diversidade da corporificação da espacialidade humana. Entre os desafios
de sua permanência fora da fazenda, o nexo de lidar com a distância da Mãe e Irmã a
quem se vincula é relevante. Porém, é a falta de um chão, de uma terra originária de
onde extrair as energias voluptuosas do seu devir é que aparenta ser o cerne. Conforme
discorre Merleau-Ponty:
o verdadeiro Cogito não define a existência do sujeito pelo
pensamento de existir que ele tem, não converte a certeza do mundo
em certeza do pensamento do mundo, enfim, não substitui o próprio
mundo pela significação do mundo. Ele reconhece, ao contrário, meu
próprio pensamento como um fato inalienável, e elimina qualquer
espécie de idealismo revelando-me como ‘ser-no-mundo’(2011, p.9).

Ou seja, não é como se o mundo fosse uma criação uníssona da consciência, mas
ele a precede. A consciência encontra-se sempre operante em um mundo que delineia
seus horizontes, mas ao mesmo tempo essa consciência é que define o sentido e a
direção desse mundo. Na inseparabilidade dessa dimensão, o lugar é gerado pela
geograficidade inerente que o recria. No caso de André, seu itinerário pelos três mundos
“Está sempre inerente na disposição corporal do ser-no-mundo a necessidade de estar perto de coisas,
lugares e seres por meio de seus pensamentos, narrativas e práticas” (HOYAUX, 2003, p.5, tradução
livre).
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que marcam a obra delimitam nele dimensões de um cogito complexo que transcende,
mas parte das condições materiais e ideais do universo a que está inserido.
Na leitura dardeliana de Relph, “being-in-the-world is the basic state of human
existence, and it indicates the fact that everything which exists has an environment”199
(RELPH, 1985, p.17). Como ente pensante que projeta sua vontade ao devir, o
protagonista não consegue se desvencilhar do espaço que o circunda. Sua loucura está
entre o Topos e a Chöra, em espécie de limbo espacial ocupado pela realidade
geográfica a que habita.
Se, como propõe Holzer, “a geograficidade, como essência, define uma relação –
a relação do ser-no-mundo” (2014, p.292), essa situação é potencializada, construída e
restituída no fazer-lugar do galho esquerdo a que corporifica André. Na radicalização
constante das condições em que expõe as temporalidades sobrepostas e impacientes que
compõem a trama do seu lugar de oposição, manifesta irreverente desprezo e apreço que
se contradizem.
Ser-no-mundo é um fenômeno intenso que de desdobra nesse devir adquire
densidade nas diferentes temporalidades. Tomado em sua dimensão subjetiva, ressalta a
constituição de uma sinfonia estranha, em que se escutam ecos de gritos, gemidos e
violências, mas também de apreços matriarcais e suposta paciência paterna. Pela
concepção de Bachelard,
na orquestra do mundo, há instrumentos que se calam com frequência,
mas é falso dizer que sempre há um instrumento tocando. O mundo é
regulado por um compasso musical imposto pela cadência dos
instantes. Se pudéssemos ouvir todos os instantes da realidade,
compreenderíamos que não é a colcheia que é feita com fragmentos da
mínima, mas é mínima que repete a colcheia. É dessa repetição que
nasce a impressão de continuidade (2010, p.46).

É por meio dessa complexa situação em que há uma pretensão de repetição, de
formulação de hábitos corpo-espaciais que o sujeito se orienta em direção à
complexidade do mundo e de sua temporalidade. A consideração do autor
(BACHELARD, 2010) é basilar por realçar que há um princípio de simultaneidade no
ser-no-mundo em que o cogito encontra virtualidade para se orientar rumo à criação de
Topos.

“Ser-no-mundo é o estado básico da existência humana, e indica o fato de que tudo que existe tem um
ambiente” (RELPH, 1985, p.17, tradução livre).
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Ao mesmo tempo, indica que a coletividade é uma situação inerente aos sujeitos
por meio da impressão de continuidade que condiciona o ser-no-mundo. Como em uma
orquestra, a geograficidade é regida pelos instrumentos do fazer-lugar. O domínio de
André e do braço esquerdo da família sobre esses significa uma possibilidade de reação
frente às opressões hegemônicas. Materializa-se em cada contato ou olhar
correspondido, em cada lugar privado que toma a dimensão de proposta de perversão
dos ideais paternos. Ser-no-mundo implica em ser consciente de si e atuante no mundo a
que habita.
Segundo Tuan, “a family can still maintain its cohesiveness when its members
have turned into self-conscious individuals, but it must do so more often through acts of
will”200 (1982b, p.4), por mais que pareça simplesmente uma convenção social, a
família é um fenômeno espacial que arquiteta seu próprio l(ug)ar. Nos elos tratados pelo
cotidiano, há um constante fazer-lugar que tem suas hipocrisias, contradições e também
potencialidades.
De acordo com Staszak, “l’espace domestique impose et transmet les normes
sociales, et, particulièrement, des normes spatiales, géographiques”201 (2001, p.350),
logo, é nodo espacial significante. É em seu seio que se trava a conceptualização de
modos de ser-no-mundo que intentam ser uníssonos. Na transmissão dessas normas que
orientam e delineiam os caminhos da geografia pessoal dos sujeitos existem caminhos
para reciprocidades no caso da lavoura.
Contudo, a comunidade, como o protagonista percebe, é uma ditatura que
suprime tudo que não consegue compreender. Tuan aponta que “bonding is not
necessarily desirable. Marriages and families, far from being sweet unions, can be
Alcatrazes of fear and hatred”202 (2012a, p.28). Penso que o romance incestuoso entre
Ana e André seria também um desses casos significativos, pois tem contornos de
agressividade por parte de ambos.
Ainda que silenciosa (ou silenciada) ao longo do romance, a irmã efetiva um
fazer-lugar que é capturado em cada conta do terço que reza. Arrependida de suas ações,
recusa o irmão e se refugia onde parece obter forças para retornar à lavoura de antes da
“Uma família pode manter sua coesão quando seus membros se tornam indivíduos autoconscientes,
mas para tanto devem geralmente fazê-lo por meio de atos de vontade” (TUAN, 1982b, p.4, tradução
livre).
201
“o espaço doméstico impõe e transmite as normas sociais e, particularmente, as normas espaciais,
geográficas” (STASZAK, 2001, p.350, tradução livre).
202
“criar elos não é necessariamente desejável. Casamentos e famílias, longe de serem doces uniões,
podem ser Alcatrazes de medo e ódio” (TUAN, 2012a, p.28, tradução livre).
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descoberta do prazer incestuoso. Sua decisão desperta incômodo em André, que
descreve:
vi, nem sei se com espanto, lá onde era a capela, em arco, sua porta
estreita aberta, alguém no seu interior acabava de acender velas;
estanquei meu vôo, foi só um instante, não tinha por que parar, eu não
tinha o que pensar, por isso retomei minha corrida e, quando próximo,
refreei minhas passadas atropeladas, eu não queria, esbaforido,
alvoroçar sua prece: Ana estava lá, diante do pequeno oratório, de
joelhos, e pude reconhecer a toalha da mesa do altar cobrindo os seus
cabelos; tinha o terço entre os dedos, corria as primeiras contas, os
olhos presos na imagem do alto iluminada entre duas velas (NASSAR,
1989, p.116).

Cada parte da capela se relaciona ao silêncio de mármores em que se fecha Ana.
O altar e seu corpo se misturam em esforço de que as velas iluminem outras trilhas
pelas quais possa percorrer seu espírito. Sua prece é uma fuga do que ocorre e os olhos
presos ao alto colaboram no adensamento do nexo de culpabilidade, também
internalização de ódio e ressentimento.
É um espaço que se abre por meio da condição de ser-no-mundo e naquele
instante é um lugar que indica um equilíbrio dos dois lados do tronco. É um silêncio de
reticencias intensas (galho direito) que digladia com o desejo incessante (galho
esquerdo). Se os “human agents are the primary place-makers, both as individuals and
as members of collectives”203 (ENTRIKIN; TEPPLE, 2006, p.35), os dois galhos
efetivam processos de fazer-lugar que são relevantes na corporificação do lar que é
edificado.
Como continuidade do lar, a capela é refúgio que media a relação entre os dois
lados por meio do seu componente sagrado. Ela é a única que, simultaneamente
corporifica dimensões dos dois troncos, pois nela a passionalidade-sofrimento do Cristo
representa tanto a paixão viva quanto o cultivo ritualístico à paciência. Projetivamente,
representa um ponto da lavoura que não necessita ser mundo ou i-mundo, se projeta
naquele instante em que é necessária e, portanto, se faz coletivamente com o corpo de
quem a habita.
Na condição de que “o corpo é o veículo do ser-no-mundo, e ter um corpo é,
para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e
empenhar-se continuamente neles” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.122), o lugar do
instante é um contínuo fazer-se. Por meio da potência de fazer-lugar, André propõe
“Agentes humanos são os fazedores-de-lugar primários, seja na condição de indivíduos ou membros
de coletividades.” (ENTRIKIN; TEPPLE, 2006, p.35, tradução livre).
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mesmo na Capela sua irreverência como forma de desconstrução da arquitetura
dialógica desse espaço mediador.
Por ser-no-mundo, Ana reage e argumenta também que sua construção é um
fazer-lugar que, mesmo que também parta da at-homeness materna, pode efetivar-se em
Topos de comedimento, ainda que temporário. Nesse diálogo que transfigura o espaço, a
dinâmica existencial é (re)constituída em uma cenografia de imagens intensa. O espaço
existencial, escreve Holzer, “se estabelece a partir do corpo humano, o corpo-de-umsujeito, o corpo que é o próprio sujeito-como-cogito” (2014, p.290) e, logo, está
circunscrito nas condições de ascensão da consciência pensante que deriva em direção
ao vazio.
É significativo que entre suas súplicas, André retoma para a figura do Avô e
pede que “ó Deus, e eu em paga deste sopro voarei me deitando ternamente sobre Teu
corpo, e com meus dedos aplicados removerei o anzol de ouro que Te fisgou um dia a
boca” (NASSAR, 1989, p.102). Tal consideração parte do pressuposto protagonista
entender que Ana se voltou em direção ao galho da direita, que desconstruiu sua revolta
maternal.
Também indica que o relógio de parede, corporificação do Avô parece
sedimentar-se com vigor em todos que se sentam à mesa. Se “an inclination to identify
the house and its contents with the human body and soul might have deep roots in the
human psyche”204 (TUAN, 1982b, p.83), aqui essa união delineia uma aproximação que
se faz pelo sentido da densidade de ser-no-mundo. Converge, na súplica de André, o
sentimento de que seu corpo – e prazer – pode destituir ordenamentos espaciais e
refazer lugar.
Porque, como explica Morris, “my body is the original ‘here,’ the origin from
which here and there, near and far, exfoliate; my body appears to escape the depth
orderings that apply to things around me, to belong to a different order”205 (2004, p.23), a ação parte de concepções de existência em um horizonte geográfico. Mesmo que
munido da percepção sensível, a conjuntura de André entre os objetos da fria capela
iluminada pelas velas da redenção de Ana desvela o nexo de sua frustração.

“Uma inclinação para identificar a casa e seus conteúdos com o corpo e alma humanos pode ter raízes
profundas na psique humana” (TUAN, 1982b, p.83, tradução livre).
205
“Meu corpo é o ‘aqui’ original, a origem por onde é definido aqui e lá, perto e distante, esfolia-se; meu
corpo parece escapar à profundos ordenamentos que se aplicam às coisas a minha volta, a pertencer a uma
ordem diferente” (MORRIS, 2004, p.2-3, tradução livre).
204

154

Como “toda ação só é possível pelos caminhos do mundo percebido, mas
tomando como observatório um dos lugares que a percepção me revelou primeiro”
(MERLEAU-PONTY, 2006, p.262), seu modo de compreensão é também uma
continuidade da casa-tronco. Contudo, há um compromisso do protagonista em tentar
ser fiel a sua própria realidade. André concerne-se com os traços que delineiam a
subjugação de sua moral e os usa como fonte para fazer-lugar.
Pela sua ação de nulificação da ordem pela consumação incestuosa da irmã,
André consegue constituir um lugar privado no lar. Porém a fragilidade inerente das
obscenidades carnais realizadas na casa de pensão representam dificuldades de
sustentação na condição de definidoras do lugar para ambos. Segundo Klassen, isso
retrata “um dos motivos da obra – a contradição de André ser, ao mesmo tempo, vítima
e agente do próprio destino” (2002, p.89). É ele que conduz a orquestra que leva à
transformação completa dos vínculos de lugar da família, porém não na direção que
havia desejado.
Equitativamente, é evidente a consideração de Raduan de que na corrente do
esforço humano “entre os dominados, só os tolos se comprometem com a ‘ordem’ que
os subjuga. Aos lúcidos, como sugeriu um pensador do século passado, tudo seria
permitido” (NASSAR, 2016, p.418). Esse ideal encarnado em André é uma provocação
para o questionamento: de qual forma ele se apropria e inverte da lógica do patriarca?
Como o galho esquerdo faz uso da ciclicidade como modo de plasmar suas tensões no
lar?
3.3 – Inversões da páscoa de André: ciclicidade e tensão como modo de existir no
lugar
Cada espaço do lavrar dos itinerários de André pulsa, saliente, de uma geografia
do corpo e de suas emoções. Cartografa os descaminhos de uma Chöra rejeitada pela
casa-tronco. Efetivamente, imerge – e posteriormente emerge – em uma jornada
introspectiva em busca de outro habitar. Sua Partida, ainda que já ensaiasse seu
Retorno, decorria de uma relação de vínculos que intentava livrar-se. Cada elo com a
lavoura era uma necessidade afetiva-corporal, mas também uma certa angústia.
Para Lang, “inhabiting co-constitutes our primitive situation. Being an
initiative of the active body, inhabiting is an intention and not merely a fact of
nature; it is not just to be somewhere, to find oneself somewhere, but to inhabit a
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place”206 (1985, p.202). Como projeto de sua intencionalidade, o habitar a que se
propõe intenta ser vivido no encontrar de outro lugar; no refazer outra dança-delugar. Na vila ou na estrada não encontra o que lhe falta porque sabe que o que
deseja está na geograficidade primal do l(ug)ar.
Se “condemned to meaning, we are largely on that account condemned to freedom,
since the concrete description of our own possibilities inevitably shows us that we must choose
in order to realize any of them”207 (COBB, 1973, p.429), logo, a uma projetividade inerente de
uma consciência que se materializa sempre como de algo ou de alguma coisa. O fazer-lugar da
cartografia de revolta de André é intencionalidade de seu corpo-consciência. Arquiteta formas
de escapismo que tangem maneiras de vir a ser e destituir determinadas formas de se sentir
vinculado, independente das consequências emocionais que se desdobram dela.
Entretanto, mesmo no intento consciente de alteração do ordenamento de vínculos,
existe uma força resistente que parte da natureza dos entes a serem alterados. Na
intangibilidade existencial pertinente à vinculação de lugar, múltiplas temporalidades são
manifestadas em entrelace. Conquanto Bachelard propõe que “para cada objeto, o distante é o
presente, o horizonte tem tanta existência quanto o centro” (2008, p. 207), a realidade
geográfica subjetiva pode ser compreendida por meio daquilo que evoca. Materializa as
invisibilidades em na carnalidade do corpo-sujeito que a sente, de modo a corporificar a
vivência do fazer-lugar. É pertinente a reflexão de Merleau-Ponty de que:
Nosso corpo e nossa percepção sempre nos solicitam a considerar
como centro do mundo a paisagem que eles nos oferecem. Mas esta
paisagem não é necessariamente aquela de nossa vida. Posso ‘estar em
outro lugar’ mesmo permanecendo aqui, e se me retêm longe daquilo
que amo sinto-me excêntrico à verdadeira vida (2011, p.384).

Dessa mesma excentricidade, que parece fantasioso escapismo, padece o André
que está no quarto de pensão no início da narrativa. Observa uma paisagem de
contornos urbanos que não o incomodam, mas que não fazem parte de quem ele é. Se,
diferente de ser, “estar, por outro lado, é mais uma questão de localização, seja
momentânea ou não” (FREITAS; ALMEIDA, 2016, p.237), é por estar que o
protagonista percebe não alcançar o horizonte de seu cosmo relacional.

“Habitar co-constitui nossa situação primitiva. Ao ser uma iniciativa do corpo ativo, habitar é uma
intenção e não apenas um fato da natureza; não é apenas estar em algum lugar, se encontrar em algum
lugar, mas habitar um lugar” (LANG, 1985, p.202, tradução livre).
207
“Condenados ao sentido, estamos prevalentemente condenados à liberdade, porque a descrição
concreta de nossas próprias possibilidades inevitavelmente apresentam-nos que nós devemos escolher
para realizar qualquer uma delas” (COBB, 1973, p.429, tradução livre).
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Nas modorras das tardes solitárias de sua partida, André é frustrado porque tudo
o leva a reencontrar seus vínculos de lugar. Em seu corpo as cicatrizes não permitem
negar cada tarde dedicada ao trabalho de lavrar. Cada calo na mão é uma lembrança que
indica um passado que permanece como situação do seu presente.
Lewicka sugere que o vínculo de lugar possui uma dimensão temporal
inalienável, “it implies continuity of the relationship with the attachment object,
connects its present to its past, with the hope that this relationship will continue in the
future. This sense of continuity can be obtained through a variety of means”208 (2014,
p.51). Como a autora ressalta, não é necessário um período longo, visto que o cerne está
na intensidade afetiva da dimensão de continuidade pertinente.
Brown e Perkins contribuem nessa discussão ao considerarem que “place attachments
are not static either; they change in accordance with changes in the people, activities or
processes, and places involved in the attachments”209 (1992, p.282). Logo, para além de pensar
nos vínculos de lugar, é necessário pensar em seu processo e dinâmica, na maneira pela qual
interagem. A figura 9 intenta estabelecer um diagrama que concerne tal dinamogenia.

Figura 9: Processo e dinâmica de vínculos de lugar.
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).
“ele implica continuidade do relacionamento ao objeto de vínculo, conecta seu presente a seu passado,
com a esperança de que seu relacionamento vai continuar no futuro. Esse sentido de continuidade pode
ser obtido por uma variedade de meios” (LEWICKA, 2014, p.51, tradução livre).
209
“Vínculos de lugar não são estáticos; eles mudam de acordo com as mudanças das pessoas, atividades
ou processos, e lugares envolvidos com os vínculos” (BROWN; PERKINS, 1992, p.282, tradução livre).
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Como Grange (1985), Rubinstein e Parmelee consideram que “place attachment
is not a state but a process that continues throughout life”210 (1992, p.143). Vínculos, na
perspectiva dos autores, podem estar ou não ‘ativados’ e são definidos pela sua posição
em relação ao presente e sua interação, cujo limiar é a situação do ser-no-mundo.
Alguns vínculos ativos, além de interagir entre-si, podem estar criando sentido de
elementos em direção ao limiar (threshold) e isso significa que estão a caminho de se
tornar inativos ou de se apropriar de modo proximal a algum vínculo inativo, cujo nexo
é pretérito e foi recalcado.
Ainda que o passado forme o horizonte que situa os vínculos inativos, isso não
significa que estes vínculos não estejam presente na condição de elementos ativos.
Contudo, o que ocorre é que quando os vínculos inativos do passado produzem ou se
apropriam de sentidos próximos ao limiar e interagem com os vínculos ativos, de modo
a se ativar, eles se tornam partes do presente. Só faz sentido uma memória quando ela é
evocada e se conecta a situação presente do sujeito que, naquele instante nela vive. Isso
decorre de uma concepção que reúne a lógica de tempo de Bachelard (2010) e MerleauPonty (2011) em que defendem que para o ser-no-mundo é sempre o instante.
No caso de André, pode-se identificar que os vínculos de ancestralidade,
tradição, ardor, at-homeness, família, convivência, sexualidade e apreço estético (entre
outros) estão ativos durante a narrativa, porque mesmo quando memória, interagem para
tecer a rede vinculativa. Contudo, elementos como a religiosidade ou a permanecem na
condição de vínculos inativos que em poucos momentos da trama se projetam em
direção ao limiar.
É salutar que na trama costurada pelo fluxo de consciência de André, os vínculos
mudam, sua memória os evoca e ora são ativos, ora inativos para dadas situações. Eles
definem a direção e sentido que são atribuídos ao lugar e, simultaneamente, também
garantem seu dinamismo. Na correlação que se efetiva por um limiar que é tênue, porém
efetivo, e o mundo vivido, reencontra-se o corpo do sujeito que efetiva o existir. Se,
conforme Grange, “place, in effect, is intimacy through the mystery of the body”211
(GRANGE, 1985, p.74), as vinculações de André revelam a lavoura como um lugarciclo, como rememora:

“vínculo de lugar não é um estado, mas um processo que continua ao longo da vida” (RUBINSTEIN;
PARMELEE, 1992, p.143, tradução livre).
211
“Lugar, efetivamente, é intimidade mediada pelo mistério do corpo” (GRANGE, 1985, p.74, tradução
livre).
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Deitado na palha, nu como vim ao mundo, eu conheci a paz; o quarto
estava escuro, era talvez a hora em que as mães embalam os filhos,
soprando-lhes ternas fantasias; mas lá fora ainda era dia, era um fim
de tarde cheio de brandura, era um céu tenro todo feito de um rosa
dúbio e vagaroso; caí pensando nessa hora tranqüila em que os
rebanhos procuram o poço e os pássaros derradeiros buscam o seu
pouso (NASSAR, 1989, p.111).

Sua paz decorre da situação de uma natureza que o conecta ao lar. A cena, que
se passa na casa velha logo após consumação incestuosa com Ana, desvela memória de
um momento em que o vínculo de lugar provoca assincronia temporal. Como derivado
do tempo do corpo, do instante, no ventre do quarto a noite é escura e aconchegante, do
lado de fora é um dia luminoso de labor.
Casey argumenta que “the lived body not only feels but knows the places to
which it is so intimately attached”212 (1998, p.232), media um contato de geograficidade
telúrica em que a vinculação é salientada. No ato de lembrar, o protagonista emerge
naquele instante, naquele agora com o conhecimento de um vínculo que se projeta
rumo à produção de sentido. A vinculação íntima com a natureza, no momento, interage
e conecta-se à noção da temporalidade cíclica, que também é evocada pelo Pai.
Juntos, os vínculos propiciam expansão do sentido de lugar e se situam no
âmbito do presente fenomênico. Na condição de que, como aponta Marandola Jr. “é no
próprio ser que as pessoas carregam seus lugares e suas memórias, compondo a rede
intertextual” (2010b, p.342), esses elementos se somam no campo de interação e criação
de sentido. Portanto, na corporeidade mutável dessa memória que se faz lugar, emergem
costuras de vivências do ser-no-mundo.
De acordo com Marcus, “the place and the people who lived with and around us
become intertwined in our memories”213 (1992, p.107), da mesma forma como na
consciência de André é difícil diferenciar onde começa a lavoura e termina o Topos
paterno – materializado no rebanho que torna ao cocho. É um tempo transcrito que
relata da paciência, de uma tranquilidade em que tudo parece inexorável em seu ciclo.
Parece uma figura construída pela lenta sedimentação de momentos que conformam
hábitos na realidade geográfica que se compõe.
Entretanto, também expõe o dinamismo desses vínculos de lugar. No processo
em que se inserem, estão consubstanciadas formas do devir no mundo que, mesmo que
“O corpo vivido não somente sente, mas conhece os lugares a que está intimamente vinculado”
(CASEY, 1998, p.232, tradução livre).
213
“O lugar e as pessoas que nele viveram e em volta de nós se tornam entrelaçados em nossas
memórias” (MARCUS, 1992, p.107, tradução livre).
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na memória, emergem do passado e tomam dimensão ativa na percepção do
protagonista. É relevante, para esse raciocínio, a compreensão de Merleau-Ponty de que:
Experimento a unidade do mundo como reconheço um estilo. Mais
ainda, o estilo de uma pessoa, de uma cidade, não permanece
constante para mim. Após dez anos de amizade, e mesmo sem
constatar mudanças da idade, após dez anos de residência em um
outro bairro parece-me que lido com outra pessoa. Ao contrário, é
apenas o conhecimento das coisas que varia (2011, p.439).

A consideração desse autor torna nítido que quando André se recorda da
fazenda, ele efetiva um fenômeno de consideração acerca do mundo que é um
conhecimento em situação que (re)constitui aquele lugar-instante. O lugar não
permanece como uma constante inalterável, mas faz parte de uma lógica na qual o
conhecimento do protagonista acerca dos limites do Topos patriarcal varia. Por seu
contato e re-apropriação da Chöra, o filho pródigo está, em verdade, reconstruindo seu
conhecimento corpóreo acerca da condição do lugar.
Como pondera Seamon, “the body, therefore, has its own sense of time,
habitually moving when a particular temporal threshold is reached and emotionally
provoked by feeling-subject when that threshold is overextended”214 (SEAMON, 1979,
p.135). O corpo não vive o tempo exatamente como passado, presente e futuro em linha
reta ou espiral, é totalidade experienciada no instante da memória, projeto ou presença
que o evoca.
Visto que trata-se de corpo e tempo vividos, o horizonte experiencial do lugar se
manifesta pela forma como cada elemento se aglomera aqui e agora. Grange salienta
que o lugar “arises as a felt phenomenon through our body's participation in it. When
we act through our body's posture, orientation, feel and comprehension, we begin the
human effort towards founding, celebrating, and building place”215 (1985, p.83). É
sintomático que essa espacialidade tome dimensões desse ser-no-mundo que nela se
projeta.
Em seu contato intenso desdobrado dos vínculos, a percepção do protagonista
indica traços da feição opressora. Por vezes são inclinações e explicações diretas, em

“O corpo, portanto, tem seu próprio sentido de tempo, habitualmente movendo quando um limiar
temporal particular é alcançado e emocionalmente provocado pelo sujeito-sensível quando o limiar é
sobrestendido” (SEAMON, 1979, p.135, tradução livre).
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“Lugar, ainda que não seja nosso corpo, emerge como um fenômeno sentido pela participação de
nosso corpo nele. Quando agimos pela postura do corpo, orientação, sentido e compreensão, nós
começamos o esforço humano na direção de fundar, celebrar e construir lugar” (GRANGE, 1985, p.83,
tradução livre).
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outros momentos são nas sutilezas dos diálogos corpo-lugar em que a lavoura é o
confidente que emergem esses sentidos:
Na modorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio lá do bosque
que eu escapava aos olhos apreensivos da família; amainava a febre
dos meus pés na terra úmida, cobria meu corpo de folhas e, deitado à
sombra, eu dormia na postura quieta de uma planta enferma vergada
ao peso de um botão vermelho; não eram duendes aqueles troncos
todos ao meu redor, velando em silêncio e cheios de paciência meu
sono adolescente? (NASSAR, 1989, p.11).

Fazia das possibilidades que eram concretizadas pela dimensão de confidente
dos duendes que habitavam o bosque, um modo de existir como sujeito em lugar onde
os olhos da família o tornavam angustiado. No seu imaginário juvenil, compõe um
cenário de lugar que dita maneiras de compreender as gotas de orvalho de sua
individualidade no entrelace da moral camponesa que parece tirar o seu fôlego. Ele
precisava de momentos assim para respirar e enfrentar o mundo do amor-trabalho.
Relph considera que “within one person the mixing of experience, emotion,
memory, imagination, present situation, and intention can be so variable that he can see
a particular place in several quite distinct ways”216 (1976, p.56). Ao mesmo tempo em
que sente a opressão, se encanta pelas folhas que usa como cobertor para aquecer seu
corpo. É uma ambivalência em que a febre ocasionada pelo desconforto de viver entre
os familiares é sanada pela mesma terra que orienta o modo de vida.
Esses elementos formam um entrelace rijo, em que há significativa
incorporação. Seu corpo se junta a terra e se transforma também nessa planta enferma
que é vergada pelo botão vermelho do seu falo. Seu adolescer arde na mesma dimensão
que o fascina pelo lugar que corporifica. Não é inócuo, pois é rico também nos vícios
que assolam cada intencionalidade humana, nas fronteiras éticas que podem ser
transgredidas pelo habitar.
Se, como propõe Lang, “inhabiting, the essential feature of subjective life, is an
act of transformation where space becomes place. Inhabiting is an act of incorporation;
it is a situation of active, essential acquisition”217 (1985, p.202), é necessariamente um
desdobrar do corpo-vivido. Na condição de entrelace, a transformação subjetiva de um
“Em uma pessoa a mistura de experiência, emoção, memória, imaginação, situação presente, e
intenção pode ser tão variável que ele pode ver um lugar particular de vários modos distintos” (RELPH,
1976, p.56, tradução livre).
217
“Habitar, a característica essencial da vida subjetiva, é um ato de transformação onde espaço se
transforma em lugar. Habitar é um ato de incorporação; é uma situação ativa de aquisição essencial”
(LANG, 1985, p.202, tradução livre).
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lugar que já é Topos de outro cria mais que um lugar privado. Materializa, por meio de
fazer-lugar, uma irreverência que também redefine a ordem do opressor.
Souza salienta “o desejo de André em ocupar o lugar do pai. O pai tem que ser
devorado para que ele assuma seu lugar, pois o ato de devorar o pai faz com que o filho
se identifique com ele e adquira parte de sua força” (2012, p.61). Ao contrário dos
sonhos de estradas de Lula ou a projeção afetiva da mãe, André quer rematerializar o
Topos direcionador das relações na lavoura. Intenta, por meio da absorção e inversão
dos valores morais impostos pelo Pai, inclusive se apropriando de suas metáforas,
construir sua própria capela onde um dia teria ficado o patriarca. Esse elemento é
particularmente evidente ao final da obra, em que cabe ao filho pródigo – não se sabe se
vivo ou morto – anunciar a morte do Pai.
O lugar é mais que o campo onde ocorre esse embate, é o motivo e ordem do
conflito de intenções e projetos. Ele é uma frente dinâmica cuja porosidade encarna as
subjetividades nele depositadas. No constante metamorfosear, se desvela que o lugar,
como escreve Marandola Jr., “longe de ser estático, ele é dinâmico, pois corresponde à
própria essência do ser, que é igualmente viva” (MARANDOLA JR, 2014, p.230). É
uma ontologia que pretende se resolver por meio da contraposição dos modos de
existência.
Na condição de que “actions might be behaviors that fulfill a plan, or are
motivated by conscious and complex cognitive states, or are guided by explicit rational
rules”218 (DELANCEY, 2006, p.359), é possível compreender que cada ato de André
contorna sua intenção consciente de alteração da ordem da at-homeness. Ele, como
continuidade do galho materno, manipula conscientemente os vetores existenciais que
tangibilizam a dança-do-lugar. Pela via da inversão do moral do patriarca, propõe
direções para a irreverência, espacializando-a.
Se, como problematiza Bachelard, “fatos são fatos, porque fatos são atos, porque
os atos, se não terminam, se terminam mal, devem contudo, necessariamente, começar
no absoluto do nascimento” (2010, p.26), cada ação é uma semente de devir. O projeto
de lugar de André é um movimento de existência em que deriva rumo a um fazer-lugar
alternativo. No processo de cada vínculo pervertido por sua lógica, promove uma
apropriação que faz nascer outra virtualidade ontológica.

“Ações podem ser comportamentos que realizam um plano, ou são motivadas por estados cognitivos
complexos e conscientes, ou são guiadas por regras explicitamente racionais” (DELANCEY, 2006, p.359,
tradução livre).
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Cada angústia e sofrimento é transmutada em combustível para a fortuna
ressentida do pathos de André. Sua força é fálica e viril como a do Pai, parte dos
mesmos referenciais para expor a opressão da paciência, do amor que não nutre, que
não coloca na mesa um pão que sacia. Na perspectiva sartreana de Corrêia da Silva, “o
fazer torna-se dizer, para que se faça” (SILVA, 1986, p.150), do mesmo modo, é ao
expor as vísceras que o protagonista consegue arquitetar sua reação.
Destarte, é inerente o pressuposto de Merleau-Ponty que abrange que “todo
quadro, toda ação, toda empresa humana são cristalização do tempo, cifra da
transcendência” (2014, p.195). Neste sentido, como a temporalidade do protagonista se
cristaliza em suas ações? Ainda que o tempo de André seja o da impaciência e
erotização, ele é, simultaneamente, um tempo do corpo, cíclico e marcado pelas
temporalidades da natureza; toma corpo justamente na tensão que gesta na família pelo
seu movimento de partida e retorno. Esse movimento necessariamente encarna
significativa acionalidade na potencildiade transformativa da realidade.
O agir é um caminho de instalação de entropia no sistema a que emerge. Como
os processos de fazer-lugar são substanciados pelas ações que neles se desdobram rumo
ao ordenamento do mundo, simultaneamente também estão adicionando caos à essa
espacialidade. De acordo com Cobb, a “human action, as existential philosophers have
stressed, is distinguished by the obligation to choose”219 (COBB, 1973, p.426), e cada
uma dessas escolhas se bifurca de modo a instabilizar a ordem que havia denotado dada
estabilidade de uma possível dança-de-lugar ideal.
No caso do Pai, como já abordado, a paciência possibilitava a ideia desse lugar
que era ordenado, cujo devir estava sob seu controle, pois era detentor da sabedoria
acerca do tempo. Em sua hýbris, acreditava que havia atingido um ponto de equilíbrio,
ainda que sútil, que era pautado na permanência da união da família. Entre suas
porteiras, ele acreditava que determinava como o tempo ritmava a dança-de-lugar.
Contudo, como a lavoura bem exemplifica, não existe ordem que não geste sua
própria finitude, opressão que não gere revolta ou Topos que se faça sem Chöra. Shaw é
oportuno ao evidenciar que até o “home is a space within which both positive and
negative versions of the self can be found”220 (SHAW, 2014, p.587). Todo l(ug)ar, por

“Ação humana, como filósofos existenciais salientaram, é distinta pela obrigação do escolher” (COBB,
1973, p.426, tradução livre).
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“lar é um espaço dentro do qual tanto as versões positivas quanto negativas do eu podem ser
encontradas” (SHAW, 2014, p.587, tradução livre).
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sua vez, reflete as qualidades, defeitos, incertezas, medos, emoções e potenciais
daqueles que o habita.
Na concepção de Murchardha, que baseia-se em Heidegger, “a place is only for
a being that sojourns with things and in doing so lets them be in a world. To dwell is to
build because only in building is the specifically human manner of letting space appear
possible”221 (2015, p.29). Ainda assim, sua perspectiva contribui para a concepção de
que é na plena lógica do fazer-lugar que o dinamismo do ser emerge como fonte de
humanização frente ao vazio do Kenon.
Karjalainen é evocativo ao escrever que “em termos fenomenológicos, lugares
são as partes da realidade espacial que foram reclamadas pelas intenções humanas”
(2012, p.7). Na amplitude desse Kenon que encaminha para o destino final do padecer, o
ser humano estabelece os lugares como modo de enfrentar tal vazio. Afirmar a
existência é reclamar seu espaço, criar ordem, Topos, definir Chöra e sentir o mundo.
Da mesma maneira, quando André ergue as paredes de sua catedral do gozo
impaciente na casa velha, está semeando um modo de existir no lugar pautado nas
tensões. É evidente, que isso se desdobra em espécie de componente espacial da
sexualização da irmã no projeto de existência; uma sexualidade que é marcadamente
telúrica, como reconstitui na narrativa:
trocando sempre através das nossas línguas laboriosas a saliva de um
com a saliva do outro, colando nossos rostos molhados pelos nossos
olhos, o rosto de um contra o rosto do outro, e só pensando que nós
éramos de terra, e que tudo o que havia em nós só germinaria em um
com a água que viesse fio outro, o suor de um pelo suor do outro
(NASSAR, 1989, p.113-114).

As metáforas calorosas do coito proibido fazem a linguagem gemer, transforma
o espaço da lavoura e dessa terra onde a água de um provê o nascer do outro, seus
corpos se unem em um labor de excessos. São sons, sabores e texturas que efetivam um
componente estético-ético que marca o existir tenso como marca do lugar de André.
Tuan sugere que “tactile aesthetics, portentous and esoteric as it may sound, refers to
the most common and necessary of aesthetic experiences. The pleasures of being alive
and our deepest sense of well-being depend on cutaneous rewards that may come

“O lugar somente o é para um ser que se fixa temporariamente entre as coisas e em fazer isso permite
que elas estejam em um mundo. Habitar é construir porque apenas na construção há uma maneira
especificamente humana de permitir que o espaço pareça possível” (MURCHADHA, 2015, p.29,
tradução livre).
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anytime, anywhere”222 (1995, p.40). É na percepção carnal que reúne os corpos que
André e Ana conseguem entender quem são.
Ou seja, é no seu contato tátil de estética lasciva que fornecem modos de exercer
sua subjetividade nos domínios do lar e redefinir os sentidos do existir no lugar. Seus
rostos molhados que entrelaçam-se entre as línguas laboriosas que repenetram os
corpos-sujeitos que vivem esse lugar transgressor voluptuoso. Eles realizam ação que
constrói definição humana para o espaço. Merleau-Ponty pondera que:
Qualquer percepção, qualquer ação que a suponha, em suma, qualquer
uso humano do corpo já é expressão primordial – não esse trabalho
derivado que substitui o expresso por signos dados por outras vias
com sentido e regra de emprego próprios, mas a operação primária
que de início constitui os signos em signos, faz o expresso habitar
neles apenas pela eloquência de sua disposição e de sua configuração,
implanta um sentido naquilo que não tinha, e que assim, longe de
esgotar-se na instância em que ocorre, inaugura uma ordem, funda
uma instituição, uma tradição... (2013, p.98).

Nessa reversibilidade inerente da internalidade e externalidade que marca a
expressão no arcabouço do filósofo, encontra-se chave para pensar o incesto consumado
na obra. Se o expresso é aquilo que habita perceptivamente o corpo e se projeta em
direção ao mundo, todo ato constitutivo do processo de fazer lugar é expressão de
poiésis. Como a passagem de André demonstra, o fenômeno de criação espacial nunca é
partenogênese porque é experiência do expresso que se faz existir no entrelace do
incorporar.
Conquanto Dardel elucida que “o espaço telúrico não é sempre recusa. Ele se
abre ao homem” (DARDEL, 2011, p.16), torna-se evidente que da terra os sujeitos
advém e que dela nasce sua potência. A virulência de André, e do galho materno que
representa, não é face individual de protesto, mas um esforço também coletivo – embora
discreto – de troca da sinfonia da dança-de-lugar. É por essa expressividade primal que
a fuga manifesta-se como também uma continuidade do Topos do protagonista no lugar.
Sua partida expressa insatisfação com o ordenamento vindo do tronco da direita,
conforme já discutido. Ela redefine o lugar, mas desta vez centrado no desequilíbrio
causado pela ausência do irmão na segunda cadeira à esquerda do Pai. Cada silêncio que
se manifesta na mesa do lar é mais pesado porque está posto ali que podem ser os
“estéticas táteis, prodigioso ou esotérico como pode soar, refere-se à mais comum e necessária das
experiências estéticas. Os prazeres de estar vivo e nossos profundos sentidos de bem-estar dependem de
recompensas cutâneas que podem vir em qualquer momento, em qualquer lugar” (TUAN, 1995, p.40,
tradução livre).
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últimos dias da família. Se a união do amor-trabalho de Iohána foi desafiada, pode abrir
precedência, para uma transição.
Por isso seu retorno, contornado pela ida de Pedro, emissário do Pai, é tão
relevante e merece ser celebrado. A dor que ocasionou deixou cicatrizes nos irmãos do
tronco direito e demonstrou que há possibilidade de subversão efetiva da ordem.
Independentemente do desfecho, era evidente que nada poderia voltar a ser como era; a
união centrada do pai-patrão não faria o mesmo sentido e não definiria o lugar do
mesmo modo de antes.
Ao chegar no lar, durante o banho Rosa, irmã mais velha adverte André de que
“a mãe precisa de cuidados, ela não é a mesma desde que você partiu; seja generoso,
meu irmão, não fique trancado diante dela, fale pelo menos com ela, mas não fale de
coisas tristes, é tudo o que te peço” (NASSAR, 1989, p.152). Expressa a necessidade de
reforçar os laços que os uniam sob a bandeira do lugar camponês. A consternação da
mãe, sempre afetiva, tem a ambivalência de manifestar a angústia e o peso da cadeira do
filho ausente.
Rodrigues aponta que André “incomoda não só por deliberadamente não ter se
submetido às regras, às leis e ao convívio familiares, mas também porque pode ser
imitado pelos outros membros, o que levaria a família a uma total desagregação” (2006,
p.33). Seu retorno merece páscoa festiva porque indicaria que, como diz o pai, o gado
sempre torna ao cocho. Na perspectiva do galho direito, a volta do filho pródigo seria
uma benção que reafirmaria seu nexo.
Na perspectiva do moral patriarcal e camponês, a fuga não pode ser natural, deve
ser uma anomia transfigurada de doença. Como André relata das conversas com as
irmãs e Pedro, foi instruído que “era um enfermo, necessitava de cuidados especiais,
que me poupassem nas primeiras horas, sem contar que todos tinham o bom pretexto de
preparar às pressas a minha festa” (NASSAR, 1989, p.153). Se, como está na mesa dos
sermões, não se deve negar a ajuda ao irmão, a missão cumprida do primogênito indica
a legitimidade dos valores que ditam a dança-de-lugar da casa-tronco.
O retorno do pródigo também encarna a pretensa reafirmação da humildade de
que fala os sermões do Pai. Contudo, sua volta é carregada de potencial desordenante.
Pela revelação feita a Pedro acerca do incesto consumado entre as porteiras do patriarca,
o primogênito já não será o mesmo. Errático, desconfortável e angustiado, o irmão que
encarna a continuidade de Iohána já não poderá mais ser coluna para a casa erguida pelo
Avô.
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Merleau-Ponty é oportuno ao salutar que “a tradição de uma cultura é, na
superfície, monotonia e ordem, em profundidade, tumulto e caos, e a ruptura mesma não
é mais uma libertação do que a docilidade” (MERLEAU-PONTY, 2012, p.169). Cada
ato irreverente é também parte do mar mediterrâneo em que os ares guiam o modo de
ser camponês na arcaica lavoura. A transgressão robusta efetivada pelo incesto não é
uma libertação, mas uma afronta que por meio do corpo também redefine o lugar.
De acordo com Casey, em Merleau-Ponty “the lived body can take on such
importance precisely because it possesses its own corporeal intentionality, not to be
confused with the intentionality of the mind”223 (1998, p.229). Na experiência dessa
intencionalidade corpórea, a tradição aparentemente encontra um ponto de fragilidade.
Juntam-se elementos da telúridade da casa-tronco para realizar pelas estéticas táteis
outras maneiras de perceber que efetivam sentires de expressões profanas.
Este ato toma, para além do problema do próprio incesto, outra dimensão porque
no que corresponde às famílias camponesas “a virgindade é uma espécie de dote
simbólico, pelo qual a noiva leva para a família do noivo a honra de sua família de
origem” (WOORTMANN; WOORTMANN, 1993, pp.101-102). O que se destrói,
portanto, não é o lugar, mas a honra paterna que seria passada para as próximas
gerações. O galho da direita perde sua legitimidade e frondesça.
André elege no corpo de Ana a terra em que semeará a discórdia. Na irmã que vê
como substituta de seu amor pela mãe, lavra lugar-corpo de lirismo sexual e
transgressor. É na impaciência de penetrar cada folha da irmã que se consume na
condição de sujeito ativo do fazer-lugar. A consumação do incesto é afronta às
espacialidades de paciência do Pai, como constitui André:
todo espaço existe para um passeio, passei a dizer, e a dizer o que
nunca havia sequer suspeitado antes, nenhum espaço existe se não for
fecundado, como quem entra na mata virgem e se aloja no interior,
como quem penetra num círculo de pessoas em vez de circundá-lo
timidamente de longe; e na claridade ingênua e cheia de febre logo me
apercebi, espiando entre folhagens suculentas, do vôo célere de um
pássaro branco, ocupando em cada instante um espaço novo; pela
primeira vez senti o fluxo da vida, seu cheiro forte de peixe, e o
pássaro que voava traçava em meu pensamento uma linha branca e
arrojada, da inércia para o eterno movimento; e mal saindo da água do
meu sono, mas já sentindo as patas de um animal forte galopando no
meu peito, eu disse cegado por tanta luz tenho dezessete anos e minha
“o corpo vivido pode ter tanta importância precisamente porque ele possui sua própria
intencionalidade corpórea, a não ser confundida com a intencionalidade da mente” (CASEY, 1998, p.229,
tradução livre).
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saúde é perfeita e sobre esta pedra fundarei minha igreja particular, a
igreja para o meu uso, a igreja que freqüentarei de pés descalços e
corpo desnudo, despido como vim ao mundo, e muita coisa estava
acontecendo comigo pois me senti num momento profeta da minha
própria história (NASSAR, 1989, p.87)

Suas espacialidades de tensão são, portanto, de um pathos diferente, da ordem da
suculência dos prazeres de fertilizar um lugar pelo fluxo de vida pulsante. Cada pedaço
de sua carne arde no voo de uma transgressão que galopa pelo ventre da irmã. O fálico
projeto de espaço que faz reverbera na concepção de que é apenas ali, na união carnealma com Ana que ela passa a efetivamente existir, a sentir a seiva que percorre em suas
veias.
Efetivamente, André preenche um vácuo que existia em si, visto que seu corpo
masculino não tem ‘lugar’. Por meio de Irigaray, Casey afirma que “not offering place,
indeed being empty of place himself, man desperately seeks place elsewhere: in
woman”224 (1998, p.327). Na perspectiva do autor, a penetração sexual do masculino no
feminino define um lugar corpóreo que se materializa no instante e desdobra em outro
Topos para o corpo vivido. André, nesta lógica, usa Ana para fundar sua igreja porque
seu corpo não é suficiente para semear o lugar de sua alma desejante.
Como não pode penetrar a Mãe, que é por elos camponeses propriedade do
patriarca, usa o falo que consome a irmã para imergir em retorno ao útero. Somente por
esse semear na branca inocência da juventude de Ana é que alcança a força necessária
para se decidir profeta de sua própria história. Também adotando a concepção de
Irigaray, Casey escreve que o corpo feminino
it is always (at least slightly) open and always (to some degree)
moving. This is precisely what we witness in the case of lips: facial or
genital lips never stop moving and never stop opening. They touch
each other continually, not only in sexual activity but in every activity.
As such, they perform place; they act it out and, by the same token,
act it in225 (1998, p.326).

É esse princípio de gênese, de poiésis que André intenta se apropriar de.
Diferente de Sudanesa, a irmã é um espaço novo em que o mesmo cheiro forte de peixe
não tem a passividade da ovelha. Nessa igreja dos lábios em que habita, seu corpo
“não oferecendo lugar, efetivamente sendo vazio de lugar ele mesmo, o homem desesperadamente
procura lugar em outra parte: na mulher” (CASEY, 1998, p.327, tradução livre).
225
“é sempre (ao menos parcialmente) aberto e sempre (em certo grau) movente. Isso é precisamente o
que testemunhamos no caso dos lábios: lábios faciais ou genitais nunca param de se mover e nunca param
de se abrir. Eles se encostam continuamente, não somente em atividade sexual, mas em toda atividade.
Portanto, eles performam lugar; eles o representam e, da mesma forma, agem nele” (CASEY, 1998,
p.326, tradução livre).
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masculino que delineia opressão fálica, projeta seu fazer-lugar na atividade de contato
com o lugar performado por Ana.
A irmã, é, portanto, ferramenta para fundação da pedra do lugar definido pela
tensão de André. Seu fôlego desejante é tomado por cada galope animal dessa relação
que fecunda o espaço familiar de Ana. Formula em cínica união a pretensa igreja
telúrica da história do galho esquerdo. Como subscreve sua consciência, é uma
consumação voluptuosa que transborda do núcleo Terra-família. Como o protagonista
reflete:
Ana a meu lado, tão certo, tão necessário que assim fosse, que eu
pensei, na hora fosca que anoitecia, descer ao jardim abandonado da
casa velha, vergar o ramo flexível de um arbusto e colher uma flor
antiga para os seus joelhos; em vez disso, com mão pesada de
camponês, assustando dois cordeiros medrosos escondidos nas suas
coxas, corri sem pressa seu ventre humoso, tombei a terra, tracei
canteiros, sulquei o chão, semeei petúnias no seu umbigo (NASSAR,
1989, p.113).

No contato desses corpos que se faz pelo protagonista que ocupa o lugar do
corpo da irmã, há uma cenografia de descaminhos tensos. Cada lavra de que trata do
corpo é uma forma de referir-se a casa-tronco, lugar original, e também propor sua
sexual dança-de-lugar. Na composição desse Topos obsceno, retoma elos camponeses
que mediam seu existir, funda entre as coxas de Ana, um tronco infrutífero, de
discórdias do excesso.
De acordo com Tuan o habitar é profundo porque “in addition to these personal
and psychological relationships between enclosed space and human reality, the house is
an architectural embodiment of social structure and values”226 (TUAN, 1982b, p.52).
Portanto, se o lar paterno é a corporificação das estruturas sociais camponeses, o corpo
de Ana é o lugar em que habita sexualmente todas as revoltas de André. Ele, como
princípio também opressor, toma-a e consome, transforma-a de sujeito que intenta
individuação em parte de seu projeto de lugar.
Porquanto “place is roughed up by movement”227 (MORRIS, 2004, p.112), ele é
movimento de transcendência em direção ao mundo e à tomada de intencionalidades
inseridas no movimento do ser-no-mundo. Essa apropriação nefasta pode ser
evidenciada nas duas festas que são relembradas pelo protagonista (capítulos cinco e
“em adição a esses relacionamentos pessoais e psicológicos entre o espaço enclausurado e a realidade
humana, a casa é uma corporificação de estruturas e valores sociais” (TUAN, 1982b, p.52, tradução
livre).
227
“o lugar é engrossado pelo movimento” (MORRIS, 2004, p.112, tradução livre).
226
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vinte-e-nove). Na primeira, a percepção que André emana acerca de Ana é de um
sujeito desejante, que via dela a mesma peste que se espalhava por sua pele. Na sua
dança:
Ana, impaciente, impetuosa, o corpo de campônia, a flor vermelha
feito um coalho de sangue prendendo de lado os cabelos negros e
soltos, essa minha irmã que, como eu, mais que qualquer outro em
casa, trazia a peste no corpo, ela varava então o círculo que dançava e
logo eu podia adivinhar seus passos precisos de cigana se deslocando
no meio da roda (NASSAR, 1989, p.28-29).

Ela varava como camponesa que se via parte da macrocomunidade do Sítio,
entre amigos, parentes e vizinhos, dançava e se destacava. Era o centro da roda, o
núcleo em que os outros jovens participavam do festejar. No calor de seu observar, o
irmão delineia cada detalhe dos seus passos e pernas, se desloca, ainda que parado,
junto a ela por meio do olhar. Ele sabia que aquela dança extravasava em insatisfação
com o domínio do Pai da mesma forma que sua revolta calada estava trançada nas suas
fugas.
Mota destaca que a festa “parece ecoar os momentos em que o coro surge no
Cântico para celebrar a beleza da Sulamita, traz ainda outras significativas ressonâncias
do poema bíblico e, sobretudo na segunda versão, ao final do livro, com pinceladas
carnavalizadoras” (MOTA, 2010, p.45). Em ambas festas é Ana que toma de assalto o
quintal, ela que doma as atenções para sua direção. Ela, ao contrário da apropriação
obscena de André, é que efetivamente realça revoltas ao patriarca que partem de seu
meio.
Se como retrata Perrone-Moisés “a obra toda tem muito de tragédia grega, pelo
tema funesto e pelo tom elevado, tanto quanto pela ambientação culturalmente
mediterrânea de sua trama” (1996, p.65), também o é pelo pathos quase sagrado que se
realiza na festa. Da mesma forma que traz em seu corpo o lugar da revolta, Ana é quem
captura o i-mundo da caixa de obscenidades que o irmão acumulou
Na aparente resignação do André que retorna, a irmã, sem sequer uma palavra
desata os nós da opressão paterna e se oferece como sacrifício para o sofrimento da
família. Ela, no seu dançar na segunda festa, tendo aberto a caixa de Pandora, destitui o
Topos do Pai e coloca o nexo do galho esquerdo como a tensão que irá definir ad
infinitum a lavoura. No seu sofrimento, André retrata que em dança serpentina e
nefasta,
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quando menos se esperava, Ana (que todos julgavam sempre na
capela) surgiu impaciente numa só lufada, os cabelos soltos
espalhando lavas, ligeiramente apanhados num dos lados por um
coalho de sangue (que assimetria mais provocadora!), toda ela
ostentando um deboche exuberante, uma borra gordurosa no lugar da
boca, uma pinta de carvão acima do queixo, a gargantilha de veludo
roxo apertando-lhe o pescoço, um pano murcho caindo feito flor da
fresta escancarada dos seios, pulseiras nos braços, anéis nos dedos,
outros aros nos tornozelos, foi assim que Ana, coberta com as
quinquilharias mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha
festa, varando com a peste no corpo o círculo que dançava,
introduzindo com segurança, ali no centro, sua petulante decadência,
assombrando os olhares de espanto, suspendendo em cada boca o
grito, paralisando os gestos por um instante, mas dominando a todos
com seu violento ímpeto de vida (NASSAR, 1989, p.186-187).

Como o ciclo do lavrar, plantar, colher e semear, há inversão na parábola do
filho pródigo, em que a volta não trás a felicidade, mas a tragédia efetiva. Os
personagens estão condenados a viver no loop entre a festa dantes e a festa do pathos.
Cada uma das quinquilharias que se somam no corpo da irmã transcendem a
temporalidade e espacialidade da lavoura e produzem a inserção da vila (i-munda) nos
domínios das porteiras do Pai.
A transgressão que começa com o incesto se intensifica, mas desta vez Ana não
é apropriada por prover lugar, ela é quem dita a dança-do-lugar e a tragédia que irá
decorrer. O sofrimento espantoso parte de seu corpo e de sua intencionalidade
consciente que, como último ato, não se permite ser usada, toma as rédeas do seu
destino e funda um lugar.
Como discorre Rodrigues, a pretensa páscoa de André será contexto em que “a
festa que mostrará a fragilidade do ciclo paterno, levado de roldão por um movimento
inexorável e trágico por excelência, o movimento do destino, muito mais terrível do que
poderia supor o patriarca” (2006, p.149). O próprio tempo de que julgava o Pai ter sábio
domínio não é que efetiva a ciclicidade de tensão em que irá desembocar o l(ug)ar. A
Chöra invade seu Topos e o transforma, expulsando-o da vida de ideal edênico a que
pensava prosperar no lar.
O retorno de André, que seria exemplo da inevitabilidade do modo de vida, visto
que Rosa e Zuleika dizem que seu “retorno à casa trazia de volta em dobro toda a
alegria perdida” (NASSAR, 1989, p.151), desemboca em ser a corrente que
sobrecarrega o rio do existir do lugar. O substrato desse córrego de que tratava os
sermões paternos não aguenta o rompimento das barragens. A enchente colérica toma
conta de todos e resulta na decadência.
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Rodrigues também evidencia que “o dia da sua volta nunca poderia ser
abençoado, pois, se a casa agonizava, ele estava trazendo o golpe final que a destruiria.
Ele trazia a tristeza, a dor, o sofrimento e a morte, e não a alegria” (2006, p.119). Cada
ponto da estrada ou sermão crítico da prodigalidade que resultava na internalização de
sentimentos opostos virá sepultar o túmulo do Pai. Contudo, não se trata do fim do
lugar, mas de sua redefinição.
A ruptura que se efetiva já estava escrita desde os tempos do Avô. É um romper
que ocorre no lugar. No arcaico conflito da individualidade e coletividade, a tragédia da
tensão e ciclicidade se torna um modo de existir no lugar. Neste mesmo nexo, é possível
indagar qual seria a percepção intima de André acerca da lavoura e como isso se
relaciona à impossibilidade de destituição completa do patriarca? Quais são os nexos
que unem os sujeitos ao lugar e como isso está imbicado na hýbris que é o cerne da
narrativa do protagonista? Onde se manifestam as espacialidades de tensão e qual sua
fatalidade inerente?
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CAPÍTULO 4 – “TINHA CORREDORES CONFUSOS A NOSSA CASA”:
CONTRADIÇÕES E TENSÕES NA DIALÉTICA SUJEITO-LUGAR
Desta cólera embebida em vinho, o lugar de confusas passagens em que a vida
se faz em conformidade com as necessidades do existir adquire contornos das névoas
que embaralham o olhar. A água que queima da cana que é colhida pelo lavrar dos
sentimentos e formas de escape desvela as múltiplas contradições que habitam o lar dos
sujeitos. Da telúrica força da carne, dançam os lugares substanciados pelas tensções
transcendentes de cada gota de suor.
O desejo, massa disforme, surge como parte do sopro dos ventos mediterrâneos
que formam a lida de dor e excessos. Pelas concepções que se (de)formam em cada
parede do lar, o lugar parece conformar um ossuário próprio, que denota forças de
espacialidades intensas, dominadas pelas contradições das refeições divididas à mesa
dos sermões. Como espécie de mundo das centralidades familiares, o cal que compõe o
lar estremece as vontades, impondo ondas de refreamento.
Os ossos do Avô, que permanecem como alicerce para cada centímetro da
fundação da casa, formam uma espinha dorsal que fere os habitantes da lavoura e atinge
certeiramente o núcleo das ausências e vontades daqueles que vivem o lugar. Na relação
dialética partilhada coletivamente pelos sujeitos, seu sangue é raspado pelas pedras da
moral de temporalidades arcaicas que os cercam. Úlceras de sonhos derramados pela
ciclicidade de um tempo soberano pulsam rumo à inexorabilidade da tragédia.
Há uma fome e enfermidade que foge dos limites impostos pelas muralhas que
se erguem para cada canto do lar. Não há terra sólida e dura que suporte os pés fincados
que se acometem pelas passionalidades decorrentes da dor confessional da pretensão de
saúde da família. Ao esculpir o lugar pelas lógicas de sentimentos reprimidos por uma
barragem de rochas orientais, o tronco da Lavoura distende agonias que se desdobrarão
da paciente erosão.
No erótico jogo de afetividades de um galho esquerdo de uma árvore que falece,
regojizam-se sentidos que trilham areias de encruzilhadas esquecidas. A lavoura urge,
berra e estremece pelas relações que nela se estabelecem. Sermões, dores, gozo e
violência sumarizam um eterno retorno do microcosmo do lugar à lavra de dentes que
rangem rumo à agonia de suas contradições.
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4.1 – A(s) lavoura(s)?: incursões aos microcosmos existenciais e a percepção do
lugar
Cada lugar é um coeficiente das pessoas que nele vivem, das percepções que
elas obtém e relacionam para agir no mundo. Ao imergir nos microcosmos existenciais
referentes à dimensão subjetiva do imaginário que se mistura aos sentidos, é possível
evidenciar como os componentes da realidade geográfica adquirem textura, densidade e
nexo. Na humanização concreta que se apropria do espaço e o transforma em lugar, o
discernimento do fazer-lugar deve ser entendido pelo processo de consubstancialização
das relações que o sujeito estabelece.
A perspectiva que é apresentada na Lavoura Arcaica é a de André, o sujeito
desejante. O mundo em que o leitor é imerso, portanto, é exatamente o cosmo obtido
por seus sensos e ideias. Quem lê vive, junto a ele, a experiência da opressora dança-delugar que impeliu seu movimento. É um espaço que se intimiza, que apresenta as chagas
e cancros da ferida de angústia delirante do jovem camponês.
É significativo, portanto, explorar como esse narrador pestilento apresenta seu
universo, o Topos em que transcorre o cenário de sua jornada. A primeira frase que
emerge na corrente de seu fluxo de consciência não nos apresenta a lavoura, mas o
quarto de pensão onde se refugia:
Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; róseo, azul ou violáceo, o
quarto é inviolável; o quarto é individual, é um mundo, quarto
catedral, onde, nos intervalos da angústia, se colhe, de um áspero
caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os
objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo; eu
estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão
interiorana (NASSAR, 1989, p.7).

A intimidade transfigura o lugar a partir de sua corporeidade, no lirismo da
descrição de André, cada parede toma uma lucidez que elimina sua brancura. Nesse
quarto que “ganha vida na medida em que se funde àquele que o habita solitário”
(RODRIGUES, 2006, p.58), a poesia do sofrimento do filho pródigo tem cor e tempo.
Ela toma forma espacial e se desespera junto ao falo que é ereto pelo prazer individual
do orgasmo introverso, como já abordado.
Nesse primeiro ato de transcrição de seu ser-no-mundo, o protagonista já
apresenta o sofrer de cada móvel que o corpo apropria. O frio assoalho é a cama de seu
desespero. Cada aspecto da capela já premedita o pathos a que será acometida sua
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tragédia. O sexo na mão, o mundo individual, a nudez e o corpo, todos elementos que
conformaram a geografia de sua hýbris.
Bachelard discorre que “a intimidade do quarto torna-se nossa intimidade. E,
correlativamente, o espaço íntimo se fez tão tranquilo, tão simples que nele se localiza,
se centraliza toda a tranquilidade do quarto. O quarto é, em profundidade, o nosso
quarto, o quarto está em nós” (2008, p.228). Pelo corpo que nele habita, se transforma
em extensão dos sentimentos. A alma sente e penetra cada tijolo da fundação desse
espaço construído.
É essa consciência ativa, de gestalt inarticulada e desafiante, que forma pelos
entrelaces do seu universo uma forma de visualizar e criar. É na poiésis efetiva da
masturbação nesse quarto de pensão interiorana que André intenta gestar o lugar de sua
fuga, de seu escapismo. Na condição de ser inserido em devir, sua fuga relaciona-se ao
lar e indica traços relevantes de como percebe o cosmo.
Merleau-Ponty reflete que “a percepção é justamente este ato que cria de um só
golpe, com a constelação dos dados, o sentido que os une – que não apenas descobre o
sentido que eles têm, mas ainda faz com que tenham um sentido” (2011, p.66). Ou seja,
transcende a passividade, é ato ativo do ser-no-mundo que conectado da corporeidade
cria o sentido da coisa. Parte dessa relação ativa de ser para-si e em-si para alçar
significado, transformar o indefinido em cognoscível.
Nesse primeiro momento em que André apresenta seu mundo no quarto,
introduz o leitor também a explorar seu corpo, sua sexualidade e sua impaciente revolta
que toma por assalto cada palavra. É nesta constituição irredutível ao cógito que revela
sua nudez que apropria e habita cada objeto daquele estranho quarto. Retrata, logo, uma
geometria efervescente.
Se, como compõe Relph, “places are fusions of human and natural order and are
the significant centres of our immediate experiences of the world”228 (1976, p.141),
trata-se de um processo ativo de fazer-lugar que se desdobra naquele quarto. Ainda que
insensato, ágil e incipiente, é esse lugar conturbado que será o pano de fundo para sua
longa conversa com o irmão-emissário do Pai, Pedro. Ao longo desta conversa, as
sementes das palavras que são evocadas por ambos fertilizam-se na embriaguez do
vinho e os dois rememoram aos tempos da lavoura, do lugar que verdadeiramente
protagoniza a história de André.
“Lugares são fusões de ordem humana e natural e são centros significantes de nossas experiências
imediatas do mundo” (RELPH, 1976, p.141, tradução livre).
228
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Mesmo no constituir desse cômodo na vila, o protagonista evoca as metáforas da
vida de lavrar. Conforme salientam Low e Altman, “the place may, therefore, be a
medium or milieu which embeds and is a repository of a variety of life experiences, is
central to those experiences, and is inseparable from them”229 (1992, p.10). Toda
percepção advinda do ser-no-mundo é desdobramento de sua base tópica, do referencial
espacial que toma na apropriação dos objetos.
Na corporeidade que emerge de seu modo de viver e escapar da lavoura, o
protagonista arquiteta sua jornada de imersão e ambivalência aos mundos vividos.
Conquanto “o sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para
nós como lugar familiar de nossa vida” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.84), o espaço a
qual remetem as reminiscências de André é sentido por meio de sua condição de corposujeito. É familiar porque original, autêntico e denso.
De acordo com Karjalainen “a vida desperta no lugar” (2012, p.11) é o foco do
Topos do corpo vivido. É significante que cada momento de infância ou adolescer a que
constitui André representa uma parcela de um habitar profundo em que revive aqueles
instantes e se encerra. Reconhece os labores do amor paterno e coloca-se em posição
crítica, mas não consegue desconsiderar a exuberante força advinda da autenticidade
inerente à dança-de-lugar em que se insere.
Por isso são relevantes as passagens em que trata dos sonhos que são guardados
nos objetos que compõem o lugar. Cada vidraça, parede ou árvore do bosque é vida
desperta pela sua intencionalidade. Ele tem consciência do lugar e essa consideração é
manifesta em sua perspectiva de horizonte geográfico.
Morris afirma que “place gives rise to movement only in relation to living
beings; place is not place on its own, but is place in relation to those moving beings that
animate place”230 (2004, p.180). A consideração do autor é relevante ao salientar, logo,
que é essa constituição intencional que desdobra-se da plenitude do ser-no-mundo,
desse inexorável dinamismo, que faz-se a gênese de um lugar que seja dotado de sentido
e definição. É reveladora a descrição que André realiza ao compor a cenografia das
mobílias domésticas:

“o lugar pode, portanto, ser meio ou milieu que crava e é repositório de uma variedade de experiências
de vida, é central para essas experiências, e é inseparável delas” (LOW; ALTMAN, 1992, p.10, tradução
livre).
230
“lugar dá origem ao movimento apenas em relação a coisas vivas; lugar não é lugar por si só, mas é
lugar em relação a esses seres moventes de que animam lugar” (MORRIS, 2004, p.180, tradução livre).
229
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(Fundindo os vidros e os metais da minha córnea, e atirando um
punhado de areia pra cegar a atmosfera, incursiono às vezes num sono
já dormido, enxergando através daquele filtro fosco um pó rudimentar,
uma pedra de moenda, um pilão, um socador provecto, e uns varais
extensos, e umas gamelas ulceradas, carcomidas, de tanto esforço em
suas lidas, e uma caneca amassada, e uma moringa sempre à sombra
machucada na sua bica, e um torrador de café, cilíndrico, fumacento,
enegrecido, lamentoso, pachorrento, girando ainda à manivela na
memória; e vou extraindo deste poço as panelas de barro, e uma
cumbuca no parapeito fazendo de saleiro, e um latão de leite sempre
assíduo na soleira, e um ferro de passar saindo ao vento pra recuperar
a sua febre, e um bule de ágata, e um fogão a lenha, e um tacho
imenso, e uma chaleira de ferro, soturna, chocando dia e noite sobre a
chapa; e poderia retirar do mesmo saco um couro de cabrito ao pé da
cama, e uma louça ingênua adornando a sala, e uma Santa Ceia na
parede, e as capas brancas escondendo o encosto das cadeiras de
palhinha, e um cabide de chapéu feito de curvas, e um antigo portaretrato, e uma fotografia castanha, nupcial, trazendo como fundo um
cenário irreal, e puxaria ainda muitos outros fragmentos, miúdos,
poderosos, que conservo no mesmo fosso como guardião zeloso das
coisas da família.) (NASSAR, 1989, p.62-63).

O capítulo 10 constitui espécie de parênteses narrativo. Exemplifica a maneira
pelo qual o lugar sonha e é sonhado pela massa onírica do existir humano. Cada objeto
ecoa os substantivos gritos e arranjos dos sujeitos sujeitados à ordem do Pai. Eles são
tão próximos dos seres que habitam o lar que tomam características orgânicas. As
gamelas estão ulceradas, apresentam as marcas dos usos diários.
Sente-se, mesmo ali onde nenhum personagem humano aparece, todos da casa
estão presentes. O torrador de café em que gira a manivela da memória necessita de
alguém que o coloque em movimento. A louça que adorna a sala, a dividir espaço com a
Santa Ceia, é de uma ingenuidade que parece referir-se à própria crença na união que
está presente no modo de vida. O saleiro e o pilão, a moringa, tudo se mistura pela
mente consciente que os sente.
André rememora cada coisa porque todas elas tomam dimensão de lugar. É, como
delineia Murchadha, “all things take place, are in place, and place is that which makes them
possible as things”231 (MURCHADHA, 2015, p.35). Sem lugar não há sentido ou conexão
para as coisas expostas pelo protagonista. Elas pulsam, vivem, planam pelos sentimentos e
lógicas da cada sujeito que vem a às habitar por meio de sua percepção.
As coisas abrem-se como verdadeiros mundos de experiência. Quão revelador é o
poço de onde extraí as panelas de barro, o tacho, o leite – assíduo – na soleira? Todos

“Todas as coisas ocorrem, estão no lugar, e o lugar é aquilo que as faz possíveis na condição de
coisas” (MURCHADHA, 2015, p.35).
231
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esses elementos que comportam a mesma cozinha onde fica o fogão a lenha capturam em
um só momento, em flash perceptivo, um espaço denso de usos. Cada uma dessas coisas
não só faz parte, mas define a lavoura que André sente. Morris retrata que:
things in our world are not featureless points dropped into a
featureless space, they are things made or grown in place, and such
things bear a record of their making complementary to the record born
within the place around them. Animals make this explicit in one way,
made things in another way, and this textured relation in place is
crucial to things becoming express as things for us in the fullest
sense232 (MORRIS, 2004, p.124)

Da mesma maneira, as coisas que habitam o lugar de André promovem direções e
sentidos. Elas emergem no mundo pela consciência dos sujeitos e tem em sua materialidade,
marcas de cada acontecer em que foram gestadas. Memórias, momentos e agonias se
cristalizam nas manivelas de memória. A moringa sempre à sombra machucada na sua bica,
que fornece a água também é afetada pelo intemperismo do humano.
As coisas são, no coletivo, constituição evocativa de uma estética que soma
imaginário, uso e espaço. Cada coisa está em algum lugar ou evoca, como a fotografia
castanha, um cenário irreal. Como discorre Gratão, “a imaginação é um além
psicológico. Ela assume o aspecto de um psiquismo precursor que projeta o seu ser”
(2016, p.152). É necessário, na tomada da postura fenomenológica, evidenciar que elas
se correlacionam pelo próprio fenômeno que as faz existir que é o ser.
Se, como remonta Schaeffer, “to engage in an aesthetic relationship means to
engage in a cognitive relationship”233 (2015, p.146), é de difícil empreitada separar onde
começa o ato estético e termina o sujeito. André está em e corporifica todas as coisas
descritas. E se puxo, junto a ele, outros muitos fragmentos, emerge uma cartografia
arcaica, da lavoura que é vivida e imaginada pelo protagonista, evidente na figura 10.

“Coisas no nosso mundo não são pontos sem características jogadas em um espaço também sem
características, elas são coisas feitas ou cultivadas no lugar, e tais coisas guardam recordações de como
foram feitas complementarmente às recordações que nascem no lugar ao ser redor. Animais fazem isso
explícito em um modo, coisas feitas em outro modo, e essa relação texturizada com o lugar é crucial para
que as coisas se tornem expressas para nós como coisas em seu sentido mais completo” (MORRIS, 2004,
p.124, tradução livre).
233
“engajar-se em um relacionamento estético significa se engajar em um relacionamento cognitivo”
(SCHAEFFER, 2015, p.146, tradução livre).
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Figura 10: Mapa imaginativo da Lavoura Arcaica.
Autoria: SOUZA JR, C. R. B. (2017); Design: FREITAS; J. S. (2017).
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As subdivisões e domínios da fazenda têm suas contiguidades. Podem ser
iteradas nos microcosmos: bosque, que incluí o córrego e moinho; sede antiga; capela;
pasto, que também considera o paiol e curral; sede, que delineia seus desdobramentos
em pomar, quintal, varanda e jardim; e lavoura, que se estende para além do horizonte
cartografável. Nos seus limites, cada um desses espaços designa e evoca sentimentos e
estéticas específicas.
A textura da lavoura, aberta, mas hostil às mãos laboriosas que nela trabalham,
apresenta-se ao corpo como um universo de grandes esforços. É diferente do bosque
que, na sua rasura de certa rugosidade, forma espécie de aconchego por onde o
protagonista observa o quintal. O epicentro perceptivo, em cada lugar, é diferente e
abrange outras dimensões do cógito.
Não se poderia afirmar, por exemplo, que a sede antiga e a sede tomam as
mesmas proporções narrativas na vida de André. Como já apresentado nos capítulos
anteriores, são sintomáticas de Topoi diferentes. É significativo que a casa nova é
situada perto da lavoura e do jardim, elementos de segunda natureza, construções
humanas que são edificadas no ambiente. Em contraposição, a antiga localiza-se
próxima aos animais (paiol e pasto), ao bosque e córrego, componentes de uma
geograficidade primal.
Substanciam pontos cartográficos de geografias opostas no projeto do lar. Ainda
que a sede recente diga respeito à memória do Avô, de sua sabedoria acerca do domínio
do tempo, ela se distância da união corpo-alma com a natureza de que ele –
silenciosamente – pregava. A sede antiga, onde passou sua vida, é rica no cosmo
constituinte de at-homeness telúrica, imanente de seu devir fantasmagórico que se
confunde com o lugar.
Por meio desses projetos opostos que se espacializam nos microcosmos
existenciais estão manifestas percepções relevantes do que significa o l(ug)ar. MerleauPonty discorre que “toda percepção é uma comunicação ou uma comunhão, a retomada
ou o acabamento, por nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a realização, no
exterior, de nossas potências perceptivas é como um acasalamento de nosso corpo com
as coisas” (2011, p.429). Aglutinada à cenografia dos objetos domésticos, a cartografia
imaginária de André expressa os núcleos perceptivos das danças-de-lugar.
As potencialidades extraídas de cada coisa que se conglomera no evocativo
caminho do sentir fluem na amálgama perceptiva em que elas emergem como coisas
para-alguém. Por meio de um processo em que as intencionalidades afloram, as
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perspectivas dos habitantes se tumultuam em direção à substância do mundo da lavoura.
Nas consciências significantes que estabelecem porteiras, cercas e limites para o cosmo
da casa-tronco, há uma miríade de sentidos que se entrecruzam.
Lamentosas, ulceradas ou soturnas as coisas magnificam os sentimentos de
André do lugar, visto que habita cada objeto descrito. Klassen considera que “além do
significado de cada coisa estar associado a uma ancestralidade, a reunião destes objetos
num único momento da narrativa corrobora a idéia de que o personagem era fortemente
afetado pelo entorno” (2002, p.54). Cada coisa em que sua percepção se prostra sob é
transformada, transcende a materialidade e, por meio dos usos, evoca-se a sentido de
ser; de virar ente.
As fronteiras do lar, cada microcosmo, desaguam em fluxos de texturas rugosas,
lisas, fantasmagóricas ou amplas. São percepções sinestésicas em que o ‘entorno’, sua
realidade geográfica, dada a situação do repouso. As árvores do pomar diferem da
natureza primal que busca André e, por esta razão, não se conforma em dimensionar-se
prostrado lá durante as festas. Recorre sempre à densidade menos fantasmática do
bosque, de onde observa todos os campos da casa.
Da mesma forma que, como reflete Yu, “the lifeworld is understood primarily as
the world of perception, which reveals itself as the common ground of all possible
human experiences”234 (2004, p.179), é nele que os fantasmas da vida coletiva
emergem. O bosque é habitado por gnomos e outros seres das fantasias de André; o
espírito do Avô permanece sempre vivo nos arredores da mesa dos sermões e da sede
antiga; Schuda é sempre uma sombra que está no pasto, mesmo muito depois da
infância de André. Todo ectoplasma é substanciado pela experiência perceptiva dos
sujeitos que se embasam em um mesmo terreno comum de vida.
Ainda que a lavoura seja a mesma, a percepção corpo-espacial de André é única.
É evocativo que “since our abilities for action shape perception, which is how we
experience being-in-the-world, our abilities for symbolic action make us capable of, to
some degree, changing our world and what we are in that world”235 (DELANCEY,
2006, p.373). O protagonista é imaginativo, artístico, e condensa as poéticas dos cheiros
virulentos de cada um na casa. Sua revolta tem textura, ela aglomera-se entre as copas
“o mundo vivido é entendido primariamente como o mundo da percepção, que se revela como campo
comum de todas as experiências humanas possíveis” (YU, 2004, p.179, tradução livre).
235
“como nossas habilidades para ação moldam a percepção, que é como nós experienciamos ser-nomundo, nossas habilidades para ação simbólica fazem-nos capazes de, em certo grau, moldar nosso
mundo e o que somos nesse mundo” (DELANCEY, 2006, p.373, tradução livre).
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escuras do bosque, entrelaça-se nas folhas da serapilheira, fixa-se nos ruídos dos seus
pés no chão de madeira da casa velha ou é voluptuosa na ovelha de menino.
A percepção nunca se ausenta do espaço em que se aterra. Pela corporeidade
inerente de sua consciência, parte do horizonte telúrico de seu existir para efetivar
combustão criativa. Por meio de ações simbólicas, transforma tudo que penetra com seu
corpo físico ou imaginativo. Na casa velha, em comunhão incestuosa com Ana, o
protagonista confessa que:
sentindo meus pés descalços na umidade do assoalho senti também
meu corpo de repente obsceno, surgiu, virulento, um osso da minha
carne, eu tinha esporas nos meus calcanhares, que crista mais
sangüínea, que paixão desassombrada, que espasmos pressupostos!
(NASSAR, 1989, p.101).

Seu pé desnudo encosta e sente o úmido desejo do assoalho que percorre seu
corpo, arrepia seus pelos e evoca respostas corporais. Simultaneamente, seu corpo é
animalizado, ganha esporas, cristas e ossos expostos. Sua percepção transfigura-o da
mesma forma que o faz com o mundo vivido. Seu corpo é sanguíneo, vívido e espasma.
Transforma o espaço em que está em chama do seu ardor para potencializar sua própria
virulência.
Porquanto seu tato sinestésico embaralha-se, nascem imagens da obscenidade do
seu habitar. Na perspectiva de Merleau-Ponty, o corpo é aquilo que “nos une
diretamente às coisas por sua própria ontogênese, soldando um a outro os dois esboços
de que é feito, seus dois lábios: a massa sensível que ele é e a massa do sensível de onde
nasce por segregação, e à qual, como vidente, permanece aberto” (2014, p.132). No
centro de que substancializa sua revolta, embasa o lugar como maneira de clivar o
Topos paterno a alcançar sua própria ordem, com outras direções e sentidos.
Seu modo de ser-no-mundo é constituinte da pedra fundadora que transforma,
por meio da percepção, o Kenon. Relph situa que “home is not just the house you
happen to live in, it is not something that can be anywhere, that can be exchanged, but
an irreplaceable centre of significance”236 (1976, p.39). Por esta lógica, o fenômeno
experiencial do lar é um composto de realidade geográfica vivida pelo corpo em que os
significados emergem como transcendência à frieza do universo. Na Lavoura Arcaica,
como observa Mota,

“lar não é apenas a casa que acontece de você habitar, não é algo que pode estar em algum lugar, que
pode ser trocado, mas um centro irrevogável de significância” (RELPH, 1976, p.39, tradução livre).
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A casa tem as suas contiguidades, a extensão dos pastos da fazenda
(espaço de liberdade, mas também de trabalho), o bosque, onde os
irmãos trocavam seus códigos proibidos, e ainda mais importante,
suas subdivisões, em que a gravitação dos corpos também dará uma
outra temporalidade (2010, p.41).

Como o autor discorre, o movimento gravitacional dos corpos intensifica os
tempos do lar, cada espaço habitado é colonizado pelas sementes de intencionalidades
dos sujeitos e efetiva determinado projeto de lar. Galho direito ou esquerdo, ambos
impõem suas austeridades ou afetividades nos objetos, coisas e locais da lavoura. Como
previamente discorrido, são dois projetos diferentes de amor que corporificam as
separações e limites de cada parte da fazenda.
A gravitação de que trata Mota (2010) também pode ser evidenciada nos
vínculos de lugar que são ativados pelas ações dos sujeitos. Ao se juntarem em união
incestuosa, por exemplo, Ana e André consubstanciam o vínculo de sua sexualidade que
os projeta em direção ao próprio lugar. Eles situam, no tempo presente, um projeto de
obscenidades ao lavrar outro lar.
Outrossim, é relevante observar que há sempre ambivalência em seus modos de
vinculação. Conquanto são contraditórios na alquimia de seu fazer-lugar, os habitantes
da casa-tronco de Iohána, por meio dos encontros dinâmicos das danças-de-lugar,
mudam fluxos que expressam seus existires. Por meio da percepção advinda do
protagonista é possível evidenciar que cada traçado do fio do ser do Pai apresenta
fragilidades. Mesmo na pretensa calma da festa de sua páscoa, André evoca que:
foi no bosque atrás da casa, debaixo das árvores mais altas que
compunham com o sol o jogo alegre e suave de sombra e luz, depois
que o cheiro da carne assada já tinha se perdido entre as muitas folhas
das árvores mais copadas, foi então que se recolheu a toalha antes
estendida por cima da relva calma, e eu pude acompanhar assim
recolhido junto a um tronco mais distante os preparativos agitados
para a dança, os movimentos irrequietos daquele bando de moços e
moças, entre eles minhas irmãs com seu jeito de camponesas, nos seus
vestidos claros e leves (NASSAR, 1989, p.184).

No seu túmulo de folhas da relva, acompanha os preparativos, os transeuntes e
sente os cheiros das comidas sendo preparadas. O bosque evoca o recolhimento, como
confirma Dardel, “a floresta comunica ao espaço sua profundidade e seu silencio”
(2011, p.19). Entremeado das copas em que reverbera esse jogo alegre de chiaroscuro, a
tragédia mediterrânea começa a se montar. Cada palavra premeditada no pretérito
perfeito indica que essa seria a última festa que viria a acontecer na lavoura.
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Nesta mesma composição artística, seu fluxo de consciência indica o contraste
de luz e sombra que paira no horizonte. O volume das coisas é salientado, ganha
profundidade e materialidade. Seus sentimentos, mesmo recolhido junto ao tronco
surgem como a mirra de sua relação com o lugar. É seiva que corre por suas veias e
observa atentamente o bando de moças e moços, parentes, vizinhos e amigos, que,
naquele instante parecem celebrar seu retorno ou, em outras palavras, a pretensa
inevitabilidade de sua campesinidade.
Seus corpos que bailam pelos campos do quintal da sede animam o espaço da
lavoura. Naquele momento, suspiros de amores que nunca se concretizarão são jogados
pelos ares no embebedar do vinho trago da vila. Davidson e Milligan argumentam que
“place must be felt to make sense. This leads to our feeling that meaningful senses of
space emerge only via movements between people and places”237 (2004, p.524). Da
mesma maneira, os elos entre as pessoas que vivem na festa afloram na perspectiva que
André obtém sobre o lugar. O que ele vê, parte de seu corpo, do seu referencial pautado
em seus vínculos de lugar.
Se, conforme Casey, “a body is shaped by the places it has come to know and
that have come to it — come to take up residence in it”238 (2001, p.414), os sedimentos
da lavoura em André permitem-no sentir e projetar as direções das contiguidades em
que seu microcosmo emerge. Pela perspectiva Merleau-pontiana, a sugestão de Casey
(2001) é evocativa de uma habitar que gesta a profundidade do corpo, mas também
caracteriza o potencial criativo do lugar.
Hoyaux reafirma este ponto de vista ao afirmar discorre que “le lieu recouvre la
place de l’entité corporelle (étant disponible) ou charnelle (autre être-au-monde) auprès
de laquelle l’être-au-monde se projette dans sa préoccupation ou sa sollicitude”239(
2003, p.8). É por essa inseparabilidade de sua carnalidade intersubjetiva que realça sua
corporeidade subjetiva que a intencionalidade de seu viver evoca, em cada passo dos
parentes em festa, a constituição do mundo-vivido.
A compreensão de André da gestalt em que conforma a experiência estéticaafetiva de sua percepção do lugar firma um horizonte de existência em que existem
“o lugar precisa ser sentido para ter significado. Isso leva-nos ao sentimento de que os significados
relevantes de espaço emergem apenas pelos movimentos entre pessoas e lugares” (DAVIDSON;
MILLIGAN, 2004, p.524, tradução livre).
238
“O corpo é moldado pelos lugares que veio a conhecer e que vieram até ele – vieram a tomar
residência nele” (CASEY, 2001), p.414, tradução livre).
239
“o lugar recupera o local da entidade corporal (estando disponível) ou carnal (outro ser-no-mundo) por
meio do ser-no-mundo que se projeta em sua preocupação ou atenção” (HOYAUX, 2003, p.8, tradução
livre).
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cicatrizes carnais das opressões paternas. Cada fala dotada de cinismo, cada baba
sórdida que escorre de sua flor rubra é sintomática da corporeidade do lar vivido.
Expressa, em lasciva ira reprimida, que seu contato permanece não sendo com os
espaços do domínio do Pai, mas com a afetividade contida no bosque.
Conquanto é possível considerar que “the task of a phenomenological study of
the body is to bring out a level of experience where the experiencing subject can be said
to be its body”240 (HOFFMAN, 2006, p.253), tal experiência do protagonista se abre
para o entendimento o nível da materialidade de seus vínculos de lugar. Ao mesmo
tempo em que convoca a experiência poética de sua dança-de-lugar, também indica sua
inseparabilidade da realidade geográfica da natureza.
Seu corpo pulsa em desejos carnais, sente a terra e vê nos animais características
que os humanizam. Tudo que toca faz parte de si, adquire definição e toma parte da
proporção de sua at-homeness. É provocado pelo encontro porque, como escreve
Behnke, “it is through our constitutive complicity that a milieu of a specific structure is
disposed around us in a particular way; the phenomenal world would not be the same
without us”241 (2002, p.43). Se é mediado por gestalt, há um principio irrevogável de
reversibilidade que habita na maneira que o mundo fenomênico expressa o ser que o
habita por meio da dança-de-lugar.
A constituição do Topos aparentemente caótico de André é uma forma de trazer
ao mundo uma ordem onde possam aflorar sentimentos. Não há o que mais incomode o
protagonista que a austeridade desértica do Pai, que resseca seu corpo e apaga as
chamas do ardor doméstico que poderia vir a ser. Como coloca Klassen, há a
contradição de que “André é um personagem que busca o rompimento com a estrutura
gerada em tomo de sua raiz, mas não busca romper com as suas raízes: ele precisa de
um ponto para se fixar, ele precisa pertencer” (2002, p.24).
Ele vive essa angústia inerente que desdobra-se da ordem e prove tensões em seu
modo de ser. Decorre que, como ressalta Relph, “from the inside you experience a
place, are surrounded by it and part of it”242 (1976, p.49). Trepida intimamente no
âmago de André a dificuldade de aceitação das normas paternas que se contrapõem ao
“a tarefa de um estudo fenomenológico do corpo é trazer um grau de experiência onde o sujeito que o
experiência pode dizer que o sujeito é seu corpo” (HOFFMAN, 2006, p.253, tradução livre).
241
“É por meio de nossa cumplicidade constitutiva que o meio de uma estrutura específica é disposto ao
nosso entorno em um modo particular; o mundo fenomênico não seria o mesmo sem nós” (BEHNKE,
2002, p.43, tradução livre).
242
“De dentro, você experiencia o lugar, é cercado por ele e parte dele” (RELPH, 1976, p.49, tradução
livre).
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mesmo lugar em que situa seus vínculos que enraíza-o no lar. Ele é inexoravelmente
conectado à lavoura porque nasceu, viveu e sentiu cada canto dos seus domínios. Seu
corpo carrega consigo elementos constitutivos da residência habitada.
Na condição de que, na perspectiva de Almeida, “os lugares vividos são frutos
das relações tecidas entre os homens e o meio e os sentimentos de pertencimento”
(2003, p.73), pode-se extrair que somam-se dimensões de natureza, emoção, corpo e
moral na forma de André de vivenciar e se enraizar no Topos. Ainda que rejeite a ordem
de Iohána, ele pertence ao meio familiar. Infere-se que se as palavras do Pai são
sementes e o filho pródigo não é chão batido, elas germinam na percepção funesta do
protagonista.
Se “the aesthetic impulse appears even in the harshest settings”243 (TUAN, 1995,
p.122), é singular a maneira pela qual tanto Iohána quanto André produzem na lavoura
estéticas que tem similaridades na aparência, mas diferenças relevantes em seus cernes.
Em ambas vigora uma estética de natureza, de louvor à ciclicidade do tempo e ao amor.
A do patriarca considera que: “outros hão de colher do que semeamos hoje, estamos
colhendo por outro lado do que semearam antes de nós. É assim que o mundo caminha,
é esta a corrente da vida” (NASSAR, 1989, p.161). Já a lógica de André considera os
frutos dos prazeres carnais, partos do gozo corporal e da beleza lasciva de Schuda, de
Ana e mesmo da Mãe; seu ciclo é híbrido, logo, infértil244.
Na clivagem do seu modo de vida camponês, a vida comunitária também
estabelece direções e sentidos que afetam a experiência estética tanto da opressão
quanto da revolta. Carr é oportuno ao salientar que “as members of a community,
individuals participate in a temporality that reaches beyond their own experience,
extending into the past before their births and into the future after their death” 245 (2004,
p.10). O sermão do Pai é rico na imagética que evoca esse tempo que o precede e que
iria, teoricamente, ser continuado na lavra horizontal e vertical do tronco.

“o impulso estético aparece até nos mais duros ambientes” (TUAN, 1995, p.122, tradução livre).
É salutar que a origem da palavra híbrido advém de hýbris, termo grego atribuído ao orgulho ou
presunção contra a natureza ou à força divina. É crucial também que no uso hodierno da palavra refere-se
à cruzamentos genéticos entre animais que resultam em cria infértil, como as mulas, ou os ligres. Entre as
plantas as que advém de hibridismo também tendem a não serem capazes de produzir sementes,
necessitando de “mudas”. Em ambos casos são excepcionais quaisquer possibilidades de filhos férteis
que gerem especiação (MALLET, 2007).
245
“Como membros de uma comunidade, indivíduos participam de uma temporalidade que extrapola suas
próprias existências, se estendendo ao passado antes de seus nascimento e no future após suas mortes”
(CARR, 2004, p.10, tradução livre).
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No nexo camponês, cabe ao primogênito casar, estabelecer família e continuar
na terra de modo a expandir verticalmente o tronco, seguindo o nexo do pai-de-família
pretérito. Aos outros filhos resta a tarefa de lavrar horizontalmente, de encontrar esposas
fora do núcleo interno à fazenda e fundar outras famílias em outras terras, buscando
continuar a palavra também do patriarca anterior. Isso, para André, inviabiliza sua
permanência na lavoura e se soma para as razões de sua raiva. Ainda que partilhasse de
determinada topofília, sua permanência seria sempre condicionada a Pedro.
Esta relação de profundidade com o lugar estabelece palco para o conflito que é
travado entre os dois galhos da família. A revolta parte de não ser detentor efetivo do
próprio destino, de não portar as possibilidades de moldar o Topos. Porquanto tal
impotência opressora não pode ser expressa, ela é internalizada, agoniada por uma
ordem moral repressiva. Schrader contribui ao discorrer que:
It is human anxiety which motivates the repression of anger as well as
the transformation of it into hatred, hostility, and rage. If depression
represents the internalization of generalized anger, hostility represents
the outward expression of the same phenomenon246 (SCHRADER,
1973, p.347)

Tal angústia se converte na raiva em que André hostiliza o Pai em seu retorno,
na sua fuga e também na virulência com que enfrenta Ana na capela. Na dança-de-lugar
efetivada, a pressão angustiante se transmuta em encontro, na expressão de ódio que
vulgariza-se em cada palavra que o pródigo vocifera contra a irmã. Ele dessacraliza a
capela ao berrar: “não tenho culpa do meu delírio: uma conta do teu rosário para a
minha paixão, duas contas para os meus testículos, todas as contas deste cordão para os
meus olhos, dez terços bem rezados para o irmão acometido!” (NASSAR, 1989, p.136).
Da mesma forma que o Pai, opera uma estética cíclica e repressiva, que canaliza
sentimentos internalizados em algum tipo de hostilidade. Sua angustia toma dimensões
que pervertem o lugar e colocam em pauta espacialidades de tensão que intentam fazer
do Topos Chöra. Como Klassen aponta, “a ética de André também se instala por meio
da opressão: na lavoura arcaica, parece que a busca pela liberdade traz em si o germe da
opressão” (KLASSEN, 2002, p.70). O lugar do protagonista é, em si, um constante
embate rumo à contradição.

“É a angústia humana que motiva a repressão da raiva assim como a transformação dela em ódio,
hostilidade e fúria. Se a depressão representa a internalização da raiva generalizada, hostilidade representa
a expressão externalizante do mesmo fenômeno” (SCHRADER, 1973, p.347, tradução livre).
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Ela travessa pelos elos de campesinidade e pelos vínculos que o reúne no
enraizamento para alcançar, em verdade, formas de tentar roubar o cetro paterno. Tanto
ele quanto o Pai exercem poder por meio do falo e esse fenômeno corporifica a dor do
seio familiar. O lugar, que poderia ser conectado pelos elos de reciprocidade, passa a ser
progressivamente definido pela hýbris. Ainda que a intenção de André também seja a de
fundar uma ordem na qual os sujeitos possam exercer suas individualidades, há algo de
nefasto na forma como o faz.
Quais os limites para a busca irreverente pela liberdade? De acordo com
Buttimer, “we find ourselves entangled and often lost in the labyrinthine maze created
by ourselves, even with the noblest of intentions”247 (1993, p.213). Da mesma maneira,
André se desordena em sua revolta anárquica. Precisa de um solo, de um chão que guie
sua fúria. Ana, ventre e corpo-lugar feminino, oferece incialmente essa possibilidade
que, frustrada, o leva a fugir da lavoura.
É tensa também sua tristeza, sua dor pela paixão rejeitada, em que, abandonado
pela irmã, lamuria “Prosternado à porta da capela, meu dorso curvo, o rosto colado na
terra, minha nuca debaixo de um céu escuro, pela primeira vez eu me senti sozinho
neste mundo” (NASSAR, 1989, p.141). Recorre ao telúrico, à natureza primal dessa
lavoura para tentar obter respostas para sua solidão, prostra-se com o rosto no chão,
lágrimas ao céu. Sua solidão não é somente pelo prazer sexual, mas por ter perdido um
pedaço da confidência do galho torto, do esquerdo da casa-tronco.
Se, como aponta Souza, “André quer construir a própria catedral e criar as
próprias leis. Não só diferenciando das leis impostas pelo pai, mas, sobretudo,
contradizendo-as” (2012, p.58), sua angústia está justamente no proverbial desacato não
levado às últimas consequências. Seria necessário fertilizar o ódio rumo a uma athomeness genuinamente perversa às ordens de Iohána.
A dança-de-lugar projeta um contra o outro, impele pai contra filho em embate
implícito decorrente do movimento e encontro. Este turbulento debate é pautado e
centrado na campesinidade de que ambos partem; dessa relação com o meio em que a
realidade geográfica medida as imagens de suas consciências. É importante ressaltar
que, como assinala Tuan,
Those who insist that traditional or ethnic culture be made the basis of
a people’s self-esteem do have, of course, a point, for there is little
“nós nos encontramos emaranhados e normalmente perdidos no labirinto criado por nós, mesmo com
as mais nobres das intenções” (BUTTIMER, 1993, p.213, tradução livre).
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doubt that both are more easily acquired there. All too often forgotten,
however, is that all cultures have weakness, the most obvious of
which is that they necessarily confine248 (2012a, p.140).

A própria reciprocidade que deveria fortalecer os vínculos comunitários é a fonte
do nêmeses que virá a desafiá-la, potencialmente desconstruindo-a e redefinido a ordem
do lugar. Na condição de ser-no-mundo, ambos são sujeitos que habitam o lugar em
uma relação recíproca mediada pelo mundo, mas com intencionalidades que opressivas
que leva-os à hýbris e pathos. Deste modo, como o lugar e o sujeito se introjetam em
relação dialética? De que formas manifestam-se as danças-de-lugar em relação à
geograficidade do modo de vida? Onde fixam-se as angústias e vontades dos sujeitos da
lavoura?
4.2 – Confissões das paredes e cestos de roupas sujas: dialéticas sujeito-lugar no
existir da lavoura
Cada partícula da intencionalidade humana habita o espaço e o dota de
significado ou sentido, provê direção para seu nexo. Ao mesmo tempo, a espacialidade
retorna o sentido ao humano. A realidade geográfica, como aponta Dardel (2011), não é
um todo indiferente, mas uma potencialidade que é explorada pelo ser-no-mundo e que
também interfere ao seu modo de expressar sua existência.
Ainda em perspectiva materialista-histórica-dialética, Cosgrove aponta que para
os humanos, “não há um mundo natural que exista para si mesmo, ou, pelo menos, se a
ideia é pensada, nosso entendimento desse mundo é mediado pela consciência de que,
dessa forma, transformamo-lo em resultado da cultura” (2012, p.106). O sujeito vive as
geografias relacionais de sua situação e é levado pela consciência, manifesta em suas
(imagin)ações, à transcendência da materialidade inexorável do universo.
Por esta razão, o processo de significação da Chöra e do Topos é, desde os
gregos visto com significativa importância e corporificava-se também em ideais
divinos, como em Apollo e Dionísio (CASEY, 1998). O espaço provoca, clama pela
intencionalidade do ser para-si que evoca imagens e modifica os componentes que
moldam a realidade.

“Aqueles que insistem que a cultura étnica ou tradicional eram a base da autoestima e de um povo tem,
obviamente, um argumento, pois não há dúvida de que ambas são mais facilmente adquiridas neste
contexto. O que é muito esquecido, porém, é que todas as culturas têm fraquezas, a mais óbvias das quais
é que necessariamente são confinantes” (TUAN, 2012a, p.140, tradução livre).
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Na lavoura, a imaginação delirante e lasciva de André recria em cada parcela e
segmento do lar outras formas de sentir suas geograficidades. Desafia qualquer noção
de espaço inerte, irreverência os ordenamentos paternos e se apropria da ciclicidade da
natureza, cria, a seu próprio modo, o cultivo do ser. Lavra as sementes-palavras visando
apresentar outro cosmo possível, ainda que anárquico e tenso.
Por meio das metáforas bíblicas e da natureza “cada partícula de Lavoura
Arcaica, cada átomo da linguagem, está contagiada de voltagem poética” (MOTA,
2010, p.22). A mente de itinerários obscenos do protagonista-narrador não consegue
dissociar das espacialidades das características que compõem os seres humanos. Seu
pensamento é uma revolta contra qualquer simplificação sistematizadora.
Na condição de ser desejante e ativo no mundo, obtém júbilo na profusão do
sentir carnal. É capaz de produzir imagens poéticas e fazer tremer as urdiduras do galho
direito do tronco. Ainda que vinculado ao lugar, intenta vislumbrar outras emancipações
rumo à possibilidade de extrair de sua relação corporificada aquilo que realmente é.
Como relata ao irmão, nas noites febris de seu adolescer, fugia para o prostíbulo e
era refocilando ali que eu largava minha peçonha, esse visgo tão
recôndito, essa gema de sopro ázimo de tão sorvido, mas jamais
vislumbrei pelas portas e janelas, espiando com afinco através das
cortinas de pingentes e da luz vermelha dos abajures, o sal, a hóstia, o
amor da nossa Catedral! (NASSAR, 1989, p.72)

A busca de sua Catedral desdobra-se dessa incessante procura por um princípio
efetivo de verdade. Manifesta que sua peçonha sórdida em que a carnalidade de seu
corpo e mundo se conglomeram no sal do seu suor voluptuoso. O quarto do bordel arde
em uma concepção i-munda de amor, que desafia a passionalidade paterna e surpreende
a Gestalt do lugar. Pelas portas e janelas, André vislumbra com afinco a corporeidade
da Chöra e relaciona-a à at-homeness do lavrar.
Na perspectiva do fenomenólogo chinês Cheung (2004), as janelas derivam das
portas, suas funções são abrir e fechar experiências de lugar. O autor, por meio do
referencial de Bachelard e Merleau-Ponty, considera que “windows, like doors, are
openings on the walls. The apparent difference is that: whereas we move in and out of
the door in body, we use eye-sight to look into or watch out of the window”249
(CHEUNG, 2004, p.259). O rejeitar vislumbrar – por meio das portas e janelas –
“janelas, como portas, são aberturas nas paredes. A aparente diferença é que: onde nós movemos para
fora e dentro pelo corpo na porta, nós usamos a visão para olhar dentro ou observar para fora da janela”
(CHEUNG, 2004, p.259, tradução livre).
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durante suas fugas voluptuosas ao bordel manifesta a corporeidade de seu grito
inarticulado de revolta. Os objetos sexuais no prostíbulo provocam seu órgão rubro na
condição de que as portas e janelas tomam dimensão obscena.
Em cada uma dessas suas pequenas fugas solitárias manifestava a travessia de
seu adolescer que travava espacialidades progressivamente densas. Como já disposto, é
por meio das portas e janelas que vislumbra as separações entre os mundos. Compõem
aspecto central da cenografia de sua irreverência de espacialidade intensa. Tanto em sua
partida e retorno, são transições necessárias de seu trajeto que não se separa da base de
lugar a que se referencia.
Como pondera Cheung, “doors and windows therefore define the inside and the
outside of our existential spatiality. They separate and at the same time connect our
spatial lifeworld”250 (2004, p.254). Na condição de mediações fundamentais da
geograficidade, as portas e janelas separam o mundo interno e externo aos desígnios das
cercas do patriarca. Ao mesmo tempo, conectam-no à Chöra pela perspectiva de que ela
é ponto de partida comparativo ao lar.
Esta relação é salientada em particular na segunda metade da narrativa; O
Retorno. Neste nexo, no abrir a porteira ao retornar junto a Pedro, André descreve que
“quando chegamos, a fazenda dormia num silêncio recluso, a casa estava em luto, as
luzes apagadas, salvo a clareira pálida no pátio dos fundos que se devia à expansão da
luz da copa, pois a família se encontrava ainda em volta da mesa” (NASSAR, 1989,
p.147-148). Da vinda da estrada e da vila, sua chegada denota o silêncio dos sermões
paternos no campo interno da lavoura.
O retorno de André denota que não são apenas as pessoas, mas o próprio lugar
que estava em luto. Confome Shaw considera que a “darkness in the home contributes
to emergence of home as either safe or dangerous through the power operated over its
control”251 (SHAW, 2014, p.586), a pálida clareira que se expande pela luz da copa
dimensiona o controle da luz doméstica efetivada pelo pai. No lar em que transcorrem
seus sentidos, as luzes apagadas são perceptíveis pelas janelas.
Por essa lógica, as janelas permitem ao externo espiar aquilo que é interno. A
chegada deles na casa simboliza um retorno ao Topos em que habitam, à transcendência
da materialidade pela observação dos signos visuais captados pela percepção do silêncio
“portas e janelas então definem o dentro e o fora de nossa espacialidade existencial. Elas separam e ao
mesmo tempo conectam nosso mundo vivido espacial” (CHEUNG, 2004, p.259, tradução livre).
251
“escuridão no lar contribui para a emergência dele como perigoso ou seguro por meio do poder
operado sob seu controle” (SHAW, 2014, p.586, tradução livre).
250

192

recluso. Aparenta que o lugar não os esperava, pois as luzes estavam apagadas. Parece
que o próprio lugar havia perdido as esperanças do retorno dos sujeitos e dormia,
recluso.
Na condição de que “the door does not necessarily have the positive images. It
can be the door of rejection, fear, anxiety and hatred”252 (CHEUNG, 2004, p.256), é
significativo a maneira pouco calorosa em que se manifestam os primeiros contornos do
retorno do filho pródigo. É como se a lavoura ganhasse vida e soubesse do mau
presságio que se aproximava. As portas, como seus braços receptivos e transicionais,
refletem essa amálgama de sentimentos que são desdobramentos da potencialidade
intencional do habitar humano.
É relevante a reconstituição de André “e assim que meu irmão abriu a porta, o
ruído de um garfo repousando no prato, seguido, embora abafado, de um murmúrio
intenso, precedeu a expectativa angustiante que se instalou na casa inteira” (NASSAR,
1989, p.147). Pela porta, transitam de um ambiente em que a externalidade aparentava o
sono profundo e transformam a situação. O garfo repousa, o murmúrio levanta, a
expectativa toma o lar. Na dança-de-lugar a ocorrer, cada ação revela disposições de
movimento manifestas pelo encontro e, nesse instante, a travessia da porta não permite
que as coisas se sedimentem, que haja repouso.
O fenômeno do abrir impossibilita a manutenção de dado horizonte, instabiliza o
lugar e provoca reação por parte dos corpo-sujeitos que habitam-no. De acordo com
Lang, “doors call me to an intimate enclosure when life's struggles become too
demanding and embrace me in conviviality and familiarity, protecting me from the
elements, the dangerous wilds, or the anonymous. Through doors, the world comes to
meet me”253 (1985, p.205). Da mesma maneira, a porta que Pedro abre anuncia a
chegada, ela separa o interno e o externo de modo a criar basilar nexo transicional da
relação mundo-lugar.
Indicava que sua busca, na condição de emissário do Pai havia terminado. Ao
emergir do mundo da vila, trazia em mãos a ovelha desgarrada, que confusa e enferma
havia fugido do bando. Havia-se assegurado, portanto, a união e o amor (no sentido do
galho direito) da família. Quando entra é como se por um instante o tempo fosse
“a porta não necessariamente tem imagens positivas. Pode ser a porta da rejeição, medo, angústia e
ódio” (CHENG, 2004, p.256, tradução livre).
253
“portas chamam-me para um enclausuramento íntimo quando as dificuldades da vida se tornam muito
demandantes e abraça-me em convivência e familiaridade, me protegendo dos elementos, dos campos
selvagens, ou do anônimo. Pelas portas, o mundo vem me visitar” (LANG, 1985, p.205, tradução livre).
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congelado. Até o talher que encosta no prato parece evocar uma movimentação de
espanto. O cenário que é evocado, conclama às irmãs a prepararem a casa para receber
novamente André, o irmão abatido.
Intricado nessa dinâmica é da recepção, é salutar que “enquanto Rosa, a mais
velha das mulheres, encostava por fora a porta, fui alertado por ela de que eu não tinha
mais que cinco minutos para me mostrar de novo aos olhos da família” (NASSAR,
1989, p.152). Mostrar-se aos olhos da família significa prosear com o patriarca à mesa
de sermões. A irmã encosta a porta para proteger temporariamente André das
intempéries que viriam no seu reencontro ao Pai.
Lang é oportuno ao destacar que “the door is the access to the other, the site of
human meeting, the place of dialogue, of judgment. The door is radically
intersubjective, for it shelters the revelation of self and other” (1985, p.212)254. Ao
encosta-la sutilmente, Rosa separa o irmão do grupo para que possa tomar o fôlego
necessário para reentrar ao Topos paterno. Ao atravessar novamente a porta, André terá
que lidar com o julgamento de Iohána.
Também quando deixa suas coisas no seu quarto revela que “Assustado com o
ânimo quente que tomou os fundos da casa de repente, se alastrando com rapidez pelos
nervos das paredes, com vozes, risos e soluços se misturando, me levantei atordoado
para encostar a porta” (NASSAR, 1989, p.149). Ele usa a porta, como elemento
fenomênico transicional, para separar-se temporariamente do júbilo que não reflete seus
sentimentos. Para ele o lugar permanece sombrio, marcado pela presença do tronco do
Avô.
Ele encosta a porta para não se sobrecarregar com a at-homeness provocada
pelos vizinhos e amigos que se aproximam para preparar sua páscoa. Na concepção de
Lang, “the door is the incarnation of my experience of transition, animating in a visible
manner the dialectic of inside and outside, fundamentally presenting either a welcoming
or rejecting face. The door is one of the expressive habitations of human experience” 255
(1985, p.204). A rejeição ensaiada no ato de encostar a porta para evitar os ânimos
expressa sua insatisfação com a situação de ovelha desgarrada que retorna ao rebanho.
Seria, a seu modo pessoal, sinal de sua derrota, da falha em fundar outra catedral.
“a porta é o acesso ao outro, o local da reunião humana, um lugar de diálogo, de julgamento. A porta é
radicalmente intersubjetiva, porque ela guarda a revelação do eu e do outro” (LANG, 1985, p.212,
tradução livre).
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“a porta é a encarnação de minha experiência de transição, animando de modo visível a dialética do
dentro e fora, fundamentalmente preservando uma face de acolhimento ou rejeição. A porta é uma das
mais expressivas habitações da experiência humana” (LANG, 1985, p.204, tradução livre).
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Se portas e janelas efetivam transições, separam ou aconchegam, elas indicam
certa organicidade de lugar. Um ordenamento nativo em que a geograficidade primal
clama pela separação entre interno e externo. As portas se fecham para os mundos que
nos incomodam ou que não cabem. Quando André se levanta atordoado porque sua arte
é a da construção e subversão, da criação que transcende o mundo da lavoura, ainda que
se inicie nele.
Contudo, ele não consegue conter o fluxo que decorre no destino narrativo do
romance. Mesmo as separações construídas pelos humanos não são suficientes para a
inexorabilidade dos caminhos do devir. Na composição da sinfonia do universo, em que
Topos e Chöra são as partículas de ordenamento em horizonte ou lugar, a existência
dificulta a separação efetiva entre o que está dentro ou fora do lugar. Entre o sujeito que
percebe e o estrato onde a vida se efetiva, as experiencia mistura e denota situações em
que a dança-no-lugar denota o emergir e imergir do ser-no-mundo.
Decorre que a lógica do Pai soma família-terra-trabalho sob a lógica camponesa
e para isso separa os três mundos que marcam a obra (lavoura, vila, estrada). Contudo,
o trajeto de André desafia tal nexo porque captura as especificidades e não se livra do
lavrar que permanece em seu corpo. A chegada de Pedro, desde o momento em que
bate à porta do quarto de pensão, já carrega consigo brisas mediterrâneas que invadem o
esconderijo do pródigo. Ao mesmo tempo, ele reage, embebedando o irmão com o
vinho da vila, carregado de dimensões da carnalidade do i-mundo. É relevante quando
André discerne que, na chegada do primogênito,
fui logo depois, generoso e com algum escárnio, pôr também entre
suas mãos um soberbo copo de vinho; e enquanto uma brisa
impertinente estufava as cortinas de renda grossa, que desenhava na
meia altura dois anjos galgando nuvens, soprando tranqüilos clarins de
bochechas infladas, me larguei na beira da cama, os olhos baixos, dois
bagaços, e foram seus olhos plenos de luz em cima de mim, não tenho
dúvida, que me fizeram envenenado (NASSAR, 1989, p.15).

O vento que entra pelas frestas da janela ocupa o quarto e parece tomar a
proporção das temporalidades dos sermões. Vem de fora, de um espaço que remonta às
brisas suaves do bosque da fazenda, mas que também carrega consigo a força fálica do
discurso paterno. As lufadas dos dois anjos galgando nuvens somam o imaginário de
André à corporeidade do lugar em que manifesta seu escapismo.
Seus olhos soturnos, bagaços, se contrapõem à pretensa luz doméstica manifesta
nos olhos de Pedro. No encontro que é promovido, a força do Pai surge como potência
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que evoca em André os sentimentos relativos à lavra do lugar de origem. Imagens da
fazenda vão surgindo no contorno de seu itinerário-narrativo que compõe a cenografia
que guiará seu fluxo de consciência.
Conforme Brown e Perkins apontam, “places are experienced as an extension of
the self”256 (BROWN; PERKINS, 1992, p.282). Como fenômeno experiencial, André
vive a lavoura, l(ug)ar, como continuidade e parte integral de quem é; a incluir a
opressão angustiante e também seu processo de individuação. Ocorre porque habita uma
possibilidade de transcendência em que pode ser mais que o corpo, estende-se para a
carnalidade do mundo em que ordena.
Ainda que mediada por dimensões do intersubjetivo, a experiência fenomênica
do lugar é tomada pela intencionalidade como maneira de compreender sua
profundidade no mundo. Relph afirma que “a place is not just the ‘where’ of something;
it is the location plus everything that occupies that location seen as an integrated and
meaningful phenomenon”257 (1976, p.2). Por essa racionalidade é uma experiência
incorporada que efetiva-se em diversas ordens e necessariamente perpassa pela
consciência de existir em algum lugar. Quando André soma, imaginariamente ou não,
as características humanas com as do ambiente evocam sua consciência de lugar
localizada que percebe e sente.
Na espacialidade que se conforma pelos clarins que envenenam desenham-se
percursos de intimidades em que o lugar, confidente primeiro, também é fruto de cada
fôlego que sente o corpo. Os corpos fundem-se em uma profusão poética que confunde
Chöra e Topos, em que ora o espaço do Pai, ora da Mãe (o galho esquerdo?) se
comportam numa mesma imediação. Nesta mesma condição é irrevogável refletir que,
como pondera Seamon,
Dwelling incorporates at-homeness and extends to other themes: the
quality of environment and place that sustains or hinders a home, the
manner by which people might better treat the Earth and land, the
responsibility of the individual for himself and others258 (1979, p.92).

Habitar, ainda que na perspectiva de Seamon (1979; 1985; 2014) seja um ideal
ético, também deve comportar as contradições dos humanos que nele existem. As
“Lugares são experienciados como uma extensão do eu” (BROWN; PERKINS, 1992, p.282, tradução
livre).
257
“um lugar não é somente o ‘onde’ de algo; é a localização mais tudo aquilo que ocupa aquela
localização visto como um fenômeno significativo e integrado” (RELPH, 1976, p.2, tradução livre).
258
“Habitar incorpora at-homeness e se estende para outros temas: qualidade do meio e o lugar que
sustenta ou ameaça uma casa, a maneira pela qual as pessoas podem tratar melhor a terra e a Terra, a
responsabilidade do indivíduo por si e os outros.” (SEAMON, 1979, p.92, tradução livre).
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ambivalências de um ser como André desvelam condições em que a angústia revela as
expressividades da carnalidade do mundo e dos homens. Viver o lugar é sentir a brisa
firme, o fluxo do vir-a-ser e fixar-se á teluridade da existência. É, como coloca
Dardel (2011), derivar e agir na realidade geográfica que evoca a presença humana.
Na medida em que esse processo sujeito-lugar se arquiteta o habitar adensa-se
com os sentimentos, emoções e projetos de existência das consciências. É significativo
a forma como os corredores-meandros da lavoura são labirintos por onde fluem as
confusões opressivas do lar. André é efervescente ao destacar que “Pedro, tinha
corredores confusos a nossa casa, mas era assim que ele queria as coisas, ferir as mãos
da família com pedras rústicas, raspar nosso sangue como se raspa uma rocha de
calcário, mas alguma vez te ocorreu?” (NASSAR, 1989, p.42).
Por meio da gestalt em que se sobrepõem, cada parede de pedras rústicas é
também manifestação do poder do patriarca. O concreto que alicerça a casa é o sangue
dos filhos, que vaza pela lavra e pela mesa de sermões. O lugar conforma-se junto ao
sujeito que a ele confere textura, emana nas rugosidades a intimidade relacional com o
ser que conscientemente transforma-o na condição de maestro da dança-de-lugar.
Fabrica pela ordem a at-homeness que angustia André.
As texturas de lugar, como afirmam Adams, Hoescher e Till (2001) se referem à
somatória de gestalt, fluxos e atos comunicativos que em múltiplos contextos criam e
são constituídas pelo habitar. Da mesma forma, na profundidade do âmago
intersubjetivo manifesto na lavoura, as paredes confessam texturas que expressam a
imposição da tradição por meio da virilidade paterna. A revolta de André é da mesma
forma virulenta porque necessita de se contrapor ao sangue que é raspado pela vida
cotidiana de repouso forçado pela ordem e angústia.
Como os autores propõem, “a place's texture thus calls direct attention to the
paradoxical nature of place. Although we may think of texture as a superficial layer,
only skin deep, its distinctive qualities may be profound”259 (ADAMS; HOELSCHER;
TILL, 2001, p.xiii). É na substancialidade da gestalt em devir que a textura indica
potencial de horizonte geográfico em que todo canto do lugar pode ser habitado e
transformado em situação que vincula os sujeitos.

“A textura de um lugar, logo, chama atenção direta à natureza paradoxal do lugar. Mesmo que nós
possamos pensar de textura como uma camada superficial, apenas na finura da pele, suas características
distintas podem ser profundas” (ADAMS; HOELSCHER; TILL, 2001, p.xiii, tradução livre).
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Os corredores confusos são sintomas dos sermões do Pai, marcados pelos
enxertos de várias geografias, em que a intenção de ordem era alcançada por meio de
medo e assertividade. As paredes rochosas padecem das incertezas virulentas do Pai,
que transmutam sua angústia pessoal em vontade de controle que, por sua vez, adquiria
textura e densidade no lugar.
Souza pondera que “a suposta atmosfera harmônica dessa família encobria
desejos, vontades, dores e solidão. O discurso do pai não alcançava a família” (2012,
p.53). Cada silêncio evoca uma internalização corporal das imposições manifestas no
lugar. André, que carrega o demônio no corpo, tem o lugar como cicatriz-fissura que
espacializa no seu modo de ser e lidar com o Topos paterno, onde sente proximidades
relevantes com a Chöra. É relevante o desabafo enfurecido do pródigo a Pedro, em que
berra,
cansado de tanta lamúria, de tanto pranto e ranger de dentes, e
ostentando os pêlos do peito e os pêlos dos braços, vá depois disso
direto ao roupeiro, corra ligeiro suas portas e procure os velhos lençóis
de linho ali guardados com tanta aplicação, e fique atento, fique
atento, você verá então que esses lençóis, até eles, como tudo em
nossa casa, até esses panos tão bem lavados, alvos e dobrados, tudo,
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, mas era assim que
ele os começava sempre, era essa a sua palavra angular (NASSAR,
1989, p.41).

O lugar incorpora os sujeitos da mesma maneira como se impregna do Pai que
atua como força ordenante. A palavra angular do patriarca consome os desígnios dos
lençóis, das penas de linho alvos e lavados. Cada gaveta do roupeiro esconde vontades
de ordem do Topos erguido sob os ossos do Avô. A figura do Pai se mistura aos objetos
e à geograficidade do lugar, de modo em que se instala uma relação fundamental de
reversibilidade. A relação dele com as coisas em que habita retrata uma concepção de
junção entre sua percepção e os objetos percebidos.
De acordo com Merleau-Ponty “o mundo e eu somos um no outro, e do
percipere ao percipi não há anterioridade, mas simultaneidade ou mesmo atraso” (2014,
p.121), visto que o corpo que sente atua de modo a progressivamente se incorporar no
mundo por meio dos lugares. Da mesma forma, como situado em realidade geográfica,
o lugar também se projeta rumo a ele, em uma espiral complexa que denota poiésis
interconectada a ergon.
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Nesta perspectiva, é singular o ponderamento de Relph de que “someone who
does experience a place from the attitude of existential insideness is part of that place
and it is part of him”260 (RELPH, 1976, p.55). É por viver o lugar em sua intensidade
existencial que André consegue sentir cada sedimento do Pai, tudo que se impregna da
palavra dela. Como já ressaltado, os pesados sermões da família, como pondera o filho
pródigo, se faziam ecoar nas tábuas da casa. A vontade do patriarca, destarte, introjetava
ordem e angústia definidoras da dança-de-lugar.
Guardados com tanta aplicação, os lençóis desdobram os sentidos da força
fálica que denota os contornos do Topos imposto. A casa ativa os vínculos que
conformam vontades que transbordam na subjetividade densa do Pai, que é a
continuidade vertical do tronco do Avô. Sua temporalidade dita o tempo do lar, mas ao
mesmo tempo está impregnado pelo tempo da própria natureza do horizonte que o
cerca, tudo precisa começar e terminar do mesmo modo. É o mesmo ciclo das estações,
lufadas, chuvas e vida na lavoura que emerge no modo de ser do Pai. Neste sentido, é
fundamental a consideração de Merleau-Ponty de que em uma fenomenologia
existencialista,
o que nos importa é precisamente saber o sentido de ser do mundo; a
esse propósito nada devemos pressupor, nem a idéia ingênua do ser
em si, nem a idéia correlata de um ser de representação, de um ser
para a consciência, de um ser para o homem: todas essas são noções
que devemos repensar a respeito de nossa experiência do mundo, ao
mesmo tempo que pensamos o ser do mundo (2014, p.18).

É por ser-no-mundo e também ser do mundo que é impossível não ser afetado
pelas espacialidades primais do cotidiano. O sujeito, seja o patriarca ou André, mais que
representar ou ter consciência, é ativo em sua poéisis. Nessa relação que emerge da
profundidade reativa à Terra, a percepção constrói direção e sentido corporais para o
lugar, tornando ele tanto potencial abrasivo quanto forma de reunir objetos perceptivos
da experiência de mundo.
Por meio do quale visual da gestalt (MERLEAU-PONTY, 2012; 2013) faz-se a
presença daquilo que o ser não é, mas daquilo que plenamente existe. Portanto, é
necessária a compreensão de que o lugar é fenômeno referente à indivisibilidade do
sujeito que faz dele lugar. A virtualidade efetiva do existir, segundo Merleau-Ponty,
desdobra-se desse quale “porque, como textura, é a concreção de uma universal
“Alguém que experiencia um lugar pela atitude de internalidade existencial é parte daquele lugar como
o lugar é parte dele” (RELPH, 1976, p.55, tradução livre).
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visibilidade de um único Espaço que separa e reúne, que sustenta toda coesão (inclusive
a do passado e do futuro, já que ela não existiria se eles não fizessem parte do mesmo
Espaço)” (2013, pp.52-53). Nesta perspectiva, o sentimento fundante de André de que
as palavras angulares do Pai enfurnavam-no, que envenenavam cada lençol da casa,
toma sentido na medida em que a lavoura desdobra dimensões intersubjetivas que
encarnam os sujeitos que nela vivem.
A visibilidade inerente à gestalt totaliza os sentidos e reúne, de um só lance,
sujeito e lugar como fenômeno ativo da experiência humana. É salutar a consideração
de Seamon de que “phenomenologically, place is not the physical environment separate
from people associated with it but, rather, the indivisible, normally unnoticed
phenomenon of person-or-people-experiencing-place”261 (2014, p.11). A mesa dos
sermões que corporifica o tronco familiar é significante dessa lógica. Assim como o fato
de que com a fuga de André não são as pessoas, mas o próprio lugar que agoniza; o Pai
conclama que “Abençoado o dia da tua volta! Nossa casa agonizava, meu filho, mas
agora já se enche de novo de alegria!” (NASSAR, 1989, p.149).
Na condição de componente intersubjetivo, a casa também sente a ausência do
filho pródigo porque ele também fazia parte de sua definição e sentido. Como Corrêa da
Silva escreve, “o ser produz o lugar e é produzido por ele” (SILVA, 1986, p.98), em
uma profusão de sentidos na qual ambos se confundem. Na condição de tronco que
perpassa a existência de suas campesinidades, o lugar evoca as percepções, mas também
é o ponto inicial por onde estão seus referenciais.
A reversibilidade inerente ao modo como se entrelaçam o ser e o lugar na
lavoura perpassa os sentidos. É evidente, como discorre Morris que a “perception is
inherently situational and active, perceiver and perceived cross and infiltrate each other,
and this crossing already constitutes a field of perception in which the perceived already
has a meaning for the perceiver”262 (2004, pp.22-23). Há nas camadas de sedimentos
que dançam no lugar, fragmentos daqueles que o habitam e habitaram, somam-se
diferentes temporalidades dos sujeitos que nele projetaram suas intencionalidades.
Os componentes atávicos do existir do Pai, de André, Pedro ou mesmo da Mãe
ou Ana se misturam em cada tecido que fixa-se nas gavetas. No lugar que foi produzido
“fenomenologicamente, lugar não é o ambiente físico separado das pessoas associadas a ele, mas, em
verdade, o indivisível, normalmente não percebido fenômeno de pessoa-ou-pessoas-experienciandolugar” (SEAMON, 2014, p.11, tradução livre).
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“percepção é inerentemente situacional e ativa, quem percebe e aquilo que é percebido se cruzam e
infiltram um ao outro, e esse cruzamento já constitui um campo de percepção em que que o percebido já
tem um sentido para aquele que o percebe” (MORRIS, 2004, pp.22-23, tradução livre).
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e que mantém os nexos do Avô, todos situam-se na condição de serem afetados por seu
entorno, ao mesmo tempo em que mutacionam por meio da experiência o fenômeno do
lugar. É neste caminho que André desabafa que:
era esse velho asceta, esse lavrador fenado de longa estirpe que na
modorra das tardes antigas guardava seu sono desidratado nas
canastras e nas gavetas tão bem forradas das nossas cômodas, ele que
não se permitia mais que o mistério suave e lírico, nas noites mais
quentes, mais úmidas, de trazer, preso à lapela, um jasmim
rememorado e onírico, era ele a direção dos nossos passos em
conjunto, sempre ele, Pedro, sempre ele naquele silêncio de
cristaleiras, naquela perdição de corredores, nos fazendo esconder os
medos de meninos detrás das portas, ele não nos permitindo, senão em
haustos contidos, sorver o perfume mortuário das nossas dores que
exalava das suas solenes andanças (NASSAR, 1989, p.44-45).

O silêncio de cristaleiras a que descreve o protagonista ecoa pelos corredores
confusos da casa. Sua presença, mesmo quando ausente de vida, permanece como
componente da coerção de medos que não conseguem ser travados pelas portas que
fecham. Continuava na casa de Iohána, como parte do lugar, incorporado em cada
tecido que forra as cômodas e camas. O eu de todos que habitam a lavoura é clivado
pelos mistérios desse memento mori que transcende a concretude das relações e ascende
rumo ao próprio existir do lugar.
Da mesma forma que “there is no place without self; and no self without
place”263 (CASEY, 2001, p.406), não há como pensar a lavoura sem a dimensão
subjetiva da percepção de André que vislumbra as perdições de corredores em que o
fantasma do Avô permanece. Cada noite soturna desdobra a força do mistério
existencial decorrente do antigo patriarca. Sua figura e a perspectiva do l(ug)ar de
André somam-se em densa poética de direção que expressa o sentido do lugar.
Nesta espacialidade que se conforma pela perdição dos corredores, os sujeitos se
corporificam nas paredes tesas da casa. Na condição que “sense of place involves a
personal orientation toward place, in which one's understandings of place and one's
feelings about place become fused in the context of environmental meaning”264
(HUMMON, 1992, p.262), a direção e o sentido que expressam relação sujeito-lugar é
sempre intensa.

“Não existe lugar sem ‘eu’; e não há ‘eu’ sem lugar” (CASEY, 2001, p.406, tradução livre).
“sentido de lugar envolve uma orientação pessoal em direção ao lugar, em que o entendimento de
alguém acerca do lugar e o sentimento dessa pessoa acerca do lugar se fundem no contexto do sentido
ambiental” (HUMMON, 1992, p.262, tradução livre).
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É salutar que “one of Merleau-Ponty's most typical strategies consists of
identifying traditional dualisms and rejecting both ready-made alternatives in order to
propose an entirely different account” (BEHNKE, 2002, p.36)265. Tal abordagem é que
sugere fugir da concepção de dialética sujeito-mundo com o lugar como síntese, como
proposta previamente por Holzer (2014). Isso resulta em ascender rumo à possibilidade
interpretativa do sujeito-lugar com vias da reversibilidade que se manifesta no mundo,
formando uma relação ampla em que a síntese, antítese e tese são reversíveis.
Mediados pelo mundo, que por sua vez é vivido pela corporeidade, os sujeitos
estão situados em uma relação dialética sujeito-lugar. Sentimentos, nexos,
compreensões se aprofundam na realidade geográfica em que define-se a maneira por
onde emerge a potência relacional do próprio fenômeno indivisível de lugar. Da mesma
forma em que os sujeitos lavram a definição do seu lugar, o lugar costura os sujeitos
rumo a seus sentidos, à identificação de quem são: do seu eu. Vide o processo exposto
na figura 11.

Figura 11: Dinâmica da dialética sujeito-lugar.
Autoria; Organização: SOUZA JR, C. R. B. (2017).

É processo ativo recorrente da situação do ser-no-mundo que necessariamente se
encontra em cosmo espacial, buscando nele sentido, direção e significado. Ao mesmo
tempo, forma um sistema delicado de retroalimentação variável, em que as condições
podem ora priorizar que o sujeito determine nexos do lugar, ora que o lugar indique as
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Uma das estratégias mais típicas de Merleau-Ponty consiste em identificar dualismos tradicionais e
rejeitar ambas alternativas prontas para efetivamente propor um ponto de vista significativamente
diferente” (BEHNKE, 2002, p.36, tradução livre).
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direções expressivas do sentir do sujeito. São os elementos que mediam a realidade
geográfica do mundo que ditam a ordem dessa dialética definidora da fenomenologia do
lugar. Manifesta-se porquanto explica Merleau-Ponty, as relações dialéticas:
são esclarecedoras quando a consideramos na nossa experiência, na
junção de um sujeito, do ser e dos outros sujeitos: entre esses
contrários, nessa ação recíproca, nessa relação entre um dentro e um
fora, entre os elementos dessa constelação, nesse tornar-se que não se
torna somente, mas que se torna para si, há lugar, sem contradição e
sem magia, para relacionamentos em dois sentidos, para reviravoltas,
para verdades contrárias e inseparáveis, para superações, para uma
gênese perpétua, para uma pluralidade de planos ou de ordens
(MERLEAU-PONTY, 2006, p.267, negrito nosso, itálicos no
original).

É um processo que amplia-se em amálgama que impede persistência de inércia.
Cada energia inserida nessa dialética por meio do imaginário, da intencionalidade ou da
angústia se desdobra no sujeito e no lugar. Promove devir de modo a plasmar a
dinamogenia da totalidade das relações cotidianas e expressar a densidade situacional
do habitar humano. É nesse instante em que as tensões promovem certo equilíbrio entre
tese, antítese e síntese que emerge o sentido de lugar como ordem primordial do existir.
André se relaciona com o lugar-lavoura pela mediação do mundo do Topos
paterno. Contudo sua relação transcende a via única de receber do lugar às imposições
de Iohána. Ele, na condição de sujeito ativo, por meio de seus atos irreverentes, também
transforma e redefine os elos que se manifestam no lugar. Como pondera Casey,
“neither body nor place is a wholly determinate entity; each continually evolves, and
precisely in relation to the other”266 (2001, p.414). Nesta mesma dialética, o filho
pródigo propicia a pluralidade de ordenamentos possíveis na at-homeness do horizonte
da lavoura. Ou seja, a reversibilidade atua de forma a promover mudanças que vão na
direção sujeito-lugar e lugar-sujeito; ambas mediadas pelos mundos em que se
manifestam.
Brown e Perkings consideram que “the home often works as an extension of its
dwellers – reflecting changes within stability, revealing communal and personal
identities”267 (1992, p.285). Da mesma maneira, a relação entre os sujeitos e o lugar
também refere-se a seus vínculos que conectam-nos às situações geográficas que
determinam a dinamicidade de seu existir. Os elos (inter)subjetivos são evocados em
“Nem corpo ou lugar são uma entidade totalmente determinada; cada um continuamente evolui, e
precisamente em relação ao outro” (CASEY, 2001, p.414, tradução livre).
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“O lar tende a funcionar como uma extensão de seus habitantes – a refletir mudanças na estabilidade,
revelando identidade pessoais e comunais” (BROWN; PERKINGS, 1992, p.285, tradução livre).
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qualquer alteração do processo da dialética sujeito-lugar. Também neste nexo, a partida
de André adquire contornos relevantes de uma revolta no lugar, pois sua saída deixa
uma cadeira vazia que relembra aos que permanecem acerca da fragilidade do modo de
vida.
Cada suspiro silencioso manifesto no l(ug)ar ressoa pelos corredores confuso da
ordem do Avô-Pai que opera as opressões angustiantes. A lavoura situa um horizonte
em que o sujeito tem dificuldades para emergir. Contudo, a saída do filho pródigo
comprova que existem outras experiências possíveis, que a individualização pode ser
alcançada pelos meios expostos pelo lugar. É isso que torna relevante o percurso da
revolta do protagonista.
Toda supressão de individualidades no l(ug)ar vivido intersubjetivamente
necessariamente se encaminha de ordem ao caos. Decorre que a angústa acumulada gera
tensão porque, como pontua Morris, a “life is a spark of desire that crosses body and
world in the very moment that it constitutes a living difference between them” 268 (2004,
p.4). O ser deseja, sente e quer manifestar sua própria vontade de existência onde está.
O lugar, como núcleo primeiro da existência espacial, é a escala desta expressão do
corpo-sujeito. É relevante o discernimento de André que desvela os gritos silenciados de
cada um na lavoura:
bastava afundar as mãos pra conhecer a ambivalência do uso, os
lenços dos homens antes estendidos como salvas pra resguardar a
pureza dos lençóis, bastava afundar as mãos pra colher o sono
amarrotado das camisolas e dos pijamas e descobrir nas suas dobras,
ali perdido, a energia encaracolada e reprimida do mais meigo cabelo
do púbis, e nem era preciso revolver muito para encontrar as manchas
periódicas de nogueira no fundilho dos panos leves das mulheres ou
escutar o soluço mudo que subia do escroto engomando o algodão
branco e macio das cuecas, era preciso conhecer o corpo da família
inteira, ter nas mãos as toalhas higiênicas cobertas de um pó vermelho
como se fossem as toalhas de um assassino, conhecer os humores
todos da família mofando com cheiro avinagrado e podre de varizes
nas paredes frias de um cesto de roupa suja; ninguém afundou mais as
mãos ali, Pedro, ninguém sentiu mais as manchas de solidão, muitas
delas abortadas com a graxa da imaginação, era preciso surpreender
nosso ossuário quando a casa ressonava, deixar a cama, incursionar
através dos corredores, ouvir em todas as portas as pulsações, os
gemidos e a volúpia mole dos nossos projetos de homicídio, ninguém
ouviu melhor cada um em casa (NASSAR, 1989, p.43-44).

“vida é uma faísca de desejo que atravessa corpo e mundo exatamente no momento em que constitui
uma diferença vívida entre eles” (MORRIS, 2004, p.4, tradução livre).
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No onirismo evocativo das suas palavras que semeiam discórdia em Pedro,
André faz súmula do cheiro mofado da repressividade promovida pela ordem
camponesa do lugar. Na mesa dos sermões, não há espaço para outra voz que não a do
Pai e, por isso, é necessário afundar suas mãos no cesto das roupas sujas para conhecer
o cheiro que individualiza os segredos de cada um na casa. O ato de André recorre ao
lugar para ver a estética nefasta dos âmbitos subjetivos das danças-de-lugar que se
somam na lavoura.
As roupas sujas desvelam o erotismo e a sexualidade do lugar, em que a energia
encaracola e reprimida dos cabelos do púbis contrapõem os comedimentos impostos
pela situação geográfica. Há textura no lugar porque “o corpo é o veículo do ser no
mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se
com certos projetos e empenhar-se continuamente neles.” (MERLEAU-PONTY, 2011,
p.122). É obscena a geograficidade dos traçados de Iohána, que reprime os humores
avinagrados e esfria cada parede dos cestos de roupas sujas.
Na sua incursão pela intimidade de cada um em sua casa, as graxas de
imaginação abortadas, resultantes de poluções ou masturbações noturnas desvelam
uma vontade de emergir da realidade geográfica em que estão imersos. O horizonte de
mundo que propicia seus repousos é angustiante por promover abortos frios de portas
pulsantes. Cada sentimento reprimido é um projeto de homicídio que não é abarcado
pela estética nefasta do patriarca.
Ao mesmo tempo, cada dobra dos pijamas e camisolas confessa a permanência
dos sujeitados à ordem. Expressa a at-homeness que é oprimida pelo pathos de Iohána e
percorre as vísceras dos sujeitos que se fazem nas fissuras dessas imposições. Pelo
corpo, a solidão de cada um pode ter voz e transbordar em um sentido de lugar. É
relevante considerar que, conforme retrata Casey,
we are still, even many years later, in the places to which we are
subject because (and to the exact extent that) they are in us. They are
in us — indeed, are us — thanks to their in-corporation into us by a
process of somatic localization whose logic is yet to be discerned.
They constitute us as subjects. To be Homo geographicus is to be such
a subject. To be (a) subject to/of place is to be what we are as an
expression of the way a place is269 (2001, p.415).
“nós estamos, mesmo muitos anos depois, nos lugares a que somos sujeitos porque (e na extensão
exata em que) eles estão em nós. Eles estão em nós – de fato, são nós – graças a sua em-corporação em
nós por um processo de localização somática cuja lógica ainda será discernida. Eles nos constituem
enquanto sujeitos. Ser Homo geographicus é ser tal sujeito. Ser (um) sujeito para/do lugar é ser aquilo
que somos como uma expressão do modo que um lugar é.” (CASEY, 2001, p.415, tradução livre).
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O lugar está em cada graxa ou mancha de pó vermelho nas toalhas higiênicas
das irmãs e mãe, no soluço mudo do escroto dos irmãos e em seus humores mofados. A
nogueira de falsas inocências que está manifesta no âmbito das porteiras do patriarca
implica no ossuário em que a cassa ressona. Eles estão sujeitos, mas também constituem
o lugar por aquilo que são. Surpreendem as virtualidades contextuais apresentadas pela
possibilidade de ser sujeito do lugar ainda que dispostos à condição de serem sujeitos
para o lugar.
Na condição de homo geographicus corporificam as dimensões de suas
existências nas espacialidades que são tensionadas pela manifestação do seu ser-nomundo. Habitar, como processo complexo que arquiteta a constituição do lugar, implica
na intensificação da dialética sujeito-lugar e resulta nos gemidos que se espalham pelos
corredores da casa. André ouve a sobrepujança da força desejante de cada um como
forma de tomar certa medida de controle sob o fazer-lugar, de também ter condições de
surpreender a ordem precedente.
O lugar, na perspectiva de Morris, “encompasses, surrounds, absorbs us—a
phenomenon most palpable in wild places. Place exceeds us, but not in the way that
death does”270 (2004, p.180). Por meio dele, os sujeitos se perdem ao mesmo tempo que
se encontram. No lugar há abrangência de significações em que é necessário afundar as
mãos para desvendar a profundidade das relações que se desdobram nele. É, portanto,
sempre a conectividade inerente do homo geographicus que se faz pela direção do
movimento que dá textura ao lugar.
André coleta no cesto os sonos amarrotados de cada um de seus irmãos. Ele
captura o onírico que compõe a única forma de escapismo ao lugar e extrapola as
barreiras impostas pelo Pai para dar nome a sua revolta. Richardson discorre que “no
account of our capacity to express ourselves symbolically can avoid addressing the
multiple ways in which spatiality informs our relationships with others”271 (2015a, p.2),
visto que todo lugar toma o corpo de quem o vive. Nessa íntima dialética, a proposição
do pródigo se faz de modo a superar a retroalimentação negativa do sujeito pelo lugar,
visando inverter essa ordem.

“engloba, circunda, absorve-nos – um fenômeno mais palpável nos lugares selvagens. Lugar nos
excede, mas não da maneira que a morte faz” (MORRIS, 2004, p.180, tradução livre).
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“nenhuma consideração de nossa capacidade de para nos expressarmos simbolicamente pode evirar
dizer respeito às múltiplas formas pelas quais a espacialidade informa de nossos relacionamentos com os
outros” (RICHARDSON, 2015a, p.2, tradução livre).
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Contudo, se seu processo de fazer-lugar necessariamente passa pelo próprio
princípio cíclico do lugar que também move a dinâmica da dialética promovida pelo
patriarca, a situação permanece nas obscenidades de uma ética falha. Já o problema
inerente ao lugar do Pai é que ele supõe certa medida de inércia. Ainda que se paute na
ciclicidade da natureza, é míope às intransigências que essa acomete nas pequenas e
constantes derivações que ocorrem no seu dançar.
Ainda que os sujeitos projetem, planejem e intentem efetivar um domínio
consciente da dialética sujeito-lugar, sua condição de homo geographicus em devir
impede que as espacialidades sejam controladas como coisa. Há rugosidades manifestas
na condição fenomênica da transcendência do espaço em relação ao ser que propositam
em intangibilidades que superam a compreensão humana. Neste contexto, ambas as
formas de vislumbre dos corredores domésticos da lavoura são, por si só, at-homeness
opostas, mas que passam por uma mesma condição inerente.
Se, conforme Casey, “the vehicle of being-in-place is the body”272 (CASEY,
2001, p.413), é por essa mesma condição de carnalidade que o esquema movente do
corpo dita sentidos para a dança-de-lugar. Transbordam nos algodões engomados das
cuecas e camisolas as efervescências dos corpos desejantes de adolescências
voluptuosas que apontam para trajetos de outros Topos. Como a dialética sujeito-lugar
define a essência da experiência espacial do ser-no-lugar, os humores familiares se
multiplicam pelas intencionalidades do habitar de cada um que mora na casa.
As confissões das paredes e cestos de roupas sujas propõem ossuários severos
dos processos de individuação que ocorrem no grupo. Ainda que silenciados, a
intimidade poética dos lugares de cada um vaza pelos poros de seus corpos e constituem
outras geografias que se contrapõem aos enxertos do Pai. Suas varizes, seus pós
vermelhos, as manchas de nogueira ou as graxas da imaginação podem ou não ser
conscientes, mas desdobram de espacialidades corporificadas que remontam ao âmago
subjetivo de cada um que habita o lugar.
De acordo com Morris, “when we dwell in a place we connect with it in a
different way, and that connection makes us re-sense our sense of space”273 (2004,
p.181). Viver o lugar comporta essa dimensão dialética de influenciar e ser
influenciado, que para conhecer é necessário buscar as entranhas de sua profundidade

“O veículo do ser-no-lugar é o corpo” (CASEY, 2001, p.413, tradução livre).
“Quando nós habitamos um lugar, nos conectamos com ele de um modo diferente, e essa conexão nos
faz re-sentir nosso sentido de espaço” (MORRIS, 2004, p.181, tradução livre).
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perceptiva. Por meio da existência no lugar, todo percurso da percepção espacial é
alterada. É por ouvir os ecos dos ossuários do l(ug)ar que André vislumbra os
corredores, mas também as estradas e a vila.
Debaixo de cada alva toalha ou roupa de uso ambivalente manifesta-se uma
experiência de lugar singular que é sentida pelo pródigo. Merleau-Ponty considera que
“a coisa vivida não é reconhecida ou construída a partir dos dados dos sentidos, mas se
oferece desde o início como o centro de onde estes se irradiam” (2013, p.134). Da
mesma forma, André absorve os significados que irradiam de cada um para conformar o
itinerário de sua irreverência. Compõe, com acurada precisão, argumentos que nascem
nas imagens poéticas significantes do sermão paterno, do Topos do galho direito, a
súplica para tentar trazer Ana de volta a seus braços de paixão incestuosa:
eu tinha de provar minha paciência, falar-lhe com a razão, usar sua
versatilidade, era preciso ali também aliciar os barros santos, as pedras
lúcidas, as partes iluminadas daquela câmara, fazer como tentei na
casa velha, aliciar e trazer para o meu lado toda a capela (NASSAR,
1989, p.118).

O protagonista tenta fazer uso da capela como cúmplice na transfiguração do
amor paterno na ideia de amor sexual a que havia consumado. Retrata, na dialética com
o lugar, esforço de conformar o próprio espaço a seu nexo, de também consumá-lo.
Cada ponto luminoso deveria ser pervertido para seu fim assim como fez com a casa
velha. Fala com os santos de barro e as pedras que fundam a capela para que eles
testemunhem em seu intermédio.
Entretanto, como destaca Seamon, “place is active in relation to human beings,
since physical and spatial changes in the place reconfigure human actions and
experiences”274 (2014, p.18). A capela responde o protagonista ao não se adequar aos
contornos que ele intenta moldar em suas vidraças angulares. Na condição de sujeito ao
lugar, André permanece a ser provocado pela indiferença de Ana e do lugar às suas
súplicas.
Seu suplicar, ainda que indique a revolta, percorre os caminhos de sua existência
e busca fornecer respostas às questões que são inerentes à forma em que manifesta sua
irreverência culposa (ABATI, 1999; FISCHER, 1991). Contorna-se da hýbris
apreendida no espaço doméstico e não consegue se desamarrar da mesma força fálica
impositiva que manifesta o Pai. Seu fazer-lugar, também obsceno, arquiteta com os
“lugar é ativo em relação aos seres humanos, visto que alterações físicas no lugar reconfiguram ações e
experiências humanas” (SEAMON, 2014, p.18, tradução livre).
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tijolos das metáforas do patriarca as justificativas pelas quais Ana deveria manter-se
como sua Sudanesa: “foi um milagre descobrirmos acima de tudo que nos bastamos
dentro dos limites da nossa própria casa, confirmando a palavra do pai de que a
felicidade só pode ser encontrada no seio da família” (NASSAR, 1989, p.118).
Espacializa uma proposição de repouso conformado pelo encontro em que a
dança-de-lugar se sexualiza. A felicidade de que fala refere-se ao gozo incestuoso da
casa velha, da irreverência que tem sentido pelo pathos que decorre. É enfrentamento
irônico e cínico do galho da direita e contorna uma Chöra de percepções efêmeras por
onde navegam as paixões da carnalidade.
Os excessos promovidos por André infectam a dialética sujeito-lugar e se
expandem pela esfera intersubjetiva, consternando o suposto equilíbrio do Topos
paterno. Na virulência dos seus caminhos, autoridade e revolta se somam na dança-delugar da lavoura como forma de expor as entranhas e contradições do ser-no-mundo.
Como Abati expõe,
a narrativa é desenvolvida no sentido, não apenas de reiterar uma
fatalidade, mas de provar que a vida é sagrada e sujeita à autoridade e
violência quando exposta às paixões, de forma que os argumentos do
protagonista, fundados nos acontecimentos de sua existência, buscam
fornecer respostas a questões ligadas à infância, à sexualidade e à
culpa (ABATI, 1999, p.48)

A positivação de seus argumentos confluí em projetos de outras texturas de
lugar. Na medida em que “textures of place refers not only to surfaces, processes, and
structures but also to communication acts and the multiple contexts that create and are
constituted by place”275 (ADAMS; HOELSCHER; TILL, 2001, p.xiv), isso implica na
consciência ativa que recria as condições do percurso de sua fuga por meio da forma
como ele se relaciona dialeticamente ao lugar.
Sua intenção que plasma na tragédia que domina o lar ao final da narrativa é a de
reconstituir a forma como a ordem do lugar é efetivada. Porém, sua semente criativa é
conformada pela virulência de uma revolta que não consegue superar a hipocrisia de
Iohána. Por meio das dificuldades postas nas texturas da lavoura, ele internaliza, assim
como os irmãos (principalmente do galho esquerdo) a angústia decorrente da ordem e
manifesta-a como a violência de sua saída. É relevante a consideração de Rothenberg
que, por meio da fenomenologia das emoções, afirma que:
“texturas de lugar se refere não apenas a superfícies, processos, e estruturas como também à atos
comunicativos e os múltiplos contextos que criam e são constituídos pelo lugar” (ADAMS;
HOELSCHER; TILL, 2001, p.xiv, tradução livre).
275

209

Neither hate nor rage are simply manifestations of intense degrees of
anger, as is commonly believed, but are predominantly manifestations
of prolonged or intense anxiety. In the human adult such prolonged or
intense anxiety is usually related to guilt or to shame. Violence is
frequently associated with hate and rage, and violence is often a
means of overcoming an extreme sense of helplessness and
worthlessness276 (ROTHENBERG, 1973, p.365).

Se, como discorre Pile (2010) as emoções dinamizam-se no lugar, promovendo
vir-a-ser, é possível compreender que a angústia do personagem é motivação fundante
da dança de lugar e que ensaia sua fúria, ódio e raiva. Contudo, sua violência é discreta,
perpassa a mobilidade de sua fuga. Na condição de que “place is the sens of movement
spread out and traced in things”277 (MORRIS, 2004, p.180), ao sair de casa, transcorre
possibilidade de encontro que transmuta a direção do horizonte geográfico. A dimensão
espacial da Partida é tomada pela fúria do protagonista, que explicita que:
Desde minha fuga, era calando minha revolta (tinha contundência o
meu silêncio! tinha textura a minha raiva!) que eu, a cada passo, me
distanciava lá da fazenda, e se acaso distraído eu perguntasse “para
onde estamos indo?” — não importava que eu, erguendo os olhos,
alcançasse paisagens muito novas, quem sabe menos ásperas, não
importava que eu, caminhando, me conduzisse para regiões cada vez
mais afastadas, pois haveria de ouvir claramente de meus anseios um
juízo rígido, era um cascalho, um osso rigoroso, desprovido de
qualquer dúvida: “estamos indo sempre para casa”. (NASSAR, 1989,
pp.33-34).

A irreverência dotada de raiva torna a indicar sua revolta contundente como
vínculo de lugar. Neste nexo, sabia que aquilo que procurava não poderia ser
encontrado em qualquer lugar outro que o próprio lar. O enraizamento propiciado por
cada momento reunido com a at-homeness do amor maternal ou mesmo a revolta contra
os princípios do Pai encarnam nexos que transbordam as condições efetivas da
permanência no lugar.
Ainda que partindo do lugar, seus vínculos com ele continuam significativos. A
direção em que caminha rumo ao encontro de outras terras, reforça os elos perceptivos
de sua experiência de geograficidade primal. Não há paisagem que se estenda aos

“O ódio ou a fúria não são simples manifestações do graus intensos de raiva, como é comumente
interpretado, mas são predominantemente manifestações de angústia intensa ou prolongada. No adulto
humano tal prolongamento ou intensificação de angústia está normalmente conectada á culpa ou
vergonha. Violência está mais frequentemente associada com ódio e fúria, e violência é normalmente o
meio de superar um senso extremo de desamparo e inutilidade” (ROTHENBERG, 1973, p.365, tradução
livre).
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“Lugar é o sentido do movimento espalhado e traçado nas coisas” (MORRIS, 2004, p.180, tradução
livre).
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vislumbres de sua percepção que não será impregnada pela densidade do existir na
lavoura. Como resultado de sua dialética sujeito-lugar, nenhum dos dois se separam,
porque o lugar a que ocupa André a mesa, mesmo se ele não tivesse retornado,
continuaria sempre a trazer – de uma forma ou outra – sua presença.
Como Grange coloca “where is always part of us and we part of it. It mingles
with our being, so much so that place and human being are enmeshed, forming a fabric
that is particular, concrete and dense”278 (1985, p.71). A cada passo que se distancia da
lavoura, André permanece carregando-a nas costas. Sua mochila com os poucos
pertences e as moedas roubadas do pai pesam progressivamente em seu corpo, atrito
decorrente de sua suposta separação ao lar. O trauma de sua separação é nexo
subsequente da inseparabilidade sujeito-lugar.
Abre-se, logo, a busca para compreender como os excessos afetivos dos dois
troncos conformam geografias da violência no lugar? De que maneira e onde suprimemse as forças desejantes que emergem no pathos transcorrido na páscoa de André? Quais
os caminhos da violência de Iohána e da redefinição do l(ug)ar na Lavoura Arcaica?
4.3 – Espacialidades (in)tensas: excessos afetivos e cóleras (eróticas-fatais)
Na condição de cerne narrativo, os excessos afetivos que se manifestam na
Lavoura Arcaica denotam trajetos de hýbris. A tragédia que decorre das tensões entre
modo de vida (coletivo) e o sujeito em processo de individuação é marcada pela
sobrepujança de elementos que desdobram-se em lugares intensos. As perspectivas,
quase sempre opostas, entre aquilo que a lavra pode ou deve ser corporificam-se nos
confrontos, debates e sentimentos de cada um dos sujeitos.
A existência inexoravelmente espacial naquele espaço e sob aquelas condições
arcaicas, despertam temporalidades que, em suas ciclicidades, remontam à natureza. Os
tempos das plantas e dos animais são utilizados como referencial ético-estético em que
se pautam os sermões do Pai. Também embasam a forma de André, em sua revolta,
radicalizar seu discurso.
Das palavras-sementes que arquitetam as condições de fazer-lugar de ambos,
nascem sentidos que manifestam as intencionalidades de suas consciências. Projetadas
rumo ao mundo, moldam espacialidades intensas que decorrem dos diferentes
“Onde é sempre uma parte de nós e nós uma parte dele. Ele mistura-se com nosso ser de tal modo que
o lugar e os seres humanos são enredados, formando uma fábrica que é particular, concreta e densa”
(GRANGE, 1985, p.71, tradução livre).
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entendimentos de amor que perpassam a experiência da lavoura. Isso decorre da
condição de que a corporeidade indica a profundidade e direção perceptiva pela qual os
Topos são elencados.
Revelam sentidos de uma natureza humana que interpreta e reinterpreta os
fenômenos da realidade geográfica. No horizonte posto pela geograficidade, os sujeitos
transmutam seu habitar em modos de compreensão do universo absorvido pelos atos
perceptivos. Os irmãos que lavram seu existir no cotidiano de campesinidade, vivem,
por meio de danças-de-lugar, situações que expressam-se as contradições do modo de
vida pautado na reciprocidade.
Este elemento ressalta que a “human subjectivity involves us in a suffering of
the inherent limitations and possibilities of the flesh”279 (LANG, 1985, p.201). A
virtualidade da individualidade e consciência, ainda que fundante para o ordenamento e
fazer-lugar, também amaldiçoa-os à condição de que estão sob os domínios das
porteiras de Iohána. A casa-tronco propõe o modo de ser originário dos ares
mediterrâneos do Avô como inexorável.
Na mesa de sermões, essa ideia é reforçada pelo patriarca, que opera outras
opressões por meio da ordem imposta. O sofrimento humano das condições corporais é,
portanto, potencializado pela angústia que é progressivamente amplificada. Por não
terem direito á individuação, os sujeitos – principalmente os do galho esquerdo –
sentem as cicatrizes da dança-de-lugar em seus corpos.
A angústia é compreendida como o fenômeno do incômodo sob o qual não se
tem controle ou clareza qual o objeto (MERLEAU-PONTY, 2011), uma ardência
constante acerca da inquietude da existência. Da mesma forma, ela evoca a pequenez do
ser perante ao todo-consumível Kenon, que atordoa o sujeito que não consegue
compreende-lo em termos concretos. André, projeta sua angústia na lavoura e no
patriarca, rumo ao reestabelecimento da ordem por meio de seus gozos de carnalidade,
que preenchem o aparente vazio.
É condição existencial do ser-no-mundo porque manifesta a essência do
incômodo com o fato de ser para-si. Por viver interpenetrado em um mundo que
constitui e constrói outros sentidos para o existir, não há escapatória ao sofrimento da
carnalidade humana. Para Tuan a mais forte manifestação da angústia é “implacable,
deeply buried in our consciousness and not really allowed to surface until it does as
“Subjetividade humana envolve-nos em um sofrimento inerente às limitações e possibilidades da
carne” (LANG, 1985, p.201, tradução livre).
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chest pain at three o’clock in the morning. I refer to anxiety about death – its possible at
any moment and without warning”280 (TUAN, 2012a, p.108). Esse sentimento
desdobra-se na força da consciência que busca superar sua própria finitude. Para o Pai,
também é uma intempérie relevante. O patriarca lida com ela efetivando o herdado
domínio sábio do tempo.
Pautado na figura do asceta desértico do anzol de ouro - o Avô -, Iohána
considera que é possível transcender o tempo do corpo e permanecer como componente
atávico do lugar, que reforça ordem e angústia – elementos que utiliza para promover o
repouso. Para que isso ocorra, precisa garantir, a todo custo a honra e integridade da
família. O núcleo precisa ser alvo e puro, cada coisa posta no seu lugar conforme está
escrito.
André, na condição de pródigo, desconstrói a possibilidade de transcendência do
Pai por não acreditar existir alguma forma de efetivamente sobreviver lavrando o tronco
verticalmente. Visto que compreende a angústia de sua finitude, quer despojar dos
delírios oníricos do i-mundo ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, quer sentir e
viver a lavoura. A relação densa do protagonista com o lugar indica que a percepção
desemboca em diferentes modos de compreender a relação espaço-angústia.
Na perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty “a percepção já estiliza, isto
é, ela afeta todos os elementos de um corpo ou de uma conduta, de um certo desvio
comum em relação a uma norma familiar que possuo em meu íntimo” (2012, p.112).
Como diretriz primeira da colonização do cosmo indiferenciado, é pela percepção que
os sujeitos efetivam o existir e manifestam a geograficidade. Dessa mesma maneira,
André evidencia em cada fresta do Topos paterno as maneiras pelas quais pode
transformar a conduta e os hábitos de todos que habitam a casa.
Sua longa conversa com Pedro que é o domínio da primeira metade do romance
é marca fundamental dessa sua interpretação de poiésis. Ao confessar o pathos do lavrar
familiar, inquieta o primogênito que, durante a páscoa no retorno do irmão pródigo é
visto por André: “quando notei, além do pátio, um pouco adentrado no bosque escuro, o
vulto de Pedro: andava cabisbaixo entre os troncos das árvores, o passo lendo, parecia
sombrio, taciturno.” (NASSAR, 1989, p.170). O bosque forma um presságio da
destituição das texturas do lugar que está por ocorrer. Pedro, consciente das

“implacável, profundamente enterrada em nossa consciência e somente permitida a emergir quando o
faz enquanto sinto dor no peito às três horas da manhã. Eu me refiro à angústia acerca da morte – é
possível em qualquer momento e sem aviso” (TUAN, 2012a, p.108, tradução livre).
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transgressões de André, permanece calado, pensativo, sem saber exatamente como
conduzir. Parece procurar no grande livro do cosmo, escrito pelo Avô e Pai, alguma
forma de contornar o tempo e evitar a desunião familiar.
Se, como pondera Tuan, o “silence is rejection, indifference and death” 281 (2012,
p.82), o trágico agouro de Pedro é um sinal da condição que ele terá de exercer na
condição de observador do findar da ordem familiar em a que herdaria. A verdade é
que, existencialmente, nada consegue lidar com a dor da falta de significado
(MERLEAU-PONTY, 2013). A partida de André foi dedo na ferida da família que se
torna úlcera ao final da narrativa.
Na mesma medida em que “o sentido é invisível, mas o invisível não é o
contraditório do visível: o visível possuí, ele próprio, uma membrura de invisível, e o
in-visível é a contrapartida secreta do visível” (MERLEAU-PONTY, 2014, p.200), as
contradições do lugar transbordam quando os excessos de angústia manifestam-se em
tensões. Como Almeida (2013) também destaca, o intangível é condição fundamental
para a conformação das espacialidades do hodierno. Na lavoura é transposto pelos gritos
inarticulados e comprimidos de cada um sujeito à retroalimentação negativa da dialética
sujeito-lugar.
Relph pondera que “the places to which we are most committed may be the very
centres of our lives, but they may also be oppressive and imprisoning” 282 (RELPH,
1976, p.41). Seus sentidos, ainda que membrana fina da visível, refletem o
confinamento da vida à condição de lavra, do amor-trabalho, que se opera os ciclos
impostos pelo discurso do patriarca. A ordem que opera oprimindo os corpos-sujeitos
diminuem sua capacidade de articulação, por isso a falta de condições de Pedro em
buscar no repositório ancestral formas de lidar com uma situação de estraçalhamento do
Topos da casa-tronco.
Scannel e Gifford colaboram ao discorrer que “home should not be the de facto
prototype for the location of secure-base place attachment; for some, ‘home’ can be a
place of abuse or oppression”283 (2014, p.27). Na lavoura, a permanência no lar implica
em lidar com o sofrimento que impõe a positividade da campesinidade. Se a honra está
no trabalho de sol a sol na terra, é fundamental que a relação com o lugar seja mediada
“Silêncio é rejeição, indiferença e morte” (TUAN, 2012, p.82, tradução livre).
“Os lugares aos quais nós somos mais dedicados podem ser os centros de nossas vidas, contudo eles
também podem ser opressivos e aprisionantes” (RELPH, 1976, p.41, tradução livre).
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“lar não deve ser o protótipo de fato para a localização de vínculos de lugares de base segura; para
alguns, ‘lar’ pode ser lugar de abuso ou opressão” (SCANNEL; GIFFORD, 2014, p.27, tradução livre).
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por um corpo que é ferido e açoitado pelas ferramentas de trabalho. Também é singular
o sofrer psicológico derivado da impositividade que reduz a expressão das
possibilidades de movimento e encontro de cada sujeito na dança-de-lugar. Forçados à
uma visão de repouso e horizonte, os filhos são forçados ao mesmo silêncio de
cristaleiras que o Avô esperava no lar. É singular o relato de André de que:
Meu pai sempre dizia que o sofrimento melhora o homem,
desenvolvendo seu espírito e aprimorando sua sensibilidade; ele dava
a entender que quanto maior fosse a dor tanto ainda o sofrimento
cumpria sua função mais nobre; ele parecia acreditar que a resistência
de um homem era inesgotável. (NASSAR, 1989, p.171-172).

Na perspectiva do tronco direito, trabalho é forma de engrandecer o homem.
Cada instante de dor e sofrimento seria recompensado pela colheita de sucesso ou pela
própria corrente do esforço humano que dotava o lugar de significado. Nesta
perspectiva, o lugar é nutrido pelos elos que forçam uma reciprocidade que ensaia-se
orgânica. Os elos da honra camponesa são reforçados por um patriarca que é detentor do
cetro por ser considerado sábio e obter certo domínio do tempo.
Contudo, esse pai-patrão não encontra uma massa amorfa. Os filhos têm suas
vontades, desejos e percepções de lugar que irradiam, em diversas escalas, outras
temporalidades para a dança-de-lugar. Se, como afirma Morris, “one’s sense of depth
and space is not simply rooted in the crossing of one’s body and the world, but in the
crossing of one’s existence and an other’s existence”284 (2004, p.25), é na textura de
lugar que se forma nos contatos entre os dois galhos e internos à casa-tronco que o devir
projeta direção para os vínculos.
Por meio da relação de atrito em que o sofrimento cumpre a mais nobre função,
ele se esquematiza em vínculo que se insere na dialética sujeito-lugar. Relph considera
que as “people are their place and a place is its people, and however readily these may
be separated in conceptual terms, in experience they are not easily differentiated”285
(1976, p.34). Nessa proximidade inerente das condições da realidade geográfica
apropriada e dos seres-no-mundo que nela habitam, têm gênese uma poética em que os
sentimentos encontram formas de emergir.

“o sentido de profundidade e espaço de alguém não é simplesmente enraizado no cruzamento do corpo
com o mundo, mas no cruzamento de sua existência com a existência do outro” (MORRIS, 2004, p.25,
tradução livre).
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“pessoas são seus lugares e um lugar é suas pessoas, e por mais que prontamente possa se separar
ambos em termos conceituais, na experiência eles não são tão facilmente diferenciáveis” (RELPH, 1976,
p.34, tradução livre).
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Cada qual em sua dimensão, as passionalidades que percorrem o visgo da
virulência do lugar permeiam o espaço e dão dimensão emotiva a ele. Pelas
conformações dessa arquitetura tenebrosa, o lugar adquire contornos voluptuosos e
passionais. Mas, ao mesmo tempo, também permanece a rocha desértica erodida pelos
ares mediterrâneos, opressora em decorrência da paciência do pretenso domínio das
temporalidades. Nassar é oportuno em destacar (em entrevista) que o que define os seres
humanos é:
Sacanagem, inveja, generosidade, 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 (NASSAR, 1996, p.34).

Todos estes sentimentos, frutos de pathos, transbordam na lavoura. O Pai e
André, em seus projetos diferentes de dança-de-lugar, clivam os vínculos familiares de
lugar em função de seus excessos que definem at-homeness. Seamon escreve que “the
lived reciprocity can devolve and undermine people and place”286 (SEAMON, 2008,
p.5).

O espanto frustrante com a existência e com o Kenon corporifica-se nessa

possibilidade de desconstrução efervescente do lugar por meio do conflito subjacente.
A reciprocidade do vivido manifesta-se na lavoura pela dança-de-lugar que se
desenvolve rumo à lavra vertical e horizontal do tronco do Avô. Por ser enraizada na
exclusão, este nexo define sentidos de angústia que operam sob os sujeitos repressões
diversas. Se o princípio de qualquer comunidade é a verificação do que há de comum na
unidade, é particular que a família reúne os elos sanguíneos, contudo eles não são
capazes de conter revoltas contra a progenitura. É relevante, que não é o lugar adequado
para discernir e expressar aquilo que aflige o sujeito; como aponta André
nossa convivência sempre foi precária, nunca permitiu ultrapassar
certos limites; foi o senhor mesmo que disse há pouco que toda
palavra é uma semente: traz vida, energia, pode trazer inclusive uma
carga explosiva no seu bojo: corremos graves riscos quando falamos.
(NASSAR, 1989, p.165).

Ausências e excessos afetivos, como as imagens do deserto e do bosque,
carregam consigo sementes de discórdia. Da mesma maneira que a paciência é fundante
para o modo de vida camponês, a energia e vitalidade é súmula para a existência na

“a reciprocidade do vivido por desconstruir e minar pessoas e lugar” (SEAMON, 2008, p.5, tradução
livre).
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condição de indivíduo. O equilíbrio entre vida coletiva e individual se faz no lugar por
uma via tênue e sempre tensa. Cada palavra-semente pode trazer frutos de júbilo ou de
desgraça a depender das condições em que foi posta à terra. É na situação desta
telúridade que a insatisfação de André remonta aos excessos do i-mundo para
compreender que em lugar algum também haveria de encontrar seu lugar a mesa.
O pão de que tem fome é de ser plenamente, de sentir e viver pertence às
possibilidades do horizonte geográfico que se expande por sua percepção e afetividade.
A convivência que aponta ser precária no âmbito das porteiras do Pai é um vislumbre
relevante acerca das impossibilidades de permanência perante o devir. Como condição
de existência, as texturas do lugar se enrijecem e impedem que germinem potenciais
transformativos em que a ética aflore efetivamente.
Acontece que recorrentemente, como aponta Tuan, “o medo foi e é uma razão
comum para tecer estreitos laços entre as pessoas. Removidas as ameaças do meio
ambiente, quer sejam as forças da natureza, quer inimigos humanos, a união da
comunidade tende a enfraquecer” (2005, p.336). O antigo modo austero da geografia do
Avô, de silêncio de cristaleiras, era sintomático da geograficidade de sofrimento a que
estava sujeito pela vivência do desértico mediterrâneo. Cada ruga em seu rosto
postulava sentidos de espaços telúricos de uma vida pautada na escassez.
André, por sua vez, vive pretensos tempos de abundância, em que a lavoura se
basta nos seus domínios. Muito do que consumiam era fabricado dentro do espaço em
que estavam e isso denota marcas de fartura. Tal elemento se contrapõe à proposta da
paciência seca e rígida do Pai, em que a natureza é a provedora incerta de lógicas
orientadoras da vida do lugar.
É significativo que nessa dialética estão presentes passionalidades intensas que
confluem rumo à profundidade da at-homeness do Topos. É relevante, como pondera
Murchadha que “to be in place is to risk displacement, to dwell is to be with ruination,
to move is also to be moved, and to be spatial is also to be subject to spatiality”287
(MURCHADHA, 2015, p.37). Como homo geographicus, os sujeitos da lavoura estão
em situação no lugar e sujeitos aos nexos que os precedem, à realidade geográfica que
tangibiliza a dor e o sofrimento humano.
Decorre que as espacialidades de tensão que são manifestas na dialética sujeitolugar da narrativa arcaica do conflito de André e Iohána se desdobram no sentido do
“estar no lugar é arriscar o deslocamento, habitar é estar com a ruina, mover é também ser movido, e
ser espacial é também ser sujeito à espacialidade” (MURCHADHA, 2015, p.37, tradução livre).
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pathos. Na conformidade do corpo, seus projetos de existência que operam o movimento
que dinamiza o habitar se opõem porque diferem em componentes estéticos de
autenticidade. A busca do pródigo pela verdade estabelece desconfortos por verificar a
ausência completa desta em ambos discursos (RODRIGUES, 2006).
É por saber que não têm verdades em seu modo de ser que André desvia o curso
do rio em que flui a existência no lugar. O Pai, fixo em seus valores que estéticamente
impõem uma moral pautada na verdade, não consegue dinamizar a dança-de-lugar para
incluir e equilibrar as forças desejantes que nela se desdobram. Larsen e Johnson
consideram que “in any given situation, entities can always come to being in a new
way”288 (2012, p.639). Da mesma maneira, o lugar, como fenômeno e ente, transcende a
situacionalidade do confronto de arquiteturas e se redefine por meio da própria tensão e
tragédia que virá a defini-lo.
A reformulação do projeto existencial de André no seu retorno é marcada pela
pretensa humildade com que termina o diálogo com o Pai. No esforço de evitar outro
confronto, o vínculo com o lugar puxa André com a força das marés mediterrâneas. Sua
partida e retorno fazem parte da correnteza reforçada pela energia cinética que agarra-o
rumo ao eterno vir-a-ser do fazer-lugar. No âmago de sua páscoa, o protagonista costura
que o tempo,
em cada grão, e presente também, com seus instantes, em cada letra
desta minha história passional, transformando a noite escura do meu
retorno numa manhã cheia de luz, armando desde cedo o cenário para
celebrar a minha páscoa, retocando, arteiro e lúdico, a paisagem
rústica lá de casa (NASSAR, 1989, p.183).

Na composição dessa temporalidade em que se chafurda o moral, tudo sucumbe
às chamas da inevitabilidade do curso de cada instante. André não recorre ad hominem,
pois consegue perceber que a inviabilidade da continuidade da dialética sujeito-lugar na
lavoura transcende a sistemática da hipocrisia opressora do Pai. Nesta sinergia éticoestética, o cenário de celebração rústica da páscoa do filho pródigo evoca a
movimentação da moral campesina que intenta se reforçar.
Contudo, o esforço para a celebração desse espaço de intensidade rústica caí por
terra visto a inevitabilidade da destituição da ordem que virá pelas vias da descoberta do
incesto André-Ana. Fruto dessa paixão genuinamente de hýbris, a reconstituição do
lugar perpassa pela consideração de transformação dos fluxos, de intensificação dos
“Em qualquer dada situação as entidades podem sempre vir a ser em uma nova maneira” (LARSEN;
JOHNSON, 2012, p.639, tradução livre).
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excessos libidinosos, afetivos e sexuais a que estão sujeitos os corpos. Deste modo, a
angústia que se transfigura em amor carnal e incestuoso desestabiliza o Topos do galho
da direita.
É singular que, como pontuam Woortmann e Woortmann, em famílias
camponesas “o definidor do incesto, e portanto o operador da troca, é também o sítio: é
proibido o casamento entre quaisquer pessoas que morem no mesmo sítio, ainda que
seja preferencial o casamento com primos em primeiro grau” (1993, p.116).
Considerado o valor dado ao casamento, o incesto de parentes filhos dos mesmos galhos
é uma funesta clivagem ao modo de vida. Desenlaça vínculos ancestrais e ameaça a
honra do pai-de-família, a repercutir na paisagem que desdobra-se no lugar.
O excesso que transborda na efetivação do sexo com a irmã desvela uma afronta
ao modo de vida e à própria constituição do lugar onde são ser-no-mundo. Para Gendlin
“emotions make us act in ways we may regret later because while we blow up we have
little reflective sense of all that is involved”289 (1973, p.378). Na explosividade do
contato corpo-voluptuoso, emerge no l(ug)ar encaminhamentos para a eventual tragédia
que o redefinirá.
Na condição de que “home is a space in which sexuality is learned, supported by
access to darkness and the privacy that it can afford”290 (SHAW, 2014, pp.593-594), a
intimidade da casa velha reverbera na consideração do pathos transgressor dos irmãos.
A sexualidade também é fazer-lugar, ela também propõe uma espacialidade corpointensa que ressente as condições de sequidão afetiva do lar. Na tensão inerente aos
enraizamentos, há o suporte para outros direcionamentos dos encontros na dança-delugar.
André descreve que “quantas mulheres, quantos varões, quantos ancestrais,
quanta peste acumulada, que caldo mais grosso neste fruto da família! eu tinha
simplesmente forjado o punho, erguido a mão e decretado a hora: a impaciência também
tem os seus direitos!” (NASSAR, 1989, p.88). Seu contato sexual com Ana faz emergir
a capela de seu púbis. Há, da mesma forma que no Topos paterno, um componente
significativamente atávico nos itinerários dessa revolta. Era necessário dar outra
temporalidade ao espaço que se fundava. Pautado no instante impaciente, o fruto da
“emoções fazem-nos agir em maneiras que podemos nos arrepender posteriormente porque quando
estouramos nós temos pouco senso reflexivo de tudo que está envolvido” (GENDLIN, 1973, p.378,
tradução livre).
290
“lar é o espaço em que a sexualidade é aprendida, embasada no acesso à escuridão e privacidade que
pode garantir” (SHAW, 2014, pp.593-594, tradução livre).
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família tem caldo engrossado pelo encontro do caule firme e virulento do irmão que
invade o corpo de Ana.
Isso também implica que o ato sexual é uma forma de desdobramento da
violência inerente à condição de existir no mundo, do lado animal e instintivo da
geograficidade primal da corporeidade. Na concepção de Tuan, “in human sexual
congress, skin slaps against skin, bone crushes bone, body heat intermingles with hot
breath, hands and limbs grapple in a frenzy unmatched in any other animals, thanks to
hairlessness, arms that hug, and hands that explore”291 (2012a, p.73). A conjuntura dos
corpos conduz uma dança carnavalesca que introjeta ardor à cena que compõe o lugar
em que o ocorre. Na escuridão privativa do desejo infundido entre André e Ana na casa
velha é plantada a semente da discórdia e hýbris da ordem paterna.
Como Gendlin pondera “both sexual intercourse behavior and a mate are
‘implied’ by your body, and these are the functional and interactional aspects of the
body”292 (GENDLIN, 1973, p.373). O corpo vivido, portanto, implica um labiríntico
horizonte de sentidos e circunstâncias em que o lugar provoca metamorfoses ou é
metamorfoseado. É um contato que carnaliza o lugar em que todos os sentidos são
apurados e, por um instante, levam ao júbilo – que no caso é, por si, uma irreverência
concreta à tirania de Iohána. É fundamental a passagem em que André descreve esse
lugar transgressão: povoaram a atmosfera de resinas e de ungüentos, carregando nossos
cheiros primitivos, esfregando nossos narizes obscenos com o pó dos nossos pólens e o
odor dos nossos sebos clandestinos, cavando nossos corpos de um apetite mórbido e
funesto” (NASSAR, 1989, p.90-91).
Os perfumes telúricos, em que não há a suavidade referente aos cânticos dos
cânticos (MOTA, 2010), encarnam a potência de virulência da fusão corpo-sexual
efetivada entre os membros do mesmo galho. Nas vinhas de seus sebos clandestinos,
sangram do vinho ejaculativo da carne. Sorvem estremados os pólens do espaço
doméstico e compõem a carnavalidade que cola suas bocas e narizes ao tronco original,
a que fazem trêmulo.
É como se as palavras fizessem as paredes tremerem e o chão ser escavado,
como virtualidade dos vícios do corpo. O lugar é confidente desse amor de entranhas
“Na união sexual humana, pele bate contra pele, osso espreme osso, calor corporal confunde-se com
bafo caloroso, mãos e membros se agarram em frenesi incomparável a outros animais, graças à ausência
de pelugem, à presença de braços que abraçam, e mãos que exploram” (TUAN, 2012a, p.73, tradução
livre).
292
“Tanto o comportamento do coito quanto um parceiro estão ‘implícitos’ pelo seu corpo, e esses são
aspectos funcionais e interacionais do corpo” (GENDLIN, 1973, p.373, tradução livre).
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proibidas, de iras derramadas e tragédia pressentida. Kojima considera que “there is a
duality that reappears always on one level or another: hunger or thirst disturbs thinking
or sentiments; the properly sexual dialectic is usually visible through a passion”293
(2002, p.96). A espacialidade erótica da dialética sexual é um fenômeno que manifesta
desdobramentos da ação da carne que nasce do lugar e se manifesta também no lugar.
Seu pathos é dor, mas também tesão saliente. Dimensiona-se na espacialidade
intensa do lugar que se refaz continuamente pelas intencionalidades nele projetadas por
poiésis. Se “a place is a centre of action and intention”294 (RELPH, 1976, p.42), o
emergir do apetite da seiva ímpudica é tensão que define e conduz caminhos corpomundo, sujeito-lugar, caos-ordem. Da mesma forma é relevante que em seu retorno,
André consuma incesto com Lula. Aparenta-se tratar de projeção do desejo por Ana ou
mesmo atração decorrente da angústia existencial de voltar ao l(ug)ar opressor. Como
narra a consciência do protagonista:
levando Lula a interromper bruscamente seu relato, enquanto suas
pernas de potro compensavam o silêncio, voltando a mexer
desordenadas sob o lençol; subindo a mão, alcancei com o dorso suas
faces imberbes, as maçãs do rosto já estavam em febre; nos seus
olhos, ousadia e dissimulação se misturavam, ora avançando, ora
recuando, como nuns certos olhos antigos, seus olhos eram, sem a
menor sombra de dúvida, os primitivos olhos de Ana!
— Que que você está fazendo, André? Aprisionado no velho templo,
os pés ainda cobertos de sal (que prenúncios de alvoroço!), eu estendia
a mão sobre o pássaro novo que pouco antes se debatia contra o vitral.
— Que que você está fazendo, André?
Não respondi ao protesto dúbio, sentindo cada vez mais confusa a
súbita neblina de incenso que invadia o quarto, compondo giros,
espiras e remoinhos (NASSAR, 1989, p.179-180).

Conforma-se outra corporificação de lascividade. Na relação André-Lula há
atmosfera salutar de hostilidade que toma o quarto. Ousadia, dissimulação e febre
manifestas no desornamento dos lençóis demonstram uma corporeidade de encontro
corporal que além de voraz é agressivo. A rebeldia de seus olhos (era Ana!) seu sal é
extraído pelo corpo de André que compõe seus giros e redemoinhos nefastos no lugar.
Transmuta as paredes do l(ug)ar nas celas intensas dos prostíbulos do i-mundo a
que atravessou e, ao ignorar os protestos do irmão, semeia lavra de discórdia intensa.
Seu pathos ocupa o corpo de Lula, fá-lo trepidar as pernas debatendo-se contra o vitral.
“Há uma dualidade que reaparece um nível ou outro: fome ou sede perturbam os pensamentos ou
sentimentos; a dialética propriamente sexual é usualmente visível pela paixão” (KOJIMA, 2002, p.96,
tradução livre).
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“Um lugar é um centro de ação e intenção” (RELPH, 1976, p.42, tradução livre).
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A neblina que invade o quarto colabora ao plasmar a coberturas de um alvoroço que não
se contém no fôlego rubro dos suspiros indagantes do irmão mais novo. Espacializa a
tensão ao compor que apriosiona no velho templo, na catedral dos gozos da carne.
O dilúvio tátil dinamiza presenças do lugar, reforça perspectivas do encontro e
tangibiliza a dor ancestral de que trata André. No cerne do incesto com Lula está o
componente atávico de sua hostilidade à ordem paterna que se contradiz pela sua
vinculação ao lugar. Ele não deseja destruir o mundo-lavoura, mas tomá-lo por
completo. Tuan afirma que:
Hostility alienates and distances, and yet it is also a kind of
relationship, one that is regulated by rules and stops short of
destroying the adversary. ‘Hostile’, moreover, shares a root with
‘hospitable’, which rather suggests that the host who comes to us with
open arms has mixed feelings for which neither word – hostile or
hospitable – is suitable295 (2012a, p.30)

A hostilidade é a violência primal no cerne da proposta de existência do l(ug)ar.
Por ser íntimo, o lar é uma construção que implica em algo que deve ser protegido e
encoberto, independentemente do custo. Por isso a ambiguidade contundente entre o
hostil e hospitável fornecem subsídios para pensar que todo retorno carrega consigo
sofrimentos arcaicos.
Permanece relevante que a hostilidade tornada sexual no ambiente da
ambivalência do lugar de André retrata sua revolta e irreverência. Na condição de
elementos definidores da dimensão e sentido da sua dança-de-lugar obscena, realizam
alquimia do habitar e fluem da mesma lógica de apropriação físico-passional de Ana.
Era seu fogo contido pela irmã que manifestava a revolta efetiva da carne.
Ao mesmo tempo, foge ao seu controle. A irreverência de Ana não se deixa ser
domada ou contornada pela fúria sexual de André. Ela toma de assalto a festa da páscoa
e, com as peças extraídas da caixa de obscenidade, trás no corpo toda a virulência
lasciva do i-mundo:
Ana, sempre mais ousada, mais petulante, inventou um novo lance
alongando o braço, e, com graça calculada (que demônio mais
versátil!), roubou de um circundante a sua taça, logo derramando
sobre os ombros nus o vinho lento, obrigando a flauta a um apressado
“Hostilidade aliena e distancia, contudo é também um tipo de relacionamento, um que é regulado por
regras e para logo antes de destruir o adversário. Hostil, além do mais, divide raiz etimológica com
‘hospitável’, o que sugere que o hospedeiro que vem a nós com braços abertos tem sentimentos confusos
para a qual nenhuma das duas palavras – hostil ou hospitável – é necessariamente adequada.” (TUAN,
2012a, p.30)
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retrocesso lânguido, provocando a ovação dos que a cercavam, era a
voz surda de um coro ao mesmo tempo sacro e profano que subia, era
a comunhão confusa de alegria, anseios e tormentos, ela sabia
surpreender, essa minha irmã, sabia molhar a sua dança, embeber a
sua carne (NASSAR, 1989, p.188).

É rico notar que, ao contrário da primeira dança na festa que rememora André, o
tempo verbal que o narrador usa é o pretérito perfeito que, diferente do pretérito
imperfeito, irá delinear que essa será sua última dança. Ao reconstruir o trajeto de
ascensão e queda da família, o demônio que habita o corpo do pródigo parece tomar
casa na corporeidade de Ana. O seu ventre semeado pela angústia de André, dança
serpenteante no ritmo dos tormentos do lugar.
Sua dança é umedecida pelo sangue de vinho, dessacralizando os nexos de
reciprocidades postos pelo modo de vida camponês. Nos ombros nus, o peso desse
componente atávico é posto sob suspensão para sentir e expressar sua dor contida em
cada tijolo do lar do Pai. Se, como propõe Belk, “emotional attachments to others may
be constructive or destructive, depending on their consequences for the people
involved”296 (1992, p.41), ela leva os relacionamentos familiares às consequências mais
destrutivas de seus excessos.
A ousadia de diversos tormentos define uma tensão que toma o Topos, que
(des)encaminha a discórdia e fere a honra do patriarca. No âmago íntimo da vida
coletiva inflama a revolta por meio de sua dança de estética insolente e voluptuosa.
Segundo o teórico literário Frank, “for the duration of the scene, at least, the time-flow
of the narrative is halted: attention is fixed on the interplay of relationships within the
limited time-area”297 (2005, p.62). Da mesma forma, o instante que é capturado pela
cenografia da consciência de André mostra o coro que se ensurdece, o Pai que, ao fundo
se descontrola, que caminha brutalmente rumo ao infanticídio.
Seu dançar, portanto, promove encontro, altera a dinâmica da dança-de-lugar.
Havendo sido desonrado, Iohána não encontra na sabedoria dos seus antecessores
formas eficientes de lidar com a situação que se põe. Sua at-homeness e a lógica que
embasavam o Topos se tornam pó. Como Klassen discorre “Ana tem sua vida ceifada,
ela foi um dos frutos dessa torta germinação familiar. Ela simboliza não a misoginia,
mas o marco emblemático da morte de uma estrutura que se queria inviolável e
“vínculos emocionais a outros podem ser construtivos ou destrutivos, dependendo de suas
consequências às pessoas envolvidas” (BELK, 1992, p.41, tradução livre).
297
“na duração de uma cena, ao menos, o fluxo temporal da narrativa é estancado: atenção é fixada no
interpolamento de relacionamentos na limitada área temporal” (FRANK, 2005, p.62, tradução livre).
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indestrutível” (KLASSEN, 2002, p.101). O horizonte geográfico do lugar do patriarca é
perfurado por meio das fissuras que nele foi posto pela erosão recorrente dos ares dos
desertos mediterrâneos da austeridade patriarcal.
Rothenberg pondera que, “violence occurs when anger is unexpressed and
threats cannot be removed”298 (1973, p.363). É pelo contorno de toda repressão
efetivada que Iohána não consegue conter sua fúria. Ele que prega sobre a paciência e os
ciclos da natureza, é sanguíneo em sua fúria. O patriarca acomete-se do mesmo pathos
que recalcava e perverte a lógica do lugar no lugar. A tragédia arcaica se faz como
redefinição de direção, movimento pautado na angústia incontrolável. Como narra
André:
era o próprio patriarca, ferido nos seus preceitos, que fora possuído de
cólera divina (pobre pai!), era o guia, era a tábua solene, era a lei que
se incendiava — essa matéria fibrosa, palpável, tão concreta, não era
descarnada como eu pensava, tinha substância, corria nela um vinho
tinto, era sangüínea, resinosa, reinava drasticamente as nossas dores
(pobre família nossa, prisioneira de fantasmas tão consistentes!)
(NASSAR, 1989, p.191).

A casa-tronco materializada na mesa dos sermões, continuidade do corpo do Pai,
é cingida pela cólera emergente. Nos ritos de seu pathos, manifesta a dor da violência
que cliva o corpo da filha. O lugar, junto à Ana, sangra as vinhas da resina dos galhos
familiares decepados. A dança-de-lugar toma ritmos da geograficidade do réquiem da
filha cuja vida é ceifada pelo motor do habitar do patriarca. Sua fúria não pode ser
contida porque não há, nas palavras ancestrais, caminhos a serem traçados pelos
itinerários da desonra.
Rodrigues escreve que “a casa desmorona; ele, o próprio patriarca, erguerá o
braço para matar a filha e nem se dá conta disso. Sempre a exigir a luz, parece viver
sempre em meio às trevas” (RODRIGUES, 2006, p.119). A austeridade sempre
perseguida é desconstruída pelas vias da lavra destrutiva de colheita estéril ao final da
narrativa. O Pai é míope à diversidade de at-homeness presente no lugar em que
impunha ordem, direção e sentido.
Seu saber é limitado pelo engessamento das morais herdadas do Avô, visto que a
família é prisioneira de fantasmas consistentes. Ele, em seu enxerto de várias
geografias, compreende sua situação de ser-no-mundo somente pelo Topos. Ao ignorar

“violência ocorre quando a raiva não é expressada e ameaças não podem ser removidas”
(ROTHENBERG, 1973, p.363, tradução livre).
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a potência e poética da Chöra e Kenon e construir a lavoura em oposição a qualquer
possibilidade delas, recalca o contraditório; que é justamente a fonte de sua ruína. Como
disserta Merleau-Ponty, “de tudo o que vivo, enquanto o vivo, tenho diante de mim o
sentido, sem o que não o viveria e não posso procurar nenhuma luz concernente ao
mundo a não ser interrogando, explicando minha frequentação do mundo,
compreendendo-a de dentro” (2014, p.41). Da mesma forma, o sofrimento é uma parte
integral da vida e, portanto, do lugar.
O diferente, a realidade geográfica que não está aberta pelo horizonte do lugar
em que o sujeito vive deve, para haver algum equilíbrio entre comunidade-indivíduo,
ser compreendido pela possibilidade de transcendência que nela se apresenta. Larsen e
Johnson ponderam que “any movement toward the boundaries of situatedness
immediately implies attunement and understanding—that is, being-in-the-world.
Outside of madness and death there is no possibility of completely transcending the self
and its situation”299 (2012, p.643). Nesta condição, o devir é uma força motriz que
supera a efemeridade humana e implica que qualquer Topos é também uma
vulnerabilidade. A dor da cisão ocasionada pelo infanticídio remonta ao lugar-raiz do
tronco original, mediterrâneo. Como conduz a percepção de André:
recusando qualquer consolo, andando entre aqueles grupos
comprimidos em murmúrio como se vagasse entre escombros, a mãe
passou a carpir em sua própria língua, puxando um lamento milenar
que corre ainda hoje a costa pobre do Mediterrâneo: tinha cal, tinha
sal, tinha naquele verbo áspero a dor arenosa do deserto (NASSAR,
1989, p.192).

Esse sal que é telúrico, aquático e labor manifesta o verbo do sofrimento e
desespero que se tornam definidores do lugar. Visto que o espaço não é um elemento
passível de ser destruído; o que opera é que esse sofrimento de murmúrios arcaicos
dimensiona uma transformação do elemento que dá sentido ao lugar. Onde antes a
expressividade estava na pretensa harmonia do amor, agora paira o pathos de hýbris e
desespero efetivado pelo patriarca.
As pedras fundadoras do lar ficam impregnados com o cal mediterrâneo banhado
pelo vinho áspero de Ana derramado. Como uma carpideira, resta à mão desesperar-se
entre as ruínas da possibilidade de uma revolta contida que inserisse o afeto ao l(ug)ar.
Seus lamentos de sofrimentos não permitem qualquer tipo de consolo porque não há
“qualquer movimento rumo aos limites da situacionalidade imediatamente implica em sincronia e
compreensão – isto é, ser-no-mundo. Para além da loucura e morte, não há possibilidade de
completamente transcender o eu e sua situação” (LARSEN; JOHNSON, 2012, p.643, tradução livre).
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como impedir o que está escrito. Como lamenta Morris “in despair, things,
circumstances, and events around me can make a claim on me as being inevitable. They
weigh in and obliterate the realm of possibilities in which I carry out my life”300
(MORRIS, 2004, p.18).
No requiem aeternam taciturno delineado pelo André, a inexorabilidade do
destino era traçada desde os tempos do profundo silêncio do Avô. Na desértica
austeridade sempre pregada nos domínios do lar, projetos de corpos desejantes ejetados
representavam o itinerário da opressão que agia sobre os rostos coalhados de cada um.
A mesa de sermões, de onde partia a fartura, é lugar que direciona a outro molde –
excessivo – para os vínculos de lugar.
Se o lugar é o espaço dotado de definição e significado (TUAN; 2012b, 2013),
seu sentido é redefinido ao final da lavra de André. Onde haviam as palavras
ponderadas do Pai, cabe a ruína do desespero em que as paixões levadas ao extremo
positivam e infectam a própria constituição da dança-de-lugar. Os vínculos, sempre
atrelados ao anzol de outro posto atrás na mesa, porém, continua, no ciclo eterno, como
define André:
O tempo, o tempo, o tempo e suas águas inflamáveis, esse rio largo
que não cansa de correr, lento e sinuoso, ele próprio conhecendo seus
caminhos, recolhendo e filtrando de vária direção o caldo turvo dos
afluentes e o sangue ruivo de outros canais para com eles construir a
razão mística da história, sempre tolerante, pobres e confusos
instrumentos (NASSAR, 1989, p.182).

Nessa inexorabilidade do destino, o enlace dos sujeitos em sua realidade
geográfica contorna a forma como esse tempo escavou o sangue de cada um no lar para
esculpir a ordem do seu curso controlado por Iohána. Na razão mística dessa narrativa
de dor e tragédia, a hýbris que decorre das espacialidades de tensão também indica a
continuidade do tormento.
Na temporalidade da angústia, a dança-de-lugar permanece, pois como André
transcreve das palavras do Pai – a última sentença da obra – “o gado sempre vai ao
poço” (NASSAR, 1989, p.194). Existir é estar sujeito à este ciclo que transcorre a
condição de ser-no-mundo em que fixar-se implica em habitar, com toda a contradição
que essa situação carrega.

“No desespero, coisas, circunstâncias e eventos no meu entorno podem tomar posse de mim como
inevitabilidade. Eles pesam no e obliteram o reino de possibilidades pelas quais eu levo minha vida”
(MORRIS, 2004, p.18, tradução livre).
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CAMINHOS ENTRE A CHÖRA E A COLHEITA
Por meio da geografia humanista, o intento do estudo foi desvelar as diferentes
contradições e tensões da condição existencial do lugar. Pelas portas e janelas das
teorias da fenomenologia de Merleau-Ponty, a experiência diegética do espaço íntimo
constituído no fluxo de consciência de André foi rico campo investigativo. Cada uma de
suas palavras ou poéticas explode modos de ser no espaço. Costura, com os fios íntimos
de um existir inconformado e ativo pela liberdade, a força que o lugar exerce na vida
dos seres humanos.
O fértil diálogo perpetuado entre geografia e literatura se sedimenta como
proposta de imersão em outra realidade. Na possibilidade relacional da consciência que
se choca ao se projetar em outro habitar, proposita-se que a imersão pelo romance é uma
viagem. Por meio dessa nau, pode-se compreender as intensidades afetivas que se
espacializam na narrativa perversa do filho pródigo. Seus espasmos expuseram as
entranhas de uma condição complexa de habitar.
Os questionamentos problematizadores tecidos no ocaso de cada capítulo
puderam ser fontes férteis de caminhos nessa jornada. As lufadas decorrentes das
indagações propulsionaram a edificação do texto dissertativo de modo a encaminhar as
rotas do pensamento trilhado. Considero que mais que buscar respostas, as perguntas se
fizeram relevantes por destacar as inquietações que substanciaram a base da pesquisa
realizada.
Também foram fundantes os potenciais explicativos das geografias criativas. Ao
cartografar as experiências imaginárias, os prazeres e as temporalidades por meio de
poemas e mapas, abriu-se um campo de descobertas que transcendem a positivação
áspera da ciência. As geograficidades expostas na tangibilidade de poiésis da obra
evocaram sentimentos, incômodos e (auto)descobertas.
O processo de imersão, perturbador na medida em que provocou intensa
reclusão, possibilitou vislumbrar e viver outro percurso de vida. Cada olhar do narradorprotagonista se tornou uma respiração, um fôlego que obtinha por meio das vírgulas de
seu pensar. Os trajetos, quase nunca lineares, da investigação geraram pulsações de
poiésis que transbordaram nas páginas escritas. Nos dias encerrados no trabalho de
lavrar a dissertação, a mente oscilante permanecia em cada canto da casa, explorando,
junto à família os segredos trocados no bosque ou os cânticos orgásticos da casa velha.
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Os questionamentos que emergiam ao findar de cada parte, constituíram as trilhas pelas
quais o texto se amarrou.
Pela experiência estética propiciada pela Lavoura Arcaica, foi possível
investigar a diversidade relacional estabelecida pelos seres humanos em seus lugares.
Sempre pautada na realidade geográfica de suas situações, os sujeitos vivem diversas
opressões e contradições conectadas à natureza de ser-no-mundo. Observou-se a
profundidade que concerne o habitar humano, em sua dualidade (inter)subjetiva. Ainda
que o lar se forme por processos expressivos do ser, é vivido e partilhado por uma
coletividade, gerando situações de tensão.
Como semente fértil, a literatura de Raduan Nassar é uma incursão às opressões
da vida cotidiana e ao constante conflito entre o moral e o sujeito. No mundo que
tangibiliza em sua obra não há pedra que fique intacta. Tudo é questionado por uma
força motriz que é cínica a qualquer proposição de verdade absoluta. A cólera, como
desdobramento da passionalidade que move a espécie humana, como o escritor
denomina, é certeza em qualquer relação em que haja uma relação entre o indivíduo e o
grupo.
Da mesma semente, discorre André, não há ordem que não semeie sua própria
desordem. Todo fundamento de organização necessita de um contraponto caótico e, ao
mesmo tempo, se encaminha para a entropia. Ao que concerne aos seres humanos é
impossível pensar em uma massa inerte pela qual a vivência se faria sem alterações ou
contradições.
Todo encontro é também um desencontro. Como sujeitos ativos e condenados a
sua própria liberdade em um mundo em que projetam suas consciências, a angustia os
move, promove encontros e permanece em constante devir. As escolhas definem
contradições das percepções e intangibilidades de uma vida em que a essência é dada
pela própria existência, que se faz pela relação corpo-espacial do universo de
possibilidades do hodierno.
Ser-no-mundo é lidar com a frustração, é ver a potencialidade do enfrentamento
das condições impostas e planar delirante sob céus de possibilidades. É nesta aventura
perpétua de expressividade que projeta-se rumo ao mundo que as danças-de-lugar se
formam. Contínuos processos de movimento, repouso, encontro, ordem e angústia, são
somados em um bailar significante que possibilita a transfiguração das indefinições da
Chöra em algo que tenha ordem.
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A interpretação da condição, definição e sentido do lugar possibilitou identificar
os excessos dos modos de ordenamento do mundo em Topos de cada um dos galhos da
família. Abre-se a perspectiva de que, por um referencial ético, é fundamental que
houvesse um equilíbrio entre a subjetividade e objetividade, entre a paixão e o
refreamento. Não há grandeza individual que suporte todo o peso do mundo como um
Atlas viril.
O lugar não deve ser compreendido apenas como porto-seguro, como o
aconchego da experiência humana. Os vínculos que existem e se transformam por meio
da dialética-sujeito lugar, mediada pelo(s) mundo(s), não representam aspectos ou
positivos, mas uma alquimia complexa desses. Nas particularidades do lar, como espaço
onde se compreendem os códigos morais, sociais ou culturais, a opressão pode ser causa
de profundas angústias.
Espaços domésticos são, como os sujeitos que a eles atribuem significados,
contraditórios, corporais e densos. São sentidos pela carne que atende à ascensão
progressiva da consciência sobre o mundo vivido. Na expressividade das texturas de
lugar da intimidade do cosmo dos sujeitos, mundos perceptivos desabrocham em
envolvimento engajado, que ativa vínculos. É, logo, processo de dinamogenia em que as
ações movimentam a realidade.
Por essa razão, os projetos de fazer-lugar de André e Iohána falham pela
inexorabilidade das suas geograficidades. Ainda que clivados pela corporeidade que
lhes é inerente, os sermões e os berros de ambos ecoam pelas paredes da casa. A loucura
de André, sua enfermidade, era tão hostil quanto a paciência desértica do Pai,
formulando composições perturbadores ao habitar do l(ug)ar.
Separados pelos galhos da direita e esquerda, em uma santa ceia de feições
trágicas, a família que é vista por uma presunção de união pautada no cerne de Iohána,
se despedaça pelas condições manifestas nas irreverências. Ana, André e Lula
corporificam a solidão da fome de um pão que não se pode por a mesa, de uma angústia
sem nome, mas que açoita traiçoeiramente na calada da noite.
A clivagem que é efetivada no lugar, iniciada pelos excessos afetivos da Mãe,
desdobra-se em diferentes percepções. Decorrem que o sofrimento passa a ser um fator
que define a at-homeness e transpassa os corredores da casa. Ocasionam-se repressões
profundas em que a figura do velho asceta que permanecia em suas andanças pela casa,
como horrendo memento mori.
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O Avô, essa figura constante de um anzol que captura as almas rumo ao Kenon,
permanece na obra como um fantasma que reforça o ordenamento do Topos patriarcal.
Está em cada tábua de madeira, infundido como sujeito e agente das opressões que o Pai
desdobra pelo poder que pretensamente dele emana. Ele, essa figura ideal de um asceta
sempre silencioso, carrega em si as lufadas dos ventos mediterrâneos que irão percorrer
a trama da vida de todos na lavoura.
Lugar e sujeito formam dialética de reversibilidade intensa em que um coabita e
transforma sentidos, definições e direções do outro. A gestalt que emerge dessa relação
é desdobramento da retroalimentação variável que está disposta no devir. Ora o sujeito
tem o potencial definidor e transforma o lugar pela sua ação consciente, ora o lugar
dispõe situação geográfica que circunda e ressignifica a existência do sujeito. Nessa
dinâmica, o habitar possui texturas e é sempre um processo ativo.
É na perturbação que se torna evidente que não há escapatórias para as dores das
agonias manifestas por cada um. Toda coisa ou objeto é impregnada pela palavra do Pai
e fere o corpo daqueles que toca. Os gemidos, gozos e menstruações reprimidos são
sintomas de um habitar que vivido em sua intensidade poética incorre em angústia
severa aos corpo-sujeitos.
São dores que não diminuem porque foram caladas. Permanecem, angustiam e
são externalizadas nas cóleras agressivas que findam-se na ciclidade do tempo da
lavoura. O infanticídio cometido por Iohána é sintoma de sua própria repressão, da
forma como não conseguia lidar com o Kenon que se estendia pelo horizonte. Seu
controle dos fluxos e temporalidades era uma ilusão ocasionada pelo delírio da
permanência atávica.
Emerge nessa narrativa, um ponto de partida telúrico em que terra-trabalhofamília se misturam em uma composição de um lugar em que lavram-se mais que as
sementes. Os próprios rostos coalhados ao entorno da mesa são cultivados pelas mãos
calejadas do patriarca. Sua moral opera um mundo de campesinidade em que sempre se
retorna à terra, do pó ao pó.
Dadas as temporalidades do existir, a hereditariedade do tronco que nasce no
Avô favorece uma visão de tempo absoluta. Resoluto, cabe ao homem cultivar a
paciência e lidar com as incertezas transfigurando-as por um arroto tosco – maktub diria
o Ancião. O enxerto das várias geografias do Pai, que já era esquemático, atinge a figura
de Pedro, diluído, sem a mesma sagacidade dos olhos cansados de um patriarca de
muitas lavras.
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O modo de vida camponês, entendido na escala do sujeito, da sua relação com a
terra, elucida uma ordem moral pautada na honra. Seus componentes ético-estéticos
propõem a necessidade de se pensar, em verdade, em lugares camponeses. Pela
telúridade inerente da lida com a terra, existem elementos que recorrem desde o sagrado
ao mágico para compor as estratégias de domínio do patrimônio da casa tronco. É, como
modo de ser-no-mundo, uma situação que envolve cheiros, sabores e sentidos, que
merecem destaque na geograficidade primal a que evocam.
A primogenitura de Pedro, daquele que abriu primeiro a Mãe implica na
sagacidade obscena com que André observa as relações que se manifestam pelos
cômodos da casa. O lugar, que se adensa, pelos vínculos, ressoa os ossuários mórbidos
escavados pela prodigalidade. Ao mesmo tempo, a recusa de André é uma ambivalência
visto que permanece vinculado e retorna ao lugar dado o chamado do emissário –
sistemático – do Pai.
Preso nos componentes atávicos da existência, a justa medida de que tanto falam
os sermões do Pai se efetiva em desérticas ausências de emoções no âmbito da
internalidade de suas porteiras. À Mãe, ao contrário, cabe um excesso de afetividades
que se expressa em toques – por vezes eróticos – nos filhos. Por meio das alvoradas e
ocasos emotivos, contornos de passionalidades conformam ritmos variados – por vezes
obscenos – para a dança-de-lugar.
A saída de André leva-o a velejar pelo que o patriarca considera na condição de
i-mundos. Contudo, é justamente na estrada e na vila que conhece quem realmente é. É
por ter atravessado outros mundos que sabe dos limites e potencialidades dos vínculos
que o puxam em direção à lavoura. Na atividade engajada de se por rumo ao mundo,
compreende que seus desejos pulsantes não são do rumo da prodigalidade da existência
de que repreende o pai, mas da contradição de querer tomar dele o cetro.
Rememora em seus tempos de infância a maneira pela qual capturava pombas e
projeta tal processo na maneira de efetivar as vontades de seu falo rubro. Com
Sudanesa, sua cabra de menino, alcança gozos orgásticos que sexualizam sua existência
no lugar. São projetos ejaculados que se concretizam na transformação da casa velha em
verdadeiro lugar de devassidão, em que consome, incestuoso, o ventre de Ana. Toma o
lugar da irmã para si e semeia, em solo fértil a hýbris que virá a culminar no sacrifício
dela para a fundação de uma nova ordem no lugar.
Oportuno salientar, destarte, que nessa densidade de seu percurso de ser-nomundo, André transborda em irreverências que se propõem justamente a fazer-lugar.
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Sua consciência ativa efetiva por meio do corpo o regozijo de carnalidades telúricas. É
do mesmo tempo cíclico que compõe os sermões do Pai que o pródigo saca as armas
para sua revolta libidinosa. São os pequenos ornamentos que recebe das prostitutas e
guarda na caixa de obscenidades que também forçarão a reencenação da história de
Pandora no lar.
No uivo dos ventos mediterrâneos são carregadas as forças desejantes dos
membros do l(ug)ar. A tragédia a que se acomete o lar é um contínuo ciclo que começa
e se encerra na festa entre os vizinhos e amigos. Mais valem as aparências da honra e
comedimento a que presta o Pai do que as verdades soterradas no cesto de roupas sujas.
Cada peça, retrata o protagonista, incorre na história do sofrimento que é realizado pelos
confusos corredores de paredes ásperas. O sangue de cada um é também a dor de toda
uma família.
Drama trágico. Contudo, não seria longinquo dizer que talvez foi recorrente no
Brasil rústico (ou mesmo atual). As condições de necessidade de manutenção de uma
pretensa honra, no enclausuramento em pequenos grupos e constante endogamia,
parecem propícias para atos violentos que permaneça sem alcançar grandes
repercussões. Neste sentido, a composição narrativa de Nassar é apropriada por
incorporar metáforas bíblicas a situações ricas em verossimilhança, nas quais o leitor
imerge e sente cada dor da lavoura.
Como já discorriam Dardel e Relph, a realidade geográfica às vezes exige
durante o trabalho, suor e sangue dos sujeitos. A narrativa de hýbris arcaica transcorre
nesses sentidos tão antigos, porém continuam tão atuais, das contradições do existir no
lugar. Os conflitos manifestos entre razão e emoção, indivíduo e grupo, paciência e
afetividade permanecem relevantes para a compreensão das espacialidades do mundo
contemporâneo porque retratam da natureza de ser humano, de existir em um espaço
que precede o humano e também permanecerá após o falecimento da carne.
As discussões postas na dissertação relevam que é necessário que haja uma
reflexão ampla acerca das tensões que concernem ao apego ao lugar, visto que essa
definição, muitas vezes usadas para explicar o conceito, não abarcam a dinamogenia da
existência. Mais que falar de elementos positivos e afetivos do amor ao lugar, é
fundamental dissertar das diferentes experiências dos vínculos manifestos pela
inseparabilidade sujeito-lugar. Nas paisagens da vida cotidiana, as espacialidades são
(in)tensas e denotam ampla gama de sentimentos.
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Considero que se o lugar é o espaço apropriado pelas intenções humanas, não há
como crer que ele se reduza a topofilia ou topofobia. É relevante que, como fenômeno
de geograficidade, ele seja um espectro amplo. O lugar abarca a escala do íntimo, do
próprio do humano, desdobra-se do ser-no-mundo. Ele é vivido por meio dos vínculos
que os sujeitos estabelecem. E, na mesma diversidade dos sentimentos, é sempre uma
ambivalência de opressão, felicidade, gozo, tristeza, melancolia, amor ou, acima de
tudo, verdade.
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