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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral o recolhimento, a partir do estudo de 

algumas linguagens artísticas (artes plásticas, música, dança, performance art e 

happening), de parâmetros norteadores que contribuam para a realização de uma 

leitura da poesia marginal, sobretudo a produção de Chacal e a deCharles, no 

que diz respeito ao emprego do ordinário na fatura poética. Buscamos nesse 

processo mapear os procedimentos usados por vários artistas que têm como 

norte o trabalho com o ordinário, tanto no que tange ao conteúdo, quanto a 

materiais. Visamos  compreender como o trabalho artístico transforma o ordinário 

em extraordinário. O processo investigativo que adotamos está dividido em três 

etapas. A fase inicial consiste na descrição sumária dos mecanismos pelos quais 

o ordinário é materializado nas obras de alguns artistas, movimentos, ou grupos a 

partir da modernidade literária. Para tanto nos valemos de bibliografia específica, 

como Goldberg (2007), Cohen (2004) e Carlson (2010).  Na segunda etapa 

traçamos um panorama da poesia marginal (Hollanda (1980); Pereira (1981); 

Mattoso (1980)), dando ênfase ao ordinário e a relacionando às artes 

supracitadas. Na terceira etapa empreendemos o estudo das obras dos dois 

poetas eleitos: Chacal e Charles, mas realizando um recorte temporal, tratamos 

tão somente das obras publicadas entre 1971 e 1979, período de 

desenvolvimento e efervescência da poesia marginal. Isso foi realizado por meio 

da análise de poemas, de crítica literária, da situação histórica da época e, 

sobretudo, com o apoio dos referenciais coletados com o estudo das artes. Como 

resultados, pudemos observar várias semelhanças entre os procedimentos 

usados pelos artistas trabalhados e a poesia marginal e que o uso do ordinário 

nas artes e na poesia estava à serviço de um ideal: o estreitamento dos laços 

entre arte e vida.  

 

Palavras-chave: Ordinário, artes, poesia marginal, Chacal, Charles. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette Dissertation a pour objetive général le recueillement, à partir de l’étude de 

quelques langages artistiques (arts plastiques, musique, dance, performance art 

et happening), de paramètres guidages qui contribuent pour la réalization d’une 

lecture de la poésie marginal, particulièrement de la production de Charles et 

Chacal, à ce qui concerne l’usage de l’ordinaire à la facture poétique. Nous 

cherchons dans ce processus de tracer les procedures utilisés par plusieurs 

artistes qui ont comme guide le travail avec l’ordinaire, à la fois em termes 

decontenu, comme le matériaux. En bref, nous objetivons comprendre comment le 

travail artistique transforme l’ordinaire en extraordinaire. Le processus 

investigative qui nous adoptons est divisé en trois étapes. La phase iniciale a été 

la description résumédes mécanismes à travers de quels l’ordinaire est materialisé 

dans l’ouvrage de quelques artistes, mouvements ou groupes à partir de la 

modernité littéraire. Pour ça nous outilisons de bibliographie spécifique, comme 

Goldberg (2007), ), Cohen (2004) e Carlson (2010). À la seconde étape nous 

traçons un panorama de la poésie marginal (Hollanda (198o); Pereira (1981); 

Mattoso (1980)), avec accentuation au ordinaire et la rélacionant aux arts au-

dessus. À la troisième étape nous nous engageons au étude de l’ouvrage des 

deux poètes élus, Charles e Chacal, maisnous ne traitons que des oeuvres 

publiées chez 1971 et 1979, periode de developement et effervescense de la 

poésie marginal. Ça a été realisé à traves l’analyse de les poèmes, de critiques 

littéraire, de la situation historique de l’époque, et, surtout, soutenu avec les 

référenciellesrecueilliés avec l’étude des arts. Comme des résultats nous avons 

pu observer plusieurs similitudes entre les proceudures utilisés par les artistes 

travailés et la poésie marginal, et que l’usage de l’ordinaire dans la poésie et les 

arts était au service d’un idéal : la aproximation entre art et vie.  

 

Mots-clé : ordinaire, art, poésie marginal, Chacal, Charles.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para a concepção tradicional de arte, sobretudo antes do modernismo, o 

objeto artístico precisava conter traços imanentes de qualidades excepcionais, 

estava, sobremaneira, nisso o que se poderia chamar, para a consciência 

daquelas épocas, a essência do artístico. Em termos de conteúdo, as artes 

plásticas sempre retrataram cenas ordinárias. Os realistas, por exemplo, 

captavam por vezes o dia-a-dia, entretanto a plasmação deveria ser realizada por 

meio de uma extraordinariedade técnica em construir uma obra o mais fiel 

possível à realidade. Dessa forma, por meio de elaboradas técnicas, o ordinário 

era convertido em extraordinário, alçado à categoria de objeto artístico, digno de 

ser apreciado como tal.  

 Com o advento das vanguardas no início do século XX, o universo das 

artes transforma-se de maneira vertiginosa. Os artistas queriam a todo custo 

instaurar a novidade. Um dos caminhos tomados foi o da introdução na arte do 

ordinário cru, sem intervenções de técnicas artísticas, ou com intervenções de 

intensidades variadas.  

Circunscrevemos o ordinário aqui como tudo aquilo que é corriqueiro, 

comum, sem brilho, que está na ordem do dia, se repete e não tem intenções 

predominantemente estéticas, ou por vezes, demasiadamente inversas à estética 

até que um artista ou movimento tome isso como matéria artística. Para o 

percurso que pretendemos traçar, propomos a divisão do ordinário em quatro 

categorias, as quais estão integradas na materialidade das linguagens artísticas 

que vamos nos deter (colagem, ready-made, música, dança, happening, 

performance art e literatura). Na primeira estão os objetos que fazem parte do 

cotidiano, construídos com finalidades práticas: máquinas, utensílios domésticos, 

móveis etc. Na segunda categoria encontramos as ações comuns do dia-a-dia: 

caminhar, limpar a casa, passar roupas etc. Na terceira, os ruídos voluntários e/ou 

involuntários produzidos na relação do homem com o mundo, mas sem fins 

estéticos. Por fim, o ordinário também se manifesta como modalidade de língua 

(escrita e falada) usada em situações informais, podendo se cristalizar em clichês.  
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A partir das vanguardas, o uso do ordinário se configurou como recorrente 

em vários artistas, instaurando uma maior aproximação entre arte e vida1. Picasso 

e Braque lançaram mão de materiais gráficos nas colagens, como nos detalha 

Vitor Rezkallahb Iwasso (2010). Seguindo, sobretudo, RoseLee Goldberg (2006), 

Renato Cohen (2004) e Marvim Carlson (2010) observamos como Duchamp 

elegia objetos fabricados em obras de arte, Luigi Russolo orquestrava sons de 

máquinas em música, John Cage usando objetos cotidianos fazia música, Merce 

Cunninghan colocava em suas coreografias ações do dia-a-dia, Tom Marioni e 

Bonnie Sherk faziam de atos corriqueiros performances, Oswald de Andrade 

preconizava uma poesia já contida nos fatos, uma linguagem informal, etc. Assim 

se vê que as mais distintas linguagens e tendências se valeram do ordinário em 

suas construções artísticas, procedimento que atravessou um grande período e 

pode ser observado sob diferentes matizes na dita “poesia marginal”, nos anos de 

1970.  

Nesse tempo, o Brasil enfrentava a Ditadura Militar, que realizava a 

censura cultural e desarticulava movimentações que lhe fossem contrárias, o que 

tornava a crença em uma revolução aos moldes marxistas cada vez mais inviável 

(HOLLANDA, 1980). O discurso revolucionário foi perdendo espaço para os 

princípios da contracultura que adentravam o país e pregavam o comportamento 

como forma de contestação, como discutem Pereira (1981) e Hollanda (1980). 

Surgiu a geração dos desbundados, daqueles que não assumiam a via engajada 

de embate político. Nessa esteira, no fim dos anos de 1960, surge a Tropicália, 

com artistas de extravagante visual, músicas que misturavam ritmos diversos e 

letras literariamente bem tratadas.  

Em consonância com esse contexto, no início dos anos de 1970, desponta 

a já mencionada “poesia marginal”. Esse rótulo, que há muito vem sendo 

questionando, mas que não se abandona, abarca uma gama variadíssima de 

poetas, ficando conturbado o levantamento de traços rígidos que os 

descrevessem certeiramente. É possível, no entanto, erigirmos algumas linhas de 

força genéricas que perpassam a produção dos marginais. A primeira, 

extraliterária, é o caráter de independência nas edições dos livros. Alguns poetas 

faziam-nos artesanalmente por meio de impressões mimeografadas, a produção 

                                                             
1
 Leia-se, ao longo deste trabalho, “vida”, quando relacionada ao estreitamento de laços com a 

arte, como “vida ordinária”, “cotidiana”, “ligada ao corriqueiro”.  



11 
 

 
 

era então vendida de mão em mão pelos próprios autores em portas de teatro, 

cinema, bares e praias cariocas. Outros formavam grupos e através de um 

sistema de consórcio bancavam eles mesmos suas edições. Esses processos 

editoriais davam-se, assim, à margem das grandes editoras, fenômeno externo 

que, no entanto, se encarnava na subjetividade dos poetas, expandindo-lhes, por 

exemplo, a liberdade na escrita, tanto em termos formais quanto conteudísticos.  

No campo da linguagem, a produção marginal se caracteriza pelo uso de 

uma variante informal (ordinária) da língua, com expressões corriqueiras (clichês 

ou ready-mades linguísticos), “erradas” e mesmo gírias. A linguagem é ainda, 

geralmente, crua (ou quase), abandonam-se as técnicas fundadas na retórica do 

lirismo canônico, sobretudo, no que tange ao uso de figuras, assim, a poesia 

marginal se emparelha mais àquilo que Michael Hamburguer (2007) chamou de 

anti-poema. Os textos são curtos, neles é ficcionalizado um espontaneísmo 

(mascara-se, em geral, as marcas da feitura artesanal, os poemas parecem 

criação espontânea), apresentam-se sem gravidade, são antes bem humorados, 

aproximando-se, portanto, do “poema-minuto” ou do “poema-piada” de Oswald de 

Andrade. Em termos de conteúdo, os marginais se atinham sobremaneira ao 

retrato do cotidiano, às situações ordinárias do dia-a-dia que nos passam 

desapercebidas, mas que guardam alta carga poética e revelações 

surpreendentes se tomadas de perto, como o fazem os marginais. 

Todos esses elementos podem ser bem notados nas obras de Chacal e 

Charles Peixoto, cujos poemas se constituem em objeto maior desta dissertação. 

Os dois são pioneiros e nomes de bastante relevo na poesia marginal. Estreiam 

em 1971, trazendo à luz seus livrinhos mimeografados, que distribuem de mão 

em mão por diversos lugares da cidade do Rio de Janeiro. A poesia de Charles 

carrega uma linguagem mais crua, muitos poemas parecem se constituir em uma 

transposição literal de momentos ordinários. Já Chacal possui uma verve mais 

lúdica no trato com o material linguístico, tendendo a uma linguagem “mais 

trabalhada”, mostrando-nos o cotidiano por uma lente lúdica e humorada como 

aponta Brito (1997) em análise dos primeiros livros do poeta. As obras dos dois 

autores que tomamos como corpus maior desta dissertação foram aqueles 

produzidas entre os anos de 1971 e 1979, período do surgimento e apogeu da 

poesia marginal. 
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Como apontamos acima, o uso do ordinário perpassa várias linguagens 

artísticas. Em cada uma, ele adquire dadas configurações devido, sobretudo, à 

materialidade (signos) usada na constituição da obra, propomo-nos a descrever 

essas configurações. Nossa visada central é, contudo, analisar a relação 

existente entre a poesia marginal e várias formas de arte que lançam mão do 

ordinário; neste processo averiguaremos ainda como o estudo dessas formas 

artísticas pode fornecer subsídios teórico-críticos para a compreensão da poesia 

marginal, tendo como horizonte o tratamento do ordinário.  

Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, intitulado 

“Artes e poesia marginal: contatos pelo ordinário”, partimos da apresentação de 

um panorama da poesia marginal (HOLLANDA, 1980; PEREIRA, 1981; COHN, 

2007 e MATTOSO, 1981) e, para nos aprofundarmos no uso do ordinário por 

parte dos poetas dessa geração, traçamos um percurso histórico-crítico-

comparativo que investiga esse ordinário em Baudelaire, na colagem, em Oswald 

de Andrade, na Arte do ruído de Luigi Russolo, nos ready-mades de Marcel 

Duchamp, na música experimental de John Cage, nas obras coreográficas de 

Merce Cunninghan  e do Judson Dance Theather, no happening  e na 

performance art. 

O segundo e o terceiro capítulos, respectivamente, demos os nomes de 

“Charles: uma poética do ordinário” e “Chacal: outra poética do ordinário”. Em 

cada um desses capítulos, partindo de alguns dados que dizem respeito à 

formação cultural dos poetas em estudo, analisamos, de obra em obra, os 

poemas em que o ordinário manifesta-se de forma mais patente, sempre  

comparando-os com os artistas e linguagens abordados no capítulo inicial. Por 

fim, ao término de cada capítulo, abstraímos os principais traços (poética) que 

dizem respeito ao ordinário nos escritores elegidos. 

Com este trabalho, esperamos dar algumas contribuições no estudo da 

poesia marginal e na relação entre a poesia e outras formas artísticas. Os poetas 

eleitos, pelas pesquisas que realizamos, não foram tratados de forma tão detida 

quanto aqui em outros trabalhos acadêmicos, queremos, então, colocá-los em 

discussão.  
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CAPÍTULO I 

ARTES E POESIA MARGINAL: CONTATOS PELO ORDINÁRIO 

 

 O capítulo que ora se inicia centra-se em três pilares. O primeiro diz 

respeito ao contexto que contribuiu para a formação da geração de poetas 

marginais. O segundo trata de algumas formas de arte que lançaram mão do 

ordinário em suas construções. Por fim, no terceiro pilar, subsidiado por 

construtos teórico-críticos, estão as principais linhas de força da poesia marginal.  

 

1.1. Sobre a terra de onde se criam marginais: contextualização  

 

A poesia marginal surgiu em um momento bastante delicado na história 

brasileira: durante a ditadura militar. A instauração de um governo ditatorial 

propiciou fortes interferências do Estado no campo cultural. De acordo com 

Hollanda e Gonçalves (1979 – 1980, p. 9):  

 

O que certamente passa a exigir da intelectualidade uma série de 
redefinições, recolocando em novas bases o debate acerca de suas 
funções e de seu lugar social, a composição de novas alianças, o 
estabelecimento de novas táticas. 

 

 

 Táticas essas, ainda segundo os dois autores que acabamos de citar, se 

manifestariam na tentativa de um desenvolvimento industrial do cinema nacional, 

na preocupação com a inserção de mensagens políticas nas músicas e poemas 

sobrepondo-se por vezes ao cuidado com a linguagem, além disso, na escolha de 

certos assuntos privilegiados nos jornais.  

O panorama repressor desde 1964 foi acirrando-se até atingir seu ápice 

com o AI-5, em dezembro de 1968. Ainda para Hollanda e Gonçalves (1979-1980, 

p. 11): 

 

A nova situação será experimentada sob formas diversas, tendendo a 
uma certa desarticulação no campo intelectual e das esquerdas, onde 
passa a ter uma série de redefinições num clima mais ou menos geral de 
perplexidade. Se, por um lado, a situação política do país é 
desanimadora, por outro, o próprio discurso e a prática das oposições 
parecem vazios e desarticulados. 

 



14 
 

 
 

Essa desarticulação, que já vinha sendo efetuada desde 1964, apontava 

para a impossibilidade de uma revolução social a ser realizada pela esquerda, 

fazendo com que a própria noção de revolução fosse questionada por muitos. 

Carlos Alberto Messeder Pereira (1981) afirma que esse momento coincide com a 

entrada no país de ideias concernentes à contracultura, tomando espaço das 

atividades engajadas que pretendiam fazer a revolução. Contudo, era preciso 

demonstrar, de alguma forma, o repúdio àquela situação repressora e antes de 

mudar o mundo seria preciso que o indivíduo mudasse a si mesmo. Uma parcela 

significante de estudantes, artistas, intelectuais, entre outros adotaram, como 

meio de contestação, a via contracultural. Assumiam um código comportamental à 

margem da conduta “oficial” para, dessa forma, demonstrar a insatisfação com o 

sistema.  

 Como afirma Claudio Willer (2009, p. 110): “A contracultura foi a última 

manifestação de alcance universal no século XX”. Ano ímpar, marcando o apogeu 

da contracultura, quando essa universalidade se fez sentir com intensidade, foi 

1968, não por acaso o ano da promulgação do AI-5. Nessa ocasião, em 

importantes cidades do mundo, as ruas foram tomadas, sobretudo, pela juventude 

interessada em contestar certos aspectos políticos e comportamentais 

dominantes e instaurar novas linhas de conduta, que abrangessem, por exemplo, 

o uso de drogas e a liberdade sexual. Em termos estritamente políticos, tanto para 

a contracultura em si como para as movimentações de 1968, teve grande relevo o 

ano de 1965 com a Guerra do Vietnã. Ali foi possível observar a maior potência 

do mundo, os Estados Unidos da América, atacar um pequeno e pobre país 

asiático, bombardear vilas de camponeses inocentes sob a justificativa de apoio a 

uma nação amiga contra o ataque de comunistas. A partir dessa brecha para a 

crítica, os EUA, os países e demais instituições que os apoiavam se tornaram 

alvos de constantes questionamentos, sobretudo, dos movimentos 

contraculturais. 

 Aglutinaram-se em torno da contracultura, “movimento” iniciado pelos 

beats, membros de diversificadas faixas da sociedade: defensores dos negros, da 

liberdade sexual e homossexual, hippies e outros. Sobretudo nos EUA, os negros 

já se constituíam, há tempos, em símbolo de lutas. Era época de proliferação das 

ideias de Reich de que a violência humana era fruto da repressão sexual. Os 

hippies causavam incômodo com seus trajes coloridos de algodão, cabeleira e 
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barbas vastas, abandonavam o fluxo habitual do sistema para viverem errantes, 

comercializando artesanatos na cidade ou vivendo em comunidades no campo. 

Essa geração embalada pelo rock tinha ícones como Janis Jopilin, Jimmy 

Hendrix, Jim Morisson e os Beatles. 

 Em cena entravam também os entorpecentes. Usava-se muita maconha e 

foi época de criação do LSD. Estava em voga a crença de que as drogas abriam 

“as portas da percepção”, para lembrarmos aqui o título do livro Aldous Huxley, 

autor que defendia que a mescalina e outras substâncias alucinógenas desfaziam 

alguns bloqueios realizados pelo cérebro para que não percebêssemos vários 

elementos da realidade. 

 É nesse contexto, sob a influência da contracultura, pela negação dos 

mitos nacionalistas e do populismo militante que, segundo Hollanda (1980), nasce 

no Brasil o Tropicalismo. Esse movimento pretendia, dentre outras coisas, colocar 

a música brasileira em relevo no mundo, lançando mão já da mistura de ritmos 

musicais encontrados no país e incorporando ainda outros oriundos de países 

diferentes, sobretudo, o rock que, além de um estilo musical, era uma perspectiva 

de vida2. Aproveitando o crescimento da mídia, o Tropicalismo propunha um 

adentramento nela. É isso que atesta Hollanda (1980, p. 55):  

 

Recusando o discurso populista, desconfiando dos projetos de tomada 
do poder, valorizando a ocupação dos canais de massa, a construção 
literária nas letras, a técnica, o fragmentário, o alegórico, o moderno e a 
crítica de comportamento, o Tropicalismo é a expressão de uma crise. 
Ao contrário do discurso das esquerdas, para ele “não há proposta, nem 
promessa, nem proveta, nem procela”. 
  

 

 Nesse sentido, Pereira (1981) afirma que o Tropicalismo operou um corte 

entre os anos de 1960 e os de 1970. O movimento negou, como já disse 

Hollanda, as investidas populistas e as ideias que cerceiam a tomada do poder. 

Deixou o engajamento tão presente na poesia inicial dos anos de 1960 que 

pretendia levar uma consciência crítica às massas, funcionando como 

catalisadora da revolução. O Tropicalismo abandonou também a pretensão 

                                                             
2
O que pode ser atestado através do depoimento de Hélio Oiticica: “A meu ver só existe rock. 

Tudo é o ritmo, a música. Eu acho que a música não é uma das artes. A música é a maneira de 
você ver o mundo, de você abordá-lo. É a única maneira que eu entendo, e isso diz respeito a 
toda uma fase de descobertas minhas”. (OITICICA apud HOLLANDA, 1980, p. 68).  
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vanguardista, embora influenciado sobremaneira pelo Modernismo e depois, pelo 

Concretismo. Segundo Mattoso (1981, p. 19), “[...] caíram as fronteiras que 

separavam contracultura de MPB, e esta conquistou ao mesmo tempo o púbico 

rockeiro e o intelectualizado”.  

Hollanda (1980) lança mão de um ensaio de Roberto Schwarz3 no qual o 

crítico aponta para a falta de uma perspectiva positiva de futuro por parte dos 

tropicalistas. Eles estariam limitando-se a mostrar uma imagem absurda do Brasil, 

construída pela contradição da permanência do desenvolvimento da modernidade 

capitalista e do subdesenvolvimento. Essa imagem do país seria estática e 

atemporal, pois se estagnava em si mesma, os tropicalistas não indicavam 

soluções para os problemas. Hollanda salienta, contudo, que as intenções deles 

eram exatamente a de contestar a via revolucionária pregada, sobretudo, pelo 

marxismo-leninismo: 

 

Sua descrença é exatamente em relação à ideia de tomada de poder, à 
noção de revolução marxista-leninista que já estava dando provas, na 
prática, de um autoritarismo e de uma burocratização nada atraentes 
(HOLLANDA, 1980, p. 61). 

 

 

Faltaria, assim, a Schwarz uma visão mais acurada para compreender 

aqueles elementos de fontes contraculturais que subjaziam ao movimento 

tropicalista, apontando para uma preocupação com a atualidade e não vivendo 

uma crença no futuro revolucionário. 

O Tropicalismo chegou ao fim, mas deixou na cultura brasileira riquíssimas 

contribuições. Dizemos “cultura” e não somente música, pois seu legado 

ultrapassou as barreiras do musical, adentrando a poesia, as artes em geral e se 

tornou para muitos, aquilo que Oitcica apontou ao tratar do rock: uma maneira de 

ver o mundo.  

Retomando a já mencionada posição de Pereira (1981), ao afirmar que o 

Tropicalismo significou um corte entre os anos de 1960 e 1970, é preciso reiterar 

as transformações no campo das críticas exercidas pelas obras de arte e pelos 

demais discursos. O Tropicalismo e a virada para nos anos de 1970, segundo 

Pereira (1981), marca um deslocamento das discussões, pois enquanto nos anos 
                                                             
3
 Trata-se do texto, que não tivemos acesso, “Cultura e política: 1964-1969” in O pai de família e 

outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.  
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de 1960, elas giravam em torno de elementos políticos e sociais mais gerais e 

amplos, nos anos de 1970 elas são redimensionadas para o cotidiano. Pereira, no 

campo da poesia, fala de uma “politização do cotidiano” ou ainda de como os 

fatores políticos se fazem sentir na vida privada. A isso se alia um fato que vem 

se desenvolvendo no cenário internacional: a busca pela aproximação entre arte e 

vida e, sobretudo, entre arte e vida ordinária.  

As críticas diretas e engajadas politicamente foram perdendo espaço. 

Chegamos à geração do “desbunde”, filha dessa descrença com as utopias. 

Atingimos a “pós-utopia”. Não faltaram, contudo, cobranças de tomada de posição 

e ataques aos “alienados” do desbunde.  

Hollanda (1980) trata de forma muito aguçada da passagem de uma 

posição engajada, intelectualista e elitista para essa outra via que segue à 

margem e banha-se nas correntes da loucura: 

 

E a experiência da loucura não é uma atitude apenas “literária” como foi 
por tanto tempo na nossa história da literatura. Nesse momento, a partir 
da radicalização do uso de tóxicos e da exacerbação das experiências 
sensoriais e emocionais, vimos um sem número de casos de 
internamento, desintegrações e até suicídios bem pouco literários. Essa 
alta incidência de entradas em hospitais – e isto é sério – é um dos 
pontos de diferença entre a atitude vanguardista, prudente e “artística”, e 
os pós-tropicalistas que levavam suas opções estéticas para o centro 
mesmo de suas experiências existenciais (HOLLANDA, 1980, p. 69).  

 

 

 Os elementos drogas, loucura e suicídio vão ser presenças marcantes no 

universo dos poetas da geração marginal. Aqui recordamos dois suicidas 

exemplares: Guilherme Mandaro (que também passou por clínica psiquiátrica) e 

Ana Cristina César, mas o ícone fundamental disso foi Torquato Neto – morto 

antes de Ana Cristina e Mandaro. Torquato é nome importante dentro do 

Tropicalismo. Foi poeta, ator e letrista, além disso, este piauiense manteve 

durante os anos de 1971 e 1972 a coluna “Geleia Geral” no jornal Última Hora do 

Rio de Janeiro. Ali Torquato Neto informava e polemizava acerca dos principais 

acontecimentos culturais. Um dia depois de seu aniversário de 28 anos, em 10 de 

novembro de 1972, matou-se. Após sua morte, Waly Salomão recolheu sua obra 

sob o título de Últimos dias de paupéria. O livro contém poemas, os textos de sua 

coluna no jornal, cartas, fragmentos de diários, etc. Essa obra foi muito bem 
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acolhida pelos jovens da época, servindo até mesmo como guia para aquela 

geração.  

Outra figura basilar dentro desse contexto é próprio Waly Salomão (ou 

Sailormoon, como assinava na época). O autor é dono de: 

 

uma espécie de subliteratura programada com o sentido crítico e 
anárquico que evidencia bem um ponto da passagem da sensibilidade 
erudita dos anos 50 para a nova sensibilidade pop, bissexual, das 
drogas, da liberação psicanalítica e outras dos anos 70 (HOLLANDA, 
1980, p. 77).  

 

 

Waly Salomão já era parceiro de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e 

Jards Macalé, quando se deu sua estreia literária com Me segura qu’eu vou dar 

um troço, publicado em 1972. O livro foi escrito quando da prisão de Waly 

Salomão no Carandiru por porte de maconha. Trata-se de um texto fragmentário, 

tocando por vezes o prosaico e ambientado na prisão. 

 

1.2. A poesia marginal: alguns aspectos e as edições à margem 

 

No início dos anos de 1970, em meio a esses acontecimentos e 

transformações, nasce uma geração de poetas que demasiadamente carrega as 

marcas desse tempo, são os ditos poetas marginais. Antes de abordarmos as 

características estritamente literárias dessa geração, daremos prosseguimento ao 

estudo dos elementos contextuais que, embora extraliterários, dão importantes 

subsídios para a compreensão da poesia marginal. Pereira (1981) e Hollanda 

(1980) apontam nessa geração de poetas dois grupos distintos, cuja linha 

divisória é a ativa vivência dos acontecimentos antes de 1968/1969. De lá estão 

aqueles que participaram dos debates dos anos de 1960 ou até mesmo antes, 

alguns presenciaram o golpe, frequentaram a universidade nos anos de 1960 e 

puderam acompanhar o esfacelamento do movimento estudantil, as demissões e 

aposentadorias forçadas de professores universitários que manifestavam alguma 

ameaça ao sistema político de então. O outro grupo de poetas era composto 

pelos mais jovens, com idade girando em torno dos vinte anos e que iniciaram a 

universidade em 1970/1971. De acordo com Pereira (1981), os poetas das duas 

gerações eram geralmente de classe média e moravam na Zona Sul do Rio de 
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Janeiro. Exerciam funções ligadas ao magistério, à comunicação e as outras 

artes, sobretudo, à música, sendo alguns deles letristas e produtores de shows.  

Um dos fatores mais fortes na caracterização de “marginal” dada a essa 

geração ocorreu por conta do sistema de edição de seus livros4. Sistema esse 

que ocorria à margem das grandes editoras e, por vezes, à margem de qualquer 

editora, como era o caso dos inúmeros livros mimeografados e organizadas em 

forma de apostila ou, como no caso especial de O preço da passagem de Chacal, 

as folhas com os poemas eram simplesmente colocadas em um envelope. Essas 

edições eram bastante precárias se comparadas aos padrões editoriais mais 

comuns no país (PEREIRA, 1981).  

Mattoso (1981) noticia que já no ano 1967, em Minas Gerais, Xico Chaves 

publicou mimeografado seu livro Pássaro Verde. No Rio, duas publicações 

mimeografadas são marcantes para a poesia marginal: Travessa Bertalha 11, de 

Charles Peixoto, e Muito prazer, Ricardo, de Chacal.  Acompanhemos como se 

deu a edição desses livros, pois além de serem esses dois poetas integrantes do 

nosso corpus, o processo usado por eles é exemplar de muitas outras 

publicações.  

Em 1971, Chacal dividia apartamento com Guilherme Mandaro, professor 

de história em um cursinho pré-vestibular. De acordo com as informações 

registradas em Chacal (2011) e em Cohn (2010), Mandaro era um bom 

conhecedor de poesia, lia e discutia os textos dos seus amigos poetas, dando, 

assim, contribuições na composição dos poemas. Ele incentivou Charles e Chacal 

a publicarem e incumbiu-se de conseguir o mimeógrafo no cursinho no qual 

trabalhava. Primeiramente foi feita Travessa Bertalha 11, de Charles, contendo 

nove poemas. Acerca da edição desse livro, Pereira (1981, p. 121) afirma:  

 

O princípio que regia todo o processo era o mesmo – as coisas 
necessárias eram basicamente “descoladas”, dependendo assim, de 
uma vasta rede de ações fortemente personalizadas. O próprio número 
de exemplares editados foi bastante reduzido (apenas cem) e o processo 
de distribuição foi o mais informal possível – e contou portanto com a 
mesma rede de relações na qual se apoiaram a produção.  

 
 

                                                             
4
 Aqui usamos a designação “livro”, pela falta de um termo mais exato, pois, em alguns casos, o 

suporte “livro”, como é tradicionalmente conhecido, não se enquadra nos moldes da produção 
marginal, como o caso de O preço da passagem de Chacal.  
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 Essa edição de Travessa Bertalha 11 era bastante rudimentar, o autor 

prefere chamá-la de apostila, continha inclusive erros de datilografia. Observemos 

que os envolvidos na edição desse livro eram em número reduzido, não deixando, 

contudo, de ser uma atividade coletiva, o diferencial é a participação ativa do 

poeta em todas as fases.  

 A primeira obra de Chacal saiu uma semana depois de Travessa Bertalha 

11. O processo de feitura foi o mesmo, Mandaro “descolou” o material. Chacal 

trabalhou a visualidade da edição com ilustrações, tendo para isso a contribuição 

de Sérgio Liuzzi. Em detrimento de usar a folha inteira, Chacal preferiu apenas a 

metade, grampeando-as por fim. O recolho deveria se chamar Muito prazer, 

Chacal, entretanto Mandaro achou perigoso, pois Chacal era o nome de um 

terrorista da época. Os poemas de Chacal chegaram às mãos de Waly 

Sailormoon que escreveu o texto “ – CHA– CAL – (Carta sobre um jovem poeta)” 

(NETO, 1982, p. 231), publicado no dia oito de janeiro de 1972 na coluna “Geleia 

Geral”, de Torquato. Sailormoon tece elogios a Chacal, afirmando ainda que 

ninguém como ele compreendeu Oswald de Andrade. No final do texto são 

publicados dois poemas: “Ponto de bala” e “Papo de índio”. Ainda na mesma 

coluna, em vinte e nove de fevereiro de 1972, foram publicados mais dois poemas 

de Chacal: “Prato suculento” e “Solo”. Era a poesia marginal ganhando espaço.  

Esses dois livros, o de Charles e o de Chacal, foram de tanta importância para 

a popularização do uso do mimeógrafo que Ronaldo Santos, contemporâneo de 

ambos, em entrevista, afirma: 

 

Dizer isso pode ser meio imprevisível de minha parte, mas tenho a 
impressão que foi o Guilherme que inventou a poesia mimeógrafo. Ele 
ainda não queria ser poeta na época, mas viabilizou toda essa história 
quando usou aquele mimeógrafo do cursinho que dava aula para fazer 
os livros de estréia do Charles e do Chacal. Ele foi o primeiro que disse 
que o mimeógrafo poderia ser um veículo para a poesia. (COHN, 2007, 
p. 22). 

 

 

De fato, a afirmação de Ronaldo dos Santos é “imprevisível”, pois já 

mencionamos o caso de Xico Chaves que, em 1967, publicava com o mimeógrafo 

e sabemos também de Carlos Saldanha, que vendia nas praias do Rio, antes de 

Charles e Chacal, sua obra igualmente mimeografada. Contudo, a hipótese que 

queremos levantar é a de que os textos de Charles e Chacal alcançaram um 
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relevo nunca antes presenciado com esse tipo de edição, chegando a serem 

confundidos com os iniciadores desse procedimento, que se espalhou 

massivamente. 

É necessário salientar que não é, todavia, a edição mimeografada que 

define uma obra como “marginal” – na verdade, os parâmetros exatos para tal 

classificação inexistem. Escritos de estilos variados foram assim publicados, 

incluindo prosa, pequenos manifestos, poemas-processo, poemas concretos, etc. 

Portanto, a marginalidade estava também em outros aspectos.  

Uma outra forma de edição eram os consórcios, prática já bastante usada 

para a aquisição de bens de consumo, agora aplicada à edição de livros. Cacaso 

(Grupo Escolar), Chico Alvim (Passatempo), Roberto Schwarz (Corações 

veteranos), Geraldo Carneiro (Na busca do sete-estrelo) e João Carlos Pádua 

(Motor), usando esse sistema, lançaram cada qual um livro no bojo da coleção 

Frenesi, em 1974. Esse conjunto é sintomático para podermos observar o 

intercâmbio entre as duas gerações de poetas que compõem a “marginália”. Os 

dois últimos poetas são “novatos”, enquanto os demais tomam parte da geração 

mais experimentada.  

Também Cacaso, em 1975, tratou de aglutinar escritores para uma nova 

coleção, a Vida de Artista. Compuseram-na Chacal (América), Eudoro Augusto (A 

vida alheia), Carlos Saldanha (Aqueles papeis), Luiz Olavo Fontes (Prato feito), 

além do próprio Cacaso (Beijo na boca).  

Dentro do mesmo espírito coletivista, alguns poetas se uniram em grupos 

com o intuito de agregar meios para a publicação de seus livros, dessa vez não 

através de consórcios. Trataremos de dois. O primeiro se intitulava Folha de 

Rosto e era composto, sobretudo, por alunos da Faculdade de Letras da UFRJ. 

Seus principais membros eram Claudius Hermann Portugal, Adauto de Souza 

Santos, Maira Parulla e César Cardoso que, junto com outros poetas, publicaram, 

em 1976, a antologia Folha de Rosto. Esse grupo também estava envolvido, em 

1975, com a revista Assim que trazia o selo Folha de Rosto. A primeira obra com 

essa marca foi, contudo, de Claudius Hermann, em 75, Konfa e Marafona: carta à 

família, contendo pequenos contos e apenas seis poemas. A este segue Konfa e 

Marafona II: urbanóide, livro de poemas de Adauto. 

Ainda podemos citar outros três grupos: Gandaia, Garra Suburbana e 

Gens, entretanto o de maior destaque foi o Nuvem Cigana. Tratava-se não 
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somente de um grupo de poetas envolvidos com poesia. Havia também entre 

seus membros: arquitetos, músicos e desenhistas. O grupo desenvolvia 

atividades em várias áreas da cultura. De acordo com Pereira (1980), a fundação 

da Nuvem foi realizada em 1972 por Ronaldo Bastos, sob o nome de Nuvem 

Cigana Empreendimentos Artísticos LTDA. Fizeram parte desse grupo, dentre 

outros colaboradores: Ronaldo Santos, Ronaldo Bastos, Chacal, Charles, 

Guilherme Mandaro, Pedro Cascardo, Dionísio, Lúcia, Cafi, além de terem 

agregados a eles um bloco carnavalesco, o Charme da Simpatia. Reuniam-se em 

sua sede, a “Casa Silvestre”, com o espírito de coletividade e a criatividade como 

carros-chefe.  

O grupo acabou por se destacar no campo da poesia. Não se restringia, 

entretanto, à edição de livros. Realizava grandes festas de lançamento que 

pretendiam se diferenciar de meras noites de autógrafo, dando origem às 

Artimanhas, marca de destaque da Nuvem. O primeiro desses eventos ocorreu na 

livraria Muro, um dos poucos lugares que abriam espaço para a venda de livros 

independentes. Essa Artimanha misturou música, artes plásticas, áudio-visual e 

leitura de poesia, dentro do espírito anárquico do happening. Daí em diante, 

várias Artimanhas foram arquitetadas, levantando a fama da Nuvem.  

No campo da edição, o grupo publicou vários livros de poemas e o 

periódico, que sobreviveu por dois volumes, Almanaque Biotônico Vitalidade. O 

grupo se dissolve no início dos anos de 1980. 

Ainda acerca das edições à margem das editoras, Pereira (1981) traz 

interessantes discussões. O autor entrevistou vários poetas da época, as opiniões 

divergem quanto aos mecanismos de publicação. Alguns dizem publicar à 

margem por uma opção ideológica (para não haver tolhimentos, por exemplo, por 

parte das editoras), outros afirmam que não teriam problema algum em serem 

publicados por editoras grandes. É bem colocada também a opinião de Brito e 

Hollanda (1997, p. 53): 

 

Nesta recente intensificação de nossa produção poética, parece 
predominar o caráter disperso e espontâneo de manifestações mais 
heterogêneas, e que permanecem praticamente desconhecidas. A 
capitalização crescente de nosso mercado editorial tem significado para 
os novos autores um fechamento sistemático das possibilidades de 
publicação e distribuições normais. Na tentativa de superar este bloqueio 
que os marginaliza, tais autores são levados a soluções que por mais 
engenhosas são sempre limitadas. Já há quem fale de uma “geração do 
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mimeógrafo”, de uma poesia pobre, que se vale de meios os mais 
artesanais e improvisados de difusão, num âmbito necessariamente 
restrito. Há também o esquema de “consórcios”, que busca reproduzir no 
campo editorial o mecanismo já testado com sucesso na venda de bens 
duráveis de consumo. Ao lado disso começam a proliferar os planos os 
mais variados de produção. Lentamente vai se criando em nossos 
principais centros urbanos uma espécie de circuito semimarginal de 
edição e distribuição, o que certamente é uma resposta política ao 
conjunto de adversidades reinantes.  

 

 

Assim, na opinião dos críticos, a publicação independente não é uma 

opção, mas a única via possível naquele momento, pois a produção dos 

marginais não despertava o interesse comercial das grandes editoras, instaladas 

dentro do sistema capitalista. Em torno dessa perspectiva, Pereira (1980), com 

base nas entrevistas com os poetas, chega a uma conclusão bastante plausível. 

Os poetas começavam a publicar marginalmente por conta desse bloqueio 

editorial, com o tempo tomavam gosto por essa via e a defendiam como o 

caminho mais certeiro. Dessa forma, as publicações se tornam uma opção 

“consciente” com alto valor ideológico, sobretudo, pela possibilidade de estar livre 

de um editor que poderia exercer censura.  

É interessante também colocar em relevo na citação do texto de Brito e 

Hollanda (1997) a questão do circuito que se foi formando em torno da poesia 

marginal. Como visto, com a vontade de publicar, os poetas foram estabelecendo 

contatos e agregando-se. Houve também a construção de um circuito comercial, 

do qual faziam parte algumas livrarias, como a mencionada Muro, os teatros, 

bares, praias e as festas de lançamento. Toda essa movimentação, enfim, 

chamou a atenção de críticos, da imprensa e das universidades, e a poesia 

marginal se tornou foco de muitas discussões.  

 

1.3. Aproximações entre vida e arte 

 

 Uma das características fulcrais da poesia marginal é a tentativa de 

derrubada das barreiras estanques que separam o campo estético do campo da 

existência cotidiana, dito de outra forma, há um esforço em aproximar arte e vida. 

Mas essa também não é uma novidade instaurada por essa geração de poetas 

(nem mesmo se limita à poesia), entretanto é uma característica por eles 
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radicalizada.5 Para a materialização nos poemas dessa radicalidade, os poetas 

lançam mão de certos procedimentos composicionais norteados por determinados 

modos de configurar o ordinário, tanto no plano da expressão quanto no do 

conteúdo.   

 A busca pela superação dos limites entre arte e vida já é bem marcada 

pelos poetas românticos. Há ali uma tentativa de coincidir o sujeito lírico com o 

empírico. Dessa forma, pretendiam que as sensações, sentimentos e fatos 

relatados pelo sujeito lírico no poema fossem também sensações, sentimentos e 

fatos vivenciados pelo poeta, o que no plano teórico se realiza muito melhor que 

no plano da construção literária. Assim, tratava-se mais (hoje podemos 

compreender isso bem) de uma convenção do que de uma efetiva consumação 

desse pressuposto. 

Na decadência do Romantismo, no entanto, é que surgem dois textos que 

conseguem propor com maior eficiência a aproximação entre vida e arte. São 

eles: “A perda da auréola” e “O albatroz”, ambos de Charles Baudelaire. O 

primeiro é um poema em prosa, diálogo entre um poeta e seu interlocutor. 

Espanta-se este por se deparar com aquele em um lugar inapropriado para uma 

figura tão ilustre. O poeta narra que, ao atravessar uma suja rua, sua auréola caiu 

na lama, ao notar a perda, preferiu que ela ficasse lá:  

 

Posso agora passear incógnito, praticar ações vis e me entregar à 
devassidão, como os simples mortais. E eis-me aqui, igualzinho a você, 
como vê!” (BAUDELAIRE, 1988, p. 217).  

 

 

O poema mostra, assim, a felicidade do poeta por perder sua marca 

glamorosa, podendo agora estar no chão, em meio às pessoas comuns. Ora, se 

observarmos a história, o poeta era sempre encarado como um ser especial. Para 

os gregos, por exemplo, ele recebia o espírito do deus para que, em estado de 

possessão, o próprio deus poetasse. Segundo os românticos, o artista era um ser 

especial, um gênio escolhido por Deus, portanto, superior aos demais. O poeta de 

Baudelaire, igualando-se ao povo (“E eis-me aqui, igualzinho a você” e podemos 

lembrar ainda do poema “Ao leitor” que abre Flores do Mal, no qual o poeta se 

                                                             
5
 Nesse sentido, é interessante a declaração de Brito (2007) de que uma quase coincidência entre 

poesia e vida acabaria por efetuar o desaparecimento da poesia por falta de necessidade.  
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equipara ao leitor: “ – Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão” (BAUDELAIRE, 

2006, p113)), agora, se permite tratar de temas mais baixos e ordinários, antes 

inaceitáveis. 

 Nessa linha encontra-se também “O albatroz”, que transcrevemos na 

íntegra: 

 
Às vezes, por prazer, os homens da equipagem 
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares, 
Que acompanha, indolente parceiro de viagem, 
O navio a singrar por glaucos patamares.  
 
Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés, 
O monarca do azul, canhestro e envergonhado, 
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,  
As asas em que fulge um branco imaculado.  
 
Antes tão belo, como é feio na desgraça 
Esse viajante agora flácido e acanhado! 
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça, 
Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado!  
 
O Poeta se compara ao príncipe da altura 
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar; 
Exilado no chão, em meio à turba obscura, 
As asas de gigante impedem-no de andar. 
(BAUDELAIRE, 2006, p. 123 – 124)  
 
 

  
 Nesse conhecido poema, o albatroz é o poeta. Habituado às alturas, à fuga 

das setas e a enfrentar os vendavais, o morador celeste no rés do chão é incapaz 

de se defender. Humilhado por meros marinheiros, mal pode andar, pois aquilo 

que lhe permite o voo é também o que lhe impede os passos sóbrios. Baudelaire 

nos mostra a queda do poeta de sua isolada torre de marfim e, no chão, ele não 

consegue enfrentar os problemas. O poeta precisa frequentar a vida ordinária, 

pois ele mesmo é um ser ordinário. Essas ideias de Baudelaire tiveram 

consequências muito importantes para a poesia e a arte em geral. Vejamos como 

Chacal encara essa questão em uma entrevista:  

 

Eu acho realmente que esse lance de poeta, com aura de poeta, torre de 
marfim e tal, já dançou. A procura mesmo é de um relacionamento maior 
com a vida, com um estar na vida mesmo e eventualmente escrevendo, 
eventualmente sendo poeta. Acho que isso aí torna a poesia da gente o 
mais popular possível (CHACAL,1977, p. 13).  

 

 



26 
 

 
 

Portanto, o poeta é o homem comum, sem extraordinariedade alguma.  

Essa queda do poeta permitiu que, por exemplo, Charles escrevesse o 

poema que segue: “o nariz continua sangrando/ você tem uma boa poesia/ ha há/ 

rim fudido/ triste sina/ poeta de privina” (PEIXOTO, 1985, p 35). O poeta de 

Charles é um homem da vida corrente, um ser rebaixado, sem auréola. A sua 

condição de humano, logo, de possuidor de um corpo que, como todos os outros, 

está propenso a problemas, é ressaltada. O texto se constitui em um fragmento 

de fala de alguém que se dirige ao poeta. O tom é de zombaria, o que se delineia 

a partir o terceiro verso, com a onomatopeia do riso, em seguida um vocábulo 

chulo e nada técnico, se pensarmos na medicina, é empregado para descrever o 

estado do rim do poeta: “fudido”, grafado com “u”, intensificando a qualidade chula 

da palavra e, de reboque, a baixeza do dono do rim. Ao poeta não cabe a 

delicadeza e a perícia de uma expressão como: “o senhor tem cálculo renal”. O 

interlocutor ainda usa uma técnica da poesia, a rima (sina/privina), para 

aprofundar o discurso zombeteiro, assim o poeta é atacado com ironia por meio 

de uma de suas próprias ferramentas. O último verso faz referência à Privina, um 

medicamento descongestionante cujo uso excessivo leva à dependência. Vemos, 

dessa forma, que o poeta além de tudo é cativo de um vício ridículo.  

 É também bastante significativo o poema de Guilherme Mandaro a seguir: 

 
logo de manhã escrevi uns textos ruins 
um melhorzinho 
displicente rasguei os textos ruins 
um puta calor nublado abafado 
reli o melhorzinho 
me dei por satisfeito 
o disco arranhado 
o almoço pra esquentar  
não tomei banho 
você sabe que acordo tarde 
liguei mas encontrei apenas uma resposta de fios 
visto as calças de pano 
qualquer ônibus 
qualquer destino 
qualquer transação 
não existe nenhum teatro da vida 
(MANDARO, 1976 apud HOLLANDA, 1980, p. 113 – 114) 

 

 

A marca do poema é a vida corrente. O poeta é aquele que também produz 

poemas de baixa qualidade, merecedores do lixo, ao contrário da crença nos 

ditados celestes imbuídos de perfeição. O texto, em linguagem crua, mostra o 
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cotidiano ordinário do poeta que se alimenta de comida requentada e anda de 

ônibus. Acerca dessa peça, Hollanda (1980, p. 114) comenta:  

 

Na proximidade extrema com as circunstâncias, o poema se confunde 
com elas, assinalando seu caráter perecível e transitório. Assim, ele 
como que perde sua natureza de peça literária e ganha peso como 
registro, objeto transmissível.  

 
 

Aqui a aproximação do poema com as circunstâncias ordinárias e a linguagem 

crua é o que instaura a proximidade da arte com a vida, é o registro da vida 

comum sem dramatizações, sem técnicas ilusionistas do teatro. 

Mais que em Baudelaire, todavia, a intensa proximidade com os poetas 

marginais é encontrada em Oswald de Andrade. É preciso, no entanto, antes de 

tratarmos da obra deste poeta, observar como em duas formas de arte, a colagem 

e os ready-mades, lança-se mão do ordinário e procede-se também, de certa 

forma, a aproximação entre vida e arte.  

 

1.4.  A colagem: introdução de materiais ordinários nas artes plásticas 

 

 A colagem surgiu, no início do século passado, do bojo das movimentações 

cubistas, atribui-se sua criação a Braque e Picasso. De acordo com Vitor 

Rezkallah Iwasso (2010), a colagem está bastante ligada a sua época, marcada 

por avanços nos setores da indústria, comunicação e transportes. Há um 

crescente aumento de materiais gráficos usados em propagandas dos produtos 

manufaturados, na proliferação de ideias políticas e para o entretenimento, além 

da proliferação de jornais e revistas. E aqui lembramos Benjamin (2013, p. 3): “No 

interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades 

humanas se transforma ao mesmo que seu modo de existência ». Não poderia 

ser diferente, esse progresso tecnológico (material) gerou mudanças na 

subjetividade dos indivíduos de então, fazendo com que o material gráfico fosse 

percebido, agora, como material com propriedades estéticas a serem exploradas.  

Em meio a todas essas transformações, entretanto, para que nascesse a 

colagem, foi preciso antes que o cubismo despontasse. Esse movimento inaugura 

novos procedimentos para atender à busca, dentre outras coisas, de mostrar a 
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totalidade de uma imagem na representação pictórica. Antes do século XX, de 

acordo com Roman Jakobson (1973, p. 25):  

 

Como se nós conhecêssemos o objeto de um só lado, de um só ponto 
de vista, como se vendo a face nós esquecêssemos que a nuca existe 
também, como se a nuca fosse a outra face da lua, desconhecida e 
invisível [Tradução nossa]

6
. 

 
 

Trabalhando a bidimensionalidade na tela, Picasso e Braque construíam 

técnicas, como pedia Cézanne, que modificavam o tipo de representação descrito 

por Jakobson, caminhando para o encontro de uma linguagem própria da pintura, 

não sendo mero mimetismo do real. Essa fase é chamada de Cubismo Analítico e 

as pinturas tendem ao abstrato. A partir desse ponto, os artistas se voltam para 

uma representação figurativizada, criando tensões com a realidade. São 

incorporados aos quadros papeis colados, tecidos e outros objetos. Trata-se 

agora do chamado Cubismo Sintético. Nesse ínterim nasce a colagem. Ela marca 

a introdução na arte de materiais antes julgados indignos. Recortes de revistas, 

jornais, anúncios publicitários, ou seja, elementos banais presentes na 

ordinariedade da vida cotidiana estreitam a relação entre arte e vida7. É o artista 

saindo da torre de marfim, agora a “vulgaridade” cotidiana adentra os sagrados 

ateliês8.  

De acordo com Renato Cohen (2004, p. 60): “[...] collage seria a 

justaposição e colagem de imagens não originalmente próximas, obtidas através 

da seleção e picagem de imagens encontradas ao acaso, em diversas fontes”. 

Logo, a colagem é uma categoria artística que nasce da intervenção em um 

material ordinário por meio de uma técnica: seleção, picagem e justaposição de 

                                                             
6« Comme si nous connaissions l’objet d’um seul côté, d’um seul point de vue, comme si voyant le 
front nous oublions que la nuque existe aussi, comme si la nuque était l’autre face de la lune, 
inconnu et invisible »

6
. 

7
 Ver no Anexo 1 a Figura 1- Natureza morta em palha de cadeira, por Pablo Picasso (1912). 

8
 Nesse sentido, segundo Iwasso (2010), a tela Fruit dish and glass de Braque foi pioneira. Em 

1912, o pintor aplica um papel de parede estampado com veios de madeira sobre a superfície do 

quadro. Assim Braque: “dá andamento a uma operação que, se por um lado, romperia 

definitivamente com o espaço naturalista na pintura, cânon vigente na representação pictórica 

desde a adoção da perspectiva linear no Renascimento, por outro lado, fazia-o pela inserção física 

de um elemento industrializado, mundano, no espaço vernacular da pintura” (IWASSO, 2010).  
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recortes. Portanto, neste caso, é a técnica que lança um material ordinário para o 

campo da extraordinariedade artística.  

 

1.5 Ready-mades: a coroação do banal  

 

Marcel Duchamp causou escândalo e instaurou uma grande transformação 

nas artes do século XX. Em 1916, o artista francês batiza uma nova categoria da 

arte como ready-made. O primeiro ready-made, contudo, havia sido proposto em 

1913, trata-se de um banco de madeira em que o artista fixou uma roda de 

bicicleta9.  

No ano seguinte, Duchamp adquiriu um escorredor de garrafas absolutamente 

comum, o denominou Botle-rack10 (Escorredor), assinou e o elegeu como obra de 

arte.  

Nesse caminho, vários outros objetos foram sendo tomados como arte: a capa 

de uma máquina de escrever (Desdobrável de viagem), uma ampola vazia de 

remédio (Ar de Paris), uma pá para neve (Em provisão de um braço quebrado), 

um cartão-postal com a Mona Lisa, na qual Duchamp desenhou bigode e barba 

(L. H. O. O. Q11.) e a mais conhecida obra, um urinol (Fonte).  

 Nas palavras de Janis Mink (2006, p. 63): o ready-made “[...] é a eliminação 

de Duchamp da qualidade manual e individual da arte [...]”. Até então, prezava-se 

o artista por conta de suas habilidades manuais e criativas na lida com os 

materiais artísticos. Aquilo que ele assinava era seu produto manual e individual, 

havendo apenas um original. Duchamp toma objetos absolutamente ordinários, 

industrializados em larga escala, e os elege como obras artísticas, segundo Hans 

Richter (1993, p.116): “[...] ele [o ready-made] era retirado do mundo morto das 

coisas insignificantes, e colocado no reino vivo das obras de arte que deviam ser 

particularmente observadas: o olhar fazia com que se tornassem obras de arte!”. 

Há aqui um rasgo na concepção de arte, do fazer artístico e, por fim, de artista. 

Duchamp, ainda segundo Richter (1993), declarava que os ready-mades não 

eram arte, mas, sim, “a-arte”, pois resultavam de uma experiência intelectual e 

                                                             
9
 Ver no Anexo 1 Figura 2 Roda de bicicleta, por Marcel Duchamp (1913).. 

10
 Ver no anexo 1 Figura 3 Botle-rack, por Marcel Duchamp (1914) 

11
 Jogo fonético: os sons das letras em francês constroem a expressão: “Elle a chaudaucul”: “ela 

tem o rabo quente” ou mais literalmente “ela tem calor no cu”.  
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não sensorial, a qualidade estética desses objetos estariam nas conclusões que 

tiraríamos a partir desse procedimento intelectual.   

 Gérard Genette (1994), baseado nas proposições de Danto e Bimkley, 

aponta uma interessante leitura dos ready-mades. Conforme o crítico, caso 

formos procurar qualidades estéticas imanentes que justifiquem essas obras, não 

as encontraremos. Ora, onde está a beleza, a excepcionalidade em uma pá ou 

em um urinol, fabricados em larga escala? Esse “descaso” estético pelas formas 

imanentes dos objetos pode ser também observado quando Duchamp explica 

como supostamente escolhia seus ready-mades:  

 

Desejo ressaltar que a escolha destes ready-mades nunca foi ditada por 
considerações de prazer estético. A escolha se baseava numa reação de 
indiferença visual, independentemente do bom ou mau gosto... na 
realidade um estado de anestesia total (ausência de consciência)

12
” 

(DUCHAMP apud RICHTER 1993, p.117).  

 

 

Para Genette (2004), o belo, nesses casos, se firmaria em três pilares: no 

gesto de proposição (não material, não técnico, embora se façam algumas 

intervenções nos “ready-mades aided” como se verá adiante), no artista 

proponente (que não era qualquer um, mas Marcel Duchamp, já bastante 

conhecido naquela época) e no objeto em si (expor um urinol não é o mesmo que 

expor um prendedor de roupas, embora Duchamp afirme seu estado de anestesia 

durante a escolha dos ready-mades). Se refletirmos bem, contudo há uma 

excepcionalidade em tudo isso: jamais se considerou objetos cotidianos como 

obras artísticas. Assim, propõe-se o ordinário como arte, entretanto, através de 

um procedimento extraordinário: não técnico, no sentido de agir sobre uma 

matéria com um saber e uma sensibilidade.  

 Como pôde ser visto, a partir dos exemplos que demos de ready-mades, 

esses objetos podem ser agrupados de acordo com algumas peculiaridades. 

Vamos adotar aqui o agrupamento proposto pelo próprio Duchamp. Segundo o 

artista, um ready-made aided13:  

 

                                                             
12

A declaração de Duchamp, contudo, nos parece um pouco exagerada. Será mesmo que o artista 
ao escolher o urinol, para a exposição em Nova Iorque em 1917, o fez com total anestesiamento 
dos sentidos? 
13

Ready-made fomentado ou fabricado.  
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[...] é justamente um objeto do mesmo gênero no qual o artista coloca 
alguma coisa como um bigode na Gioconda que é uma coisa colocada e 
que dá uma característica especial à Gioconda, se dirá [Tradução 
nossa]

14
 (DUCHAMP, 2012).  

 

 

  Já o ready-made em “estado puro” é aquele em que o artista não realiza 

intervenções. É o caso da Fonte. Existe ainda uma terceira categoria, que 

Duchamp apenas se referiu a ela, sem jamais a realizar. Trata-se do recipocral 

ready-made, que Duchamp descreve nos seguintes termos: 

 
 
É pegar um Rembrandt e se servir dele como uma tábua de passar, não 
é, é recíproco pelo fato de que o quadro se torna o ready-made de um 
verdadeiro quadro feito por Rembrandt, que se torna um ready-made 
para se passar as camisas, você compreendeu?” [Tradução 
nossa]

15
(Duchamp, 2012). 

  

 

Marcel Duchamp realizou uma verdadeira revolução no território das artes. 

Seu legado, como veremos mais adiante, penetrou em todas as esferas artísticas: 

música, dança, performance art, happening , artes plásticas, tendo também seus 

desdobramentos na literatura. Enfim, muitas configurações da arte atual seriam 

simplesmente inexistentes sem seu trabalho, que, não por acaso, é norteado pela 

lida com o ordinário.  

 

1.6. Oswald de Andrade: o precursor brasileiro  

 

Após termos tratado da colagem e do ready-made, duas linguagens de 

ruptura, podemos retornar à poesia, mais especificamente ao poeta que rompeu 

radicalmente com a tradição poética brasileira: Oswald de Andrade. Como diriam 

Haroldo de Campos (s/d) e Décio Pignatari (2012), – claro, ambos concretistas 

militantes em busca de justificar sua estética pela louvação de suas raízes, sendo 

uma delas Oswald de Andrade – é dono de uma poética radical. Compôs uma 

                                                             
14

 “[...] c'est justement un objet dans le même genre auquel l'artiste ajoute quelque chose comme 
la moustache à la Joconde, qui est une chose ajoutée et qui donne un caractère spécial (rire) à la 
Joconde, on va dire ».    
15

 “C'est de prendre un Rembrandt et de s'en servir comme planche à repasser, n'est-ce pas, c'est 
réciproque par le fait que le tableau devient le ready-made d'un vrai tableau fait par Rembrandt, qui 
devient un ready-made pour en repasser les chemises, comprenez-vous? ». 
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poesia de ruptura, a mais extrema do modernismo brasileiro, que teria deixado 

para trás as manifestações literárias de seu parceiro de trincheiras, Mário de 

Andrade.  

 Comecemos por definir nos termos de Campos (s/d) no que consistiria a 

radicalidade de Oswald. Para o crítico, amparado por Marx e Engels, a 

radicalidade se configuraria em tomar algo pela raiz (no caso de Oswald, a 

linguagem), sendo justamente a linguagem aquilo que está na raiz do homem. 

Oswald é radical, portanto, por operá-la na raiz, despojando-a, sobretudo, da 

retórica. O poeta empreendeu uma busca pelo “sentido puro” das palavras, sem 

os floreios tradicionais, por isso atingiu uma ruptura muito mais profunda que 

Mário de Andrade, poeta que não abandonou os procedimentos retóricos de 

composição, apenas os reformou. Pignatari (2012) fala de escritores que têm a 

coragem e a volúpia de chegarem ao zero, ao onde se começa. “São os criadores 

originais, radicais, de uma linguagem nova, irreversível aos termos de um regime 

anterior, ininteligível mesmo em meio a uma linguagem pré-existente já 

estratificada em código” (PIGNATARI, 2012). Oswald seria um desses. De acordo 

com o crítico, escritores dessa categoria no Brasil são raros, e, quando surgem, o 

organismo os isola como “corpos estranhos” para poder suportá-los. Essa 

ocorrência se deu com Oswald de Andrade, que permaneceu, por exemplo, vários 

anos sem ser reeditado.   

 Oswald de Andrade, ao tom das vanguardas europeias, escreveu dois 

manifestos, defendendo dois movimentos forjados por ele: o Pau-Brasil e a 

Antropofagia. Observaremos aqui alguns elementos do primeiro, pois é nele que o 

ordinário é tratado com ênfase.  O “Manifesto da Poesia Pau-Brasil” apareceu no 

Correio da Manhã, em 18 de março de 1924. Inicia-se afirmando que: “A poesia 

existe nos fatos”. A primeira frase já mostra uma tentativa de romper a rigidez das 

barreiras entre vida e arte. Não é preciso ir ao etéreo ou ao Montparnasse para 

buscar a matéria poética, ela circunda a vida, está na própria vida ordinária. A 

torre de marfim estava de fato sendo abandonada, os artistas desciam para 

habitar o comum.  

Em um país onde os títulos nobiliárquicos da intelectualidade eram o falar 

difícil (CAMPOS s/d), Oswald reclamava contra a “eruditização” de tudo, 

introduzida desde o descobrimento. Erigiram o império dos doutores que 

desaguaria em um Ruy Barbosa, por exemplo. Em oposição ao doutoramento do 



33 
 

 
 

país, a inocência infantil: “A poesia Pau-Brasil. Ágil e cândida. Como uma criança” 

(ANDRADE 2012). E para desferir um golpe contra o rebuscamento do verbo: “A 

língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição 

milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos” (ANDRADE 2012). 

Que a literatura se abrisse agora ao povo, à língua corrente – e à vida corrente –, 

espontânea e “errada” em detrimento do falar difícil dos eruditos. O que Oswald 

reclamava era o uso da linguagem ordinária, gerida pela gramática natural, que se 

aprende em casa e com os camaradas na rua. Um poema emblemático nesse 

aspecto é “O capoeira”: “ – Qué apanhá sordado?/ – O que?/ - Qué apanhá?/ 

Pernas e cabeças na calçada” (ANDRADE, s/d, p. 89). O texto mimetiza a fala 

ordinária e plena de “erros” da gente comum, uma transgressão perante a 

intelectualidade da poesia de ourivesaria do Parnasianismo. Está aqui em Oswald 

o que se configuraria mais tarde em uma das linhas mestras da poesia marginal: 

a informalidade da linguagem ou a mimetização da fala ordinária. É o que se pode 

observar no seguinte poema de Chacal: 

 

Papo de índio  
 
Veio uns ômi di saia preta 
Cheiu di caixinha de pó branco 
qui eles disserum qui chamava açucri 
Aí eles falaram e nós fechamu a cara 
Depois eles arrepitirum e nós fechamu o corpo 
Aí eles insistirum e nós comemu eles (CHACAL, 2007, p. 361) 

 

 

 Chacal, lançando mão da “contribuição milionária de todos os erros” 

mimetiza aqui o discurso oral de um indígena. O texto é imbuído de um fino 

humor negro materializado na “inocência antropofágica” dos índios diante dos 

exploradores. Texto que guarda grande parentesco com a série de poemas “A 

história do Brasil” do livro Pau Brasil de Oswald.  

 O poeta da antropofagia propõe uma perspectiva nova na poesia nacional: 

o abandono do naturalismo pela síntese16, elemento caro a Oswald. Seus poemas 

que ganharam maior destaque são os sintéticos. Chega ao essencial verso único 

que precisa do título para completar sua significação: “Amor”: “Humor” (OSWALD, 

                                                             
16

 A síntese é também um procedimento bastante prezado pelos futuristas. Marinetti publicara, por 
exemplo,“O Manifesto do Teatro futurista sintético” (1915).  
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s/d, p. 153). O “Manifesto da poesia Pau-Brasil” preza ainda a surpresa, a 

invenção, a ironia, um retorno ao “sentido puro” (em oposição aos rodeios 

retóricos da poesia canônica tradicional). Essas características são encontradas 

em grande medida em vários poetas marginais. Vejamos o caso de “Exame” do 

poeta Eudoro Augusto: “Na terça chegou assobiando/ deu bom dia/ e recebeu de 

cara a novidade:/ esquizofrenia” (HOLLANDA, 2007 p. 175). O primeiro elemento 

a observarmos é a síntese do poema, ele se reduz ao essencial para dar um 

máximo de efeito, sendo o efeito maior a surpresa, a personagem chega 

tranquilamente “assobiando” e recebe “de cara” (veja o jargão) a “novidade” 

(notemos que essa palavra tem geralmente o sentido positivo), o resultado do 

exame deu esquizofrenia (percebamos a surpresa e o humor negro).   

 O primeiro livro de poemas de Oswald chamou-se Pau-Brasil, embora em 

Memórias sentimentais de João Miramar, primeira obra do nosso modernista, já 

figurassem poemas espalhados ao longo do romance. O poeta também se vale, 

em quase toda extensão de Memórias Sentimentais, de recursos poéticos. O 

volume, publicado em 1925, traz um prefácio de Paulo Prado, datado de1924. 

Prado saúda ali aquela poesia instauradora da novidade, em que é permitida a 

entrada da linguagem do povo e a fuga da retórica. Pau-Brasil contém uma 

profunda unidade, denunciando um projeto estético bem desenhado. O tomo 

percorre uma trilha que vai do descobrimento à contemporaneidade do poeta.  

 A obra é aberta com o texto “Falação”. Nesse escrito a síntese é atingida 

por meio de uma colagem construída com fragmentos do “Manifesto da Poesia 

Pau-Brasil”. Assim, se aponta, por meio da forma da própria composição, para o 

lançar mão de textos já existentes (ready-mades linguísticos), para a 

colagem/montagem e para as premissas no conteúdo do manifesto. A obra é 

dividida em partes que ora são subdivididas, ora não, sendo que a primeira 

chama-se “História do Brasil” e suas sub-partes recebem nomes dos primeiros 

homens que escreveram sobre o País: Pero Vaz de Caminha, Gandavo, Frei 

Vicente do Salvador e outros.  

 O conjunto inicial de poemas de “História do Brasil” é intitulado “Pero Vaz 

Caminha”. Observemos desde já o humor no título, pois ao retirar o “de” do nome 

de Pero Vaz, “Caminha” pode ser lido como o verbo “caminhar”, dando a entender 

que os escritos de Caminha foram frutos de uma “caminhada” de observação. Os 

poemas de “Pero Vaz Caminha”, como os demais de “História do Brasil”, foram 
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realizados por meio de dois procedimentos: a colagem e o recorte. Vamos 

distingui-los por suas especificidades. A colagem, como já visto, resume-se no 

recorte e colagem de fragmentos vindos de fontes diversas, no caso que aqui vai, 

esse procedimento usa recortes advindos de uma mesma fonte: a carta de 

Caminha. Oswald seleciona trechos vizinhos e os monta, formando o poema. Já 

aquilo que estamos chamando de recorte, constitui-se em tomar um fragmento 

inteiro da carta e o versificar para que se adapte à estrutura poemática. Vejamos 

o caso das colagens. Abaixo transcrevemos um trecho da carta, as partes em 

itálico são os fragmentos recortados por Oswald na construção do poema que 

segue logo após:  

 

E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, 
terça-feira das Oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando 
da dita Ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, 
topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas 
compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a 
que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, 
topamos aves a que chamam fura-buxos.  
Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! (CAMINHA, 
2012). [Grifos nossos] 
 
A descoberta 
 
Seguimos nosso caminho por esse mar de longo 
Até a oitava da Páscoa  
Topamos aves 
E houvemos vista de terra  
(ANDRADE, s/d, p. 71) 

 

 

 Podemos considerar cada fragmento coletado por Oswald como ready-

mades e as obras daí materializadas, uma espécie de super ready-made aided17, 

pois elas são formadas por uma operação interventora por parte do artista18. Os 

recortes de materiais gráficos, antes de serem tomados pelos coladores, como 

mencionamos, não eram considerados elementos da esfera das artes, 

configuravam antes, como corpos estranhos no panteão artístico, são materiais 

vindos de fontes banais, do ponto de vista da arte, com fins utilitários, enquanto a 

arte tende a fugir a qualquer utilitarismo. A carta de Caminha é um documento 

                                                             
17

“Super”, pois na feitura do aided ready-made, Duchamp se limitava apenas a pequenas 
intervenções, já alguns poemas de Oswald são construídos com base em um trabalho mais árduo, 
usando a técnica da colagem. 
18

 Tal intervenção lembra o processo de construção de Roda de bicicleta, Duchamp fixa a um 
banco uma roda de bicicleta, ou seja, “cola” dois elementos distintos formando uma única peça. 
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com uma utilidade bem definida: informar ao rei D. Manuel de Portugal os 

andamentos da descoberta da “Terra de Santa Cruz”, portanto distancia-se 

bastante da esfera da arte. Oswald de Andrade, contudo, por meio de seus 

procedimentos poéticos, eleva alguns trechos da missiva ao patamar da arte. 

Dessa maneira, como afirmou Pignatari (2012), “A poesia de Oswald de Andrade 

é uma poesia ready-made”.  

 Vamos observar agora o processo de composição de um poema em que o 

recorte é usado. Da mesma forma que anteriormente, transcrevemos o trecho da 

carta e, depois, o poema:   

  

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; 
tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que 
os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro: não fizeram caso. Mostraram-
lhes uma galinha, quase tiveram medo dela: não lhe queriam pôr a mão; 
e depois a tomaram como que espantados. (CAMINHA, 2012) [Grifos 
nossos].  
 
Os selvagens 
 
Mostraram-lhes uma galinha 
Quase haviam

19
 medo dela 

E não queriam por a mão 
E depois a tomaram como espantados (ANDRADE, s/d, p. 71). 

  
 

Note-se que nesse caso, o trabalho do poeta é recortar um trecho inteiro e 

o versificar, ficando o processo da montagem excluído20.  

Os poemas nascidos desses dois procedimentos irão se assemelhar ao 

que, mais tarde, Rosa Maria Martelo (1999, p. 226), embora tratando da poesia 

portuguesa contemporânea, nomeia “acontecimento mínimo”, característica que 

foi muito recorrente na poesia marginal. A autora aponta para uma poesia que 

combina: 

 

 [...] dois elementos aparentemente antagônicos como o “acontecimento 
mínimo”, digamos que sem grandeza ou valor aparentes, sem canónica 
poeticidade, e o “resplendor” que de algum modo iluminaria pela 
transcendência do que é a sua própria luz discursiva. [...] Uma das 
estratégias compositivas que podemos filiar nesse enquadramento global 
caracteriza-se pela exploração do fragmento narrativo, ou seja, pela 
apresentação não de uma micronarrativa poética, mas do que parece ser 
apenas a suspensão discursiva de um de seus momentos e que, por isso 
mesmo, podemos subordinar à idéia de “acontecimento mínimo”.  

                                                             
19

 A versão da carta usada por nós a palavra “haviam” é trocada por “tinham”.  
20

O uso da técnica da colagem e do recorte  
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O poema fundamentado no acontecimento mínimo atinge uma 

transcendência com as inferências que o leitor deve realizar na tentativa de 

reconstituir a narrativa global da qual o acontecimento foi retirado, para entender 

o próprio poema. Transcrevemos dois poemas contendo essa característica. O 

primeiro é “drama familiar” de Charles: “mais um berro histérico/ e mato um” 

(PEIXOTO, 1985, p. 35). O segundo é de Francisco Alvim e se chama “Ai, ai”, “- 

Ai, ai/ - Ai, ai pra mim também” (ALVIM, 2004 p. 222). Nota-se claramente que os 

poemas são instantes recortados de narrativas maiores, porém, ao contrário dos 

recortes de Oswald, que lançava mão de textos históricos, essas narrativas, tanto 

as maiores quanto as recortadas, são construídas apenas ficcionalmente.  

 Observemos ainda que em ambos os poemas de Oswald vistos acima, 

como em toda a poética oswaldiana, há a presença marcante do prosaísmo, e a 

metáfora, figura mais abundante na poesia universal, perde seu espaço, o 

discurso é antes metonímico, mais especificadamente, sinedóquico. As peças de 

Pau-Brasil fora da seção “História do Brasil”, embora não sejam retiradas 

diretamente de outros textos21 e alçados à categoria de poemas, à guisa dos 

ready-mades, se configuram em fragmentos de elementos da cultura brasileira. 

São essas outras marcas de muitos poemas marginais, como se pode constatar, 

por exemplo, nos textos abaixo: 

 

Ele 
 
Quero uma metralhadora 
pra matar muita gente 
Eu mato rindo  
(ALVIM, 2004, p. 223) 
 
dia d 
 
sentei no bar 
pedi uma cana 
copo sobre o balcão 
gritei: GARRAFA 
bebi. 
depois quebrei a garrafa 
prendi o gargalo entre os dedos 
e mirei minha garganta 
pensei dois s e g u n d o s 
e enterrei, sem medo, em um transeunte  (SANTOS, 1973 apud COHN, 
2OO7, p. 205) 
 

                                                             
21

 Excetua-se “Nova Iguaçu” (formado do mero arrolamento de nomes de estabelecimentos 
comerciais que seriam de Nova Iguaçu) e “Biblioteca Nacional” (citação de títulos de livros).  
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XIII 
Pesquisa utilitária 
 
De cem favoritos reais 
noventa e seis foram guilhotinados. 
É preciso conversar atentamente 
com os quatro que sobraram... (SALDANHA apud HOLLANDA, 2007, p. 
26) 
 
Estilhaço 
 
não me procure mais  
não relembre 
cada um sofre pra seu 
lado  (BRITO, 2002, p. 127) 

 

 

 O livro seguinte de poemas de Oswald de Andrade foi publicado em 1927. 

A ingenuidade e a busca pelo “sentido puro”, em oposição ao beletrismo retórico, 

são bem marcadas no título da obra: Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald 

de Andrade. O tomo não possui uma unidade delimitada como a tivera Pau-Brasil. 

Em vários momentos o poeta abandona a sua tão fértil síntese e compõe poemas 

longos como “Balada da Esplanada” e “Hino nacional do Pati do Alferes”, por 

outro lado, há peças de grande vitalidade como aquelas de “As quatro gares”. A 

colagem à guisa de “História do Brasil” não mais existe.  

 O Primeiro Caderno é aberto com um poema que já mencionamos, 

configura-se na menor peça de Oswald: “Amor” e possui apenas um verso: 

“Humor” (ANDRADE, s/d, p. 153). O poema, com tonalidade cômica, se funda em 

uma sugestiva paranomásia entre os dois vocábulos que o constituem e sugere 

uma relação entre o amor e o estado de ânimo (humor). 

Na sequência está a série de poemas intitulada “As quatro gares”, são eles: 

“Infância”, “Adolescência”, “Maturidade” e “Velhice”, as quatro peças sintéticas 

querem cada qual representar, de maneira bem humorada, uma fase do 

desenvolvimento de um ser humano, funcionando como sinédoques dessas 

fases. Vejamos “Maturidade”: “O Sr. e a Sra. Amadeu/ Participam a V. Exa./ O 

feliz nascimento/ De sua filha/ Gilberta” (ANDRADE, s/d, p. 157). O primeiro 

elemento a se notar é a estrutura do poema que mimetiza uma espécie de bilhete, 

portanto, um gênero textual bastante utilitarista e sem finalidade estética. Oswald 

de Andrade intervém na estrutura desse gênero, versificando-o e tornando-o 

poesia, logo, arte. Dessa maneira, “Maturidade” vai se aproximar bastante do 
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ready-made aided de Marcel Duchamp, um elemento ordinário e não artístico que 

sofre uma intervenção do artista e se eleva ao status de arte.  

“Velhice” fecha a série: “O netinho jogou os óculos/ Na latrina” (ANDRADE, 

s/d, p. 157). Estamos diante de um recorte ficcional que nos oferece o mínimo de 

elementos narrativos, relatando um acontecimento até chulo, em linguagem 

corrente; configura-se em uma peça sintética e de um poder de sugestão imenso. 

O poema aponta para uma narrativa maior da qual foi extraído, ao mesmo tempo 

que é uma sinédoque da velhice de forma geral.  

De acordo com Campos (s/d, p. 17), a poética oswaldiana é objetivista e 

anti-ilusionista, vejamos:  

 

[...] justamente por se tratar de um procedimento antiilusório, de uma 
técnica de objetivação, é que a poesia assim resultante é objetiva. Ao 
invés de embalar o leitor na cadeia de soluções previstas e de inebriá-lo 
nos estereótipos de uma sensibilidade de reações já codificadas, esta 
poesia, em tomadas e cortes rápidos, quebra a morosa expectativa 
desse leitor, força-o a participar do processo criativo. 

 

 

 Essa poesia objetiva, ao contrário do que se pensa, exige mais atividade 

do leitor, a linguagem “a-poética” (no sentido de fora da poética canônica), crua, 

anti-ilusória convoca-o a tecer intimidades com o texto, sob pena da não fruição. 

As peças querem se negar enquanto produtos de uma técnica artística canônica – 

embora se use também uma técnica para causar essa ilusão. Essas 

características se configuram em uma materialidade poemática, corroborando 

para aquilo que viemos chamando a atenção: a aproximação entre vida e arte 

.Características essas que se enquadram perfeitamente em uma vasta 

quantidade de poemas marginais, mostrando uma vez mais a descendência 

oswaldiana desses poetas.  

 A aproximação entre vida e arte, como já afirmamos, foi trabalhada por 

vários artistas de diferentes linguagens. Antes de retornarmos especificamente 

para a poesia marginal, é de grande valia que adentremos com maior fôlego o 

universo das artes para ali averiguar o ordinário como mecanismo de quebra de 

barreiras entre vida e arte.  
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1.7 . O futurismo e a arte do barulho 

 

Como se sabe, o Futurismo brindava o progresso, o devir, elementos-

valores investidos no louvor da velocidade e das máquinas. A música de Luigi 

Russolo, inspirada no compositor Balilla Pratella, vai se apropriar desses ideais de 

forma bastante radical e criativa. O artista escreveu um manifesto chamado A arte 

do ruído, no qual afirmava que sua música se colocava como uma “consequência 

lógica” da obra de Pratella. Para Russolo, até o século XIX reinava o silêncio, mas 

com o devir das máquinas, o ruído se tornara rei, afetando demasiadamente 

nossa sensibilidade musical. Goldberg (2006, p.11), usando algumas palavras do 

próprio Russolo discorrer sobre A arte do ruído: 

 

a evolução da música seguia de perto “a multiplicação das máquinas”, 
gerando uma competição de ruídos “não apenas na atmosfera das 
grandes cidades, mas também no campo, que até ontem era 
normalmente silencioso”, de modo que “o som puro, em sua 
insignificância e monotonia, não mais consegue despertar emoções”.  

 

 

Assim, podemos notar que Russolo, para justificar e defender sua música, 

parte de uma transformação na sensibilidade humana para a música (lembremos 

de Benjamin (2013) ao afirma que a história altera a sensibilidade), gerada pela 

introdução das máquinas no seio da sociedade. Sensibilidade transformada, é 

preciso, agora, construir uma música que lhe venha ao encontro: a “arte do ruído”. 

Segundo Goldberg (2006, p.11): 

 

A arte dos ruídos de Russolo pretendia combinar o ruído de bondes, a 
explosão de motores, trens, das multidões ensandecidas. Construíram 
instrumentos especiais que, ao girar de uma manivela, produzia tais 
efeitos. Caixas de madeira retangulares de quase um metro de altura, 
com amplificadores em forma de funil, continham vários motores que 
produziam uma “família de ruídos”: a orquestra futurista. Segundo 
Russolo, era possível produzir no mínimo trinta mil ruídos diferentes

22
.  

  

 

 A primeira apresentação da orquestra futurista se deu em 11 de agosto 

1913, na mansão de Marinetti em Milão. Os resultados podem ser vislumbrados 

por nós hoje no disco L’arte dei rumori. Ali se percebe como o músico concebia o 

                                                             
22

 Ver em Anexo 1 a Figura 4 Orquestra das máquinas de Russolo. 
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uso de ruídos de máquinas comuns e gritos orquestrados com instrumentos 

bastante usuais na música, como o violino, o piano, além de uma voz feminina de 

surpreendente potência lírica, ora cantando, ora imitando o ruído de máquinas. 

Como em Oswald e sobretudo na poesia marginal, estruturas desprezadas pela 

arte por sua ordinariedade são agora articuladas extraordinariamente, tornando-

se arte.  

 

1.8. Os descendentes de Duchamp 

 

Marcel Duchamp, com seus ready-mades, radicalizou a inserção do 

ordinário nas artes. Dele descendeu toda uma linhagem de artistas que trabalhou 

a arte até se chegar a uma espécie de “boom do ordinário” nos anos de 1960, 

sobretudo, nos Estados Unidos (de modo parecido, na poesia brasileira, Oswald 

lidera uma linhagem do ordinário, que atinge seu ápice nos anos de 1970 com a 

poesia marginal). Vamos traçar um panorama bastante genérico dessa 

movimentação, o que significa deixar de abordar vários artistas e tendências. 

Um dos nomes mais importantes dessa visada é o músico norte-americano 

John Cage. Ele influenciou toda uma geração de pintores, performers, fazedores 

de happenings, diretores de teatro e coreógrafos. Cage, seguindo também na 

trilha de Luigi Russolo, propunha, dentre inúmeros experimentos, uma música 

executada com elementos cotidianos. “Paisagem imaginária nº4” foi realizada com 

12 rádios. Sua música/performance mais famosa é “433””, composta para o 

pianista David Tudor, o músico deveria se sentar diante do piano e permanecer 

sem tocar uma única nota durante quatro minutos e trinta e três segundos.  A 

música, na verdade, seria os sons voluntários e involuntários produzidos pela 

audiência, arte e vida se fundiriam, então, em uma única coisa. Procedimento 

semelhante é usado pelos marginais, sobretudo, por Francisco Alvim, ao lançar 

mão de fragmentos de “falas”, tornando-os poemas. 

Peça interessante que podemos comparar com poesia é “Música da sala 

de estar”. Cage realizou uma composição em que o critério para a seleção dos 

instrumentos era: todos deveriam ser encontrados em uma sala de estar. Essa 

peça, feita a partir de materiais ordinários, pode ser comparada com um poema 

como “Rifoneiro”, de Glauco Mattoso (1982, p. 14), no qual o critério de seleção 
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do material linguístico foi que ele se constituísse de clichês, que depois foram 

“colados” um ao outro: 

 

O ventre em jejum, não ouve a nenhum. 
Vontade de rei, não conhece lei. 
Não faz por nenhum, quem faz por comum. 
Deus diz: faze TU, que eu te ajudarei. 
A mau falador, discreto ouvidor. 
Faze pé atrás, melhor saltarás. 
Deseja o melhor, espera o pior. 
Madruga e verás, trabalha e terás. 
A quem Deus quer bem, ao rosto lhe vem. 
A quem medo hão, o seu logo dão. 
Além ou aquém, ver sempre com quem. 
Dois lobos a um cão, bem o comerão. 
 
Comer e coçar, é só começar. 
Faz bem jejuar, depois de jantar. 

 

 

Notemos que o poema se configura com um soneto shakespereano, dada 

a sua divisão estrófica e a quantidade de sílabas poéticas. A genialidade de 

Mattoso foi reunir clichês decassílabos na constituição de um soneto.  

Sally Banes (1999, p. 162) esclarece que a concepção geral de Cage era 

que “[...] todos os sons devem ter igual oportunidade de ser ouvidos e 

apreciados”. É o olhar, ou melhor, o ouvido do artista voltando-se para o ordinário 

intentando colocá-lo em relevo e lhe dar o direito de ser percebido, pois por trás 

da aparência ordinária se escondem traços estéticos surpreendentes. Premissa 

essa muito bem aplicada para se pensar um poema como “Rifatere” e uma 

grande parte da poesia marginal. 

Outro importante artista a lançar mão do banal em suas composições foi 

Merce Cunninghan, um dos pilares da dança moderna. Da mesma forma que 

Cage via música nos sons cotidianos e que os marginais iriam ver poesia na 

ordinariedade do dia-a-dia, Cunninghan  propunha que se poderia considerar 

como dança os atos de andar, ficar de pé, saltar e todas as outras possibilidades 

do movimento natural, como ele mesmo o diz:  

 

Ocorreu-me que os bailarinos podiam fazer os gestos que faziam 
normalmente. Se eram aceitos como movimentos da vida cotidiana, por 
que não o seriam no palco? (GOLDBERG, 2006, p. 114).  
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As práticas de Cunninghan ficaram famosas (não sem antes provocarem 

escândalo), e ele se tornou um dos coreógrafos mais respeitados do mundo.  

No campo das artes plásticas, houve um progressivo caminhar em direção 

à vida corrente. O passo primordialmente mais concreto foi a colagem, com a 

introdução na arte de materiais gráficos. Duchamp realiza os ready-mades, 

objetos fabricados alçados à arte. Ainda em 1919, Kurt Schwitters começou a 

criação do que ele chamou de Merzbau, uma obra que tomava várias 

dependências de seu apartamento e incorporava todo tipo de material sensório, 

era o início de uma categoria de arte chamada assemblage (justaposição de 

objetualidades variadíssimas). Em seguida, alguns artistas passaram a criar 

environments, uma evolução das assemblages, por fim surgiram as instalações 

“que vêm a ser uma escultura-signo-interferente” (COHEN, 2004, p. 40). Nos anos 

de 1940, surge uma prática artística associada a Jackson Pollock, a action 

painting. O artista estendia no chão grandes telas e as pintava com um público 

assistindo-o, as artes plásticas deixam de se fundar na entrega de um produto 

acabado, o artista queria agora o contato com o público. Realizou-se um desvio 

da obra finalizada para o processo composicional, fazendo com que artista e obra 

sejam ambos arte, mesmo que em efêmero tempo. O artista abandona a solidão 

do ateliê para se integrar à vida, aproximando arte e vida. A atividade seguinte, já 

nos anos de 1950, é a body-art, os artistas fazem intervenções em seus próprios 

corpos, diante de uma audiência, acirra-se a fusão entre sujeito e objeto artísticos.  

No campo da poesia marginal, podemos observar bastante essa descida 

da torre em direção ao público no envolvimento íntimo dos poetas com a edição, 

distribuição e venda das obras (sendo ou não forçados a isso por uma 

contingência do sistema editorial), mas é, sobretudo, em ações de leitura de 

poemas como nas Artimanhas que encontramos sujeito, objeto e público em 

maior interação.  

No fim dos anos de 1950, despontou outra linguagem, o happening . Ele 

mantém semelhanças com a performance art e com o teatro, mas contém suas 

especificidades. Há no happening uma forte marca que é quebrar as barreiras 

entre público e atuantes, instaurando a interação e deixando, dessa forma, grande 

espaço para o improviso e o acaso. “No happening interessa muito mais o 

processo, o rito, a interação e menos o resultado estético final. Não existe um 

superego crítico” (COHEN, 2004, p. 132). Portanto, o mais importante nessa arte 
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é a experienciação do evento, que não é um produto dado, mas algo que vai se 

construindo. Jean-Jacques Lebel (1969, p. 77-78) traz a descrição de um 

happening de Allan Kaprow realizado em 1962: 

 

Um labirinto da altura de um muro, como nas antigas feiras, Fileiras de 
ampolas piscando, nas cores azul, amarelo e branco. Néon silencioso. 
Os presentes passeiam sem fazer ruído. Detritos no chão da passagem. 
Chegam cinco faxineiros com aspiradores e levam os restos. 
Os faxineiros partem. Do alto assobiam uma ária popular, triste como 
Don’t play it no more. Novos detritos são jogados na passagem. Mais 
estalos. Os faxineiros se precipitam distribuindo vassouras. Todos 
varrem. Muita poeira: tosse-se. Os espelhos balançam e tremem. 
Assovia-se cada vez mais forte e ouve-se o som de uma sirena. Trazem 
pás e carrinhos de mão. Carregam-se os destroços nos carrinhos, 
frenética e ruidosamente. As vassouras são retiradas das pessoas, para 
serem colocadas em frente aos espelhos e observadas.  
Um homem entra com uma escova tosca e um balde de água com 
sabão. Enxuga os reflexos nos espelhos. 
Os faxineiros varrem de uma extremidade a outra do corredor, 
descompondo-se. 

                                        Todas as palavras empregadas são ditas às avessas. 
                                        Gritam cada vez mais alto e mais rápido. Trabalham. 

Finalmente, o ruído cessa e a poeira assenta. Trazem garrafa de cerveja 
para todos. Os trabalhadores bebem um gole, arrotam e despejam a 
cerveja no chão.  

                                        Desaparecem. Silêncio total.  
Voltam trazendo três picaretas. Começam a utilizá-las. Furam o 
assoalho. O trabalho é ensurdecedor. Os espelhos se partem.   

 

Notemos que neste happening de Kaprow não há divisão de público e 

atuantes. A ação decorre em meio ao público, que por vezes é solicitado a 

participar (varrem, tomam cervejas). A interação com a plateia traz ao espetáculo 

mais vida, na medida em que não se sabe qual a reação que ela vai tomar, isso 

coloca a cena mais vulnerável ao imprevisto (como na vida real), ao contrário do 

teatro tradicional, no qual a margem para os imprevistos é minimizada ao máximo. 

Em Espelhos vale ressaltar a ordinariedade das ações: varrer o chão, limpar 

espelho, arrotar, etc. Assim, vemos um esforço para ligar arte e vida ordinária.  

Um outro exemplo do uso do banal em um happening pode ser dado com 

uma ação de Dick Higgins que, em 1960, fechava uma série de happenings 

realizados na Judson Memorial Church. O artista simplesmente contou 

continuamente os números em alemão até que o último espectador abandonasse 

o espaço (GOLDBERG, 2007).   

Seguindo uma linha temporal, nos anos de 1960 um grupo se reuniu em 

uma igreja de Nova Iorque com o intuito de estudar, discutir e fazer espetáculos 
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de dança. Desse grupo faziam parte não somente bailarinos, mas artistas de 

outras áreas e pessoas da comunidade. Caminhava-se, dessa forma, na tentativa 

da indivisibilidade entre artistas e não-artistas, entre vida e arte: 

 

Conforme o mesmo ethos, atos cotidianos apresentados em estilo trivial 
foram incorporados à coreografia – por exemplo, a lavagem de roupa ou 
a culinária pantomímica do English de Steve Paxton; os verdadeiros atos 
de comer, beber e passear em seu Proxy; a mulher que passa a ferro o 
vestido que esteve trajando em Acapulco, de Judith Dunn; ou o bocejar, 
rir, tossir, coçar-se, dar palmadas no traseiro do Cerebris and2, de Ruth 
Emerson. Desse modo já não era mesmo necessário a apresentação de 
bailarinos profissionais nas obras, uma vez que as exigências técnicas 
da dança frequentemente eram mínimas. Para essa geração, a exibição 
dos corpos comuns e atos do dia-a-dia (“Faça uma dança sobre nada de 
especial” era uma das indicações de Robert Dumn) anuncia uma síntese 
de arte e vida diária – esferas que a cultura industrial havia separado. 
(BANES, 1999, p. 99-100).  

 

 

 Com o espaço para uma dança desprovida das técnicas estandardizadas, 

as discussões acerca da excepcionalidade da arte podem ser trazidas à baila 

aqui: vai-se a um espetáculo de dança para ver bailarinos com capacidades 

excepcionais no uso do corpo, e não donas de casa varrendo o chão ou passando 

roupas. Por outro lado, a inclusão dessas ações na coreografia a torna 

excepcional, pois quebra com a tradição de se ver em cena os excepcionais 

bailarinos. O mesmo esquema pode ser aplicado mais uma vez à poesia 

marginal, sobremaneira, à de Charles e à de Alvim, já que uma das linhas de 

força fundamentais dessa poesia é a presença de situações ordinárias, antes 

indignas do literário, assim como os movimentos ordinários antes de Cunninghan 

e das experimentações dos anos de 1960 não encontravam espaço na dança.  

São dessa época também alguns filmes de Andy Warhol, como Sleep que 

tem duração de sete horas, mostrando a noite de sono de um homem e Eat 

registrando em quarenta e cinco minutos um homem comendo um cogumelo.  

Dando sequência às pesquisas, surge a performance art que é uma arte de 

fronteira, possuindo, como diz Beatriz de Medeiros (2011), as bordas rarefeitas, 

pois construir uma conceituação permanente para esta arte é tarefa impossível, 

devido sua mutabilidade permanente. Podemos, contudo, destacar algumas 

características mais recorrentes na performance. Se buscarmos na “invisível 

história da performance”, como diz RoseLee Goldberg (2006) – invisível, posto 
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que como relata Renato Cohen (2004), a expressão performance art foi cunhada 

somente durante a contracultura nos anos de 1960 pelo artista Claes Oldemburg 

–, chegaríamos às vanguardas européias do século passado. Ali, futuristas, 

dadaístas e surrealistas realizavam eventos nos quais se apresentavam artistas 

de diferentes linguagens em uma só ocasião Assim, está nessa época a origem 

interdisciplinar da linguagem da performance art. Trata-se também de uma arte de 

fronteiras, porque pode misturar várias linguagens: dança, teatro, literatura, artes 

plásticas, música, vídeo, etc. 

A performance art, essencialmente, pressupões a presença de um corpo 

em cena, executando alguma atividade diante de uma audiência. Em geral, 

diferentemente do teatro, o performer não veste a máscara de uma personagem, 

é ele mesmo em um tempo e espaço não ficcionais, é o performer no aqui e 

agora, não é um Paulo Autran fazendo Hamlet, é Marina Abramovic sendo Marina 

Abramovic em cena.  

Outra forte característica da performance é o impulso em fundir vida e arte. 

Nesse sentido, Cohen (2004, p. 38) tece interessantes considerações:  

 

A performance está ontologicamente ligada a um movimento maior, uma 
maneira de se encarar a arte, a live art. A live art é a arte ao vivo e 
também a arte viva. É uma forma de se ver arte em que se procura uma 
aproximação direta com a vida, em que se estimula o espontâneo, o 
natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado.  
A live art é um movimento de ruptura que visa dessacralizar a arte, 
tirando-a de sua função meramente estética, elitista. A ideia é de 
resgatar a característica ritual da arte, tirando-a de “espaços mortos”, 
como museus, galerias, teatros, e colocando-a numa posição viva, 
modificadora.  
Esse movimento é dialético, pois na medida em que, se de um lado se 
tira a arte de uma posição sacra, inatingível, vai se buscar, de outro, a 
ritualização de atos comuns da vida: dormir, comer, movimentar-se, 
beber um copo de água (como em uma performance de George Brecht 
do Fluxus) passam a ser encarados como atos rituais e artísticos.  

 

 

 Primeiramente gostaríamos de observar a abrangência da live art. 

Poderíamos situar dentro deste rótulo todas as manifestações que estudamos até 

o presente, da colagem à performance, sendo claras as semelhanças com a 

poesia marginal, não por uma influência direta. Os procedimentos de aproximação 

da arte com a vida, mostrados por Cohen, são também aqueles usados pela 

poesia marginal, guardando, é claro, as especificidades sígnicas da literatura. 
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Vemos marcadamente nos marginais o espontâneo (mesmo que seja simulado, 

como apontaremos adiante), o natural, um certo caráter de improviso, dando aos 

poemas o efeito de inacabamento.  

 Observamos tanto na performance como no happening  uma busca por 

espaços alternativos para as apresentações. Assim, ruas, parques, construções, 

lotes baldios, praças são invadidas por essas manifestações, paralelamente, 

sobretudo as performances não deixam também de serem realizadas em galerias 

de arte. Mais uma vez, lembremos os poetas marginais que vendiam seus livros 

nas ruas, portas de teatro, cinema, etc., levando a poesia ao encontro do povo, já 

que a maioria não freqüentava (e continua não freqüentando) livrarias ou 

bibliotecas.  

Na busca por instaurar nas performances uma forte relação entre arte e 

vida, constatamos dois caminhos levados a cabo pelos artistas. No primeiro, 

elementos da vida cotidiana são levados para dentro das apresentações. No 

segundo, cria-se um cotidiano que é instaurado pela repetição ritualística de 

determinadas ações, sendo que esse cotidiano é artificial, na medida em que não 

se trata do cotidiano comum. Com os exemplos, nossa bipartição ficará mais 

clara. 

Na primeira categoria, naquela em que se tenta levar a vida diária para 

dentro das performances, vamos elencar alguns exemplos notáveis. O primeiro 

deles é relatado por Marvim Carlson (2009, p. 117), trata-se de um evento 

performático, de 1969, do artista Tom Marioni, realizado no Okland Museum, com 

o sugestivo título O ato de beber cerveja com os amigos é a mais alta forma de 

arte. O feito nada mais era que um festival de cerveja realizado em uma galeria 

de arte, uma festa, do campo do ordinário, elevada à categoria artística.  

No ano seguinte, esse mesmo artista funda um museu de arte conceitual 

na baía de São Francisco, onde ocorreram interessantes experimentações. Duas 

delas foram de Bonnie Sherk: Sentado quieto e Almoço, atividades banais 

propostas como performances. Nesse mesmo caminho foi Howard Fried ao 

propor uma luta livre, uma partida de basebol e uma lição de golfe como arte. 

Uma performance clássica que usa a segunda via, a da instauração de um 

cotidiano artificial, é: Coyote: I like America and America likes me, de Joseph 

Beuys. A performance foi sediada na René Block Gallery, Nova Iorque, em maio 

de 1974. Beuys foi recebido no aeroporto por uma ambulância que o conduziu em 
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uma maca até a galeria. No espaço havia uma espécie de cela em que o artista 

permaneceu trancado por sete dias em companhia de um coiote. Beuys interagia 

com o animal selvagem usando uma bengala e um tecido de feltro. Todos os dias 

recebia o The Wall Street Journal para ser dado ao animal que o rasgava e 

urinava. Notemos que uma sequência de ações foi ritualizada criando um 

cotidiano próprio ao evento.  

Outro artista criador de cotidianos é Tehching Hsieh. Elaborou uma série 

de performances na categoria cunhada por ele de Art/life: one year performance. 

Tratava-se de performances que duravam um ano, em uma delas ficou em uma 

cela sem ler, escrever e ouvir rádio. Em outra, algemou-se com Linda Montano. 

Notemos que nesses exemplos radicais, a fusão entre arte e vida é intensa.  

A primeira via de aproximação de arte com a vida usada pela performance 

se aproxima mais da poesia marginal. Insere, pois, elementos ordinários no 

evento performático para estabelecer essa aproximação. O outro caminho, o da 

criação de um cotidiano artificial, é já lugar comum nas artes, sobretudo, na 

literatura, sendo, entretanto, uma novidade o forte entrelaçamento entre arte e 

vida construído em uma arte como a performance.  

Fechamos por aqui esse adentramento mais específico no campo das 

artes. Quisemos mostrar, e continuaremos esse processo ao longo do trabalho, 

que a introdução do ordinário no campo das artes trouxe a estas grandes 

benefícios e inovações, tornando-se um procedimento bastante lícito. 

Apresentamos também, em cada linguagem tratada, sempre em comparação com 

a poesia marginal, algumas possibilidades de configuração do ordinário na 

materialidade das obras alçando-as ao extraordinário. Como dito acima, esse 

percurso tem a intenção maior de recolher alguns parâmetros que darão 

contribuições para a leitura da poesia marginal. O passo seguinte é sistematizar 

muito do que já apontamos como as linhas de força centrais da poesia marginal.  

 

1.9 De volta à poesia marginal: principais linhas de força  

 

 Para observarmos com maior rigor os mecanismos que operam a 

aproximação entre arte e vida na poesia marginal e depreender suas 

características fulcrais, vamos adentrar um pouco na teoria da lírica. A partir daí 

estudaremos a questão da referencialidade na poesia.  
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São bastante interessantes as contribuições de Roman Jakobson que, em 

um artigo de 1933, tenta responder como se manifesta a poeticidade: 

 

Mas como a poeticidade se manifesta?  Quando a palavra é ressentida 

como palavra e não como simples substituto do objeto nomeado nem 

como explosão de emoção. Quando suas palavras e sua sintaxe, sua 

significação, sua forma interna e externa não são indícios indiferentes da 

realidade, mas procedem seu próprio peso e seu próprio valor
23

. 

(JAKOBSON, 1973, p.124 [tradução nossa]). 

 

 

Na poesia – Jakobson faz uma afirmação genérica, sendo essas 

características, levantadas, sobretudo, a partir da lírica canônica – as palavras 

têm valor maior em si próprias, fundam um micro-cosmos em cada poema, 

singulariza-se a palavra e a realidade. A referencialidade não se perde totalmente, 

mas se rarefaz. 

 Plaza (2001) explicita melhor esse mecanismo: na semiose há dois 

objetos, um imediato e outro dinâmico. Aquele está no próprio signo e este no 

mundo externo. São também duas as possibilidade de movimentação do signo: 

uma centrífuga e outra centrípeta. A primeira arremessa o signo para fora de si, 

para o referente, para a comunicação; a segunda, ao contrário, regressa o signo 

para si mesmo. Nesse sentido, a centrifugação leva o signo ao contato com seu 

objeto dinâmico, já a centripetação torna proeminente o objeto imediato, está 

ancorada na contracomunicação. Nesse segundo caminho está o signo estético. 

Plaza (2001, p. 26-27) esclarece:  

 

A supremacia dessa função [poética] sobre as outras ambiguiza a 
capacidade referencial das linguagens. Essa ambiguidade empresta um 
tom de imprecisão à mensagem, criando assim tendência para a auto-
referência, isto é, a linguagem apontando para seu processo construtivo. 

 

 

 Nessa direção são também interessantes as considerações de Frye (1984). 

De acordo com o teórico, quando da leitura, os signos nos remetem 

simultaneamente a duas direções: para o próprio texto e para sua exterioridade. 

                                                             
23

« Mais comme la poéticité se manifeste-elle ? En ceci , que le mot est ressenti comme mot et 
non comme simple substitut de l’objet nommé ni ccomme explosion d’émotion. En ceci, que les 
mots , leur syntaxe, leur signification, leur forme externe et interne ne sont pas des indices 
indifférents de la réalité, masi possèdent leur propre poids et leur propre valeur.» 
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Os textos que teriam uma maior concentração em si mesmos seriam aqueles em 

que se sobressai a estrutura hipotética. Frye atualiza a teoria aristotélica a qual 

diz  que a poesia trataria daquilo que poderia ser, não daquilo que é, ao contrário 

da história. Ora, “aquilo que poderia ser” está no campo do hipotético. Portanto, a 

literatura é aquilo que opera com hipóteses, nesse caso, a obra tende a efetuar 

um desligamento da realidade exterior, a movimentação dos signos é centrípeta, 

quanto mais se isola o núcleo hipotético materializando-o em arte maior seria a 

perda da referencialidade, mais singular seria então a realidade imanente na obra. 

Por outro lado, existem os escritos em que a intenção predominante é a da 

comunicação clara, aqui estão os textos assertivos, importa, sobretudo, tratar 

daquilo que está fora do texto, do referente no mundo exterior, quanto maior a 

eficácia na ligação do signo com a exterioridade maior também é a eficácia desse 

texto, logo as palavras não valem por si próprias, são substitutas de elementos 

externos. Como exemplos, podemos citar textos científicos, jornalísticos, 

didáticos, etc. 

A poesia com alta carga de movimentação centrípeta seria aquela da qual 

trata Friderich (1991). É a poesia hermética, absoluta ou pura: 

 

De improviso, na segunda metade do século XIX, resultou daí uma 
radical diversidade entre a língua comum e a poética, uma tensão 
desmedida que, associada aos conteúdos obscuros, gera perturbação. A 
língua poética adquire caráter de um experimento do qual emergem 
combinações não pretendidas pelo significado, ou melhor, só então 
criam o significado. O vocabulário usual aparece com significações 
insólitas. Palavras provenientes da linguagem técnica mais remota vêm 
eletrizadas liricamente. A sintaxe desmembra-se ou reduz-se a 
expressões nominais intencionalmente primitivas. Os mais antigos 
instrumentos da poesia, a comparação e a metáfora, são aplicados de 
uma nova maneira, que evita o termo de comparação natural e força 
uma união irreal daquilo que real e logicamente é irreconciliável. Como 
na pintura moderna, a composição de cores e de formas tornada 
autônoma desloca ou afasta completamente tudo aquilo que é objetivo, 
para só se realizar a si própria. Assim, na lírica a composição autônoma 
do movimento linguístico, a necessidade de curvas de intensidade e de 
sequências sonoras isentas de significado, tem por efeito não mais 
permitirem, de modo algum, compreender o poema a partir dos 
conteúdos de suas afirmações. Pois o seu conteúdo verdadeiro reside na 
dramática das forças formais tanto exteriores como interiores. Como 
semelhante poema é linguagem, mas uma linguagem sem um objeto 
comunicável, tem o efeito dissonante de atrair e, ao mesmo tempo, 
perturbar quem a sente. (FRIEDRICH, 1991, p. 17 – 18).  
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A investida lírica dessa linhagem de poetas modernos tratada por Friedrich 

resultou em tentativa de separação, pelo menos para esses poetas, entre língua 

pragmática (usada na ordem do dia) e língua poética. Esta última dotaria as 

palavras de sentidos novos, se bastaria a si mesma, se distanciaria da 

referencialidade, do mundo concreto, tudo isso realizado por refinadas 

construções. A poesia atingia uma dimensão alógica, da contracomunicação. O 

poeta, nessa acepção, é aquele que transfigura ao máximo a linguagem usual, 

que realiza “ousadas flexões na linguagem”, subtraindo-a das significações 

certeiras, buscando alçar a máxima polissemia.  

 

Reduz a realidade a pedaços, inventando o inverossímil, funde tempos e 
coisas díspares, alheia todo o existente; dilacera o céu e mostra o 
“imenso mar do vazio”; é a expressão de discordância entre homem e 
mundo, é o rei do inexistente (FRIEDRICH, 1991, p. 195).  

 

 

Vê-se facilmente que essa poesia é demasiadamente hipotética, dá saltos 

imensos da realidade. Ainda: 

 

Quando a poesia moderna se refere a conteúdos – das coisas e dos 
homens – não as trata descritivamente nem com o calor de um ver e 
sentir íntimos. Ela nos conduz ao âmbito do não familiar, torna-os 
estranhos, deforma-os. A poesia não quer mais ser medida em base ao 
que comumente se chama realidade, mesmo se – como ponto de partida 
para a sua liberdade – absorveu-a com alguns resíduos. A realidade 
desprendeu-se da ordem temporal, espacial, objetiva e anuncia e 
substitui as distinções [...] (FRIEDRICH, 1991, p. 16). 

 

 

A poesia “desrealiza-se”. O real é distorcido, deformado, torna-se amorfo. 

Tempo e espaço, unidades ordenadoras da realidade, adquirem feições fora do 

âmbito do racional, chegam às raias do primordial, das configurações pré-

cosmogônicas, do mistério. Uma poesia assim é obscura, intencionalmente 

obscura, exigindo do leitor um grande esforço.  

José Ortega y Gasset (2005) defende que essa forma de arte é 

“desumanizada”, no sentido de se “desrealizar”: não representar as coisas, ou se 

se parte delas, não as figuram tal como são, mas se mostram reconstruídas ou 

em ângulos inusitados. Uma representação realista coloca em evidência o plano 

do conteúdo, já as representações desumanizadas dão vazão às 



52 
 

 
 

experimentações com a forma, tornando as obras mais difíceis para o 

entendimento, tendo como consequência a incompreensibilidade por parte do 

leitor mais inexperiente.  

Uma poesia com esses traços (desumanizada) seria demasiadamente 

difícil para aquela população que os poetas marginais pretendem atingir. Então, 

em certa medida, seguindo alguns traços de Oswald, construíam uma poesia 

bastante referencial. A rigidez do núcleo hipotético que definiria o literário é 

rompida e com isso se produz peças bastante calcadas na realidade, sendo que o 

uso da linguagem coloquial é mecanismo muito eficiente para isso. Essas ideias 

vão ao encontro daquilo que Teresa Cabañas (2009, p. 115) aponta como uma 

recusa à transcendência por parte dos marginais: 

 

A utilização da linguagem coloquial encontra-se, pois, intimamente 
associada ao tratamento conferido pelas tendências “marginais” ao 
cotidiano e através do qual, conforme se disse, procura-se não 
“metamorfoseá-lo fictivamente”. Isso significa não recriá-lo nem 
transcendê-lo imaginariamente, ou seja, não lhe construir uma nova 
feição, através da qual torná-lo estranho para, então, devolvê-lo à 
realidade redescoberto. 

 

 

Para compreendermos melhor isso, é interessante acompanharmos a 

oposição que Cabañas constrói entre os modernistas e os marginais. Aqueles, 

embora tratassem também do cotidiano, partiam dele e o modificavam 

fictivamente, fazendo-o, assim, atingir a transcendência. Acreditamos que isso se 

operava por duas vias: uma material e outra ideológica (na ausência de termo 

mais exato). Materialmente, a linguagem era trabalhada de forma a resultar 

efeitos correspondentes ao que estamos chamando de ideologia: uma crença no 

devir e na própria poesia como algo de valor mais elevado. Já os marginais são 

pós-utópicos, hedonistas e descrentes com o futuro, a poesia não tem aura 

alguma, não é um valor superior, está dissolvida no próprio cotidiano. Vejamos o 

poema abaixo: 

 

Vida bandida 
 
Chutou a cara do cara caído 
traiu o melhor amigo 
corrente soco-inglês e canivete 
o jornal não poupou elogios 
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sangue& porrada na madrugada 
É preciso viver malandro 
não dá pra se segurar 
a cana tá brava a vida tá dura 
mas um tiro só não dá pra derrubar 
correr com lágrimas nos olhos 
não é pra qualquer um 
mas o riso corre fácil 
quando a grana corre solta 
precisa ver os olhos da mina 
na subida da barra 
aí é só de brincadeira 
ainda não inventaram dinheiro 
que eu não pudesse ganhar 
(HOLLANDA, 2007, p. 237 – 238)  

 

 

 Primeiramente, o poema está muito próximo da vida imediata, portanto o 

núcleo hipotético ou “pureza lírica” é reduzido. O texto de Vilhena se pauta em 

uma narratividade subsidiada por elementos concretos e bastante presentes no 

cotidiano. Os signos parecem apontar mais para um fato exterior ao poema, um 

episódio relatado. Esse texto, como muitas outras peças marginais, opera, 

sobremaneira, pelo processo de centrifugação, a referencialidade ganha 

destaque, o objeto dinâmico do signo fica em relevo. A transcendência da 

realidade se rarefaz. Constrói-se assim uma poesia que propõe a comunicação 

imediata24 com o leitor não especializado. Uma poesia, enfim, que está próxima 

da vida corrente em vários sentidos, fazendo endosso à linhagem que segue 

caminho contrário daquela lírica pura tratada por Friedrich. 

 No que diz respeito ao contato com o leitor, são pontuais as palavras de 

Cabañas (2009, p. 117): 

 

Há em muitos desses poemas uma clara escolha do ouvido que o poeta 
quer atingir: uma plateia não ilustrada – o leitor não educado na norma 
culta de decifração poética – à qual se mostra uma realidade opaca – o 
corriqueiro – através de uma palavra desluzida. É a desestabilização que 
o poema marginal infringe ao cânone moderno.  

 

 

 Essa conclusão é galgada com a pura observação da materialidade 

poemática e pode ainda ser reafirmada pelas falas dos poetas, o que veremos em 

                                                             
24

É importante ressaltar que uma obra artística possui níveis de compreensão sobrepostos, 
podendo um leitor ficar satisfeito com o nível mais superficial e outro querer aprofundar sua 
compreensão. 
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entrevista que Charles Peixoto concedeu à Hollanda (2011), acerca da obra de 

Cacaso: 

 

H: [...] Um de seus [de Cacaso] grandes insights sobre a Poesia Marginal 
foi exatamente o do Poemão. Ele conseguiu demonstrar como todos 
estavam escrevendo o mesmo poema a inúmeras mãos. Que o poema 
marginal era uma obra coletiva, de geração, de época. Diante dos limites 
da liberdade de expressão, havia um esforço para que todos se 
sincronizassem no grande registro de uma época. Mesmo não sendo um 
movimento programático, a poesia marginal era um enorme Poemão. 
  
C: Era um movimento sim, um movimento que tinha o compromisso de 
aproximar literatura da vivência do dia a dia. Meio se considerava que 
isso era revolucionário para a literatura. Que ia tirar o bolor literário, que 
ia democratizar a poesia. [Grifo nosso] 

 
 
 

 O processo de produção e distribuição dos poemas marginais já aponta 

para essa tentativa de popularizar a poesia. Fazer os livros de forma artesanal, 

entregar de mão em mão e realizar leituras em público. A poesia marginal não era 

um movimento com programa definido à guisa das vanguardas, por isso os 

críticos preferem chamá-la de uma “geração”. Charles, por outro lado, a vê como 

um movimento na medida em que defende a existência de um “programa” 

implícito que perpassa as obras marginais: intensificar a aproximação entre vida e 

arte e democratizar a poesia, sendo que estas premissas ideológicas 

reverberavam na materialidade dos poemas. Podemos mais uma vez ver, em 

uma entrevista, publicada na revista Escrita de 1977, esse desejo dos poetas de 

atingir o povo: 

 

AA: Vocês pretendem atingir quem mais, exatamente? 
Bernardo Vilhena: A população. 
Chacal: A gente quer chegar a um lance mais popular, de informação 
mesmo, porque o que a gente escreve tem muita informação: a gente 
anda de ônibus, nas ruas, nos botequins, então recebe muito do popular, 
do povo. Não é o universitário intelectual, nem a classe média

25
. 

(CHACAL et al, 1977, p. 8) 

 

 

                                                             
25

 Há de se ressaltar aqui que, embora haja essa vontade de encontrar o « povão », os marginais 
transitavam quase sempre na Zona Sul do Rio e em ambientes undergrounds ou cults. Ora, quem 
frequenta os bares da Zona Sul e os teatros e shows de MPB e Rock ?  
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O desejo de encontrar o leitor não especializado precisa gerar efeitos na 

materialidade do poema, o cerne disso já foi explicado: a referencialidade em 

relevo, somada à entrada do ordinário nos poemas. 

Hamburguer (2007) trata dessa linhagem de poetas que produziu aquilo 

que se denomina “antipoesia”, pois avessa, sobretudo, à lírica romântica e 

simbolista. A antipoesia se distancia da “poesia pura”, que pretende não significar 

nada além daquilo que é, fecha-se em sua própria materialidade, basta-se a si 

mesma, é radicalmente centrípeta. A antipoesia, portanto, vai se despir dos 

recursos da lírica canônica, sobremaneira da metáfora, preferindo uma 

comunicação direta. Vejamos como Hamburguer (2007, p. 307) trata dos 

primórdios dessa poesia: 

 

A nova antipoesia – produto da Segunda Guerra Mundial, assim como a 
bem diversa antipoesia do dadaísmo foi um produto da Primeira Guerra 
Mundial – surgiu de uma aguda desconfiança de todos os recursos com 
os quais a poesia lírica mantivera sua autonomia. Para os novos 
antipoetas não bastava que a poesia fosse tão bem escrita quanto a 
prosa. Ela também deveria ser capaz de comunicar de maneira tão direta 
quanto a prosa, sem recorrer a uma linguagem especial, que se 
distinguisse sobretudo por seu caráter metafórico. Como no caso de 
Brecht, que antecipou essas mudanças posteriores, as preocupações 
políticas e sociais estavam na raiz da nova austeridade [...]. 

 

 

 Essa nova austeridade seria constituída a partir dos horrores da Segunda 

Guerra Mundial. Com tanta destruição e desumanidade não haveria mais espaço 

para a “pompa” da vertente mais sublimada da lírica canônica, era preciso 

desnudá-la para que se comunicasse sem rodeios com os leitores. Seria “[...] uma 

poesia deliberadamente impura, semelhante à prosa em sua subordinação do 

ritmo e da imagem ao argumento” (HAMBURGUER, 2007, p. 313). A antipoesia 

passa por um período de preocupações políticas, tenta-se fazer uma poesia 

simples para que as camadas mais baixas da sociedade a pudessem 

compreender, atingindo seu conteúdo “desalienador”, levando às massas uma 

consciência crítico-revolucionária nos moldes do marxismo. É uma poesia-pão 

dada a todos no dia-a-dia e não uma poesia confeitada como um bolo de cerejas 

para os mais nobres ou para a classe baixa quando esta pode tê-lo, em ocasiões 

solenes e raras. A contradição, segundo Hamburguer (2007), é que as pessoas, 

em geral, vão à poesia em busca exatamente desse bolo ornado e não do 
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costumeiro pão. Nos poetas marginais, como já afirmado, não existe um 

engajamento político à guisa de um Brecht, antes, uma desconfiança com o 

discurso marxista, mas está presente uma vontade de levar a poesia ao povo, 

como ficou claro nas entrevistas que apresentamos acima. 

 Por um lado, as massas não estão aptas a ler poemas de grande 

complexidade metafórica ou figurativa. Por outro, não se trata de realizar uma 

lírica simplista, mas, sim, de fazer uma poesia que se comunique com o povo, 

sem esquecer, contudo, os aspectos estéticos que dão qualidade ao texto poético 

e o próprio estatuto de poesia ou antipoesia26.  

A antipoesia (lembremos aqui o termo a-arte de Duchamp) carrega em si, 

como uma das marcas fundamentais, alta carga de literalidade27 (linguagem de 

comunicação direta, despojada da concentração de figuras), como a descreveu 

Hamburguer (2007). A metáfora, embora usada por Charles, é vista por este 

poeta da seguinte maneira: “metáfora e lirismo considerados ferrugem tetânica/ e 

no cuzinho não foi nada” (PEIXOTO, 1985, p. 28). Aquilo que está enferrujado é 

velho, podendo ser ainda matéria propícia para a infecção pelo tétano. A metáfora 

e o lirismo (entendidos aqui como os recursos de uma vertente da lírica canônica 

mais afeita ao sublime, a qual designamos neste trabalho apenas como “lírica 

canônica”) deveriam deixar de ser usados ou usados com reserva. 

Na esteira da antipoesia, os poetas marginais vão prezar o despojamento 

de recursos da lírica canônica e valorizar o literal em suas composições. Cabañas 

(2009) discorre acerca do alto nível de literalidade na poesia, sobretudo depois 

dos anos de 1950. A autora retoma Michael Hamburger para quem essa poesia 

literal retrata o “desbotado” do mundo. Aquilo que é muito usado perde as cores 

vivas de outrora, a metáfora se aplica tanto às situações corriqueiras, que perdem 

a novidade, quanto à linguagem gasta do dia-a-dia.  

As colocações de Cabañas acerca das diferenças entre a recente poesia e 

a modernista coadunam com o que diz Hollanda (1980) para diferenciar a poesia 

                                                             
26

Sabe-se, entretanto, de tentativas malogradas de uma poesia engajada, panfletária, seca e 
aguada, com aquela feita por um nicho de poetas no Brasil nos anos 60. A isso podemos aplicar 
as palavras de Hamburguer (2007, p. 324): “Se o compromisso com uma ideologia política não 
deixava espaço para a sensibilidade e a imaginação dos poetas, havia alguma coisa errada não só 
com os poetas, mas com a ideologia”.  
27Dizemos aqui de uma literalidade interna ao texto, já que, o que ocorre em geral nesses poemas é uma 
metaforização no “dizer”, permanecendo o “dito” com fortes níveis de literal.   
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de 22 da produção dos marginais. Partindo do poema “marcatempo”28, Hollanda 

(1980, p. 101) afirma que:  

 
Para Charles, o autor do poema, é a poetização de uma vivência, é a 
poetização de uma experiência do cotidiano e não o cotidiano poetizado. 
É a arte de captar situações no momento em que estão acontecendo, 
sentimentos que estão sendo vividos e experimentados e fazer com que 
o próprio processo de elaboração do poema reforce esse caráter de 
momentaneidade. E isso não pode e não deve ser reduzido a apenas um 
artifício literário. Neste gesto no qual o trabalho, a ciência, o progresso e 
o futuro deixam de ser valores fundamentais, o cotidiano passa a ser 
arte. [grifos da autora] 
 
 
 

O cotidiano dos poetas de 22, também segundo Campos (s/d), dentre os 

quais excetuamos boa parte da produção de Oswald, é elevado à categoria de 

poesia por meio de procedimentos literários (técnica), era preciso uma certa 

“artesania” na forma para alçar o ordinário ao estatuto de poesia. Já os marginais 

não precisam de técnicas transfiguradoras canônicas, ou melhor, usam a seguinte 

técnica: o afastamento dos procedimentos da lírica canônica, pois o cotidiano já 

era considerado arte29. Os marginais estão para Duchamp assim como os poetas 

de 22 estão para os artistas que deveriam dominar uma certa técnica para alçar o 

ordinário ao extraordinário. O cotidiano do contexto da poesia marginal já é por si 

só extraordinário, dado a descrença no futuro, nos discursos oficiais e nas 

ciências. Aqui relembramos as performances de Bonnie Sherk, ele não lança mão 

de técnicas para tornar, por exemplo, o almoço uma obra de arte, da mesma 

forma que Duchamp, o artista elege o ato ordinário para o elevar à arte.  

Os poetas marginais, ao renegar os procedimentos do lirismo canônico, na 

verdade elegem novos caminhos que pretendem apagar, muitas vezes, as 

marcas na materialidade textual que denunciam o uso de uma técnica, tal tática 

pretendia como efeito ressaltar o caráter de momentaneidade e espontaneidade 

do poema. Acerca disso, vamos observar alguns fragmentos de entrevistas dos 

poetas. 

 
Heloísa: Mas ao mesmo tempo acho que essa história de tirar o bolor 
literário era tudo meio mentira. Concordo que havia realmente essa 

                                                             
28

 “marcatempo”\\“- olha a passarinhada/ - onde?/ - passou” (PEIXOTO, 1985, p.33). 
29

Lembremos uma frase de John Cage: “Gostaria que se pudesse considerar a vida cotidiana 
como um teatro” (COHEN, 2004, p. 38). 
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intenção, mas os poemas não eram só “ao acaso”,  eles eram 
trabalhadíssimos. Não eram tão espontâneos assim como tentavam 
parecer, eram um corpo a corpo com o texto mesmo. Aquela casualidade 
foi esculpida com um esmeril daqueles. 
 Charles: Claro que eram trabalhados. Na época, a gente discutia, 
trocava e criticava os trabalhos uns dos outros. Especialmente Lui, Ana 
C., Cacaso, João Carlos, eu e o Chacal. Fugir do padrão literário dava 
um trabalho daqueles… Por isso, eu levei um susto revendo o caminho 
da obra de Cacaso: Mar de Mineiro traz de volta uma impostação literária 
complicada (HOLLANDA, 2011). 

 

 

O efeito de espontaneidade era forjado como mecanismo de fuga aos 

padrões da lírica canônica. Assim, a refutação de um corpo de técnicas conduz à 

criação de outros procedimentos – que estamos apontando como cerne a fuga 

dos procedimentos transcendência da lírica. Observemos ainda que havia uma 

rede de leitura e discussão dos textos, dessa forma, um poeta influía na escrita do 

outro.  

Vejamos outra entrevista: 

 

Chacal: [...] eu me fascino pelo texto e aí entra uma coisa assim que me 
esquizofreniza bastante. Fico pensando, no caso, tô fazendo esse livro, 
tenho insônias por causa da colocação de uma vírgula ou de uma letra 
maiúscula no texto. É uma preocupação visual, espacial, então fico 
pensando: “que popular é esse que tem insônias por causa de uma 
vírgula?” 
WN: Você teria então dificuldade de transpor o cotidiano para o papel?  
Chacal: [...] Você transpor para o papel não é uma coisa fácil, 
independente de qualquer coisa, certo? Poesia, tô falando. Talvez 
matéria paga seja fácil, agora poesia é negócio difícil, é um parto, 
embora às vezes seja um parto adorável, uma coisa assim fluida mesmo. 
Acho que não existe, não, esse problema de transpor o cotidiano 
popular, às vezes o negócio é você chegar e jogar.  
Bernardo Vilhena: Eu também gostaria de falar dessa dificuldade de 
transposição. Tem uma série de textos meus, que eu faço há algum 
tempo já, chamada “Ouvido ao Acaso”, que é uma transposição quase 
que imediata do cotidiano para a poesia, para um papel, um livro, uma 
publicação. A dificuldade eu vivo na escolha do material que eu vou 
transpor para o “Ouvido ao Acaso”. Que tipo de informação eu vou 
veicular, ela é suficientemente necessária e rica para um “Ouvido ao 
Acaso”, que é uma série de texto que eu prezo? [...] 
WN: Mas se não existe um mínimo de rigor formal, daqui a 50 anos as 
pessoas estarão no mesmo deslumbramento diante do cotidiano e 
refletindo a coisa da mesma maneira? 
Bernardo Vilhena: O formalismo o que é? É o distanciamento pro sujeito 
encontrar o trabalho com a leitura que aquele trabalho se propõe, certo? 
O que a gente quer é acabar com esse distanciamento. Acho que a coisa 
tem que ser terra-a-terra, por contato direto. O valor do texto não está no 
distanciamento, sabe? (CHACAL et al, 1977, p.9-10).  
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A fala de Chacal, embora “hiperbolizada” quando trata das insônias por 

conta de vírgulas ou maiúsculas, vai ao encontro do que afirmara Charles. Ambos 

os poetas testemunham o trabalho empreendido na composição dos poemas, 

negando, portanto, quase sempre a fluidez direta do cotidiano para o papel, 

gerando, contudo, muitas vezes, um produto final que se assemelha a uma 

transposição crua da vida ordinária para a peça poética. Vilhena parece defender 

menos a artesania que Chacal: “transposição quase que imediata do cotidiano”. 

Vilhena entende o trabalho formal como aquilo que gera dificuldades ao leitor, 

assim a forma seria um empecilho para que esse leitor atinja o conteúdo do 

poema. De fato, certa forma da lírica, a que tende para a movimentação 

centrípeta, se configura em uma barreira ao acesso à obra, daí o distanciamento, 

citado por Vilhena, instaurado por esse formalismo. Por fim, o poeta defende a 

comunicação direta com o leitor, sendo atingida por uma operação que 

poderíamos chamar também de desliteralização do texto, ou seja, o 

despojamento da linguagem dos elementos da lírica canônica. Com esses 

depoimentos, podemos constatar o nível de consciência que os poetas possuíam 

no que tange ao trabalho com a linguagem, acabando com a ideia de um 

espontaneismo verdadeiro.  

Há de se retomar, no entanto, o fato de que a poesia marginal é bastante 

heterodoxa, havendo variações consideráveis de um poeta para outro e também 

no universo de um mesmo poeta. Esse abandono das técnicas canônicas 

(“formalismo”, segunda a entrevista acima), portanto, não é característica 

universal nessa poesia, mas a principal linha de força, como pode ser observado 

nos poemas abaixo:  

 

Sonatinha italiana 
Carlos Saldanha  
 
A donzela órfã 
Seduzida e abandonada 
Soluça na neve. 
O velho sabujo 
De cartola de veludo 
Olha de longe... 
E gargalha. 
Foi ele que a desgraçou. 
Mas bêbado e cético 
Pouco se importa. 
E gargalha: Ah AhAh...  (HOLLANDA, 2007, p. 27) 
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Jura 
Roberto Schwarz 
 
Vou me apegar muito a você 
vou ser infeliz 
vou lhe chatear  (HOLLANDA, 2007, p. 87) 
 
Na folha de caderno 
Queria te dizer coisas singulares e verdadeiras 
mas as palavras me embaraçam. 
Estou triste, meu amor, mas lembre-se de mim com 
alegria (BRITO, 2002, p. 93). 
 
Ronaldo Santos 
 
aí um dia 
pensei me jogar da janela 
caí prostrado na cama 
não levantei mais. 
Passou uma semana 
 
aí um dia 
fiquei olhando pra boca do fogão 
sem fome 
pensando na cabeça do peixe dentro do forno 
e no transtorno que minha morte seria 
na vida dos que me dividem (COHN, 2007, p. 206) 

 

 

Os poemas da série são constituídos de uma carga alta do literal. Trata-se 

de relatos que se configuram em uma narrativa mínima com uma linguagem crua, 

sem os tropos canônicos, e os arranjos sígnicos levam a uma comunicação mais 

imediata. O poema de Carlos Saldanha é dono de um tom melodramático, a cena 

é exageradamente trágica, tocando o piegas, sobretudo com as gargalhadas do 

velho. A peça de Schwarz, bastante sintética, consegue, sem lançar mão de 

construções rebuscadas, um alto poder de sugestão. O sujeito lírico já prevê sua 

sina amorosa frustrante, entretanto não porque tem uma inteligência superior ou 

vidência qualquer, mas simplesmente pelo fato de que a trajetória relatada é 

demasiadamente ordinária. A frustração do sujeito lírico de “Na folha do caderno” 

gera um humor malvado, o embaraço na escrita da carta produz um texto que nos 

faz achar esse sujeito ridículo, ao mesmo tempo que temos pena dele. Ronaldo 

Santos nos apresenta um poema com uma nuança mais séria. Há um sujeito em 

crise com ímpetos de suicídio. O principal a se observar nestes poemas é aquilo 

que já apontamos: uma manifestação antipoética.  

Temos tratado de maneira esparsa da informalidade da linguagem 

presente nos poemas marginais. Vimos que ela é um dos pilares também dos 
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poetas modernistas e, sobretudo, da poesia de Oswald de Andrade. Nos 

marginais prevalece um registro da linguagem simples, ora bastante próximo da 

oralidade, sendo comum o uso de ready-mades linguísticos (os clichês) e das 

gírias presentes no cotidiano dos poetas. O léxico marginal é o do linguajar 

popular, com raras incursões no vocabulário erudito. Trata-se do uso de um 

dialeto urbano como matéria do fazer poético, o que gera implicações 

interessantes, segundo Cabañas (2009, p. 82): 

 

[...] quando olhamos pelo avesso, o “dialeto”, essa “linguagem vira-lata”, 
na acertada expressão de Silviano Santiago, além de ser um dos 
principais detonadores da marginalidade literária desta poesia, 
representa o espaço que se conquista e se impõe para a expressão de 
interesses grupais específicos, sejam de tipo étnico, sexual, religioso, 
cultural, estético ou ainda etário. De tal modo que uma perspectiva como 
esta, o dialeto pode dar passagem à insurgência dos “particularismos 
humilhados” – dos quais fala Paz, ou a multiplicação de 
weltanschaungen (visões de mundo) mencionadas por Vatino [...]. 

 

 

Dessa forma, o uso do desse dialeto, marcado também pela presença das 

mencionadas gírias, aponta para o ato de dar voz a uma minoria esquecida pelo 

sistema literário. É sintomático do devir de uma subjetividade que quer, precisa, 

pode e deve vir à tona. 

Vejamos um caso ilustrativo em Charles: “porque não te toca a marcha dos 

corações solitários// e teu imenso orgulho/ é uma seda rasgada na hora h de 

apertar” (PEIXOTO, 1985, p. 27). Nesse caso, um orgulhoso e insensível “tu” é 

admoestado pelo sujeito lírico. O orgulho é comparado com a “seda” (papel usado 

para enrolar a maconha para fumar) que se rasga no exato momento de “apertar” 

(enrolar a seda na maconha) o baseado. “Papo pop”, de Chacal, também 

menciona o mundo das drogas: “vamos bater um papinho/ bem popinho/ vamos 

bater um pozinho” (CHACAL, 2007, 217). O poema faz referência à cocaína 

(pozinho), droga também muito usada pela geração de Chacal. Um dos efeitos 

mais comuns da cocaína é a desenibição do ato da fala, uma dimensão disso 

pode ser vista no trecho de entrevista a seguir:  

 

Bernardo Vilhena: As pessoas não ficavam deitadas na praia lá no posto 
9, relax. Ficava todo mundo em pé, falando sem parar, porque aquela 
era uma praia de cocainômanos” (COHN, 2007, p. 18).  
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Portanto, no poema, o sujeito lírico faz um convite para um “papo maneiro” 

(“papo pop”) acompanhado do uso da droga supracitada. Não por acaso essa 

peça é o poema de abertura do livro Nariz aniz de 1979. É também de Chacal o 

poema “Boa viagem”, que observaremos a seguir: “o paletó/ folgado abraço/ a 

rolleyfolha num bolso/ e alquimias psicodélicas/ em novas embalagens./ vestes 

sorridentes/ viajante solitário” (CHACAL, 2007, p. 238). O título do poema é 

ambíguo, remete tanto a uma viagem geográfica (no sentido literal) como a uma 

“viagem” (na gíria) pelo uso de tóxicos. A segunda leitura se torna possível 

quando se menciona “alquimias psicodélicas”, o psicodélico estava ligado 

sobretudo ao LSD, uma novidade no Brasil dos anos de 1970.  

Estava em voga a crença de que as drogas abriam “as portas da 

percepção”, para lembrarmos aqui Aldous Huxley30, que defendia que a mescalina 

e outras drogas desfaziam alguns bloqueios realizados pelo cérebro para que não 

percebêssemos vários elementos da realidade. Nesse clima, por vezes, as drogas 

eram usadas no processo de criação:  

 

Charles: Eu sempre escrevi muito sob o efeito de drogas. Inclusive o ácido, o que 
muita gente diz ser impossível. Os meus poemas possuem essa coisa meio haicai, 
de serem pequenos instantâneos dos sentidos. E isso vem dessa exacerbação 
dos sentidos de estar bem doido mesmo. E eu sempre tive uma relação com o 
ácido que é inteiramente diferente daquela idéia corrente de grandes alucinações. 
Eu nunca tive nada disso. A única coisa que rolava é que eu sentia que tudo ficava 
brilhante, como se tivessem lustrado o mundo. A minha impressão era de um 
hiper-realismo, que tudo ficava realçado, o bonito muito mais bonito, o feio muito 
mais feio. E isso impregnou a minha poesia, que foi se tornando mais sensorial, 
tem coisa que escrevi que é puro lance de sensações (COHN, 2010, p. 30). 
 
Chacal: O preço da passagem é um livro totalmente canábico. O uso da maconha 
para fins literários pode ser dois efeitos: ela desmonta um cérebro desfigurado 
pelas pressões do dia a dia, e provoca total afrouxamento do mínimo de rigor 
exigido na comunicação. A expressão torna-se única e suficiente. (COHN, 2010, p. 
51). 

 

 

O uso de entorpecentes como integrante dos processos composicionais e 

sua presença nos poemas denunciam aqui o envolvimento dos poetas com a 

contracultura, que se manifesta nessa poesia também pela própria negação dos 

procedimentos da lírica canônica. Assim, as drogas, fazendo parte da vida 

                                                             
30 Ver HUXLEY, Aldous. As portas da percepção. Globo, Rio de Janeiro, 2002. 
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cotidiana dos poetas, adentram a poesia ou pela via da presença de gírias a elas 

ligadas ou, como dito, no processo de escritura.  

Outra estratégia composicional importante, que já vimos em Oswald, e 

contribui na aproximação entre arte e vida como também na construção da 

antipoesia é o uso dos ready-mades linguísticos. No nosso caso, vamos delimitar 

esses ready-mades no território das expressões idiomáticas ou dos clichês (aqui 

não faremos diferença entre ambos), que podem ser definidos, grosso modo, 

como expressões linguísticas compostas por mais de um item lexical, podendo 

ser fixas (de estrutura rígida, sendo que as modificações fazem com que percam 

o sentido cristalizado) ou semi-fixas (as estruturas morfológica e sintática podem 

ser alteradas), são repetidas à exaustão, adquirindo o caráter de ordinárias. 

Alguns clichês (os semi-fixos) precisam sofrer alterações flexionais para se 

adaptarem gramaticalmente a um discurso, isso pode ser observado com “bater 

as botas”. O verbo da expressão precisa se alterar em frases como “Carlos bateu 

as botas ontem”, “Carlos baterá as botas em breve”. Esse tipo de clichê pode 

ainda receber o acréscimo de itens lexicais: “Carlos bateu muito cedo as botas” 

(BIDERMAN, 2012). É possível, por outro lado, operar certas alterações no clichê, 

fazendo com que ele se torne um “clichê renovado” que, segundo Jerônimo 

(2010, p. 27), é 

 

[...] aquele que existe em oposição ao desgastado, essa inovação não o 
destrói, visto que ela nunca é total a ponto de não se reconhecer a forma 
primeira. O choque se dá, justamente, quando o componente mantido 
cria uma expectativa pelo resto do clichê, preparando o leitor para o 
inesperado. 

 

 

Podemos associar o clichê renovado com o ready-made aided  de 

Duchamp, pois ambos partem de um elemento já dado,aí realizando intervenções.  

Na obra de Nicolas Behr, encontramos inúmeros poemas contendo ora 

clichês, ora clichês renovados. O título da peça a seguir já se inicia com um 

clichê: “Das duas uma”// “ou o tiro sai/ pela culatra/ ou sai/ pela nuca” (BERH, 

2005, p. 14).O texto, fundado em um humor negro, trata de um possível (“das 

duas uma”)  suicídio ou assassinato, caso o disparo não falhe (“saia pela culatra”), 

a bala varará a cabeça do indivíduo e “o tiro sairá pela nuca”. Note que temos em 

um curto poema três clichês, sendo os dois últimos, renovados. O cômico se 
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apresenta aqui por conta da devolução ao sentido literal que Behr faz da 

expressão “o tiro saiu pela culatra”, usada correntemente de forma metafórica 

para significar uma ação malograda. Nesse caso, o poeta opera uma renovação 

do clichê sem uma intervenção em sua materialidade propriamente dita, a 

renovação é somente semântica, construída pela inserção do ready-made 

linguístico em um contexto que o desestabiliza. É exatamente a mesma ação que 

Duchamp realiza na construção de um ready-made puro: um objeto, sem sofrer 

alterações imanentes, é retirado de seu contexto pragmático e colocado em outro, 

exercendo somente função estética.  

Outra peça bastante interessante de Niki é “A nova lei do Talião”. O título já 

suscita curiosidade: ora, a lei do talião (lei da igualdade) é cristalizada em uma 

expressão antiguíssima e conhecida no mundo todo (“olho por olho e dente por 

dente”), como ela poderia ser renovada? Behr (2005, p. 21) responde com o 

restante do poema: “miopia por miopia/ cárie por cárie”. Novamente o humor 

negro desponta com esse clichê renovado, agora com um tom de denúncia. Os 

órgãos são substituídos metonimicamente por males que os acometem. A 

transformação efetuada nessa expressão cristalizada é tanta que nos lembra um 

ready-made aided de Man Ray, O presente31.  

Assim como Behr desestabilizou/reconstruiu o ready-made linguístico 

supracitado, Man Ray o faz com esse “ferro de passar”, agregando a ele uma 

carreira de pregos que impossibilita seu uso. O objeto e o ready-made linguístico 

perdem suas funções pragmáticas e adentram o universo da arte, 

dessacralizando-a e  aproximando-a da vida. 

 Vamos observar de perto ainda mais um poema fundado em ready-mades 

linguísticos. A peça de Vilhena apresenta uma grande quantidade de clichês, os 

quais destacamos em itálico:  

 
Tira-teima 
 
Tire a faca do peito 
e o medo dos olhos 
Ponha uns óculos escuros 
e saia por aí. Dando bandeira 
 
Tire o nó da garganta 
que a palavra corre fácil 
sem desculpas nem contornos 

                                                             
31

 Ver a obra no Anexo 1,  Figura 5. 
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Direta: do diafragma ao céu da boca 
 
Tire o trinco da porta 
liberte a corrente de ar 
Deixe os bons ventos levantarem a poeira 
levando o cisco ao olho grande 

Tire a sorte na esquina 
na primeira cigana ou no velho realejo 
Leia o horóscopo e olhe o céu 
lembre-se das estrelas e da estrada 
 
Tire o corpo da reta 
e o cu da seringa 
que malandro é você, rapaz 
o lado bom da faca é o cabo 
 
Tire a mulher mais bonita 
pra dançar e dance 
Dance olhando dentro dos olhos 
até que ela morra de vergonha 
 
Tire o revólver e atire 
a primeira pedra 
a última palavra 
a praga e a sorte 
a peste, ou o vírus? (HOLLANDA, 2007, p. 239 – 240) 

 

 

 O poema é constituído pela técnica da colagem de ready-mades 

linguísticos (clichês renovados ou não) somados à criação de alguns versos que 

servem para construir o contexto com o intuito de que os clichês collés constituam 

coerência e coesão. Nesse sentido, o poema lança mão de uma técnica 

semelhante àquela empregada por alguns coladores, complementar os papiers 

collés com desenho ou pintura. A peça de Vilhena vai se formando em 

imperativos que apontam para a libertação, talvez, daqueles que estavam 

aprisionados pelo sufoco, gerado em função da situação política vigente no país 

quando da publicação do poema, embora a mensagem do texto possa se 

desgarrar desse contexto específico, universalizando-se. O título, ele mesmo um 

ready-made, significa correntemente argumento ou prova decisiva para resolver 

uma questão, no poema ele é renovado e seu sentido literal prevalece, como que 

dizendo ao sufocado (da ditadura ou da vida em geral), “deixe de teima e se 

liberte”. O primeiro elemento que precisa ser abandonado para galgar a liberdade 

é a teimosia em estar sufocado, daí em diante o indivíduo deve ir retirando de si 

as amarras (“faca do peito, “nó da garganta”, “trinco da porta”, “corpo da reta”, “cu 

da seringa”). Ao mesmo tempo, o verbo “tirar” em dois ready-mades perde o 
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significado de “tirar de si” e ganha o sentido de “tirar para si” (“a sorte grande” e a 

“mulher pra dançar”). Por fim, depois de liberto, o indivíduo pode lutar “tirar o 

revolver” e efetuar disparos não de balas, mas de coisas díspares contra a 

estrutura que o sufoca. “Tira-teima” perde em partes seu caráter de 

espontaneidade por conta de um certo “construtivismo” empregado em sua 

composição. O texto, embora, lançando mão de uma grande quantidade de 

ready-mades linguísticos, se afasta daqueles que realizam o retrato quase cru da 

realidade. 

 Como pôde ser visto até então, o humor é um traço recorrente em toda 

poesia marginal, o que leva Mattoso (1981, p. 17) a dizer que: “Em suma: a 

poesia não é mais aquela coisa „séria‟”. E em seguida arrola um conjunto de fatos 

que mostra bem isso:  

 

A própria palavra poesia deixa de ser intocável para virar objeto de jogo 
e brincadeira: um Nicolas Behr usa em um de seus livretos como título 
Poe sia nisso!, um grupo de São Paulo se denomina Poetasia, um 
Chacal falar de um Pobrás, um Ulisses Tavares do poetaria do e um 
Ronaldo Werneck dos poetílicos (MATTOSO,1981, p. 17). [grifos do 
autor] 

 

 

Hollanda (1980) aponta também outros motivos que irão contribuir para a 

constituição dessa poesia não séria. Ela se opõe à “caretice” do discurso 

engajado da esquerda, bem como ao discurso oficial e ao das ciências. Esses 

fatores são materializados nos poemas, construindo uma poética descontraída, 

muito bem humorada, sem aquela gravidade literária e com alta carga de ironia. É 

o tributo pago aos poemas-piada de Oswald. Vamos ver alguns casos: 

 
Problemas de nomenclatura 
 
Rememoro com resignado e fervoroso amor 
a primeira namorada. 
Mas o nome dela dançou (BRITO, 2002, p. 114). 
 
É proibido pisar na grama 
 
O jeito é deitar e rolar (CHACAL, 2007, p. 214). 
 
Lúcifer 
 
um dia todos os peixes 
botaram a cabeça pra fora da lagoa 
e me olharam (Luiz Olavo Fontes in HOLLANDA, 2007, p. 170).  



67 
 

 
 

 
tô com a faca 
e o queijo na mão 
só que me falta 
a outra mão (BEHR, 2005, p. 71). 

 

 

Os poemas, cada um a seu modo, instauram uma comicidade leve e 

inteligente em que prevalece um discurso irônico. Assim, o sujeito da peça de 

Cacaso lembra-se solenemente da primeira namorada, mas, por um problema de 

nomenclatura, se esquece do nome da moça. Chacal se aproveita de dois ready-

mades linguísticos e constrói seu poema: se “é proibido pisar na grama” para 

atravessá-la, a solução é fazer o percurso deitado e rolando. Luiz Olavo retoma 

Lúcifer (o mais belo de todos os anjos) e cria uma situação absurda em que o 

sujeito lírico de beleza comparada a de Lúcifer (ou seria ele o próprio Lúcifer?) faz 

com que os peixes, contrariando a natureza, coloquem a cabeça para fora da 

lagoa para contemplá-lo. Por fim, Behr ironiza o clichê, que pode ser tomado 

primeiramente em sentido literal: um indivíduo desprovido de uma das mãos está 

com “a faca e o queijo na mão”, mas faltando-lhe a outra, advém a 

impossibilidade de cortar o queijo. Depois, esse sentido literal pode se 

figurativizar, levando seu sentido se aproximar novamente do clichê: um sujeito 

tem tudo o que lhe é necessário menos uma coisa para realizar uma dada 

performance.  

Essas são as linhas de forças motrizes da poesia marginal. É preciso 

ressaltar mais uma vez o caráter heterogêneo dessa poesia, o que impossibilita o 

enquadramento de toda produção poética agregada sob esse rótulo aos moldes 

aqui traçados. São, portanto, genéricas nossas afirmações, sem perder, 

entretanto, sua capacidade de dar ao leitor um panorama dessa geração de 

poetas necessário ao próximo capítulo, no qual colocaremos em relevo as 

especificidades no que tange ao ordinário das poéticas de Charles e de Chacal.  
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CAPÍTULO II 

CHARLES: UMA POÉTICA DO ORDINÁRIO 

 

 Verticalizaremos agora nossa análise em Charles Peixoto e sua poética. 

Iniciaremos, no entanto, com algumas considerações de cunho biográfico que 

acreditamos importantes para a análise dos poemas do autor. Abordaremos livro 

por livro, cada qual terá uma seção específica. Selecionamos os textos em que a 

presença do ordinário está em relevo com maior intensidade e criamos 

categorias, quando possível, para classificá-los. Assim, esperamos conseguir, de 

maneira didática e clara, tratar da poética do ordinário no autor em questão.   

 

2.1. Charles: traços da formação de um marginal  

 

O poeta carioca Charles Peixoto foi batizado como Carlos Ronald de 

Carvalho, em janeiro de 1948. Tornou-se um dos mais importantes poetas da 

geração marginal, participando, como já o dissemos, do destacado grupo Nuvem 

Cigana. De 1971 até 1985 publicou seis obras, sendo que Marmota Platônica, 

volume de 1985, continha o livro inédito homônimo, a compilação de todos os 

antecedentes e mais Lapsos, composto por cinco poemas. O poeta, indo à 

Livraria Taurus Editora, se deparou com uma considerável quantidade de sua 

Marmota Platônica que não fora vendida, e decidiu-se não mais publicar. Dessa 

data até 2011, Charles Peixoto permaneceu 26 anos em silêncio editorial. Dentro 

de nosso recorte temporal (1971 a 1979) cabe como corpus para a análise que 

adiante vamos empreender as seguintes obras desse poeta: Travessa Bertalha 

11 (1971), Creme de Lua (1975), Perpétuo Socorro (1976) e Coração de Cavalo 

(1979).  

Antes, contudo, de adentrarmos as obras, achamos proveitoso trazer ao 

texto algumas informações acerca da vida e da formação cultural de Charles. O 

poeta era neto de Ronald de Carvalho, mas como relata:  

 
[...] ele morreu cedo, com 40 anos, antes mesmo de minha mãe casar. 
Fui criado pela família de minha mãe, e não tinha acesso a nada de 
literatura. Não se lia em casa, não havia livros, nem mesmo a biblioteca 
que tinha sido de meu avô, porque, segundo o folclore familiar, as coisas 
dele foram dilapidadas pelos seus amigos literatos no próprio dia do 
enterro (COHN, 2007, p. 12). 
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 O contato com a literatura só viria mais tarde. O primeiro colégio de 

Charles foi o Santo Inácio, instituição da qual não guarda boas recordações 

devido à rigidez católica que geria o lugar. O poeta afirma que, além disso, nunca 

fora tão bom aluno como a instituição exigia e lá vivia isolado.No Colégio Princesa 

Isabel, teve como professora de literatura a escritora Ana Maria Machado. Foi ela 

que o incentivou a escrever, o “destampou” como diz o próprio poeta em 

entrevista a Cohn (2007).  

Fora da vida escolar, Charles se dizia “biriteiro” desde muito cedo. Lugar 

marcante para muitos jovens no fim dos anos de 1960, pertencentes ao nicho 

cultural do poeta, era a praia carioca em que construíram um píer para as obras 

que levariam um duto de esgoto ao alto mar. Nessa construção, uma grande 

quantidade de areia foi retirada do mar e depositada na praia, formando dunas 

gigantescas (também conhecidas como “dunas da Gal”) que impediam que os 

passantes no asfalto vissem o que ocorria na praia. O lugar se constituiu, assim, 

como excelente e badalado recinto para o uso de maconha e encontro dos 

desbundados. Acerca desse lócus amoenos são interessantes as palavras de 

Chacal:  

 

Em cima daquelas dunas começou a se reunir uma estranha espécie de 
seres peludos, esqueléticos, com pouquíssima roupa e uma língua 
alada. Todo mundo ali, desbundadíssimo, tentando reinventar um tempo 
legal. O Brasil andava sinistro, a repressão voava baixo, a polícia colada 
atrás. E a realidade insuficiente para quem quisesse criar e reinventar o 
verbo (COHN, 2007, p. 16 – 17).  

 

 

A biografia Uma história à margem, de Chacal (2010), nos oferece muitas 

informações acerca do contexto de produção e da formação de Charles, que foi, 

durante muito tempo, como se nota na biografia, o amigo mais próximo de 

Chacal. Os dois se conheceram em 1970 na ECO (Escola de Comunicação da 

UFRJ). Segundo Chacal, Charles era maior conhecedor de poesia que ele. Foi 

nesse período que Charles lhe apresentou um livro de Oswald de Andrade, com 

prefácio de Haroldo de Campos (“Uma poética da radicalidade”). O contato com o 

poeta modernista exerceu imensa influência sobre os dois amigos.  

No que tange ainda às influências, de acordo com Charles: 
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Eu nunca fui “drummoneoso”. Os meus autores prediletos sempre foram 
Manuel Bandeira, Oswald, além do Maiakóvski. Era basicamente deles 
que eu gostava, e foi com eles que mais ou menos formei minha escrita. 
Porque quando você está começando a escrever, você começa imitando, 
seguindo a linha dos autores que gosta. E se você reparar, a poesia 
deles já é uma poesia livre, ligada ao cotidiano, às pessoas, à cidade. 
(COHN, 1997, p. 19) 

 

 

 Essa rede de influências, de fato, vai perpassar toda a obra de Charles, 

mas é, principalmente, a de Oswald que mais se destaca.  

Fatores relevantes na formação de Charles foram os estudos de literatura, 

linguística e semiótica na ECO. O marginal estudou formalmente disciplinas que 

fornecem uma grande consciência dos fatos da linguagem. Chacal (2010) cita, por 

exemplo, Jakobson, peça de intensa importância para o estudo da linguagem 

poética.  

Foi nesse contexto de desbunde, praia, faculdade, maconha e depois LSD, 

contracultura, etc. que Charles publicou em 1971 sua primeira obra, Travessa 

Bertalha 11, cuja história de gênese relatamos no capítulo anterior. Vale, contudo, 

retomar que se tratava de um volume grampeado contendo nove poemas 

mimeografados e com tiragem de cem cópias.  

O próximo livro de Charles só seria editado em 1975. Nesse intervalo 

fundou-se a Nuvem Cigana. Ronaldo Bastos, poeta e membro da Nuvem, 

conheceu Charles na ECO. Liam e discutiam a produção um do outro. Bastos 

convidou Charles a editar com a Nuvem Cigana, e nasceu a primeira publicação 

do selo: Creme de Lua, com tiragem de 500 exemplares. A obra foi bem vendida 

e impulsionou a escrita e a publicação de outras, tanto de Charles como de outros 

poetas. 

Charles integra o grupo e participa ativamente de suas empreitadas. É o 

período da criação e do auge das Artimanhas. Os poetas da Nuvem se tornam 

especialistas em leitura de poesia em público, sendo que essa atividade vai incidir 

também como influência na escrita dos poemas. 

No ano seguinte, 1976, a Nuvem edita Perpétuo Socorro, terceiro livro de 

Charles, dessa vez com tiragem um pouco maior, 600 exemplares. Foi também 

em 76 a edição do primeiro Almanaque Biotônico Vitalidade. O segundo e último 

Almanaque sairá no ano seguinte, tendo problemas com a censura terá venda 
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proibida e seus exemplares apreendidos. Charles e Chacal trabalharam juntos na 

seleção dos textos que integraram esses Almanaques.  

O último volume de Charles a integrar nosso corpus de análise é Coração 

de Cavalo (1979), derradeiro livro do poeta pela Nuvem Cigana. A edição teve 

tiragem recorde de 1000 exemplares. O próximo livro, o já mencionado Marmota 

Platônica, será publicado em 1985, e, somente 26 anos depois, Sessentopéia.  

 

2.2. Do ordinário ao extraordinário: Charles e as artes 

 

 A poética de Charles guarda parentesco com o trabalho de muitos artistas 

que elencamos no capítulo precedente. Na parte do capítulo que ora se inicia, 

realizaremos a análise da mostra de alguns poemas de Charles, sempre tentando 

relacioná-los ao trabalho dos artistas que supracitamos. 

 

2.2.1. Travessa Bertalha 11  

 

 O ordinário em Travessa Bertalha 11 se manifesta, principalmente, por 

meio da linguagem e de situações corriqueiras. A obra ainda está bastante atada 

a elementos do ideário modernista, por um lado há muito de Bandeira, por 

exemplo, por outro a antipoesia já se delineia sob a influência oswaldiana. Vamos 

colocar em relevo os poemas em que o ordinário se manifesta de maneira mais 

patente. Travessa é aberta com o seguinte texto: 

 

as pessoas se encolhem num canto da cabeça 
e podem pensar em absolutamente nada 
por muitas vezes 
passam pela gente autoritárias e nervosas 
outras têm o universo e voam  
(PEIXOTO, 1985, p. 13)  

 

 

O ordinário aqui se circunscreve à linguagem e à situação. Nessa peça 

usa-se uma variante mais próxima da informalidade da comunicação cotidiana, 

sem arroubos de vocabulários “nobres”, é nessa singeleza vocabular que o poeta 

realiza um lirismo leve, à guisa de um Bandeira, por exemplo. O poema não trata 

de situações elevadas nem de algo sublime, o poeta capta o comum que é 
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quebrado por duas construções figuradas tão “simples”, mas de impressionante 

efeito lírico: “as pessoas se encolhem num canto da cabeça” e “outras têm o 

universo e voam”.  

Charles, no poema, lança mão de duas expressões já gastas (ready-mades 

linguísticos): “se encolhem num canto” e “absolutamente nada”, dessa última, a 

variante “absolutamente tudo” parece ser mais comum, sendo que o leitor está 

muito propenso, por leitura antecipatória, ao chegar no trecho “em 

absolutamente”, emendar-lhe logo a palavra “tudo”. O impulso em completar o 

verso dessa forma vem também do fato lógico construído pelo contexto: pessoas 

escondidas em um canto podem pensar em qualquer coisa, “em tudo”... inclusive, 

“em nada”. Charles construiu para o leitor uma espécie de “armadilha linguística”. 

Em termos de conteúdo, a peça é fundada na tensão entre duas categorias 

semânticas opostas: enclausuramento e liberdade. As pessoas se trancam em si 

mesmas (“em um canto da cabeça”) com o intuito de fuga, uma busca do 

esvaziamento das questões existenciais. Essa atitude, entretanto, não resulta no 

término dos problemas, antes, produz outros: nervosismo e autoritarismo. Por 

outro lado, há as pessoas com o espírito de liberdade (“têm o universo”) e se 

sentem tão leves e podem voar.  

 Outra peça que merece destaque é a que se segue: 

 

você podia sentar  
acender um cigarro 
conversar sobre a sorte das pessoas 
sobre como elas perderam tantas coisas  
sobre o que elas perderam 
elas não entenderiam  
e você sorriria como quem compreendeu 
colocaria as mãos no cabelo 
passaria os dedos entre eles 
e falaria que os resfriados  
não são tão comuns 
que não é preciso andar agasalhado  
que moral e imoral não são deus e o diabo 
que as pessoas nascem sem saber de nada 
e algum dia elas têm que saber  
então algum dia você passaria as mãos no cabelo 
e sorriria (PEIXOTO, 1985, p. 14) 

  

 

 Nesse poema, podemos afirmar que o corriqueiro está presente não 

somente por meio da linguagem elegida e da situação tratada, mas também pelo 
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fato de a peça se constituir de um diálogo (há um “eu” que fala para um “você”) 

hipotético (“você podia”, observemos que tanto o verbo quanto o tempo em que 

está conjugado apontam para o campo da possibilidade, da hipótese, aqui, 

lembremos Frye (1984), para quem a literatura é uma escrita de uma situação 

hipotética)) tomado como poesia. O texto trata de uma situação imaginada pelo 

sujeito lírico, é o fingimento poético que é o próprio fingimento. Embora a situação 

descrita seja sem brilho, para usar o termo que Cabañas (2009) depreende de 

Hamburguer, há uma narrativa entranhada que nos intriga, que instaura um 

mistério, pois existem lacunas indevassáveis: que lugar é esse? quem são essas 

pessoas? quais coisas perderam? como? O trabalho do poeta aqui, como o 

fizeram John Cage e Russolo, é tomar o corriqueiro como matéria de arte, agir 

sobre ele com uma técnica (mesmo que mínima, no caso de Charles), mostrando 

que aí subjaz uma possibilidade de extraordinário poder estético. 

 Misterioso e intrigante é também o poema a seguir:  

 

vestidos negros e compridos 
olheiras para o céu 
dois dedos cavando um saco de batatas 
a mulher que eu quero 
às três em ponto em frente ao bar sortilégio (PEIXOTO, 1985, p 32) 

  
 

O poeta usou na superfície do texto uma linguagem objetiva e prosaica 

para descrever uma cena-relâmpago (recorte de uma situação maior como ocorria 

em Oswald), contudo subjaz a essa “objetividade” um certo mistério. Mistério fruto 

também já do mencionado fato de o poema ser o recorte de uma situação maior, 

portanto geraram-se, mais uma vez, lacunas que não podem ser preenchidas sem 

se colocar em dúvida as respostas. Em direção ao conteúdo da peça, podemos 

dizer que o estado daquela mulher com olheiras é bastante incomum: remexer um 

saco de batatas, trajando um vestido negro no provável sol das três e  em frente a 

um bar. Pedimos ao poema respostas que ele não nos dará (eis as lacunas): 

quem é essa mulher? qual o motivo de ela estar ali?  Notemos ainda o nome do 

bar: “sortilégio” (sorte do sujeito lírico em encontrar ali a mulher de sua vida?), que 

tanto pode ser um ato de feitiço (o que combina com o mistério; pode-se ler ainda 

que o sujeito lírico está “enfeitiçado” por aquela mulher, no sentido de atraído 

afetivamente) como de sedução. 
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 Uma das características fulcrais da poesia contemporânea é a retomada de 

textos e imagens da tradição. O passado é relido com freqüência, e distintos 

estratos dele podem figurar em um mesmo poema, formando um texto prenhe de 

referências, que muitas vezes exigem do leitor um verdadeiro conhecimento 

enciclopédico. Está em Travessa Bertalha 11 um poema que faz voz à 

contemporaneidade poética no que tange à releitura da tradição:  

 

na última ceia 
veias e pregos na macarronada de cristo 
um lugar vazio na mesa 
cigarros achatados sob os pés do santo  
violinos desafinados sem nenhum milagre 
duzentos litros de vinho  
um manifesto marxista 
e uma dúzia de empadas de camarão (PEIXOTO, 1985, p. 15) 

 

 

A peça é uma cena que poderia servir de eixo para a descrição da 

miscelânea de elementos, ideias e doutrinas conjugadas em nosso tempo. A 

imagem central é a última ceia, contudo trazida ao presente, funde-se a ele. 

Configura-se ainda como fusão de um elemento extraordinário (a santa ceia) com 

ordinários (cigarros, empadinha, macarronada, etc.), ou ainda, é abaixar o 

sublime intocável até que ele se amalgame com a ordinariedade da vida corrente. 

É um procedimento muito próximo daquele empreendido por Merce Cunninghan e 

alguns membros do Judson Dance Theater, misturar na coreografia o sublime 

(movimentos extraordinários realizados por bailarinos com técnica) com 

movimentações corpóreas usadas na vida prática executadas em cena por não-

bailarinos.  

 Na última ceia de Charles, vemos um Cristo que se alimenta de uma 

macarronada inusitada, pois contem veias e pregos. Ambos os ingredientes 

prenunciam o sofrimento do Salvador, servir-se-ão de pregos para fixá-lo à cruz, 

as veias apontam para o sangue que derramará. O lugar vazio pertence ao 

traidor. Talvez, a imagem mais forte do poema seja a dos cigarros amassados 

sob os pés de Cristo, o mais puro dos homens, o santo, misturado a um vício tão 

baixo. Figuram ainda no texto os duzentos litros de vinho, referência ao primeiro 

milagre do Salvador, mas que aqui aparecem também convertidos em vício, os 

abundantes duzentos litros de vinho para os doze participantes da última ceia se 
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fartarem. Além dos elementos que excitam a visualidade e o paladar, há um verso 

que atinge o auditivo: “violinos desafinados sem nenhum milagre”. Esperava-se 

que, na última ceia, se houvesse música, seria de qualidade nem que por 

intervenção milagrosa. Integra ainda a cena um manifesto marxista, e aqui 

lembremos os choques entre os marxistas mais rigorosos e os religiosos, 

retomemos uma das máximas de Marx, que já caiu no domínio público: “A religião 

é o ópio do povo”. Todavia, existiram aqueles engajados na empreitada de 

reconciliar os ideais marxistas com o cristianismo. Por fim, a ordinária presença 

das empadas de camarão dá fecho a esse mosaico fluído da vida atual.  

O poema que finaliza o livro é o seguinte:  

 
eu detestava olhar pras pessoas 
sempre no mesmo lugar 
sempre da mesma cadeira de rodas 
espiando as pessoas passando  
sempre iguais nos mesmos sentidos 
eu queria o sol 
o sol aberto  
um janelão aberto de cara pro sol 
então eu esperei uma semana 
e nada 
aí enchi o saco e fui ser deus (PEIXOTO, 1985, p. 17) 

 

 

O texto é todo traçado por uma narrativa a qual contém certa taxa de 

melancolia, corre em acontecimento banal até o desfecho no verso final que flerta 

com um humor absurdo. O sujeito lírico, que permanece no mesmo lugar por 

longo tempo – o que é marcado pelo vocábulo “sempre” potencializado através de 

sua repetição –, enfada-se da rotina de ver os passantes, quer antes o sol. 

Espera pela mudança que não vem, então, decide, em um gesto absurdo ou 

fantástico, ser Deus. No que concerne ao plano da expressão, mais uma vez, 

Charles usa a linguagem informal, sem “riqueza” vocabular, pelo contrário, lança 

mão de ready-mades linguísticos: “esperei... e nada” e “enchi o saco” e há a 

presença de termos da linguagem oral: “pras”, “pro” e “aí”.  

 

2.2.2.Creme de lua 

 

Creme de lua é talvez a melhor obra realizada por Charles no que tange à 

mutação do ordinário em extraordinário. O poeta aqui atinge uma dicção mais 
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própria, aproximando-se com maior afinco do “ideário marginal”. O ordinário, de 

uma forma ou de outra, perpassa todos os poemas do livro. Há forte presença de 

uma linguagem crua e da fragmentação. Aqui os resultados na escrita sob efeito 

do LSD, como relatado por Charles, podem ser observados por meio da 

materialização de poemas instantâneos e sensoriais.  

Creme de lua é dedicado “aos corações vagabundos e pra todos aqueles 

que se dedicaram a ele” [o livro]. Tal fato já mostra o desdém com a seriedade, 

sendo isso uma das marcas da poesia marginal de acordo com Mattoso (1985). A 

obra não é dedicada “aos corações devassados pela solidão” ou “aos corações 

incorruptíveis pelo sistema”, mas, aos corações vagabundos, que são errantes, 

descompromissados, ordinários... 

Nós criamos como norte, que visa facilitar e tornar mais didática a análise 

deste livro – o que se manifesta também como um procedimento que caminha em 

direção à abstração de uma poética do autor –, uma classificação dos vinte e sete 

poemas que o compõe em “poética”, “momentâneos” e “reflexivos”. É preciso 

ressaltar, entretanto, que não se trata de categorias estanques, algumas 

características dos poemas ultrapassam as barreiras da classificação aqui 

adotada. As categorias foram engendradas, portanto, a partir de traços 

predominantes e não unívocos. 

 

2.2.2.1. Poética  

 

Nesse grupo estão os textos de caráter metalinguístico ou que têm como 

centro uma figura perspectivada do poeta: 

 

metáfora e lirismo considerados ferrugem tetânica 
e no cuzinho não foi nada (PEIXOTO, 1985, p. 28) 

 
o poeta é um atravessador de paredes 
um fantasma de si mesmo 
entre lençóis de linho 
não tem a mulher que quer 
 
ta mijadinho 
bichado 
bicudo (PEIXOTO, 1985, p. 38) 
 
o nariz continua sangrando 
você tem uma boa poesia  
haha 
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rim fudido 
triste sina 
poeta de privina (PEIXOTO, 1985, p. 35) 
 
 
minha aurora boreal é teu sono do meu lado 
venha trocar feridas 
porque o poeta é um cara que se alimenta de momentos (PEIXOTO, 
1985, p. 30) 

 

 

O primeiro poema ressalta uma tentativa de se diferenciar da poesia 

canônica marcada pelo emprego abundante de metáforas e por se configurar 

dentro dos moldes do “lirismo”. Nesse sentido, o que Charles conclama é uma 

“anti-lira” ou uma antipoesia que seria atingida pelo abandono da metáfora, que 

de tão velha já se enferrujou e agora é prejudicial, pois provoca a transmissão de 

uma doença: o tétano. Isto vai ao encontro daquilo que Hamburger (2007, p. 307) 

fala da antipoesia que teve sua aparição após a Segunda Guerra: 

 

“[...] surgiu de uma aguda desconfiança de todos os recursos com os 
quais a poesia lírica mantivera sua autonomia. Para os novos antipoetas 
não bastava que a poesia fosse tão bem escrita quanto a prosa. Ela 
também deveria ser capaz de comunicar de maneira tão direta quanto a 
prosa, sem recorrer a uma linguagem especial, que se distinguisse 
sobretudo por seu caráter altamente metafórico.    

 

 

 A poesia dos marginais, já distanciada temporalmente dos poetas do pós-

Guerra, além da constante desconfiança com a lírica canônica e da vontade de se 

comunicar facilmente, vai além: é uma poesia sem a necessidade de ser tão bem 

escrita como a prosa. Os poemas adquirem por vezes o caráter de inacabamento, 

fingimento de uma circunstancialidade exacerbada, o que gera poemas sem o 

rigor da prosa. A rejeição da lírica canônica neste poema de Charles se radicaliza 

ainda pela presença do termo de baixo calão “cuzinho”, demais avesso ao cânone 

e à visão sublimada que a maioria tem da poesia. Ao analisarmos os poemas de 

Creme de lua, pensando este poema como uma poética geral, chega-se 

facilmente à conclusão de que a poesia proposta por Charles, avessa ao velho 

lirismo metafórico, é aquela atravessada pelo corriqueiro, pelas situações e 

linguagem cotidianas. 
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 Poder-se-ia questionar a posição de Charles que, ao longo desse livro, 

lança mão de metáforas, embora, como vimos, as combata. É preciso considerar, 

contudo, que a metáfora é também moeda corrente no cotidiano e que uma língua 

totalmente despida dela não existe, portanto essa figura faz parte da essência das 

línguas. O que Charles combate é uma certa lírica substancialmente  metafórica e 

plena de arroubos retóricos, que, por isso mesmo, se distancia da vida corrente. 

Nesse aspecto, a poética de Charles vai se aproximar mais uma vez de Oswald, 

sobretudo, se tomarmos por base a análise empreendida por Campos (s/d), ao 

afirmar que o poeta modernista abandona a retórica em favor de procedimentos 

anti-ilusionistas, que resultam em uma linguagem mais objetiva.  

As outras três peças acima ressaltam a imagem de um poeta sem auréola. 

Não há brechas para o poeta superestimado como um ser superior em aspectos 

intelectuais, morais, físicos, etc., ou seja, o poeta não é um homem ou uma 

entidade extraordinária, ao contrário, locomove-se em uma realidade-chão 

ordinária. No segundo poema, ao poeta é dado ironicamente um poder especial, o 

de “atravessador de paredes”, mas é, no entanto, apenas “um fantasma de si 

mesmo”, não tem aquela consciência” concedida idealmente aos poetas, super-

aguçada na percepção do mundo. Consegue atravessar apenas suas próprias 

paredes, isto é, só acessa o si-mesmo, sua interioridade, o que se configura, 

como acreditamos, em uma hipérbole construída por Charles para combater a 

imagem do poeta como um ser com capacidades especiais. A condição de poeta 

é acentuada como a de um homem desafortunado, pois está sem mulher, “tá 

mijadinho/ bichado/ bicudo”. Observemos que os vocábulos empregados são 

provenientes da linguagem coloquial, o poeta não merece palavras refinadas para 

ser caracterizado (ele se equaliza com a baixeza vocabular que o qualifica). O 

diminutivo “mijadinho” carrega a palavra de uma afetividade cheia de pena. 

“Bichado” diz literalmente de alguma fruta perdida, com a presença de bichos, 

mas na gíria, o sentido aponta para qualquer coisa defeituosa, avariada ou, no 

caso em questão, doente. Por fim, está bicudo: emburrado pela sua condição, 

infeliz.  

Do segundo poema já tratamos no capítulo anterior, a integração dele 

nesse conjunto foi realizada com o intuito de dar uma visão geral da imagem do 

poeta em Creme de lua, mas é importante salientar a linguagem usada e a 

condição nada nobre do poeta com problemas renais e viciado em remédio para 
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congestão nasal. A imagem que abre a última peça toca o piegas, é digna de um 

coração vagabundo ou poderia ainda ser vista como uma paródia que critica o 

sublime. Esse poema já aponta para a segunda categoria de nossa classificação, 

os momentâneos, pois é fechado afirmando que “o poeta se alimenta de 

momentos”, por conta disso desdobramos a análise desse texto no tópico a 

seguir. 

 

2.2.2.2. Momentâneos 

 

Esta categoria de poemas é a que abarca a maior quantidade de 

composições: dezessete. Pereira (1981, p. 243), partindo do último texto que 

tratamos no tópico precedente, tece as seguintes considerações: 

 
Dentro dessa linha de ênfase na momentaneidade de que o poeta afirma 
se alimentar, há alguns textos onde não apenas se busca captar 
pequenas situações momentâneas, como isto é feito através de poemas 
cuja estrutura formal reforça essa mesma momentaneidade; isto é, são 
poemas essencialmente curtos – verdadeiros flashes da realidade – com 
um forte toque de humor. 

 

 

Esta poética do momentâneo é ideal para captar pequenas situações 

ordinárias, flashes da vida cotidiana convertidos em poesia. A impressão que 

temos é a de um poeta que sai à caça em seu nicho social de situações-matéria 

que podem ser elevadas à categoria de poesia, como Duchamp fazia com seus 

ready-mades. A cristalização dessas situações em poesia nos revela uma face da 

realidade ordinária que nos passa despercebida nas vivências cotidianas, pois, 

demasiadamente comuns para merecer nossa atenção, juízo, é claro, 

equivocado. O resultado do momentaneísmo anunciado por Pereira: poemas 

curtos e bem humorados, assemelhando-se ao “poema-minuto” ou ao “poema-

piada” de Oswald. As peças se configuram naquilo que Martelo (1999) denominou 

de “acontecimento mínimo”, um instante captado de uma narrativa maior, um 

clique na máquina fotográfica, ou um breve apertar da tecla rec do gravador de 

áudio. Os poemas são, dessa forma, bastante fragmentários. Observemos essa 

sequência de textos:  

 
 



80 
 

 
 

marcatempo 
 
- olha a passarinhada 
 - onde?  
- passou (PEIXOTO, 1985, p. 33)  
 
crime passional 
 
corre e dá a mão a outro 
corro e corto a mão dos dois (PEIXOTO, 1985, p. 31) 
 
hora iluminada 
 
mastigando uma pêra 
de bobera 
às três em ponto (PEIXOTO, 1985, p. 37).  

 

 

Esses três textos são atravessados por humor. No primeiro, a mudança da 

paisagem (o voar dos pássaros) é o que marca o tempo, sendo o momento 

captado pelo poema, com duração de um breve golpe do olhar, um verdadeiro 

flash. O tom é de um “peguinha”, instaurado pela paranomásia entre 

“passarinhada” e “passou”, que faz parecer que as duas palavras possuam o 

mesmo radical, portanto, significações semelhantes: passarinhada, literalmente é 

um bando de pássaros, mas pelo jogo poético pode ser sugerido que significa 

aquilo que passa (lembremos o “Poeminha do contra” de Quintana32). “Crime 

passional” gera seu humor pela rapidez quase simultânea das duas ações (e dos 

dois versos) que o fundam. O poema é construído sobre a repetição e o 

paralelismo. Os dois versos têm a mesma estrutura sintática. Assim, há neles 

igual quantidade de palavras, sendo que, quando elas não se repetem, outra 

palavra gramaticalmente semelhante ocupa a casa sintática, é o caso do “a outro” 

no primeiro verso e “dos dois” no segundo. No terceiro poema, de situação banal, 

à primeira vista, há uma objetividade, mas, se tomarmos o verso inicial, já lá 

encontraremos uma figura, a sinédoque, “mastigar” é apenas uma parte do 

processo do comer. Em termos de sonoridade, o que se destaca é a rima entre 

“pêra” e “bobera”, sendo este último vocábulo grafado da forma que é falado: com 

a ocorrência da monotongação do “ei” em “e”. Por fim, o título sugere duas 

leituras: 1) a hora é iluminada por conta do sol, 2) indo por um caminho que beira 

o absurdo, a iluminação estaria naquele momento especial de mastigar uma pêra 

                                                             
32

“Todos estes que aí estão/ Atravancando o meu caminho,/ Eles passarão./ Eu passarinho!” 
(QUINTANA, 2013). 
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de bobeira às três em ponto. O poema nos faz lembrar das performances de Tom 

Marioni e Bonnie Sherk e do happening  de Dick Higgins, pois, aqui se trata 

também, de certa forma, de uma atividade banal tomada como arte.  

Na série de poemas que segue o destaque é o cotidiano: 

 

tenho duas meias de lã metidas no saco 
e a janela do ônibus pra pensar 
 
foi uma noite de prazer 
debaixo da coberta morena mordia voraz 
 
os dias voam comigo nas asas (PEIXOTO, 1985, p. 28) 
 
venho subindo a ladeira lentamente 
cuspindo o gosto do café amargo automático 
do posto shell da rua riachuelo 
os amigos ficaram no ponto de ônibus  
santa teresa são árvores sobrados e macadames 
que subo ofegante 
a madrugada tira a cabeça do colapso 
um gato desconfiado cruza minha frente 
vadio (PEIXOTO, 1985, p. 36 – 37) 
 
interurbano 
 
alô mamãe? 
volto depois do natal  
a cidade anda muito agitada 
e o campo tem sido amoroso 
não se preocupe 
engordei quilo e meio (PEIXOTO, 1985, p. 36) 

 

 

Os três poemas mostram bem um cotidiano elevado à arte em estado 

quase cru. Aqui, a antipoesia se radicaliza em linguagem prosaica e desbotada. 

Cabañas (2009, p. 74) diz que a poesia marginal  

 

“[...] abre na verdade a experiência para a paisagem urbana 
contemporânea, pois é no burburinho desordenado e cambiante do 
cotidiano das ruas que vai se procurar a experiência poética, sem que, 
no entanto, ela se proponha a executar a domesticação desse ambiente 
como pensou ser possível o concretismo. Mostra-se a brevidade dos 
fatos e das experiências sem iludi-la com uma profundidade reflexiva que 
o cotidiano real não mais sugere.  

 

 

Os poemas acima são prototípicos do que diz Cabañas, não se quer tecer 

reflexões sobre o cotidiano, quer-se, antes, expô-lo como é. Entretanto, o ato de 
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se colocar o cotidiano em relevo nos faz vê-lo melhor, nos faz refletir acerca dele, 

pois, agora, plasmado no papel, sua efemeridade é ficcional, podemos lê-lo várias 

vezes, parar em um detalhe e aí ver o que na correria real do dia-a-dia não se 

deixa ver. É preciso, contudo, relativizar a ausência de reflexão dita por Cabanãs, 

pois se trata de uma generalização consciente por parte da autora. Há sim 

poemas marginais que tecem reflexões (como se verá adiante), mas, se 

comparadas com aquelas contidas em outros poetas, as reflexões dos marginais 

são breves demais.  

A primeira peça da série acima apresenta um sujeito lírico, ao que tudo 

indica, voltando para casa de ônibus depois de uma noite intensa de prazeres 

sexuais com uma certa morena. Gostaríamos de colocar em relevo como Charles 

quebra o prosaísmo da linguagem com dois elementos líricos: a sonoridade 

presente no trecho “morena mordia voraz” e a construção figurada do último 

verso. A sonoridade diferenciada do trecho é instaurada pela aliteração no “m” e a 

assonância no “o” das sílabas iniciais e no “a” das finais. O desfecho da peça, 

embora metafórico, toca o clichê, mas um clichê bonito de se ouvir: “os dias voam 

comigo nas asas”.  

O segundo poema pode ser visto como uma colagem de cinco ou seis 

fragmentos, sendo que esse número varia em decorrência da ambiguidade 

gerada pelo enjambement final e a pontuação inexistente. Os versos agrupados 

constituem fragmentos (F) da seguinte forma: F1: do 1º ao 4º, F2: 5º, F3: do 6º ao 

8º, F4: 9º e 10º, F5a: 11º e 12º ou F5b: 11º e F6: 12º.  Os fragmentos foram assim 

compostos com base em critério semântico: cada qual guarda uma unidade de 

significação que poderia ser fixada em uma frase. Os dois versos finais podem 

conter duas unidades de significação, em F5a, a palavra “vadio” é um adjetivo e 

diz respeito ao gato. Já na partição em F5b e F6, “vadio” se liga ao sujeito lírico, 

e, se classifica tanto como adjetivo (que se permitiria ser trocado por “sozinho”) 

quanto como verbo (sendo substituído por “vagabundeio”). A ambiguidade 

causada por enjambement ocorre também em F1, o vocábulo “automático” seria 

um advérbio que modifica o verbo “subindo” do primeiro verso ou um elemento 

que caracteriza a máquina de café citada no segundo. Na peça há um sujeito 

lírico, que se localiza no tempo e no espaço: madrugada em Santa Teresa, 

parece estar retornando para casa após uma noitada com os amigos. O texto é 

um flash que capta talvez alguns segundos desse retorno. Há no poema quatro 
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construções figuradas, mas são tão sutis e corriqueiras que se entranham 

profundamente com a linguagem prosaica do texto, parecendo elas mesmas 

também prosaicas: “cuspindo o gosto amargo do café”, “santa teresa são árvores 

sobrados e macadames”, “a madrugada tira a cabeça do colapso” e “gato 

desconfiado”.  

O terceiro poema da série é parte de uma conversa telefônica tomada 

como poesia. Temos contato somente com a fala de um dos interlocutores, que 

dialoga com a mãe. Por conta da fragmentação, não sabemos sequer se se trata 

de um sujeito do sexo masculino ou feminino. Além de termos acesso apenas à 

fala de um dos interlocutores, ela é descontínua, pois dela são recortados 

somente alguns fragmentos, que se justapõem na montagem do poema. Tal 

processo se liga à colagem tanto pela técnica (recorte e justaposição de 

fragmentos) quanto pelo material usado, da mesma forma que os impressos 

gráficos eram estranhos à arte, uma conversa telefônica também o é para a 

poesia, ou era até então. É importante relembrarmos que o processo usado para 

a composição dos dois últimos poemas – e, de certa forma, do primeiro – é muito 

semelhante àquele que Oswald lançou mão nos poemas de “História do Brasil” e 

“Falação”, presentes em Pau-Brasil.   

Vamos ao último poema que trataremos desta categoria: “stardust” “passa 

das duas horas/ o sol listra de luz o quarto/ esfrego o pé no tapete felpudo” 

(PEIXOTO, 1985, p. 31).  O primeiro elemento a ser observado é que a peça 

também é um recorte. Há uma fixação muito intensa no literal. “Stardust” é 

aparentemente simples, mostra uma ação e um estado – que no fim remetem à 

condição espiritual do sujeito lírico naquele momento –, o sujeito está (estado) no 

quarto esfregando (ação) os pés no tapete. Essa objetividade na superfície textual 

se mostra aparente quando penetramos o texto e encontramos possíveis paixões 

(de acordo com as incertas inferências que fazemos para reconstruir a narrativa 

global da qual o acontecimento mínimo foi extraído): tédio, tristeza, dor, etc.,  

assim o recorte da cena banal apresentada termina por nos remeter a elementos 

universais.  
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2.2.2.3. Reflexivos 

 

 Os poemas da categoria reflexivos são seis, diferenciam-se dos 

momentâneos basicamente por dois traços: os acontecimentos relatados abarcam 

um tempo maior que um flash, além de relatar o acontecimento, é tecida alguma 

reflexão acerca dele, ou ainda, a reflexão pode ocupar a quase totalidade do 

texto. Os poemas deste grupo são os que possuem maior presença de 

construções metafóricas, pois tais construções são por si só uma reflexão acerca 

das coisas. Para instaurar uma metáfora é preciso analisar os dois elementos que 

serão aproximados, e é isso já um ato reflexivo embutido na própria estrutura da 

linguagem.  

O texto que abre Creme de lua é o que segue, enquadra-se na categoria 

dos reflexivos: “porque não te toca a marcha dos corações solitários// e teu 

imenso orgulho/ é uma seda rasgada na hora h de apertar” (PEIXOTO, 1985, p. 

27). Nesse caso um orgulhoso e insensível “tu” é censurado pelo sujeito lírico. A 

peça se funda em uma metáfora que aproxima o orgulho do tu com a “seda” (gíria 

que designa o papel usado para enrolar a maconha) que se rasga no exato 

momento de “apertar” (enrolar) o “baseado”. Imaginemos a chateação de um 

usuário desejoso de usufruir de sua droga, procurando um local às escondidas, 

tentando ser rápido para não ser pego em flagrante, então a “seda” se rasga no 

exato momento de “apertar” o baseado. É esse mesmo sentimento que sente o 

sujeito lírico diante do orgulho do tu. A cena não é nada sublime, antes, ordinária 

e baixa. A linguagem é rasteira com presença de gírias que apontam para a 

maconha, resultado da situação contracultural na qual o poeta estava envolvido. 

De acordo com Cabañas (2009), o uso de um dialeto em detrimento de uma 

linguagem “oficial” mostra a geração marginal contrariando o princípio de 

universalidade contido na poesia moderna. Reconhece-se se agora a pluralidade 

cultural e lingüística. Tal reconhecimento e o uso dos dialetos mostram o malogro 

moderno de se atingir a universalidade e são ainda a quebra de uma “imposição”: 

a do uso de uma linguagem oficial/universal na literatura.  

 Vamos analisar, agora, mais dois poemas reflexivos: 

  

como aparador de grama gemia os braços 
enquanto tropeçava devagar no buraco dos dias 
alimentava o fogo de cinco anos  
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fotografia amarela e braços dados pela praia (PEIXOTO, 1985, p. 27). 
 
 
que tem sido seca toda tentativa de traduzir 
pela palavrinha micha 
qualquer sentimento ou conto de fada 
 
tempo de desencontros lamentáveis  
entre buracos de siri 
 

voavoagem (PEIXOTO, 1985, p. 37) 

 
 

 A primeira peça se abre com uma comparação, havendo já aí, portanto, 

uma reflexão. O sujeito retratado no poema (que não sabemos se é o próprio 

sujeito lírico ou um terceiro, pois os verbos existentes na composição permitem 

tanto a conjugação em primeira quanto em terceira pessoa) é estranhamente 

aproximado a um cortador de grama que geme os braços.  O gemido é o ruído 

produzido por alguns seres vivos para demonstrar, mormente, sofrimento, dor ou 

esforço físico; “gemer” é empregado metaforicamente para representar o ruído 

gerado pelo cortador de grama, portanto o resultado dessa metáfora (o cortador 

geme) é usado para apontar o sofrimento na lida com a vida (“gemer os braços”) 

por parte do sujeito retratado. A ideia de vida difícil é ainda intensificada pelo 

segundo verso: o sujeito não caminha “planamente” ao longo dos dias, mas 

tropeça devagar em seus buracos, enfrenta dificuldades, e “devagar” é ao mesmo 

tempo o progresso desse indivíduo como também pode ser a própria passagem 

do tempo: os dias de sofrimento parecem escorrer com o relógio em câmera 

lenta. A comparação de Charles, embora bastante trabalhada, não é sublime, não 

há sublimidade em um aparador de gramas, antes ele é rasteiro, vulgar, ordinário; 

o resultado é, no entanto, extraordinário pela construção. Esse aparelho alçado 

ao extraordinário pela construção nos faz aqui lembrar as máquinas de Russolo, 

geradoras de extraordinária música por meio da orquestração dos sons que elas 

produziam. O sujeito do poema dentro da vida sofrida mantinha um 

relacionamento afetivo com alguém, o que se pode entrever com o verso 

“alimentava o fogo de cinco anos” e “braços dados pela praia”, cena que parece 

estar guardada no retrato amarelo.  

 O poema seguinte faz uma reflexão, sobretudo, acerca da escrita literária. 

Principia com uma frase que tem seu início excluído da composição. Falta antes 

do “que” algum fragmento como “Gostaria de anunciar”, “Afirmo”, “Julgo” ou coisa 
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que o valha. Essa falta, contudo, não se constitui em um problema que atrapalhe 

a significação do poema, antes, abre o leque de possibilidades, pois a lacuna 

deixada não pode ser preenchida certeiramente. A temática do texto é já bastante 

comum: a luta com as palavras na composição literária. Aqui, essa labuta tem 

sido infrutífera, como se pode compreender pelo uso do vocábulo “seca”. O 

sujeito lírico, rancoroso pela luta vã, denigre a palavra como se ela tomasse culpa 

na empreitada que se malogra, pois faz uso do diminutivo “palavrinha” e do 

adjetivo “micha” para atribuir valoração pejorativa à palavra (língua). Esse 

malogro se estende por largo campo da produção literária: da tradução de 

sentimentos à escrita de contos de fadas. A causa, ou pelo menos parte dela, 

está localizada no campo existencial/social, haja vista que é “tempo de 

desencontros lamentáveis”, entretanto, para não trair a falta de seriedade da 

poesia marginal, o verso precedente é seguido de: “entre buracos de siri”, que 

instaura o cômico, relativizando a gravidade do composição. Por fim, o poema se 

encerra com “voavoagem”, a justaposição entre “voa” e “voagem” (restos de 

alimpadura de cereais). Assim, a voagem que se quer que voe é a produção 

literária de baixa qualidade. 

 

2.2.3. Perpétuo Socorro 

 

Em 1976, sai pela Nuvem Cigana Perpétuo Socorro. O volume contém 25 

poemas que, em geral, são um pouco mais longos que aqueles do livro 

precedente, Creme de lua. O humor é menos acentuado, o ordinário perpassa a 

maioria das peças e os poemas momentâneos cobrem uma temporalidade 

ficcional interna de maior duração. A classificação que encontramos para abarcar 

as peças de Perpétuo Socorro é semelhante a de Creme de lua: “momentâneos”, 

“poética” e “estados do sujeito”. Já descrevemos no que consiste as duas 

primeiras categorias, é preciso conceituar a terceira.  

 

2.2.3.1. Estados do sujeito 

 

Os poemas agrupados na categoria “estados do sujeito” retratam menos 

um acontecimento mínimo, como os momentâneos, ocupando-se centralmente 

em empreender a descrição do estado, da posição e do cotidiano do sujeito lírico. 
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Esse estado, contudo, não é, em geral, um puro retrato da interioridade, tendendo 

ao abstrato, o estado do sujeito é, antes, mais percebido nas ações que o sujeito 

realiza em sua rotina.  

Vejamos o texto que segue: 

 
sou mais chegado ao escracho que ao desempenho 
mais chegado à música que à porrada 
mais chegado ao vício que à virtude 
sou pedestre sim senhor 
sou panfleta de uma sociedade anônima 
reconhecida entre os ares pesados da cidade 
(PEIXOTO, 1985, p. 47) 

 

 

 No primeiro verso usa-se a expressão informal “Sou mais chegado”, que se 

repete nos dois seguintes com a elipse de “sou”, facilmente subentendido. Nesses 

três versos iniciais prevalece a repetição tanto do “mais chegado” como da própria 

estrutura das frases, todas afirmam que o sujeito é “mais chegado” a uma coisa 

que a outra. As predileções indiciam seu envolvimento com o desbunde e a 

contracultura, apontam para uma espécie de não engajamento (música em 

detrimento da porrada), para um não-me-importismo (o escracho e não o 

desempenho) e para a transgressão dos valores em voga (o vício e não a 

virtude). No quarto verso, vemos que o poema é dirigido a um interlocutor, 

“senhor”, fazendo com que se configure em um fragmento de diálogo tomado 

como poesia. O sujeito afirma sua condição de “pedestre”, esse vocábulo aponta 

para a oposição entre proprietários de veículos automotores e não-proprietários, 

por essa via, não ser possuidor desses veículos é um demonstrativo de estado 

financeiro baixo. Em seguida o eu toma partido (“sou panfleta”) de uma 

“sociedade anônima”, que entendemos aqui como um nicho marginalizado da 

sociedade (o qual talvez poderíamos chamar de underground): “reconhecida entre 

os ares pesados da cidade”. 

 O próximo poema é mais atado ao cotidiano doméstico que o precedente: 

 

ando menos preguiçoso 
lavo o fogão com mais ardor 
canto como uma maria louca  
esse tango é demais 
angela maria parece insuperável 
o pentelho da vida não me preocupa  
(PEIXOTO, 1985, p. 53) 
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 O sujeito lírico está em um forte estado de animação, marcado pelo ardor 

com que lava o fogão, a audição da música e o descaso com os problemas da 

vida. A ação de lavar o fogão é chula e ordinária, indigna de participação na lírica 

canônica, nos remete aos movimentos cotidianos introduzidos nas coreografias 

do Judson Dance Theater e de Cunninghan como também nos leva às 

performances de Tom Marioni e Bonnie Sherk. O terceiro verso faz referência à 

Maria Louca, expressão que teve origem em Portugal, a rainha D. Maria I 

(reinando de 1777 a 1816) era conhecida como D. Maria, a louca ou 

simplesmente Maria Louca. O nome se popularizou de tal forma que Maria Louca 

é uma louca qualquer, dessas que “vivem por aí”. O sujeito canta loucamente um 

dos tangos de Ângela Maria (talvez o “Tango pra Teresa” ou o “Tango nostalgia”). 

A estrutura menos prosaica do poema está no verso final, mas o uso do vocábulo 

“pentelho”(pelo pubiano) retira toda sublimidade da construção, jogando-a no 

território do baixo.  

 O último poema dessa categoria que vamos analisar, além de mostrar 

parte do cotidiano do sujeito lírico, trata de seu posicionamento diante de alguns 

aspectos do proletariado: 

 
o operário não tem nada com a minha dor 
bebemos a mesma cachaça poruma questão de gosto 
ri do meu cabelo 
minha cara estúpida de vagabundo 
dopado de manhã no meio do trânsito 
torrando o dinheirinho miudinho a tomar cachaça 
pelo que aconteceu 
pelo que não aconteceu 
poruma agulha gelada furando o peito (PEIXOTO, 1985, p. 50) 

 
 

 Nesse poema, o ordinário se encontra, sobretudo, na linguagem e no 

retrato do cotidiano, o conteúdo começa tocar uma discussão menos comum. O 

texto sinaliza para relações e disparidades entre o sujeito lírico e o operário. 

Ambos sentem dor e bebem da mesma cachaça, vista como elemento para a 

fuga/alívio da dor. Mas em cada qual, os motivos que geram essa dor são 

distintos, aqui é mostrado que a vida dos dois caminha em direções diferentes a 

ponto do operário rir do cabelo do sujeito lírico. Se formos observar as fotografias 

dos jovens, mormente, dos de classe média (sobremaneira ainda dos poetas 
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marginais), da época em que o poema foi escrito, veremos que a maioria ostenta 

longas madeixas, reside aí o motivo do riso do operário, que, de resto, 

desconhece todo o universo ideológico que motivava esse estilo de cabelo. O riso 

é, portanto, materialização de um preconceito. O quarto verso se configura na 

perspectiva pela qual o eu imagina ser visto pelo operário: “cara estúpida de 

vagabundo”. O sujeito vaga já pela manhã consumindo álcool, de forma lacunar 

indica os motivos da cachaça: “pelo que aconteceu/ pelo que não aconteceu”. 

Para fechar, notemos que a imagem no verso final, ainda um dos motivos do 

consumo de álcool, realiza uma quebra no fluxo do prosaísmo no qual o poema 

vinha sendo construído: “poruma agulha gelada furando o peito”. A posição 

política do sujeito lírico vai ao encontro do desbunde, como bem descrito por 

Holanda (1980), os desbundados não tomavam a via engajada de contestação, 

mas a via comportamentalista, como pode ser notada no cabelo longo do eu lírico. 

 

2.2.3.2. Poética  

 

 Como na obra anterior, Perpétuo Socorro possui alguns poemas que 

tematizam a própria poesia e/ou a figura do poeta. No caso do livro que ora 

tratamos, essa categoria de poemas compreende quatro peças, das quais 

destacamos três:  

 

tô muito ligado e aipim 
gasto todo papel que pinta 
a poesia ensinou que quando tá todo mundo dormindo 
a gente fala sozinho 
espelhinho 
 
pelo rolar da palavra tarada (PEIXOTO, 1985, p. 48). 

 

 

 O primeiro aspecto que gostaríamos de apontar é a presença de uma 

linguagem informal, a variante oral. O poema já se abre com uma gíria contendo a 

abreviação de estou: “tô muito ligado e aipim33”. No verso seguinte, outra gíria, o 

verbo “pintar” introduzido de forma que adquire o sentido de “aparecer/surgir”. É 

interessante ressaltar que essas duas expressões são demasiadamente usadas, 

                                                             
33

 Acreditamos que “aipim”, nesse contexto, se configura também como uma gíria, mas em nossas 
pesquisas não conseguimos compreendê-la.  
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gastas, configurando-se também como clichês. Novamente uma marca forte da 

oralidade aparece no terceiro verso: “tá”. Em termos de conteúdo, o sujeito lírico é 

um poeta em atividade intensa (“tô muito ligado e aipim/ gasto todo papel que 

pinta”) que exerce o poetar durante a noite, “fala sozinho”, 

delicadamente/intimamente (“espelhinho”), por fim a palavra ganha personalidade, 

parece ter vida própria, pois força a atividade, é “tarada”.  

 O poema que segue também trata do trabalho do poeta: “fazendo da janela 

a poesia/ meio noite ou meio dia/ o poeta sabe que não pode cair/ senão se fode” 

(PEIXOTO, 1985, p. 55). O primeiro verso aponta para uma característica central 

na poesia marginal: a vida corrente tomada como poesia e, assim, a íntima 

relação entre vida e arte presente nos poemas marginais. O poeta capta os 

acontecimentos através da janela e os elege como poesia, à guisa de Duchamp 

com os ready-mades. Seu trabalho é realizado a todo momento, não há hora 

certa para plasmar o poético: “meio noite ou meio dia” (observemos o jogo feito 

com “meia noite” tornada “meio noite”, adquirindo os sentidos de “meio da noite” 

ou “mais ou menos noite”). No verso seguinte, a janela, que era metafórica, é 

retomada, mas, desta vez, com um sentido literal, é antes a janela de um 

apartamento localizado em um andar alto o suficiente para causar danos ou morte 

pela queda. Convém destacar o uso da palavra de baixo calão “fode” para 

significar esses danos ou a morte pela queda da janela. 

 O último poema da categoria poética que vamos nos deter: “fumo tanto 

quanto tusso/ o poeta é um cara muito excitado/ até quando cai cansado e 

bêbado/ é um cavalo/um pássaro/um avião” (PEIXOTO, 1985, p. 57). O poema 

nos apresenta uma imagem de poeta também dessublimada, ele é antes um 

transgressor dos “bons costumes”. Está jogado diante dos vícios do cigarro e da 

bebida que, por vezes, o lançam ao chão. Mesmo quando caído de bêbado e 

canseira, é inquieto e produtor de polissemia: “é um cavalo/um pássaro/um 

avião”. Interessa ressaltar que esse último verso provém de um ready-made 

linguístico bastante conhecido nos desenhos animados quando, por exemplo, um 

super-herói é visto no céu: “É um pássaro? Um avião? Não! É o Super-Homem!”. 

A visada é irônica, estamos diante de um “super-herói” que é fumante e cai 

bêbado. 
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2.2.3.3. Momentâneos  

 

 Os momentâneos em Perpétuo Socorro, como já dito, abarcam geralmente 

um tempo ficcional maior que o presente em Creme de lua. Perfazem aqui onze 

poemas.  O primeiro a ser tratado é uma fala convertida em poesia: 

 
então tá legal: 
eu proponho refazer a cena 
você entra pelo outro lado do taxi pra variar 
o outro vai em frente e some da minha vista que é o melhor negócio 
(PEIXOTO, 1985, p. 52)  

 

 

 A peça é um recorte de uma cena maior, um acontecimento mínimo 

bastante lacunar. A variante linguística usada no poema é a oral com fortes traços 

de informalidade e presença de expressões já gastas: “tá legal”, “pra variar”, 

“some da minha vista”, “que é o melhor negócio”. Como diz Hamburger (2007), 

uma das características da poesia produzida depois de 1945 é o laconismo, por 

isso neste poema de Charles, pode-se propor uma leitura, mas sem 

compromissos com uma solidez, pois tal se torna difícil ou impossível por conta 

da condição lacunar da peça. Vamos à hipótese: há três personagens, o sujeito 

dono da voz lírica, o outro e um “você” que acreditamos ser do sexo feminino e ter 

um relacionamento (namoro ou casamento) com o sujeito que fala. Esse falante 

flagra a mulher no táxi com outro homem (amante?), então produz a ordinária fala 

tomada como poesia.  

 No texto seguinte o sujeito lírico observa a chuva e os ruídos da cidade: 

 

a chuva é poeira de tão fina 
penso em uma porrada de coisa ao mesmo tempo 
uma sirene sirena na barata ribeiro 
copacabana tem casos com sirenes 
alguém falou que novaiorque também 
uma tonteira feijão com arroz quase me derruba (PEIXOTO, 1985, p. 53) 

 

 

 Uma das marcas da poesia de Charles é a linguagem prosaica, nesse curto 

poema figuram, contudo, quatro metáforas, entretanto somente a primeira tem um 

percentual considerável de novidades, as demais são já gastas (o que, em certa 

medida, faz delas prosaicas), sendo parte do repertório de clichês da língua. A 
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primeira mostra a chuva que o sujeito lírico observa como tão fina que se 

aproxima da poeira. O verso seguinte é de uma construção linguística bastante 

ordinária, um clichê metafórico típico da oralidade. O sujeito, observando a 

chuvinha, passeia seu pensamento por várias coisas ao mesmo tempo. O poeta 

cria o verbo “sirenar” para se referir ao som de uma sirene na rua Barata Ribeiro. 

Em seguida outro clichê no uso da palavra “casos”, instaurando um comentário 

banal acerca da presença de sirenes em Copacabana e “Novaiorque” (grafado de 

maneira “errada”). No último verso um ready-made linguístico: “feijão com arroz”, 

prato tão comum no Brasil que gerou a expressão que significa aquilo que é 

corriqueiro. 

 O poema que virá está no limite do momentâneo, pois relata um episódio, 

embora com lacunas, completo, ou seja, com começo, meio e fim: 

 

achei a carteira do pedreiro 
torrei os14 cruzeiros na cerveja 
nenhuma compaixão 
paixão é perpétuo socorro  
contanto que não fique o espírito cariado 
que não morra procurando odd para tirar gordura do coração cansado 
síncope de chinelos e televisão 
com as calças molhadas de mijo 
sozinho e esquecido  
 
  splich splech os beijos que eu dei  
    (PEIXOTO, 1985, p. 54) 

 

 O relato, em linguagem rasteira, cobre algumas horas de talvez um dia do 

sujeito lírico (não sabemos ao certo se ele encontrou a carteira em um dia e 

“torrou” (expressão corriqueira, informal) o dinheiro em outro). Este sujeito se 

mostra de má índole, acha a carteira de um pedreiro, trabalhador braçal de 

ganhos parcos, gasta todo o dinheiro com cerveja. O sujeito explicita: “nenhuma 

compaixão/ paixão é perpétuo socorro”, neste último verso há uma menção 

irônica a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (título conferido à mãe de Jesus, 

também conhecida como Virgem da Paixão), que pode dizer: compaixão é para 

os crentes na mão de Jesus. Seguidamente, o eu afirma que uma atitude como a 

dele é viável desde que o espírito não fique “cariado”, aqui o poeta cria uma 

imagem, aproximando uma palavra sublime de outra mais rasteira, cariado é um 

dente com cárie. No verso seguinte, aponta-se sarcasticamente como remédio 

para um coração “engordurado” (coração cheio de remorso e culpa) o Odd, marca 
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de detergente já extinta. Por fim, o sujeito, depois de ter passado por uma 

“síncope de chinelos e televisão”, está prostrado, bêbado, “com as calças 

molhadas de mijo”, em uma situação nada sublime. Na estrofe seguinte encontra-

se um fragmento de uma canção da Jovem Guarda com alteração, como se 

tratasse de um aided ready-made. 

 A peça seguinte foi escrita na fazenda do poeta Luiz Olavo Fontes em um 

dos encontros da turma: 

 

fiquei olhando nos olhos dos símios 
seus movimentos 
suas expressões 
estou convencido que descendemos diretamente dos macacos  
ganhamos razão 
perdemos agilidade e malícia (PEIXOTO, 1985, p. 57) 

 

 

 O poema retrata um momento que além de descrever uma percepção 

externa mostra também a reflexão realizada pelo sujeito lírico a partir dessa 

percepção (o que o enquadraria também na categoria de poemas reflexivos do 

livro precedente). A linguagem é corriqueira, a cena é banal e a conclusão a que 

chega o eu, absolutamente, sem novidade, mas não deixa de remeter a um tema 

ainda polêmico: a gênese do homem.  

 

2.2.4. Coração de cavalo 

 

Coração de cavalo é o livro mais longo de Charles que vamos tratar. Há 

nele algumas mudanças mais significativas do que aquelas percebidas entre as 

obras anteriores. Os poemas são mais compridos e possuem os versos mais 

longos. Segundo o próprio Charles, isso se deu por conta de serem os textos 

dessa época construídos também para serem lidos nas Artimanhas (COHN, 

2007). A dicção e o temário sofrem alterações. Algumas peças, sem atingir o 

engajamento, tecem, de forma mais direta, críticas sócio-políticas, o que antes 

não ocorria. A linguagem abandona a extrema crueza de outrora para adentrar 

em construções mais consistentes, tornando o verso menos imediato e 

espontâneo, poderíamos dizer que a marginalidade amadureceu ou tomou novas 

nuanças. A multiplicidade, tanto formal quanto conteudística, das peças impede 
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uma classificação simples como empreendemos nas outras obras. Há poemas 

momentâneos, reflexivos, poéticos, que fazem crítica de costumes, crítica sócio-

política, que tratam de paixão e amor, etc. 

 Coração de Cavalo é aberto por um poema metalinguístico do qual se pode 

retirar uma dada concepção de poesia.  

 

a poesia alimenta revoluções 
é o viralata esperto na mira da caça 
a poesia é a criação mais barata  
a situação mais delicada  
o tombo mais alto 
porque os palhaços pensam que têm a cabeça de borracha (PEIXOTO, 
1985, p. 65) 

 

 

 O poema, em linhas gerais, proclama a ordinariedade da lírica. Se 

observarmos, o primeiro verso é o único que bendiz a poesia, o restante zomba 

dela, logo esse verso ficaria deslocado se o lêssemos de forma literal. É preciso 

lê-lo na clave da ironia. De fato, o nicho social no qual se encontram os marginais 

é o da contracultura, que foge ao discurso revolucionário da esquerda; estamos 

na pós-utopia. O primeiro verso é a bandeira dos engajados, dos crentes na 

poesia como arma para a revolução. Em seguida refuta-se a afirmação inicial 

através de uma “descrição” carregada de pilhéria da poesia. Ela é de espécie 

ordinária (acha-se esperta, mas é um vira-lata na mira da caça), “criação mais 

barata”, debilitada e ridícula como um palhaço dando um salto gigantesco “porque 

pensa que tem a cabeça de borracha”, mas, obviamente, acaba por esborrachá-la 

na queda. Notemos, contudo, que o discurso de “difamação” da poesia é proferido 

em um poema, logo temos a refutação não da poesia em geral, mas de uma de 

suas categorias, a engajada, e, nesse caso, também de uma crença acerca de 

seus efeitos na sociedade. Se uma poesia é refutada, afirma-se outra. Não é, 

contudo, por negar o engajamento que o poeta se furta a um olhar crítico no 

social; há outros meios para tecer críticas.  

 Depois desse poema inicial, em Coração de cavalo há duas epigrafes. Uma 

bastante irônica em si mesma e a outra pretendendo-se séria, entretanto, no 

contexto em que se encontra, torna-se ridícula. A primeira: “„Dizem que em 

alguma parte/ parece que no Brasil/ existe um homem feliz‟ (Vladimir Maiacóvski – 

1913)” (PEIXOTO 1985, p. 66). A segunda epígrafe é a reprodução de uma 
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espécie de adesivo retangular (um ready-made), contendo do lado esquerdo a 

bandeira do Brasil, à direita a imagem de um suposto Jesus (cabelos longos e 

barba) e no centro a frase de autoria de Alziro Zarur: “Só por ser brasileiro eu sou 

feliz”. O otimismo de Zarur e a declaração de Maiakóvski são risíveis, 

sobremaneira, se considerarmos o contexto da ditadura em que o livro foi 

publicado.  

É interessante resgatarmos a figura de Alziro Zarur, que por si só é 

bastante significativa. Desde os quinze anos atuou como jornalista profissional, 

participou da era de ouro do rádio e criou programas como Enciclopédia Literária, 

Você não tem consciência! e Policial Zarur. Em 1949 arquiteta o famoso programa 

A hora da Boa Vontade na Rádio Globo. No ano seguinte funda a LBV (Legião da 

Boa Vontade). Passou a vida divulgando a Bíblia, defendendo o ecumenismo e 

promovendo ações sociais. Morreu em 1979 – ano da publicação de Coração de 

cavalo. A partir desses dados, pode-se entrever que a própria presença do nome 

de Zarur na obra é uma atitude irônica.  

 Partamos para o segundo poema do livro: 

 

os gemidos da paixão vêm arrancar os cabelos da perna 
eu sempre soube que os morcegos faziam ginástica no meu destino 
você voltou a repetir aquele recado miserável 
e eu dormi de redifones escutando a traviata 
os movimentos populares 
ficaram mesmo arrumando um lugar para sentar 
meu país é um ônibus lotado 
onde as arquibancadas fazem um coro eufórico de gol 
enquanto no fogão uma sardinha frita deixa a desejar 
em vista do pacato passista faço retomar o canivete  

e a cena recomeça violenta 
(PEIXOTO, 1985, p. 69) 

 

 

 O poema pode ser dividido em duas partes ou fragmentos colados que 

parecem desconexos. Do primeiro ao quarto verso o tema é um relacionamento 

amoroso. Os versos seguintes tratam da sociedade brasileira. Os elementos com 

conotações negativas: o morcego e La Traviata apontam para o sofrimento (já 

demonstrado nos versos um e dois) pelo qual o sujeito lírico passa em sua 

relação passional. A ave em questão (ligada ao terror, à noite macabra, etc.) faz 

uma espécie de estripulia (ginástica), desarranjando o destino do eu. La Traviata 

é uma ópera do italiano Giuseppe Verdi, com libelo de Francesco Maria Piave, a 
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obra foi baseada em A dama das camélias, de Dumas Filho. Retrata, em suma, 

um relacionamento complicado que é interrompido pela morte da amada. Os 

demais versos colocam em relevo uma contradição: as pessoas estão contentes 

(o grito do gol), enquanto o país submerge em problemas. Viver nele é tão 

desconfortável como uma viagem em um ônibus lotado. A presença da sardinha, 

produto de custo muito baixo, “mistura” acessível aos menos favorecidos, traz ao 

texto a condição miserável da população.  Para usar um termo já démodé: o povo 

estaria alienado – palavra que, aliás, aparece no próximo poema do livro. 

 A peça seguinte trata de uma crise financeira: 

 

vejo as amigas na praia e quase não falamos nada 
elas os filhos e as babás enrolam agora um colar de necessidades  
os amigos tentaram a roça mas a roça não deu 
a batalha empregou casamentos e brutalidades 
e quem não é riquinho lagarta 
varando os jardins da tranquilidade com o olhar de avestruz  
fica por aqui a latir bêbado nos botecos 
lendas de super moscas assustando contingentes policiais (PEIXTO, 
1985, p. 70) 

 

 

 A linguagem do poema é corriqueira, mas há entrada em construções mais 

elaboradas. O primeiro verso, bastante prosaico, localiza o sujeito lírico na praia, 

o que intriga aí é o motivo das poucas palavras trocadas entre ele e as amigas: 

eram amigas do tempo de solteiras que a condição de casadas se tornou um 

empecilho para a conversa? o poema trata de crise financeira, seria essa crise o 

motivo do desânimo para a fala?. Assim, como ocorre bastante em Charles, o 

trecho, embora de linguagem literal, torna-se polissêmico pela lacuna. O verso 

segundo trata de “um colar de necessidades” que agora é desenrolado, então 

essas necessidades surgiram recentemente; outrora, pode-se inferir, o colar era 

de material precioso, agora, cada pedra ou elo é uma dificuldade financeira. O 

terceiro verso discorre sobre a tentativa malograda de ir para a roça em busca de 

melhorias. É interessante como o poeta cria a imagem da classe alta, do “riquinho 

(o diminutivo dá um tom pejorativo) lagarta” (inseto que não faz mais que comer). 

O riquinho tem o “olhar de avestruz”, essa ave é conhecida por comer qualquer 

coisa que caiba em seu bico, sendo seu estômago tão potente que pode deglutir 

até metais, o olhar do riquinho é, dessa forma, aquele que explora qualquer coisa 

e qualquer um. Os indivíduos que não fazem parte da classe dele vivem como 
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cães, bêbados nos botecos. O poema se fecha com o relato de uma lenda 

bastante fantasiosa.  

 O poema que virá critica as festas de Copacabana, àquela altura, 

decadente: 

 

manifestação abacaxi num último andar da decadente copacabana 
rumba e dançarinos entopem o salão barki 
seja informadinho 
sejad esinformadinho 
artistas jornalistas executivos bundas e variações 
e imprestáveis fantasias  
tudo muito horrorozinho 
desde ponche ao conhaque perfumado 
desfiles e xiliques diversos  
um forte cheiro de repeteco 
como tem sido sempre o porre interminável dessa perfumaria  
   PEIXOTO, 1985, p. 71) 

 

 

 O poema realiza uma pilhéria com Copacabana, que era famosa pelas 

movimentações ali realizadas pela elite. Em um dado momento ocorre a 

decadência deste bairro. Já no primeiro verso somos localizados nesse contexto, 

onde acontece uma “manifestação abacaxi”, a designação faz referência ao clichê 

“descascar abacaxi”, que no poema é renovado, mas guarda o sentido pejorativo. 

Os convidados são “informadinhos” e “desinformadinhos”, o informadinho (sentido 

pejorativo pelo uso do diminutivo) seria uma espécie de pseudointelectual, e o 

desinformadinho pode ser visto como aquele que tem um nível de conhecimento 

menor que o do pseudointelectual. Em seguida, os convidados são identificados: 

“artistas jornalistas executivos bundas e variações”. Essa identificação é realizada 

por meio das profissões, há, no entanto, entre elas a palavra “bunda”, dessa 

forma, o vocábulo é tomado como uma profissão, fazendo referência irônica a 

indivíduos que sobrevivem não por um saber-fazer (profissão), mas por suas 

belezas físicas, são geralmente pessoas fúteis. “tudo muito horrorozinho” é a 

qualificação que recebe os elementos da festa, o diminutivo aqui nos dá um tom 

de “démodé”, “baixo nível”. O verso “um forte cheiro de repeteco” instaura uma 

construção cinestésica, mas tão ordinária quanto os prosaísmos do poema. É 

clichê o uso de “cheiro” para se referir a elementos não olfativos: “cheiro de 

doença”, “cheiro de amor”, “cheiro de morte”, etc. 
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 Dentre os poemas mais curtos, ligados ao momentaneismo, destacamos 

três: 

 

sozinho não roda a roda 
fica parado igual carroceria em ferro velho 
enrugando dizendo que anda com dores variadas 
cadê meu pé de meia? 
são dez pra uma 
nessa festa não chego careta (PEIXOTO, 1985, p. 73) 
 
sintonizando um botão de camisa: 
 
eu não sabia o quanto doía olhar uma roupa morta 
a cara torta da calcinha pendurada no chuveiro (PEIXOTO, 1985, p. 78) 
 
passei entre guardachuvas como um visitador de canaviais 
rebolando entre os executivos como um patinador exemplar 
o buraco do metrô é uma chupada de gambá nos peitos da galinha  
o mendigo se diverte a arrancar casquinha de ferida 
o sol nascerá para todos os ouvintes da mauá (PEIXOTO, 1985, p. 81) 

 

 

 O primeiro texto poderia ser enquadrado dentro da categoria reflexiva, 

parte de uma reflexão para justificar uma ação: viver sozinho é dificultoso, logo o 

sujeito lírico vai a uma festa estabelecer relações com outros indivíduos. O tema 

não é demasiadamente corriqueiro, mas o tratamento da forma lhe retira a 

seriedade. Os três últimos versos são de construção mais banal, sendo que no 

derradeiro existe a gíria “careta”, que no contexto indica alguém que não fez uso 

de entorpecente. A segunda peça da série retrata uma cena banal, e até vulgar, 

porém, de uma carga emocional muito forte, construída, sobretudo, pelo trabalho 

com a linguagem. No último poema, o sujeito lírico está em movimentação pela 

cidade. Parte-se de uma imagem insólita, o eu entre guarda-chuvas se compara 

com “um visitador de canaviais”. Em seguida, para mostrar a ginga com que 

passa entre executivos, o verbo usado para registrar a ação é “rebolar”, e ainda 

se compara a um “patinador exemplar” para comprovar a destreza. O terceiro 

verso estabelece uma aproximação nada sublime entre o “buraco do metrô” e 

“uma chupada de gambá nos peitos da galinha”. A construção seguinte é bastante 

rasteira e também sem sublimidade alguma: se divertir arrancando casaquinha de 

ferida. O poema fecha-se com um ready-made lingüístico (“o sol nasce para 

todos”) alterado: “o sol nascerá para todos os ouvintes da mauá”, o verbo foi 
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colocado no futuro coincidindo sua tônica com a de “mauá”, o que gerou uma rima 

toante interna.  

 

2.3. Síntese: do ordinário ao extraordinário em Charles Peixoto  

 

 Como é facilmente notável, a poesia de Charles é toda perpassada pela 

ordinariedade, tanto no plano da expressão quanto no que concerne ao conteúdo. 

Sua poética vai ao encontro do anti-poema, a linguagem é predominantemente 

literal, prosaica, havendo, assim, uma fuga aos procedimentos da lírica canônica. 

Charles, em verdade, lança mão de uma “técnica mínima” que às vezes parece se 

limitar à simples quebra do ritmo da língua pela versificação. Dessa maneira, 

situações corriqueiras são transpostas em poesia por meio de uma linguagem 

quase crua, o que instaura a íntima aproximação entre vida e arte, ligando 

Charles a outros artistas e linguagens.  

 O poeta mantém uma forte relação com Duchamp. A marca maior do 

artista francês foi elevar objetos ordinários à categoria de arte, realizando por 

vezes nesses objetos alterações mínimas. Em Charles, vários poemas podem ser 

tomados como a transcrição de situações triviais e sem brilho, ou seja, o 

procedimento é basicamente o mesmo que aquele usado por Duchamp. Há ainda 

nas peças de Charles a recorrência a ready-mades linguísticos. Expressões 

cristalizadas (clichês), usadas na ordinariedade cotidiana, adentram o terreno da 

poesia, sofrendo em dados momentos alterações na estrutura sintática ou 

morfológica, e, em outros, na semântica. Quando alterados, os clichês podem ser 

equiparados aos aided ready-mades de Duchamp.  

 A poética de Charles se aproxima ainda da colagem, das músicas de Cage 

e Russolo, das coreografias que incorporam o corriqueiro, de algumas 

performances e happening s. A marca comum a todas essas linguagens artísticas 

e aos artistas, como já posto em relevo, é o uso de elementos ordinários, mas 

cada qual guarda sua especificidade, e assim encontramos relações particulares 

com Charles. Da técnica da colagem, o poeta faz uso, como Oswald de Andrade, 

do recorte de flashes (pequenos momentos) vindos de cenas maiores, o que dá 

ao poema o caráter lacunar, e, por conta disso, mesmo com a linguagem literal, o 

poema permite várias leituras. Da mesma forma que Russolo e Cage se abriram 

aos sons ordinários, coletando-os como material artístico, Charles o o faz com as 
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situações corriqueiras que recorta do dia-a-dia. São esses recortes que alinham o 

poeta ao happening  e a algumas performances como aquelas de Tom Marioni e 

Bonnie Sherk, quebrando as barreiras estanques entre arte e vida. No caso do 

happening  e da performance, que exigem a presença do público para se 

realizarem, as ações são alçadas a “espetáculos” pela abertura ao vivo a esse 

público, na poesia o resultado é publicado em vias diversas (livros, revistas, 

apostilas, cartazes, etc.). As obras coreográficas de Cunninghan  e do Judson 

Dance Theather mesclavam atividades ordinárias, realizadas sem técnica, com 

movimentações ensaiadas, em Charles ocorre em meio a construções prosaicas 

e triviais a inserção de alguma estrutura mais trabalhada pelo uso de técnicas 

canônicas da lírica. 

 Ao longo da análise da obra de Charles, tentamos enquadrar as peças que 

apresentavam semelhanças em categorias. A maioria dos poemas, contudo, firma 

seu parentesco por meio do momentaneismo. Os textos são curtos, configurando-

se como flashes ou acontecimentos mínimos, buscando parecerem frutos de uma 

criação espontânea. A base dos poemas, por mais que tendam a uma abstração 

reflexiva (e isso ocorre com pouca frequência), é um fato, um fragmento ou 

momento mínimo de uma narração ordinária. No que tange às categorias, 

queremos chamar ainda a atenção para a imagem que Charles apresenta do 

poeta nos textos guardados sob o rótulo de “poética”. Há no marginal uma luta por 

dessublimar a imagem do poeta como a de um ser especial, ele é antes um 

homem comum, dotado de corpo propenso às falhas naturais e de um espírito 

sujeito aos infortúnios humanos, portanto o poeta é um indivíduo também 

ordinário.  

 Por fim, podemos tomar a obra de Charles como uma “poética do 

ordinário”, pois é toda atravessada pela vida corrente, no que diz respeito à 

linguagem e às situações materializadas como poesia. Há, dessa forma, no poeta 

um impulso rumo à quebra das diferenças entre arte e vida, o que o liga a uma 

movimentação internacional no campo de várias artes, sobremaneira, após a 

criação da colagem.  
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CAPÍTULO III 

CHACAL: OUTRA POÉTICA DO ORDINÁRIO 

 

 Como fizemos na parte inicial do capítulo anterior no qual abordamos a 

obra de Charles Peixoto, faremos com Chacal: primeiro apresentaremos em 

linhas gerais elementos de sua formação cultural para só em seguida 

empreendermos a análise de sua obra. Procederemos o trabalho abordando livro 

por livro e classificando os poemas de cada um em categorias que facilitam o 

processo analítico. Por fim, realizaremos um desenho dos traços centrais do uso 

do ordinário na poética de Chacal.   

 

3.1. Chacal: traços da formação de um marginal 

 

Ricardo de Carvalho Duarte, mais tarde conhecido como Chacal, nasceu 

na capital carioca em 1951. O poeta se criou em Copacabana, em torno do Posto 

5. Cursou o Ensino Fundamental, primeira e segunda fase no Colégio Mallet 

Soares, e o Ensino Médio no André Maurois.  

 Chacal se diz criado para ser um “playboy”. 

 

Somente com uns quinze anos é que comecei a tomar contato com a 
contracultura. Foi quando descobri os Beatles e o Bob Dylan, além da 
Jovem Guarda. A minha geração foi muito embebida nos Beatles e no 
rock da época. E em Bob Dylan. Até hoje guardo o impacto que foi ouvir 
“Like a rolling stone” pela primeira vez. Aquilo foi um contato maravilhoso 
que tive com a palavra poética. Eu não entendia muito bem inglês, mas a 
forma que ele cantava e a música que o acompanhava me deixou um 
impressão muito forte de poesia. (COHN, 2007, p. 13).  

 

 

 De fato, como afirma Chacal na mesma entrevista concedida a Cohn, a 

poesia vai chegar a ele e aos integrantes da Nuvem Cigana sobretudo por meio 

da música. Também esse veículo se constituiu em pioneiro na transmissão ao 

Brasil das ideias contraculturais que já se agitavam nos Estados Unidos e na 

Europa. Era a via comportamentalista e pacifista de coalizão contra o sistema 

hegemônico.  

 Ainda na adolescência, Chacal experimenta as drogas. Primeiro a 

maconha e depois o LSD, droga nova bastante consumida pelos jovens 
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envolvidos com a contracultura nos EUA e na Inglaterra. Mais tarde veio a 

cocaína. 

 Da mesma forma que Charles, Chacal destaca a convivência nas Dunas da 

Gal como elemento de grande influência em sua formação: 

 

O Píer foi berço da contracultura no Rio. O que chegava de fora era 
imediatamente discutido: cinema, música, moda, poesia. Sexo, drogas e 
rock and roll. Ali tudo podia. O que representasse um mínimo sinal de 
pensamento e atitude conservadora era taxado de careta, olhado de viés 
(CHACAL, 2010, p. 35). 

 

 

 O lugar, como se vê, era espaço de muitas discussões e badalações, 

epicentro contracultural. Chacal (2010) aponta alguns nomes importantes do 

cenário cultural que frequentavam o Píer: Cazuza, Scarlet Moon, Patrícia 

Travessos, Evandro Mesquita, Jorge Mautner,Gal Costa, Torquato Neto, Waly 

Salomão, etc. Sendo que esse último foi de grande importância para Chacal, pois 

o incentivava a escrever, lia e comentava seus poemas e foi por meio dele que 

teve dois poemas publicados na “Geleia Geral”, de Torquato.  

 

Dividia [Waly] um verso como ninguém. Ele me ensinou a esculpir 

sonora e ritmicamente a palavra e não precisar de palco ou papel para 

levitar. Aprendi o que pude (CHACAL, 2010, p. 32). 

 

 

 O ano de 1970 marca a entrada de Chacal no curso de Comunicação da 

UFRJ. Lá entrou em contato com a linguística e chegou planejar a realização de 

uma pós-graduação nesse campo. Conheceu no curso pessoas fundamentais: 

Charles Peixoto e Virgínia Sabino (filha de Fernando Sabino), por intermédio de 

Charles travou ainda amizade com Guilherme Mandaro. 

 Nesse ano, Chacal conhece entusiasmadamente a obra de Oswald de 

Andrade, apresentada por Charles. Esse acontecimento foi crucial: 

 

Eu sempre gostei de escrever, tinha essa obsessão pela palavra, mas a 
poesia era algo distante. Com o Oswald é que me aproximei, porque ele 
me trouxe a ideia da poesia instantânea, aquela coisa fotográfica de 
você registrar um instante através de poucas palavras. Eu comecei a 
escrever muito próximo daquela poética dele, da “poesia Kodak”, como 
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ele chamava. E foi tudo muito rápido, tanto que menos de um ano depois 
eu já tinha lançado meu primeiro livro (COHN, 2007, p.19) 

. 

 

 Em1971, Mandaro, como já dito, idealizou e forneceu meios para Charles e 

Chacal  publicarem seus primeiros poemas mimeografados. Chacal, ao contrário 

de Charles, na edição utilizou apenas meia folha de papel “[...] com desenhos e 

um ou outro poema manuscrito que ficaram quase ilegíveis” (CHACAL, 2010, p. 

30). O livro iria se chamar Muito prazer, Chacal, mas por conta da existência de 

um terrorista com o mesmo nome, Chacal foi trocado por Ricardo.  

O marginal nutre o desejo de sair do País em 1972 rumo a Londres, terra 

de exílio de Caetano, Gil e centro de movimentações contraculturais. A questão 

era como pagar a viagem.  Chacal então concebe a ideia de publicar um novo 

livro e com os rendimentos bancar a empreitada. Nasceu Preço da passagem. Os 

poemas mimeografados foram colocados soltos em um envelope, de forma que o 

leitor os poderia ler na ordem que quisesse. Os lucros foram baixos e a viagem foi 

paga pelos pais do poeta. Ele permaneceu em Londres e depois em Portugal 

durante onze meses. Regressa ao Brasil.No ano de 1975, pela coleção Vida de 

Artista, publica América.  

 No mesmo ano se integra às atividades da Nuvem Cigana. Por esse selo 

publica as seguintes obras, corpus dessa análise: Quampérius (1977), Olhos 

vermelhos(1979), Nariz aniz (1979)e Boca roxa (1979). Subsequentemente por 

outras editoras saem Drops de abril(1983), Comício de tudo (1983), Letra elétrica 

(1984), A vida é curta pra ser pequena (2002) e Belvedere (2007), contendo o 

livro homônimo e todos os demais.  

 

3.2. Do ordinário ao extraordinário: Chacal e as artes 

 

 Após havermos realizado um voo panorâmico pelos principais elementos 

da formação de Chacal, procederemos à análise de sua poética. Como já 

afirmamos, abordaremos livro por livro, dando de cada um uma amostragem de 

poemas que analisaremos procurando estabelecer suas relações com os demais 

artistas estudados nesse trabalho.  

3.2.1. Muito prazer, Ricardo 
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 Muito prazer, Ricardo foi publicado em 1971, em edição mimeografada. A 

obra contém vinte poemas, em sua maioria curtos. Acerca do nome do livro já é 

clássico o comentário de Brito (1997, p. 24- 25):  

 

O título Muito prazer e também o nome do autor – naquele tempo 
Ricardo –estão grafados em caligrafia pessoal e separados por uma 
vírgula, o que sugere comunicação imediata, muito próxima da 
formulação viva da linguagem oral. O efeito é de grande ambiguidade e 
resulta do jeito próprio, personalizado, informal de se apresentar e se 
envolver na confiança do leitor, tratado menos como leitor do que como 
parceiro de bate-papo. [...] Muito prazer é isso: misto de cartão de 
apresentação com livro de poesia. 

 

 

 Fica claro, desde o título essa vontade de comunicação imediata, de 

colocar os signos em direção mais centrífuga que centrípeta e isso, em última 

instância, denuncia o impulso de aproximação entre arte e vida, presente ao longo 

dos livros de Chacal. Tal fato se intensifica se levarmos em conta que o próprio 

Chacal fazia a venda dos livrinhos de mão em mão. O poeta não é aquele 

habitante da torre de marfim, com dotes especiais, é, antes, um igual ao leitor 

(lembremos Baudelaire:“Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão”) ou, como diz 

Cacaso, um “parceiro de bate-papo”.  

 

O efeito de distensão e afrouxamento operado nesse movimento contém, 
virtualmente, os germes da atitude revolucionária diante da cultura: esta 
deixa de ser tratada como fetiche, como algo apartado e alheio à vida, 
para recuperar seu posto significado na continuidade viva da experiência 
social (BRITO, 1997, p. 25). 

 

 

Dessa forma, é possível pensar a poesia de Chacal, e, por prolongamento, 

a poesia marginal, como imbuída dos valores da live art, tratada por Cohen 

(2004), uma arte viva, querendo se confundir com a vida.  

 Brito (1997, p. 25) nos traz o poema que abria o livro mimeografado de 

1971, composição retirada da edição das obras completas de Chacal, publicada 

pela 7 Letras e CosacNaify: “essas são as coisas que eu faço com prazer/ achei 

que você podia saber e brincar/ taí”. O texto funciona como uma apresentação do 

livro, contém em si uma continuidade do que já vinha expresso no título. O 
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primeiro verso mostra a gratuidade do fazer poético e um  certo descompromisso 

com as relações mercadológicas. O poeta então se dirige mais uma vez, à guisa 

do título, ao leitor. O uso do “você”, em detrimento de “vocês”, torna cada leitor 

um sujeito singular, o poeta não fala à coletividade, mas a um leitor de cada vez, 

construindo a intimidade entre leitor e poeta. Está nesse poema um dos traços 

centrais da poesia de Chacal, a ludicidade. O poeta convida o leitor não para ler o 

livro, mas para “brincar”, e, talvez mais que “poetar”, “brincar” seja mais adequado 

ao trabalho de Chacal. No último verso é endossada a intimidade da relação 

poeta/leitor com a informalidade presente na expressão “taí”. 

 Para Muito prazer, Ricardo, nós propomos a divisão dos poemas que o 

constitui em três categorias: cômicos, poemas-piada e sérios. O livro possui vinte 

textos assim divididos: dez cômicos, seis poemas-piada e quatro sérios.  

 

3.2.1.1. Cômicos 

 

 Para compreender o que estamos designando de poemas cômicos, é 

preciso estabelecer uma comparação entre eles e os poemas-piada. Este tipo de 

texto consegue o efeito da comicidade por conta de uma quebra de expectativa 

ao fim da peça, uma surpresa estoura o risível. Já nos poemas cômicos não há 

essa quebra de expectativas para produzir a graça, a comicidade está espalhada 

ao longo de todo o poema, geralmente construída pela via da ironia. Vamos 

analisar duas peças, a começar por esta que abre o livro: 

 

Primeiro eu quero falar de amor 
 
meu amor se esparrama na grama 
meu amor se esparrama na cama 
meu amor se espreguiça 
meu amor deita e rola no planeta (CHACAL, 2007, p. 349).  

 

 

 O poema é de uma singeleza extrema. Funda-se em um recurso literário 

bastante simples: a repetição, vemos o sintagma “meu amor”, seguido de um 

verbo, se repetir verso a verso. Em se tratando de conteúdo, “se esparramar”, 

aplicado ao “amor” do sujeito lírico, usado duas vezes, tem seu sentido desviado 

do literal, sem ser, no entanto, esse sentido, inusitado ou cifrado. Adquire a 
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significação de “estar/deitar-se à vontade, da forma que se quer”. Em termos de 

repetição, é preciso também chamar a atenção para a sonoridade dos dois 

primeiros versos. Ocorre a assonância em “a” (notemos ainda que todos os 

versos se encerram em “a”) e rima nos vocábulos “esparrama”, “grama” e “cama”, 

ainda nestas últimas, as consoantes “g” e “c” possuem como única diferença 

fonética os traços surdo (c) e sonoro (g). Aqui já se observa bem como Chacal 

brinca com as palavras. Para o desfecho da peça, o poeta lança mão de um 

ready-made linguístico: “deitar e rolar”, que, por sinal, é semanticamente igual ao 

“se esparramar” na acepção vista acima de “estar à vontade, da forma que se 

quer”. Em suma, o “amor” da voz lírica está sempre “à vontade”, o que pode 

sugerir, por fim, um certo descompromisso com ela.  

 O poema que segue personifica legumes e verduras em um diálogo entre o 

ridículo e o melodramático: 

 
Ai de mim, aipim 
 
- ai de mim, aipim! 
- ô inhame, a batata é uma puta barata. deixa ela 
pro nabo nababo que baba de bobo. transa uma com a cebola. 
- aquele hálito? que hábito? me faz chorar. 
- então procura uma cenoura. 
- coradinha, mas muito enrustida. 
- a abóbora tá aí mesmo. 
- como eu gosto de abóbora. 
- então namora uma. 
- falô. vou pegar meu gorrinho e sair por aí  
pra procurar uma abóbora maneira. té mais, aipim. 
- té mais, inhame. (CHACAL, 2007, p. 358) 

 

 

 O poema, sendo um diálogo entre dois amigos, não trai a informalidade da 

linguagem nesse tipo de situação. Vemos expressões da oralidade espalhadas ao 

longo do texto: “tá”, “aí”, “pro”, “pra”, “falô”, “maneiro”, “rolê” e “té”. O trabalho com 

a sonoridade cria uma tensão com a suposta espontaneidade da peça. Já no 

título – abarca o ready-made “ai de mim” – há assonância no “i”, ora nasalizado, 

ora não. No segundo verso, o trecho “a batata é uma puta barata” há a aliteração 

em “t” e a assonância em “a”, e logo em seguida aparece o trabalho com a 

sequência paranomásica: “nabo nababo que baba de bobo”. No terceiro verso, o 

destaque sonoro fica a cargo da proximidade entre “hábito” e “hálito”. O conteúdo 
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do texto é cômico pela cena melodramática e pelas personagens envolvidas, mas, 

ao mesmo tempo, a situação é prenhe de banalidade. 

 

3.2.1.2. Poemas-Piada 

 

 À guisa de um Oswald de Andrade, em Muito prazer, Ricardo há cinco 

poemas-piada. São curtos, cheios de ironia e contêm um elemento risível, como 

já dito, instaurado pela quebra de expectativa ao fim da peça. Dentre eles estão 

os dois textos abaixo: 

 

rápido e rasteiro  
 
vai ter uma festa  
que eu vou dançar 
até o sapato pedir pra parar 
 
aí eu paro 
tiro o sapato 
e danço o resto da vida. (CHACAL, 2007, p 353) 
 
Prezado cidadão 
 
colabore com a lei 
colabore com a light  
mantenha luz própria. (CHACAL, 2007, p. 353) 

 

 

 A primeira estrofe de “Rápido e rasteiro” tem como fulcro a personificação 

dos sapatos, ao mesmo tempo em que eles são também uma espécie de 

metonímia irônica dos pés e do corpo. O cansaço, característica dos seres 

animados, é sentido pelo par de sapatos do sujeito lírico em detrimento dele 

mesmo o sentir. Na segunda estrofe há uma quebra de expectativa que gera o 

cômico: como são os sapatos que levam a canseira, o empecilho para a dança, o 

eu lírico os arranca, e por meio de uma hipérbole nos diz: “e danço o resto da 

vida”.  O poema “Prezado cidadão” parte da estrutura dos comunicados, 

sobretudo, estatais para desestabilizá-la através de uma paródia do gênero em 

questão – notemos que o próprio lançar mão desse gênero implica em um 

mecanismo que aproxima a arte da vida corrente e a intervenção de Chacal se 

assemelha às ações de Duchamp para elevar um objeto comum ao estatuto 

artístico. O risível está mais uma vez na quebra de expectativa realizada pelo 

último verso. A mensagem absurda pede ao cidadão que colabore com a Light, 
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mantendo luz própria e, dessa forma, economizando energia. O poema pode ser 

lido como uma crítica às leis ditatoriais então em voga, igualmente absurdas.   

 

3.2.1.3. Sérios 

 

 Há nessa primeira obra de Chacal também poemas com um tom mais 

sério, o que não significa que chegam a ser sisudos ou atingem uma gravidade.  

Vejamos as duas peças: 

 
20 anos recolhidos 
 
chegou a hora de amar desesperadamente apaixonadamente 
descontroladamente] 
chegou a hora de mudar o estilo de mudar o vestido] 
chegou atrasada como um trem atrasado  
mas que chega (CHACAL, 2007, p. 357) 

 

 

 O texto, embora, mais prosaico que os outros, não abandona a brincadeira 

com as palavras. Vemos logo no primeiro verso o encadeamento sequencial de 

três advérbios de modo agregando valor ao verbo amar, fazendo com que o 

sentido toque a hipérbole. No segundo verso, o trecho “mudar o vestido” tem 

sentido metonímico, embora se trate apenas de uma dada vestimenta, por meio 

do contexto, sobremaneira do sintagma “mudar o estilo”, pode-se inferir que a 

mudança abarca a totalidade das vestes do sujeito e ainda seu próprio 

comportamento, tudo aquilo que manifesta seu estilo. Encerrando, o sujeito quase 

se lamenta por conta do atraso da mudança. Notadamente, o poema foi publicado 

e provavelmente escrito em 1971, ano que Chacal completava seus vinte anos, o 

que sinaliza uma coincidência do sujeito lírico com o empírico.  

 

3.2.2. O preço da passagem 

 

 1972 é o ano que Chacal, com intuito de levantar fundos para uma viagem 

à Europa, publica o mimeografado Preço da passagem. O livro traz vinte e três 

poemas, dos quais dezenove têm como centro a personagem Orlando Tacapau, 

os demais são de composição variada. Assim, podemos dividir a obra em duas 

partes: o universo de Orlando e outros poemas.  
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3.2.2.1. O universo de Orlando 

 

 Os poemas sobre Orlando narram episódios ou fragmentos de sua história. 

A personagem é um astucioso “malandro” que vive à margem da sociedade, 

como já indica um dos próprios textos, “À margem”: “ele viu todas as margens do 

rio/ ele é per/seguido/ ele transou nas bocas/ ele bebeu da água suja do rio” 

(CHACAL, 2007, p. 321). O poeta trabalha de forma interessante as duas 

significações das palavras “margem” e “rio”. Em uma leitura literal, a personagem 

conhece todas as margens de um dado rio, o que pode ser visto figurativamente 

como: a personagem conhece muito bem um dado lugar. Em outra leitura, 

Orlando é conhecedor de tudo que está à margem na cidade do Rio de Janeiro. A 

impressão é que as leituras se desenrolam ao mesmo tempo. O uso da barra em 

“per/seguido” aponta outra ambiguidade: ele é seguido, no sentido de ter adeptos, 

ao mesmo tempo em que é perseguido, possuindo, assim, inimigos. No verso 

seguinte, aparecem duas gírias: “transou” e “boca”, a primeira, nesse contexto, 

adquire a significação de “fazer negócios”, e a segunda, de local onde se vendem 

drogas, portanto, ambiente também à margem. No fecho do poema, um verso, ao 

estilo do primeiro, com duplo sentido, literal e figurado. O literal já está expresso. 

Na figuração, a “água” é tomada como “ambientes” e/ou “situações” e recebe o 

qualitativo de “suja”, dessa forma, Orlando experienciou situações e ambientes 

hostis, perigosos, de baixo nível no Rio. Esse texto pode ser lido como a 

explicação da gênese da malandragem de Orlando, vinda das vivências 

“insalubres” pelas quais passou. Sobre Orlando são interessantes as palavras de 

Cabañas (2009, p. 86): 

 

Se, para virar-se no cotidiano da repressão a opção clandestina 
precisará dos subterrâneos, outras tentativas preferirão as margens, um 
espaço de circulação dotado de interessantes níveis de flexibilidade, pois 
quem por aí transita resguarda-se do centro – ponto para o qual 
convergem-se todos os olhares – sem precisar desaparecer nas 
profundezas de uma “ilegalidade” imposta. Anda-se pela periferia: lugar 
pouco visitado pela mentalidade centralizada e centralizadora, mas que 
existe com suas normas e extratos próprios.  

 

 

 Deste modo, Orlando encarna muito bem o ideal marginal do desbunde. É 

o marginal por excelência, foge da via engajada e do centro do embate. Dribla a 
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repressão vivendo à margem, negando os padrões oficiais de comportamento e 

os padrões oficiais de engajamento político e faz tudo isso, com muito humor, 

ironia e pilhéria.  

 Como já se percebe no poema anterior, uma das marcas fortes do Preço 

da passagem é a informalidade. Acerca dela Brito (1997, p. 36) faz as seguintes 

observações: “Este abuso da informalidade, presente na concepção global e na 

linguagem do livro, é também o traço que melhor define a atitude de Orlando 

Tacapau diante da vida, seu traço ético predileto”. Em suma, a informalidade do 

plano da expressão da obra se coaduna com a índole de sua personagem central, 

também descrita nos seguintes moldes: 

 

Ficha técnica 
 
nome: orlando tacapau 
idade: indeterminada no espaço 
origem: indefinida no tempo 
filiação: alzira namira irineu cafunga  
impressão digital: lamentável.  
traço psicológicos: maleabilidade em relação aos animais sem horário 
para as refeições alegre ardiloso instantâneo pássaro instável 
sujeitointegral iluminações avulsas. 
traços físicos: mancha negra na íris.  
profissão: qualquer nas horas vagas 
pseudo alcunha: omar malina, análvaro inflamável franciskhan graça 
bandeira alcântara tatu, décio  esteves lopes, laurolauro.  (CHACAL, 
2007, p. 322). 

  

 

 O primeiro elemento a se notar é que o poeta lança mão de um gênero 

textual, o formulário de identificação, que não se configura como poético, muito 

pelo contrário, construído com fins utilitários. Chacal realiza intervenções nele o 

alçando à arte, procedimento que guarda bastante parentesco com Duchamp. 

São bem ditas as palavras de Hollanda (1980, p. 109) acerca desse poema:  

 

Mais do que um procedimento literário, agora o visado é a transgressão 
à ordem mesma do cotidiano que é agredido nessa paródia do 
documento por excelência, a carteira de identidade, subvertida na sua 
eficácia burocrática de identificação. 

 

 

A atuação realizada pelo texto extrapola as bordas do literário e atinge a 

esfera social, pois a critica a partir de um documento burocrático “por excelência” 
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para desestabilizá-lo através da paródia. Lembremos de “O presente”, de Man 

Ray, um ferro de passar inutilizado pelas ações do artista assim como a ficha de 

Orlando. Ela foi tornada inútil, primeiro pelo poeta, pois transformada em poesia e, 

depois, pelo próprio Orlando que a preencheu com informações que mais 

desinformam. É um meio inteligente da personagem despistar dos que o 

perseguem. 

 O poema seguinte, em linguagem crua, narra um episódio desbotado vivido 

por Orlando: 

 
Cena longa  
 
as pedras estão em cima da terra. 
capas de disco espalhadas ao acaso. 
a última vez que falou ela falou: - eu não vou mais 
atrás de você 
desde então só soluços, a terceira e a quarta pessoas 
pareciam distraídas, amistosas, jogavam dados 
viciados. 
era quase de manhã. o nono trago turvou a vista de 
orlando, aquele que taca pau. daí desfoca forçado. 
olívia contra-feita com seu vestido de gaze vez em  
quando botava uma azeitona no copo e acompanhava 
o lento movimento de imersão. vez em quando pulava  
no sofá dragoflex. pulava e fazia caretas sem graça. a 
terceira e a quarta pessoa trepavam no último andar 
no beliche à direita  
- esse é um bom disco. gosto dele como de você. 
- fala sério?! 
- não. gosto mais de você.  
- cascata. 
- gosto mais do disco. 
- você me dá asco. 
orlando acompanhou o som com os dedos nos dentes. 
o disco para. 
- muda o disco... 
ela se levanta e zangada disca algumas voltas no telefone. 
a terra iniciará um novo dia. raios na janela.  (CHACAL, 2007, p. 323) 

 

 

 O poema, como o título mesmo indica, é uma longa cena, sua 

característica mais relevante é a banalidade da situação, que toca as raias do 

sem graça. O episódio gira em torno de uma discussão passional entre Olívia e 

Orlando. Há ainda duas personagens no espaço, todavia o texto não fornece 

indicações mais precisas de quem são. Sabe-se que realizam a intrigante 

atividade de jogar dados viciados e, depois, “trepam” no beliche, notemos a 

ambiguidade desse verbo: “subir” ou, como significa da linguagem chula do 
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cotidiano, “transar”. Não temos também detalhes daquilo que motiva a discussão 

entre Orlando e Olívia. No diálogo final, não é possível distinguir qual fala é dele 

ou dela. O efeito dessa conversa é cômico, pois uma das personagens 

(acreditamos que Orlando) apresenta uma posição não firme acerca da outra, 

posição essa que muda quando colocada em dúvida, o que mostra que o falante 

quer “agradar” a outra e não dizer a verdade acerca do que sente por ela.  

 Para finalizar os poemas de Orlando, trataremos de mais dois, ambos 

apresentam também ligações por conta da desestabilização que operam em 

outros gêneros textuais: 

 
Diário de Orlando 
 
que horas são? 
que dia é hoje? 
onde que eu tô? 
que m‟importa? (CHACAL, 2007, p. 341) 

 
Nota fiscal  
 
através desta, fica comprovada a compra das seguintes almas: 
 
orlando tacapau 
Olívia talarga 
Beto biribola 
maria fragância 
neura inflamável 
Francisco miranda 
olavo bravo 
Alzira namira 
flor do pandieiro da vida 
    satã (CHACAL, 2007, p. 342) 

 

 

 Ambos os textos, como o poema “Ficha Técnica”, O presente e os aided 

ready-mades, tomam elementos utilitários, retirando suas funções práticas e 

colocando-os no universo crítico-estético. O primeiro poema apresenta um 

fragmento do diário de Orlando, os diários têm como objetivo maior registrar os 

acontecimentos diários na vida de um dado sujeito, com data bem definida. 

Orlando, no entanto, transgride o objetivo desse gênero textual, mostrando-se (ou 

talvez, fingindo) estar sem localização temporal e espacial, por fim indica que 

estar localizado não lhe importa. A personagem, portanto, possuiria uma certa 

superioridade por se desgarrar do tempo e espaço precisos. Em “Nota fiscal” 

manifesta-se a transgressão ao se  trocar produtos e/ou serviços habituais por 
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almas. A maior parte do texto se limita a uma simples lista de nomes de 

portadores das almas comercializadas. O de Orlando é o primeiro, e alguns dos 

outros nomes aparecem em poemas do livro: Olívia Talarga, Olavo Bravo e Alzira 

Namira. É como se a influência maligna de Orlando os condenasse. O poema se 

finda com a assinatura do comprador das almas: Satã.  

 

3.2.2.2. Outros poemas 

 

 Na categoria de outros poemas, dos cinco textos trataremos aqui de 

“Enteal”: 

 

era uma criança tão pequena 
que se chamava enteal. 
morava numa cidade 
cinza e idiota.  
diziam: você é muito  
burrinho e patife.  
vai já pra escola.  
então enteal esticou  
a língua esticou a faca 
e voo pro topo de um  
edifício em construção. 
ainda arfando mostrou-se 
aplicado se aplicando. 
foi daí que o globo ocular 
deu a volta. globo ocular 
rei da revolta reviravolta 
que vai e volta (CHACAL, 2007, p. 338) 

 

 

 O poema narrativo em linguagem prosaica lembra um conto folclórico ou 

maravilhoso. Talvez Chacal tenha partido destes gêneros, operando a 

desestabilização deles, como já vimos em outros textos. O conto folclórico e o 

maravilhoso, geralmente, têm uma função moralizante, ótimo para o público 

infantil. Chacal, no quarto verso, já quebra a destinação para o público infantil 

inserindo as qualificações de cinza e idiota para a cidade, e no sexto verso, 

aparece a qualificação de Enteal como patife e burrinho. Depois da acusação, 

sugere-se que a criança tenha cortado a língua, então voa para o edifício, a 

palavra “voo” nesse contexto fantástico é ambígua, adquirindo os sentidos de: 

“voar” (literal) ou “ir depressa, correr”. Ainda cansado se aplica, ao que se infere, 

nos estudos, visto que o mandaram ir para a escola. Como nas narrativas 
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mitológicas em que há um herói, ao fim da história, Enteal passa por uma 

“transformação”: seu globo ocular deu a volta, o que pode marcar que uma nova 

perspectiva se abre ao personagem, mas essa leitura séria é relativizada pela 

brincadeira com as palavras no desfecho, podendo sugerir, dentre outras coisas, 

que Enteal se revolta, vira o rei da revolta e realiza uma reviravolta.  

 

3.2.3. América 

 

 A terceira obra de Chacal, América, foi publicada em 1975. Segundo o 

autor, o desejo era “[...] fazer um livro que misturasse a América pop já anunciada 

pelo Tropicalismo, com a lírica primitiva e revolucionária Latino-Americana mítica” 

(CHACAL, 2010, p 48). A intenção, no entanto, como afirma o poeta, foi 

malograda, e emenda: “É um livro com alguns altos e muitos baixos. Mas a 

experimentação com a linguagem é talvez a sua marca maior [...] acho que ali 

começo a trabalhar o poema com mais consciência [...]” (CHACAL, 2010, p. 48). 

Com mais consciência ou não, o resultado final, se comparado aos livros 

anteriores, deixa a desejar. Chacal perde bastante a verve lúdica, enveredando-

se por um tom mais grave e deixa em planos ulteriores o episódico por tentativas 

de reflexão que culminam em superficialidade. Há a presença de vários ready-

mades linguísticos, mas sem maestria em seu uso.  

Não foi possível empreender uma classificação para os textos do livro, 

tamanha a multiplicidade deles. Assim, daremos uma amostra daquilo em que 

mais se destaca o ordinário.  

 

Afta  
 
paixão pra disfarçar solidão 
tão cheia de aflição 
que podia ser uma afta 
tão ácida na boca  
tão ácida tão flácida a morte 
tão diferente 
assim sozinho lembro você dizendo: 
não se faça de difícil... é uma gargalhada geral  
uma menina se matou... tava de saco cheio 
meu amor não pintou  
é... o palhaço entra em cena de qualquer maneira 
arrepia (CHACAL, 2007, p. 302) 
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 Em termos de forma, o texto está realizado em torno de uma linguagem 

simples, e na segunda metade o poeta lança mão da colagem de fragmentos, o 

que gera lacunas e a polissemia. O poema se abre com uma comparação 

bastante dessublimada da afta com a paixão, ambas são dolorosas, levam à 

aflição. No quinto verso, a presença da palavra morte parece apontar para o 

suicídio da garota. O sujeito lírico evoca a lembrança de um “você” (que pode ser 

a suicida dos versos seguintes) e uma fala adentra o poema: “não se faça de 

difícil”.  A menina se mata por estar de “saco cheio”, expressão comum no dialeto 

dos jovens. No verso/fragmento adiante, o eu lírico reclama que seu amor “não 

pintou”, outra expressão cristalizada. É sugerido no desfecho que o sujeito lírico 

se vê como um “palhaço” e segue uma palavra solta sintaticamente: arrepia.  

 Um dos poemas mais interessantes do livro, “Uma palavra”, usa 

construções simples e um lúdico envolvente: 

 

Uma  
palavra 
escrita é uma 
palavra não dita é uma 
palavra maldita é uma palavra 
gravada como gravata que é uma palavra  
gaiata como goiaba que é uma palavra gostosa (CHACAL, 2007, p. 312)  

 

 

 O texto, embora de caráter metalinguístico, é leve, dono de um lirismo 

singelo. A brincadeira lírica parte de um discurso acerca das palavras de forma 

geral para terminar em duas particulares: gravata e goiaba. As palavras escritas 

não são ditas, ou são “mal ditas”, ou “malditas”. Chacal realiza, portanto, uma 

aproximação inusitada no que concerne à semântica entre as palavras “gravada”, 

“gravata”, “gaiata”, “goiaba” e “gostosa”, já próximas do ponto de vista fonético.  

 

3.2.4. Quampérius 

 

 Quampérius foi publicado em 1977 pela Nuvem Cigana. A obra reúne 

poemas em linguagem bastante prosaica, cada qual narra um episódio da 

personagem que dá título ao livro. As narrativas se localizam no universo do 

fantástico e do absurdo. Cenas mirabolantes e demasiadamente imaginosas são 

criadas a cada texto, mostrando mais uma vez, e de forma bem realizada, como a 
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poesia pode abandonar a seriedade sisuda. As peças, constituindo-se em 

episódios, são escritas, em sua grande maioria, em prosa e são em geral 

bastante maiores que aquelas das obras anteriores. O livro é aberto com o 

seguinte poema: 

 

Quampérius – vida e obra 
 
data de 1976 a primeira nota sobre a existência de quampérius. trata-se 
de uma inscrição na cripta de aknaton. entre figuras humanas dançando, 
uma pequena aeronave puxa uma faixa onde se lê: “quampérius 
neponuceno saúda aknaton” (CHACAL, 2007, p. 251). 

 

  

 O poema traz para o campo do poético um gênero textual alheio à 

literatura. O texto obedece tão bem aos parâmetros do discurso histórico que, se 

não fosse o elemento fantasioso, a nave, passaria facilmente por um discurso não 

literário, um relato real. Assim, mais uma vez na obra de Chacal, temos 

intervenção em um gênero textual não literário que o alça à categoria estética e 

não podemos deixar de lembrar Duchamp, as danças que incorporam 

movimentos não coreográficos, as performances de Bonnie Sherk, etc., ou seja, 

todas as movimentações artísticas que visam à aproximação da arte com a vida. 

Em termos mais estritos, o poema instaura um mistério que nos faz questionar 

quem é Quampérius: um alienígena? um humano com poderes especiais? 

 No poema a seguir, aparece uma personagem importante no livro, a cabra 

Capricho, fiel amiga de Quampérius: 

 

Capricho 
 
pantuflas, velho cancioneiro etrusco, conta que nessa época quampa era 
expert em adivinhar o futuro decifrando contornos de fígado de pombos. 
abria o pombo lia o futuro e comia as asas. depois de quatro mil asas 
conseguiu enxergar no escuro e captar mensagens do além mundo. 
quampérius aprendeu a voar com uma cabra que ele criava com especial 
carinho pois ela falava. certo dia quampa perguntou à cabra de nome 
capricho: “me ensina a voar”. capricho disse simplesmente: “não faça 
como eu”.  e quampérius voou.  
o primeiro voo foi um rasante em volta da casa que morava com 
capricho. com o tempo aprendeu a dar loopins wimps and drums. às 
vezes ficava horas sem teto para aterrissar. nisso ele se parece comigo, 
só que eu não sei voar (CHACAL, 2007, p. 252). 
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 Nesse texto, começamos a pensar sobre a idade de Quampérius. O povo 

etrusco, que habitou a região que hoje é abarcada pelo território italiano, chegou a 

essa terra, ao que se acredita, por volta de 1.200 a 700 a.C. Vê-se bem com isso 

a dimensão fantasiosa que vai percorrer todo o Quampérius. A personagem lê o 

futuro, adquire o poder de enxergar no escuro e conversar com o além-mundo e 

cria uma cabra falante que o ensina a voar sem ter ela mesma este dom. Convém 

salientar o aparecimento direto do sujeito lírico no fim do poema, ele conta a 

história ao longo do livro ora como testemunha presencial, ora não presencial. No 

poema acima, o trecho de maior investida lírica é formado pelas duas últimas 

frases. Há um paradoxo, assim como Quampa, o sujeito lírico fica horas sem teto 

para aterrissar, no entanto este, ao contrário daquele, não sabe voar. Inferimos, 

então, que o voo alçado pelo eu poético se restringe à imaginação, e se assim o 

for, é bom não acreditar muito nas histórias que ele conta...  

 O derradeiro poema que vamos analisar chama “Chotinha grelhada”: 

 

- ana, que qui tem no almoço? 
- peitinho no espeto. 
- ana, que qui temos pro jantar? 
- chotinha grelhada.  
e de noite na cama comiam picles com mortadela no escuro. (CHACAL, 
2007, p. 262) 

 

 

 O texto leva o título de uma palavra de baixo calão: chotinha, forma vulgar 

de vagina. O poema se constitui em um diálogo entre Ana e seu marido 

Quampérius. As refeições que ela o oferece caracterizam-se por serem regiões 

erógenas do corpo feminino, ao que podemos inferir, do próprio corpo de Ana, o 

que, em última instância, ter-se-á nas refeições é sexo. Para finalizar, a inusitada 

imagem do casal: come picles e mortadela na cama. Comia isto depois de Ana 

oferecer ao marido as “guloseimas” prometidas?  

 

3.2.5 Cara a cores 

 

 Em 1979, Chacal publica a trilogia Cara a cores. Compõem-na Olhos 

vermelhos, Nariz aniz e Boca roxa. Foram publicados em 25 de setembro, 25 de 

outubro e 25 de novembro. De acordo com Chacal (2010), o intuito dessa trilogia 
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era “esvaziar a gaveta” dos poemas que haviam sido escritos há muito e não 

entraram nas obras anteriores.  

 Como bem diz Sérgio Santeiro (2013), na época do lançamento da trinca: 

“Uma trilogia ou um tríptico que, como veem, conterá/contará uma cara de nossos 

tempos”. Os livros seriam, então, depósito dos hábitos daquela época ou, pelo 

menos, de um certo nicho da juventude, desbundada e ligada à contracultura. E 

Santeiro (2013) continua :  

 
Aqui sinto não mais qualquer forma de experimentação à solta, não é 
uma extroversão, é uma lenta e corrosiva ironia, há um nítido 
amadurecimento de escolha, uma coesão de estilo que então é mais 
operoso e eficaz num lance de olhos acabando com o caso. Mesmo com 
esta forma mais assumida, a poesia nada perde da inquietação e da 
instigação mais forte e mais primitiva, mais básica, mais inicial e, neste 
sentido, infantil. 

 
 
 De fato, na trilogia podemos sentir um amadurecimento poético de Chacal, 

sem, contudo, haver perdas no que diz respeito a uma paixão pela busca. É como 

se o poeta tivesse encontrado o que buscava, mas o ardor da aventura está 

amalgamado em cada poema. O comentário de Samtero  nos faz ainda lembrar 

de Oswald, que tem uma poesia arduamente primitiva, mimetizando o espanto 

infantil com a descoberta “ingênua” do mundo. 

 

3.2.5.1. Olhos vermelhos 

 

 A característica fulcral de Olhos vermelhos é a comicidade, que se 

manifesta de uma ou outra forma. Há no livro vinte e quatro poemas, somente em 

um, “Boa viagem”, não há o cômico. Os textos se configuram-se como flashes, o 

que dificilmente ocorria com as duas obras anteriores (o que já denuncia o 

tamanho reduzido dos poemas de Olhos vermelhos), contudo o teor desses 

flashes não é aquele presente em Charles. Aqui não se trata de apresentar 

pequenos instantes de situações envolvendo personagens, sejam cenas com 

começo, meio e fim, sejam acontecimentos mínimos; os flashes são abstrações 

mentais, tratam de ideias e não mais ações.  

 O tom do livro guarda uma unidade bem marcada pelo cômico, e as 

características formais dos textos são semelhantes, excetuando o trabalho com a 

sonoridade. O poeta brincou com os sons das palavras em alguns poemas, 
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deixando em outros que a brincadeira se manifestasse somente no plano do 

conteúdo. Com base nisso, criamos uma classificação para os poemas, que não 

deixa de ter um tom de brincadeira, tomando de empréstimo da linguística os 

termos surdo e sonoro. Os textos nos quais há ludicidade no plano da expressão 

estão abrigados sob a categoria de “sonoros”, e os demais, com ausência de uma 

arquitetação mais rigorosa com a sonoridade, chamaremos de “surdos”.  

 

3.2.5.1.1. Sonoros 

 

 São onze os poemas dessa categoria. Em termos de sonoridade, Chacal 

lança mão de quatro recursos: rima (interna ou externa), paranomásia, aliteração 

e assonância. Chamamos a atenção para a sonoridade, pois ela se constitui em 

uma ferramenta que contribui para lançar o ordinário ao extraordinário, quando, 

por exemplo, toma-se um tema/situação banal e se trabalha a sonoridade do 

texto. Vamos tratar de dois poemas “sonoros”. 

 O primeiro tem a sonoridade mais trabalhada em apenas uma parte de sua 

extensão, nos dois versos iniciais: “Amor puro”// nosso amor puro/ pulou o muro/ 

caiu na vida/ jamais seremos/ o par romântico/ que outrora fomos” (CHACAL, 

2007, p. 247). A sonoridade fica a cargo da assonância em “u” e a rima 

puro/muro. A palavra “puro”, contida no primeiro verso, significa aquilo que é 

formado somente por uma substância; no contexto de relação passional presente 

no poema, “nosso amor puro” toma o sentido de uma relação na qual somente os 

dois amantes fazem parte, é pura pela ausência de terceiros. O verso “pulou o 

muro” é uma atualização da expressão cristalizada “pular a cerca”. Como o sujeito 

lírico usa “nosso” em detrimento de “meu” ou “teu”, sugere que ambos tenham 

cometido adultério e “caído na vida”, outra expressão cristalizada, a qual tem uma 

significação mais extrema de “se prostituir” (vem de “mulher da vida”), que o 

contexto parece não autorizar, então é preferível ler “cair na vida” como “ter vários 

parceiros”. Nesse sentido, o “amor puro” deixa a pureza, ultrapassa o que o 

isolava e o mantinha nesse estado, “o muro”. Por conta dessa nova predileção 

libertina do casal, chega-se a impossibilidade de ser um “par romântico” (outra 

expressão cristalizada) como em outro tempo. 

 Vamos ao último: 
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Respeitável Público  
 
Apresento muy desabutinadamente 
Uns textículos que acabo de fazer: 
os meus... mexidos. 
(não repito esse número, a não ser 
a pedido do 14 Bis e seu aeroplano) (CHACAL, 2007, p. 239) 

 

 

 O texto se inicia com um título – que é também um vocativo para a 

mensagem que segue: o próprio poema – que se constitui em ready-made 

linguístico proveniente de espetáculos circenses. O vocativo chama o público para 

assistir a um número, no caso do poema, no entanto os espectadores são 

convocados a ler.  E, de fato, a leitura aqui é importante por conta da grafia da 

palavra “textículos”, que não se mostra com a vocalização, asseverando a 

ambiguidade com “testículos”. O primeiro verso traz um neologismo: 

“desabutinadamente”, que lembra as palavras esdrúxulas criadas por palhaços 

nas falas introdutórias de seus números, como “macarronicamente”, 

“estrambólico”, “estrogonoficamente”, etc. A palavra inventada por Chacal parte, 

como os exemplos que demos, de vocábulos existentes acrescidos de elementos 

morfológicos para a criação do léxico inusitado.  O autor explora a ambiguidade 

de algumas palavras, a primeira, já mencionada, “textículos”, a outra, “fazer”. O 

vocábulo textículos, com “x”, pequenos textos, é homófona de testículos, 

gôndolas, glândulas do sistema sexual masculino, órgão a que o vulgo atribui 

várias designações, como bolas, cocos e ovos. As outras palavras de duplo 

sentido são: “fazer” e “mexidos”. Aquela podemos ler como “escrever” os textos 

ou “preparar” os testículos, desta entendemos textos “reescritos” ou testículos 

(ovos) “mexidos”, no sentido de preparados para se comer. As reticências no 

terceiro verso realizam a função de ocultar e sugerir os ovos/testículos. Da leitura 

do poema resultam dois sentidos: o sujeito lírico apresenta seus pequenos textos, 

que acaba de fazer, estão “mexidos”, ou seja, passaram por processo de 

reescrita. O segundo sentido, autorizado pela vocalização do poema, seria: o eu 

lírico apresenta ao público seus “testículos” preparados como ovos mexidos, o 

que faria com que os versos finais se encaixassem com maior precisão.  
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3.2.5.1.2. Surdos 

 

 No território dos poemas “surdos”, que abarca treze poemas, Chacal não 

abandona a ludicidade, mas aqui ela é localizada somente no campo semântico, 

não mais fonético-semântico como nos textos “sonoros”. O primeiro texto trata 

dos preços altos no processo de edição dos livros: 

 

Estilo 
 
- aí... tem letra set tipo futura romântica vazada nº 65? 
- tem. 
- e quanto é? 
- Cr$& *¨%#@ ()... e caquerada 
- pode deixar. eu bato à mão mesmo. (CHACAL, 2007, p. 242) 

 

 

 O texto é um dos poucos do livro que contém uma cena com personagens. 

Configura-se em uma situação flash, um diálogo banal em linguagem corrente 

convertido em poesia. A comicidade da peça manifesta-se na forma pela qual 

Chacal grafou o preço da letra, como nos HQs quando uma personagem fala 

palavrões, logo o custo da letra é tão exorbitante que sua representação escrita 

seria como um palavrão. Por fim, o eu lírico, impossibilitado de adquirir a letra, 

decide bater a mão. A cena era parte do processo de quem tentava editar seus 

livros.  

 O texto seguinte é chulo e toca o grotesco: 

 

Melecas  
 
melecas, as tenho em várias cores e feitios.  
mas não estão à venda. durmo com elas.  
às vezes tiro uma e como. 
mas quando tem gente olhando, 
enrolo e jogo fora 
pra não ganhar fama de porco (CHACAL, 2007, p. 245). 

 

 

 O poema, embora curto e contenha uma personagem que age, não se 

configura em uma cena, mas na descrição da relação do sujeito com suas 

“melecas”; a ação não é específica de um momento, mas marca o hábito do 

sujeito. A comicidade já se manifesta desde o primeiro verso, no qual o sujeito 
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relata o absurdo de possuir melecas de todos os feitios e cores, e, logo em 

seguida, outro absurdo: é afirmado que elas não estão à venda, como se 

houvessem inúmeros interessados em comprá-las. O sujeito lírico quer manter 

uma boa apresentação pública, quando sozinho ele come melecas, mas, como se 

fosse um hábito de higiene nobre, diante de outras pessoas apenas as enrola e 

joga fora, assim, na concepção inocente dele, não será tachado como porco.  

 

3.2.5.2. Nariz aniz 

 

 Os poemas que compõem Nariz aniz (notemos a brincadeira com a escrita 

de “aniz” com z para se assemelhar a “nariz”, numa espécie de “rima visual”) 

podem ser divididos em três categorias: sérios, cenas, instantâneos. A obra 

contém vinte e três textos, dos quais dez são instantâneos, quatro sérios e nove 

cenas.   

 

3.2.5.2.1. Sérios 

 

 Os poemas que estamos chamando de sérios são aqueles que se afastam 

da dicção brincalhona dos poetas marginais. O tema tende à gravidade, no plano 

da expressão, o lúdico com a linguagem rareia. Vejamos um exemplar desta 

categoria: 

 

Outro papo 
 
vamos conversar, comunista meu cumpadre 
mesmo que não seja comunista, minha irmã. 
vamos conversar trocar ideias coisas vividas. 
figurinhas. 
vamos confessar nosso amor dividir 
nossa dor aumentar nosso prazer 
vamos conversar fracamente  
sobre todos os nossos pecados 
e sobre o vir a ser.  (CHACAL, 2007, p. 225) 

 

 

 O poema, em linguagem batida, faz um convite para um papo no qual as 

diferenças ideológicas sejam esquecidas. O tema da conversa seria “coisas 

vividas”, ou seja, o ordinário e não elucubrações teóricas. Aparecem em cena 
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duas expressões bastante corriqueiras: “trocar ideias” e “trocar figurinhas”, o que 

salienta ainda mais a ordinariedade desse papo – o próprio termo “papo”, em 

oposição à “discussão”, por exemplo, já guarda isso em si. Enfim, nos versos 

seguintes, listam-se os assuntos a serem tratados, notemos que apontam para a 

intimidade das experiências pessoais, somente a expressão “vir a ser” dá um tom 

mais “acadêmico” à matéria.  

 

3.2.5.2.2. Instantâneos  

 

 Os poemas instantâneos descendem da poesia de Oswald com seus textos 

curtos, “kodacados”. Em Nariz aniz, as peças instantâneas registram os flashes 

de cenas ou comentários rápidos. Têm, em geral, o bom humor de Chacal, 

gerado sobretudo pelo trabalho lúdico com as palavras. O primeiro poema que 

analisaremos se chama “Jogo”: 

 

o jogo que gosto 
que jogo tem gosto  
de semibreves  
 
meus pés dançam 
descansam e se mandam  
pelo mundo (CHACAL, 2007, p. 228) 

 

 

 O poema é bem humorado, com um lirismo leve forjado a partir de uma 

linguagem simples. Nos dois versos iniciais, o poeta brinca com as palavras “jogo” 

e “gosto” que possuem a mesma forma quando substantivos e verbos, 

diferenciando-se, entretanto, no plano sonoro no que diz respeito à abertura e ao 

fechamento da pronúncia do “o” na sílaba inicial. Primeiramente “gosto” é verbo e 

tem o “o” vocalizado como /ó/, em seguida é substantivo e o “o” se torna /o/. O 

vocábulo “jogo” se comporta da mesma maneira, quando substantivo (no primeiro 

verso), o “o” da sílaba inicial se realiza como /o/ e quando verbo, /ó/. Há, em 

seguida, uma expressão figurada, “gosto de semibreves” (figura rítmica de maior 

duração na notação musical), de estrutura corriqueira. É bastante comum a 

sinestesia com o substantivo “gosto” relacionado a elementos não gustativos. A 

última estrofe nos revela que o jogo gostoso do sujeito lírico é a dança. Notemos 

que essa informação se apresenta a nós a partir de uma metonímia, “meus pés 
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dançam”. Em seguida, tendo o mesmo sujeito, “meus pés”, existem mais dois 

verbos constituindo-se em mais duas metonímias: “descansam” e “se mandam”.  

 O próximo poema se chama “Ontem”: 

 

ontem hoje amanhã e sempre 
a mesma coisa 
às vezes varea 
às vezes rarea 
vaza enche esvazia 
depende do dia (CHACAL, 2007, p. 233) 

 

  

 O verso inicial se constitui em expressão usual da língua, um ready-made. 

Há ainda do campo da linguagem informal duas palavras grafadas com faltas 

contra a ortografia oficial: varea e rarea. No que tange à sonoridade, destacamos 

a rima “varea/rarea”, “esvazia/dia”, e a aliteração em “d” no último verso. O poema 

fala de algo que não podemos identificar, que é “sempre a mesma coisa”, portanto 

pensamos que o objeto do texto é estático. Contudo, a constante desse objeto é a 

variação, está aqui a “sacada” do poema.  

 

3.2.5.2.3. Cena 

 

 O que estamos chamando de poemas da categoria “cena” constitui-se em 

peças maiores que um flash, geralmente, traçadas por uma narrativa poética e 

carregadas de ludicidade com a linguagem. Vejamos:  

 

Relembrando o catupiry 
 
de arembepe 
a guarapari 
rolou redondo 
rolou risonho 
como um queijo catupiry 
 
nas aldeias 
pescando siri 
sorriu cheiroso 
sorriu cremoso 
como um queijo catupiry (CHACAL, 2007, p. 222) 
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 O poema é envolto em uma banalidade tanto no tema quanto na forma. A 

estrutura se funda na repetição. A maior diferença estrutural entre uma estrofe e 

outra se dá nos dois primeiros versos de cada uma. Na primeira, os versos um e 

dois tratam de uma localização geográfica (“de arambepe/ a guarapari”), já na 

segunda estrofe, apenas o primeiro verso contém uma localização (“nas aldeias”). 

Em cada estrofe, o terceiro e quarto versos constituem-se de um verbo que se 

repete e de um adjetivo assumindo a função adverbial. O derradeiro verso é o 

mesmo em ambas estrofes. Em termos de construção, o que se destaca é a 

ligação dos advérbios aos verbos, formando imagens que colocam levemente a 

banalidade do poema em suspensão. No que tange ainda aos verbos, “rolar” está 

aqui com o sentido de “acontecer”, o que vai ao encontro do uso informal do 

vocábulo, muito comum entre os jovens. Dessa forma, “rolar” somado aos dois 

advérbios (risonho e gostoso) se refere no poema a uma situação que se deu de 

forma agradável. Já o verbo “sorrir” designa uma ação realizada por uma pessoa. 

Assim, o queijo catupiry é comparado em cada estrofe a um elemento diferente: 

na primeira a um acontecimento e na segunda, ao sorriso de alguém. 

Destacamos, por fim, a interessante dessublimaçao da poesia, pelas imagens 

quase vulgares instauradas pelas comparações com o queijo.  

 O último texto dessa categoria de que vamos tratar descreve a ordinária 

cena de acender um cigarro com fósforo: 

 

À fiat lux  
 
- você tem fogo? 
faz-se luz em teu cérebro. sabe por hábito 
que existe uma caixa de fósforos no bolso. 
você risca o palito e acende um cigarro.  
agora o processo inverso e a caixa está  
novamente no bolso. uma caixinha tão linda 
marca olho pinheiro ou beija flor. 
- falou (CHACAL, 2007, p. 230). 

 

 

 O primeiro elemento a se destacar é o título do poema, fiat lux. A 

expressão latina, ordem de Deus à escuridão na cosmogonia, está estampada, 

em um ato bem humorado, em caixas de fósforo de várias marcas. O texto se 

inicia com uma fala que dispara a reflexão do sujeito lírico, enquanto reflete 

vemos o poema ser talhado. Um interlocutor pergunta ao outro se ele tem fogo. 
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Em seguida, a expressão latina é traduzida para indicar o processamento cerebral 

decorrido da questão colocada. Narra-se o banal percurso da caixa de fósforos do 

bolso ao cigarro aceso e, daí, a volta. Segue-se o elogio às caixinhas com citação 

de três marcas de fósforo. O sujeito que tem o cigarro aceso agradece, já se 

despedindo ao mesmo tempo, com uma expressão corrente na linguagem 

informal das ruas: “falou”. Nesse poema o contato entre vida e arte é intenso, o 

que faz com que ele se aproxime das performances de Tom Marioni, Bonnie 

Sherk e das coreografias da Judson e de Cunninghan.  

 

3.2.5.3. Boca Roxa 

 

 A trilogia Cara a cores se encerra com Boca roxa. O melhor de Chacal é, 

sem dúvida, a falta de seriedade, a piada, a “curtição”, geralmente expresso em 

poemas curtos. Quando o poeta envereda pela seriedade, os textos tomam uma 

gravidade que soa falsa, tornam-se mais longos e perdem a densidade lírica. Da 

trilogia, Boca roxa é o livro em que o ordinário marca presença de forma mais 

patente. Classificamos os vinte e três textos aqui em duas categorias: 

“instantâneos” e “cenas”. 

 

3.2.5.3.1. Instantâneos 

 

 Esse tipo abarca dezoito poemas. Suas características são as mesmas já 

mostradas na obra precedente, o que se diferencia, como já dizemos, é a 

presença mais intensa do ordinário. Vamos tratar de três peças: 

 

No correio 
 
no correio vai o envelope 
no envelope vai a carta 
na carta vai meu pesar 
pela morte da tua tia (CHACAL, 2007, p. 201) 

 

Na rodoviária Novo Rio 
 
bar farmácia café 
bebedouro W. C. 
nesse aglomerado eterno 
passageiro (CHACAL, 2007, 203) 
 
É proibido pisar na grama 
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o jeito é deitar e rolar (CHACAL, 2007, 214) 

 

 

O primeiro texto inicia-se com uma sequência progressiva tratando de uma 

carta, gerando expectativa no leitor para, no fim, frustrar totalmente essa 

expectativa. O leitor espera uma surpresa, uma revelação ou um desfecho lírico, 

mas o que encontra é uma afirmação sem graça que, estranhamente, dá a graça 

ao poema. “Na rodoviária Novo Rio”, os dois versos iniciais se limitam a um 

apanhado de alguns lugares contidos na rodoviária. A impressão é que o sujeito 

lírico passeia os olhos por ela, e nós acompanhamos pelo apanhado. A “sacada” 

se mostra no jogo entre as palavras “eterno” e “passageiro”. Na rodoviária há uma 

aglomeração eterna, mas os indivíduos que a constituem são passageiros no 

sentido de “aqueles que passam” e de “pessoas que viajam‟. No último poema, 

Chacal lança mão de um aviso público reproduzido aos milhares, um verdadeiro 

ready-made, e o desestabiliza pela ironia. Observemos que a alternativa 

apresentada à interdição de pisar na grama é também constituída por um ready-

made, “deitar e rolar”. O produto é um dos textos mais criativos do poeta. É 

preciso seguir estritamente as leis (seria uma crítica à falta de perdão por parte 

dos ditadores?): se se precisa atravessar a grama, mas não se pode pisá-la, resta 

ao sujeito empreender a travessia deitado e rolando.  

 

3.2.5.3.2. Cena 

 

 Dos quatro textos dessa categoria destaca-se “Vida de artista”:  

 

sempre deixei as barbas de molho 
porque barbeiro nenhum me ensinou  
como manejar o fio da navalha 
 
sempre tive uma pulga atrás da orelha 
porque nenhum otorrino me disse 
como se fala aos ouvidos das pessoas  
 
sou um cara grilado 
um péssimo marido 
nove anos de poesia  
me renderam apenas 
um circo de pulgas  
e as barbas mais límpidas da Turquia (CHACAL, 2007, p. 208).  
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 O poema se sustenta por meio de expressões cristalizadas, sendo o título 

já uma expressão bastante usual. As duas primeiras estrofes se estruturam da 

mesma forma. É apresentado um ready-made linguístico (verso um) e em seguida 

um “porque” abre a explicação irônica para elucidar os motivos pelos quais o 

sujeito lírico se encontra no estado expresso pelos ready-mades. Esses motivos 

são ligados à falta de conhecimento das “técnicas” de um dado profissional. 

Nesse processo, os versos dois se iniciam com o mencionado “porque”, contêm a 

palavra “nenhum” relacionada a um profissional e se fecha com um verbo. O 

terceiro verso se inicia com “como” indicando uma “técnica” da profissão citada no 

verso anterior. Na última estrofe o lamento do sujeito pelas mazelas geradas sob 

si mesmo por conta da condição de poeta. E aqui há um dado biográfico, em 

1979, ano do lançamento do livro, Chacal faz nove anos de poesia. Para fechar, o 

sujeito lírico se auto-ironiza, arrolando as “benesses” reunidas ao longo dos anos 

de poeta.   

 

3.3. Síntese: do ordinário ao extraordinário em Chacal 

 

 Chacal, como geralmente o fazem os poetas marginais, vai lançar mão de 

uma linguagem simples, plena de informalidade e expressões corriqueiras, que 

chamamos de ready-mades linguísticos. Assim, não vemos figurar em sua poética 

um vocabulário preciosista, de difícil acesso, constata-se lá a presença da 

linguagem “errada do povo”, da “ contribuição milionária de todos os erros”. Os 

ready-mades, abundantes, ora aparecem com sentidos renovados, ora não. O 

fundamental é que esse material ordinário, extraordinariamente agregado à 

poesia, tem o intuito maior de realizar a aproximação entre arte e vida, como já 

vinham fazendo artistas de diversos campos e poetas.  

 Em Chacal, as semelhanças com a colagem estão na recolha de materiais 

ordinários e no uso do fragmentário. O poeta faz entrar no reino da poesia, ainda 

sagrado para muitos, a linguagem do dia-a-dia, da oralidade e dos camaradas da 

rua da mesma forma que os coladores trouxeram para o campo das artes 

plásticas os recortes de produtos gráficos. Chacal, por meio de uma técnica, 

trabalha com essa linguagem ordinária e alça o produto final, o poema, ao 

extraordinário artístico. Outra familiaridade do poeta com a colagem está na lida 
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com a fragmentação. Muitos poemas de Chacal são recortes de pequenos 

instantes, flashes da realidade que soam como fragmentos dela extraídos.  

 Em se tratando de elevar o ordinário ao extraordinário, o mestre é 

Duchamp, com ele a poética de Chacal tem grandes afinidades. O item mais 

sintomático disso é a já citada presença de ready-mades linguísticos. O poeta, em 

sua empreitada de captar o cotidiano, busca aquilo que está “na boca do povo”. 

Se a poesia antes prezava a inventividade extrema com a linguagem, a fértil 

presença de ready-mades em seu bojo fez com que essa premissa fosse sendo 

questionada e relativizada. O mesmo se deu com Duchamp, ao realizar dentro da 

arte questionamento semelhante com a introdução de produtos fabricados e 

tomados como artísticos. Chacal, além dos ready-mades linguísticos tornados 

arte, lança mão de gêneros textuais utilitários para esvaziá-los de sua praticidade, 

inserindo-os no território da inutilidade estética.  

 O parente mais próximo de Chacal é, entretanto, Oswald de Andrade. 

Como afirma o marginal, a leitura do modernista foi para ele fundamental para 

acirrar o interesse pela poesia, há aí, portanto, ao contrário do que ocorre com os 

outros artistas e linguagens que tratamos, uma influência direta. A síntese dos 

poemas kodacados, que fixam em linguagem poética pequenos instantes da vida, 

com duração de um flash, está presente ao longo de todo o corpus da obra de 

Chacal que abordamos aqui. Vem do mestre modernista também o gosto pelo 

cômico que produziu tanto poemas-piada como peças que, embora não sejam 

parte dessa categoria poética, são carregadas de comicidade, conseguida 

sobretudo pela ironia. 

 A banalidade de situações retratadas em vários poemas de Chacal vai 

aproximá-lo de muitos outros artistas. Rememoremos as ações cotidianas, não 

estéticas, colocadas em cena nas coreografias do Judson e de Cunninghan e nas 

performances estudadas. Retomemos os procedimentos de Russolo e Cage ao 

abrirem os ouvidos aos ruídos da vida ordinária e os trabalhar de forma que 

adquirissem o estatuto de arte, assim o poeta faz com a linguagem e as situações 

correntes. Agencia essa linguagem captada lá e cá e a coloca como plano de 

expressão de acontecimentos e ideias banais, fazendo, assim, forma e conteúdo 

se coincidirem no que tange ao ordinário.  

 Essa presença do comum em Chacal é sintomática de sua verve anti-

poética. O poeta, em detrimento dos procedimentos e materiais da lírica canônica, 
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vai se filiar a uma via alternativa (o que denuncia também sua relação com a 

contracultura) da lírica. Troca os rebuscamentos retóricos por uma linguagem 

mais próxima daquela empregada nas relações ordinárias. Enfim, faz uma poesia 

que lança os signos para fora de si, facilitando a compreensão para atingir o leitor.  

A poética de Chacal, entretanto, não se prende à crueza da linguagem 

literal. Numerosos textos terão o trabalho com a ludicidade como uma das marcas 

centrais, trazendo a atenção para a forma, mas de maneira leve a permitir que os 

signos ainda marchem em direção centrífuga. O lúdico no poeta se manifesta 

tanto no campo do sentido quanto no da forma. Jogos com a semântica das 

palavras e expressões lingüísticas são comuns. A sonoridade é marcada por 

rimas externas e internas, aliterações, assonâncias e paranomásias. O poeta, 

quanto intenciona, se mostra uma verdadeira criança com seus brinquedos 

favoritos: as palavras.  

 Com o que vimos, podemos classificar Chacal, sem prendê-lo somente a 

isso, como um poeta do ordinário. Através de vários mecanismos ele se vale da 

matéria ordinária, seja no plano da expressão, seja no do conteúdo. Essa relação 

com o comum se dá, sobretudo, e com sucesso, para aproximar a arte da vida, 

como também o fazem vários artistas espalhados dentre os quais aqueles que 

abordamos aqui.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho foi possível notar que um grupo de artistas de 

várias linguagens e lugares tentou empreender, marcadamente desde Baudelaire, 

e de maneira mais patente após as vanguardas europeias, a aproximação entre 

arte e vida. O campo artístico era demasiadamente apartado da vida corrente, os 

artistas habitavam suas torres altas, longe da movimentação das turbas. Por meio 

de numerosos procedimentos, a ordinariedade foi adentrando o campo artístico e 

expandindo-lhe as bordas. Instaura-se nisso uma movimentação que Cohen 

(2003) vai chamar de live art, arte viva e ao vivo, prezando o cotidiano e o 

espontâneo em detrimento do elaborado. Por via de um “espírito de época” e pela 

influência direta de Oswald de Andrade, os poetas marginais vão se imbuir dos 

parâmetros centrais dessa movimentação, construindo uma poesia que se quer 

próxima da vida corrente. Estudamos dois dos nomes mais importantes dentre os 

marginais: Chacal e Charles Peixoto. Cada qual possui suas peculiaridades, há, 

contudo, como principal ponto de contato o trabalho em torno do ordinário, tanto 

no que tange ao conteúdo quanto à forma.  

 É importante e inaugural a posição de Baudelaire em “A perda da auréola” 

e em “O albatroz” no que concerne a uma visão menos elitizada do poeta em 

geral, o que terá suas ressonâncias nos autores que tratamos. Baudelaire louva o 

poeta sem auréola, que anda entre o povo e, em outro lugar, ousa chamar o leitor 

de “meu semelhante”. Charles e Chacal, do processo de facção de seus primeiros 

livros mimeografados, da venda de mão em mão e de suas próprias poéticas 

mostram a pouca distância entre o poeta e a vida corrente. Isso é 

demasiadamente sintomático, por exemplo, no título do primeiro livro de Chacal, 

Muito prazer, Ricardo, um convite direto ao leitor para um bate-papo. Charles, 

como em “O albatroz”, apresenta em vários poemas um poeta rebaixado, vivendo 

ao rés do chão, submisso e indefeso diante das circunstâncias adversas da vida.  

 Da colagem, Chacal e Charles mantêm o contato pelo uso de materiais 

ordinários em suas obras e através da fragmentação. Os coladores usam os 

produtos gráficos reproduzidos em larga escala, considerados vulgares para a 

arte até então. Os dois poetas deixam entrar na poesia duas categorias de 

matérias “vulgares”: por um lado, a linguagem informal prenhe de traços da 

oralidade com seus clichês e, por outro lado, assuntos banais, sem brilho, 
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indignos da arte. Essa linguagem é selecionada e agenciada na formação da 

obra, que expressa quase sempre uma temática ligada às situações comuns do 

cotidiano. Além disso, um grande número de seus poemas, como se constituem 

em flashes (pequenos instantes captados de uma realidade maior), terminam por 

configurarem em fragmentos, à guisa das colagens. Mais que Chacal, Charles se 

vale da fragmentação para dotar seus poemas de lacunas de impossível 

preenchimento certeiro, aumentando assim sua carga de polissemia.  

Oswald de Andrade se constitui em influência fundamental para os poetas 

marginais em geral e, especificamente, para Charles e Chacal. Já era possível ver 

no modernista a síntese, a captação de instante em poemas “kodacados”, a 

narrativa mínima, o trabalho com o recorte e a colagem, a verve antipoemática, o 

humor (presente mais em Chacal), o uso da linguagem informal e a presença do 

ordinário. 

Enquanto Duchamp elegia como arte produtos industrializados e com 

finalidades bastante pragmáticas, os marginais, em processo paralelo, fazia entrar 

na poesia os clichês e assuntos tão banais que não eram considerados “poéticos” 

anteriormente. Uma das características fundamentais da poesia é a inventividade 

com a língua, como era nas artes plásticas ponto fulcral a habilidade do artista no 

corpo-a-corpo com os materiais na busca da construção do Belo. Primeiro 

Duchamp, em seu campo de atuação, desestabiliza isso com a introdução no 

mundo das artes de objetos fabricados, não feitos pelo artista; depois, vemos 

processo semelhante ocorrer com os marginais, fazem figurar na poesia clichês, 

formas já prontas, sem inventividade. Em Charles e Chacal, como também na 

poesia marginal em geral, observamos duas formas de uso dos ready-mades 

linguísticos. Na primeira, mais próxima de Duchamp, o poeta se limita a coletar os 

jargões e os colar no poema. Na segunda, os ready-mades têm seu sentido 

renovado por alterações em sua estrutura morfossintática ou somente na 

semântica por meio de operações contextuais. Nos dois casos existe uma 

diferença básica com Duchamp, o artista plástico afirmava escolher seus ready-

mades na pura anestesia sensorial, ao acaso, já na poesia essa escolha não é 

aleatória, pois o clichê precisa se conjugar a outros elementos linguísticos para 

gerar sentidos coerentes. No que tange ainda à inserção na arte de elementos 

“não artísticos”, há nos marginais poemas de banalidade tão extrema que integrá-

los à poesia se assemelha ao processo de elevação de produtos industrializados 
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ao campo estético. A diferença se mostra no fato de que os poetas marginais, ao 

colocar a ordinariedade da vida em relevo, nos faz ver elementos “inusitados” que 

antes não notávamos por julgar o corriqueiro totalmente conhecido por nós. Isso 

não ocorre em Duchamp, pois o artista não visava pôr em relevo as 

características imanentes dos ready-mades, mas instaurar questionamentos no 

interior da arte pela via do gesto de proposição mesma de objetos fabricados 

como obras de arte.  

Cage e Russolo, embora cada qual em uma época e seguindo dados 

objetivos, têm em sua música como ponto de contato a atenção dada às 

sonoridades consideradas sem valor estético e até inversas demais ao campo 

musical. Ambos usam técnicas para orquestrar sons ordinários, tornando-os 

extraordinariamente musicais e estreitando as relações entre vida e arte. Os 

poetas que estudamos e também a poesia marginal, como já dito, se abrem ao 

cotidiano mais banal. No caso da poética de Charles, a técnica usada para 

plasmar o cotidiano é mínima, muitas vezes reduzindo-se à versificação, tendo, 

portanto, uma linguagem crua, com pouca presença de recursos da lírica 

canônica. Chacal, por outro lado, lança mão de uma maior quantidade de 

recursos para trabalhar a linguagem de seus poemas. A verve lúdica do poeta 

exige, por exemplo, técnicas de elaboração sonora do verso, como rimas, 

assonâncias e aliterações. Ainda podemos traçar outro paralelo entre os músicos 

supracitados e os poetas marginais no que tange ao voltar os ouvidos para as 

sonoridades cotidianas: os músicos se voltam para os ruídos e os poetas para a 

linguagem corrente.  

A introdução de ações banais na poesia ainda vai se ligar à performance 

art, à dança e ao happening  com artistas como Ton Marioni, Bonnie Sherk, os 

coreógrafos do Judson Dance Theater, Merce Cunninghan, etc. Esses artistas 

têm a característica, cada um a seu modo, de introduzir ações não estéticas em 

suas obras artísticas, isso faz com que essas ações se tornem, por meio de um 

ato antiartístico, elementos constituintes de uma obra de arte. O mesmo, como já 

assinalado, ocorre com os marginais, deixam adentrar em sua poética cenas e 

linguagem “não-elaboradas”, parece que colhidas no cotidiano mais banal.  

Acreditamos que conseguimos, por via da relação com várias formas de 

arte, contribuir com as possibilidades de leitura, de forma genérica, da geração 

marginal e, com maior centralidade, das poéticas de Charles Peixoto e Chacal. 



134 
 

 
 

Com isso pudemos também mostrar as ressonâncias de um espírito de época na 

poesia marginal, sendo o epicentro dessa ressonância, vários procedimentos que 

lançam mão da matéria ordinária da vida corrente para a elevar ao campo da arte, 

ou seja, ao extraordinário.  
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ANEXO – FIGURAS 

 
 
 

 

Figura 1- Natureza morta em palha de cadeira por Pablo Picasso (1912) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 2 – Roda de Bicicleta, por Marcel Duchamp 
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Botle-rack, por Marcel Duchamp (1914) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Orquestra das máquinas de Russolo 
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Figura 5 – Presente por Man Ray 
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