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RESUMO
No contexto das produções poéticas da modernidade e da pós-modernidade (HUTCHEON,
1999), este trabalho, a partir da noção de nomadismo (DELEUZE, 2012), conjuntamente com a
noção de escritura do filósofo Derrida (2009), tem como escopo estudar no romance Harmada
(1993), do artista João Gilberto Noll, o aspecto da escritura nômade nolliana e do tédio no
sentido da desconstrução do modelo romanesco. A narrativa em foco instaura uma ficção em
trânsito promovida pelos nomadismos da escritura do narrador errante que, na constituição da
obra, vai se destecendo ao desenrolar da linguagem, numa trama que invade o corpo dos
personagens repletos de tédio e estrangeiros de si mesmos, moventes nas espacialidades
fragmentadas e fluídas do narrar. Nessa perspectiva, a pesquisa circunscreve-se com
fundamentação teórico-metodológica nas discussões pós-estruturalistas, em relação às
considerações em torno da estética literária e concernentes aos pensadores-teóricos-críticos:
Derrida (2009), Deleuze (1995), Foucault (1996; 2001), Barthes (1977), Svendsen (2006).
Neste horizonte de compreensão crítica, a escritura nomádica de Harmada entrelaça-se em três
movimentos: primeiro, na linguagem do autor; segundo, nos personagens, levando o narradorprotagonista, sem nome, a viver contundentes crises e dolorosas ambiguidades existenciais,
colocadas através da metáfora do artista fracassado sob o signo da ―falta‖, enquanto busca de
outros modos artísticos possíveis do ser e do estar no mundo; e, por último, a instância de
leitura nômade como efeito de presentificação (GUMBRECHT, 2010) para uma
experimentação do leitor. Por fim, nosso trabalho aborda a relação entre a escritura nomádica e
a experiência do tédio como potências estratégicas do fazer literatura nas artes de Noll.
Palavras-chave: João Gilberto Noll. Harmada. Escritura. Tédio. Nomadismo.

ABSTRACT
In the context of poetic productions of modernity and postmodernity (Hutcheon, 1999), this
paper, from the concept of nomadism (Deleuze, 2012), together with the philosopher Derrida's
notion of writing (2009), has the objective to study Harmada the novel (1993), written by artist
Joao Gilberto Noll, the aspect of Nolliana nomadic scripture and boredom towards
deconstruction of the Romanesque style. The narrative focus on introducing a transit fiction,
promoted by nomadisms scripture of the wandering narrator who, in the work constitution, will
the conduct of language, a plot that invades the body of the characters full of boredom and
foreigners themselves, moving in fragmented and fluid spatiality of narrating. In this
perspective, the research is limited with theoretical and methodological foundation in
poststructuralist discussions in relation to considerations of literary aesthetics and concerning
the thinkers-teóricos- critics: Derrida (2009), Deleuze (1995), Foucault (1996, 2001), Barthes
(1977), Svendsen (2006). Against the background of critical understanding, the nomadic
writing Harmada interlace in three stages: first, in the author's language; Second, the characters,
the narrator-protagonist leading, unnamed, living overwhelming crises and painful existential
ambiguity, placed through the artist's metaphor failed under the sign of "missing" while
searching for other possible artistic ways of being in the world; and, finally, the nomadic
reading instance as presentification effect (GUMBRECHT, 2010) for a reader experimentation.
Finally, our work addresses the relationship between the nomadic scripture and the experience
of boredom as a strategic power in the literature do Noll gear.
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1. INTRODUÇÃO: JOÃO GILBERTO NOLL, NÔMADE?
Quase todos os homens vivem inconscientemente no
tédio. O tédio é o fundo da vida, foi o tédio que
inventou os jogos, as distracções, os romances e o amor.
Miguel de Unamuno
Vomitar este tédio sobre a cidade.
Carlos Drummond
Pra poesia que a gente nem vive/ Transformar o tédio
em melodia/... /E algum veneno antimonotonia
Cazuza

As epígrafes supracitadas apontam-nos uma articulação para pensarmos nas vozes
tecidas nos romances de João Gilberto Noll, através da ação rebelde de ―vomitar‖ do artista e
do ato de melodiar o tédio contra o veneno de viver. Nestes espaços intervalares, inscreve-se
Noll em um trânsito que o coloca no campo de potências de criação, inventando a
antimonotonia com o seu pensamento literário nômade através da escritura potencializada
pelo tédio.
João Gilberto Noll é um escritor gaúcho, nascido em 1946, na cidade de Porto Alegre,
lançou seu primeiro livro de contos O Cego e a Dançarina em 1980, recebendo vários
prêmios como o Jabuti (1981, 1994, 1997, 2004 e 2005) da Câmara Brasileira do Livro.
Além de contista, expande sua escrita por romances. Atualmente, é considerado pela crítica
como um dos expoentes da safra de escritores contemporâneos que merece destaque pela sua
escrita avassaladora instaurada no horizonte dos escritos que tematizam questões relativas à
condição humana. Com 65 anos de idade, já publicou 16 livros: 12 romances, 3 de contos e 1
sendo a reunião de romances e contos. Em 1967, entra na Escola de Letras da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Dois anos depois, deixa o Curso de Letras e
muda-se para o Rio de Janeiro, onde começa o seu trabalho de jornalista nos períodicos Folha
da Manhã e no Última Hora.
Noll, na tessitura de sua obra como poéticas de experimentações, permite pensarmos
este nosso trabalho operando conjuntamente com três categorias teóricas: a noção de
nomadismo, a noção de escritura e a categoria temática tédio.
Quanto ao nomadismo, trabalharemos esta categoria a partir do capítulo ou ―platô‖ do
livro Mil Platôs (1995), conforme as considerações de Deleuze e Guattari no ensaio intitulado
―Tratado de Nomadologia: a máquina de guerra‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Em 1973,
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Deleuze (2006, p. 328) escreve sobre Nietzsche no texto ―Pensamento Nômade‖ apresentando
as primeiras ideias sobre nomadismo, afirmando que

o nômade não é forçosamente alguém que se movimenta: existem viagens num
mesmo lugar, viagens em intensidade, e mesmo historicamente os nômades não são
aqueles que se mudam à maneira dos migrantes; ao contrário, são aqueles que não
mudam, e põem-se a nomadizar para permanecerem no mesmo lugar, escapando dos
códigos. Sabe-se bem que o problema revolucionário, hoje, é o de encontrar uma
unidade das lutas pontuais sem recair na organização despótica e burocrática do
partido ou do aparelho de Estado, uma unidade nomádica em relação com o Fora,
que não reproduzisse a unidade despótica interna. Eis talvez o que é mais profundo
em Nietzsche [...]: ter feito do pensamento uma máquina de guerra, ter feito do
pensamento uma potência nômade. E mesmo se a viagem for imóvel, mesmo se for
feita num mesmo lugar, imperceptível, inesperada, subterrânea, devemos perguntar
quais são nossos nômades de hoje, que são realmente nossos nietzscheanos?

Esta pergunta provoca nesta dissertação o estudo sobre o nomadismo armado por Noll,
relacionando arte literária e a noção deleuzeana para interrogar o texto literário por outra
perspectiva do pensamento da diferença e/ou da escritura e a diferença nas discussões
empreendidas por Jacques Derrida (2009).
Já a noção de escritura é trabalhada por Derrida (2009) em seu livro A Escritura e a
Diferença, onde opera a desconstrução da tradição do logocentrismo, realizada ao longo da
história da metafísica ocidental, colocando de volta aquilo que fora excluído: a problemática
da escritura. Esta se apresenta de vários modos para ser compreendida pelos críticos. Nesta
dissertação, entendemos essa escritura no espaço da arte literária como uma rede aberta e
complexa de traços diferenciais, mostrando como ela apresenta-se em Harmada.
Com a noção ou quase-conceito de escritura, Derrida não necessariamente mostra o
que significa o texto, mas como o texto adquire determinados significados, revelando como a
escritura que desconstrói os discursos dicotômicos (interno-externo, bem-mal, inocênciacorrupção,

autenticidade-artifício,

fala-escuta,

presença-ausência,

essencial-contigente,

primário-auxiliar, ativo-passivo, etc), mostra-nos que a escritura é um continuum, é um
movimento da diferença, isto é, uma cena na qual os sistemas complexos em todos os seus
níveis aparecem constituindo-a, provocando, assim, ampliação dos quadros de referências, a
desestabilização dos sistemas rígidos de oposições que moldam e limitam nossa compreensão
de mundo.
Em Gramatologia (2006, p. 19), Derrida escreve que ―Já há algum tempo, com efeito,
aqui e ali, por um gesto e por motivos profundamente necessários...diz-se que ‗linguagem‘ por
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ação, movimento, pensamento, reflexão, consciência, inconsciência, experiência, afetividade
etc. Agora, tendemos a dizer ‗escritura‘ para tudo isso e mais‖ e, também, afirma que

Tudo o que funciona como metáfora nestes discursos sobre a escritura confirma o
privilégio do logos e funda o sentido ―próprio‖ dado então à escritura: signo
significante de um significante e significante ele mesmo de uma verdade eterna,
eternamente pensada e dita na proximidade de um logos presente. O paradoxo a que
devemos estar atentos é então o seguinte: a escritura natural e universal, a escritura
inteligível e intemporal recebe este nome por metáfora. A escritura sensível, finita,
etc., é designada como escritura no sentido próprio; ela é então pensada do lado da
cultua, da técnica e do artifício: procedimento humano, astúcia de um ser encarnado
por acidente ou de uma criatura finita. É claro que esta metáfora permanece
enigmática e remete a um sentido ―próprio‖ da escritura como primeira metáfora.
Este sentido ―próprio‖ é ainda impensado pelos detentores deste discurso. Não se
trataria, portanto, de inverter o sentido próprio e o sentido figurado, mas de
determinar o sentido ―próprio‖ da escritura como a metaforicidade mesma. (Derrida,
2006, p. 18)

A conceituação de escritura1 por Derrida, especificamente, denota um meio apropriado
de descrever o processo fundamental de funcionamento dos sistemas tradicionais (logo e
fonocêntrico). A escritura, no sentido cotidiano, seria uma inscrição na superfície (por
exemplo, na tela do computador), funcionando não de modo passivo, mas uma inscrição
violenta, isto é, escritura que diferencia violentamente, que gera as diferenças que são
constitutivas de sistemas complexos, não é, por analogia, com a escritura no sentido comum
do termo, um resíduo tangível ou visível, não é uma ―escrita‖ estática. Pelo contrário, é um
processo, um movimento que institui diferença enquanto, ao mesmo tempo, a mantém em
reserva, retardando sua apresentação ou operação. Derrida usa o termo différrance para
descrever esse processo, o qual ele frequentemente refere como movimento de diferença.
Em relação à categoria temática tédio em nosso trabalho de dissertação segue as
considerações ensaísticas do filósofo Lars Svendsen, segundo as discussões empreendidas no
livro Filosofia do tédio (2006). Vale ressaltar que Svendsen reflete sobre o tédio atravessando
várias áreas do conhecimento (filosofia, literatura, psicologia, cultura popular) confrontando
opiniões, de tal modo que desenvolve um tópico chamado ―Tipologias do tédio‖ de acordo
com o texto de Milan Kundera, o qual fala sobre ―(...) o tédio passivo, como quando alguém
1

Diante disso, é necessário esclarecer duas questões em torno da escritura em Derrida. Primeiramente, a
escritura não pode ser compreendida como um tipo particular e derivado de linguagem, ou seja, não é a
linguagem escrita como fixação da linguagem falada e nem muito menos ocupa uma posição de subordinada,
assim como, também, não ocupa um lugar privilegiado na articulação fala e escrita. Em Segundo, Derrida a
priori não pressupõe que haja um conceito mais original ou mais autêntico de escritura. Nessa perspectiva,
podemos pensar que a questão derridiana da escritura não se limita a inverter binarismos tradicionais, nem se
guia por uma lógica de fundo como se o pensamento derridiano partisse da gênese de que aquilo que
normalmente entendemos por escritura não passa de um conceito superficial que esconderia algo mais originário.
Desta forma, segundo Derrida, a escritura permanece na sua posição de significante do significante.
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boceja, sem interesse; o tédio ativo, como quando alguém se dedica a um hobby; e o tédio
rebelde, como quando alguém – digamos um jovem – quebra vitrines de lojas‖ (SVENDSEN,
2006). Para Svendsen, essa tipologia de Kundera não o ajuda muito, pois não se distinguem de
modo qualitativo as várias formas de tédio. Por isso, prefere a tipologia de Martin
Doehlemann (2006, p. 44) já que esta apresenta quatro tipos de tédio:

o tédio situacional, que sentimos ao esperar alguém, ao ouvir uma conferência ou
ao tomar o trem; o tédio da saciedade, quando obtemos demais da mesma coisa e
tudo se torna banal; o tédio existencial, em que a alma está sem conteúdo e o mundo
em ponto morto; e o tédio criativo, que é caracterizado menos por seu conteúdo que
por seu resultado: sentimo-nos forçado a fazer algo de novo (Grifo nosso).

E, por último, apresenta a distinção do escritor Flaubert entre o ―tédio comum‖ (ennui
commun) e o ―tédio moderno‖ (ennui moderne), que também correspondem à distinção entre
tédio situacional e existencial. Diante disso, ressaltamos que também essas distinções
encontramos no romance Harmada, embora Noll extrapole as definições com seu estilo
próprio de tecer seu tédio armado para os leitores.
Estabelecemos, portanto, essa discussão acima mencionada sobre o romance Harmada
(1993), obra que se insere nas colocações do campo de multiplicidades das produções e
experimentações contemporâneas, de modo que se instala uma escritura constituidora da
poética da diversidade, onde nos deparamos, ao mesmo tempo, com aquilo que está entre o
que é visível e invisível, e aquilo que se situa entre o lido e o não lido, revelando uma poética
mista.
A poética de Noll permite experimentações de linguagem que, no romance Harmada,
conseguimos perceber através de um mundo imperfeito onde sua narrativa nos conduz a uma
destruição da lógica do sentido2 simbólico, arremessando-nos para fora de tudo que é fixado
pela ordem, pois não há no seu texto uma promessa de se chegar a algum lugar; embora,
paradoxalmente, saibamos que o narrador chega à capital do país, Harmada.
A ―chegada‖ ocorre de modo estranho, numa cena na qual um garoto conduz pela mão
o personagem principal até a porta do suposto fundador da capital e, em seguida, a narrativa é
suspensa, marca de Noll em seus escritos, que é de colocar o leitor em situação lacunar. Em
outras palavras, pode-se afirmar que são essas lacunas ou indeterminações que desestabilizam
a escrita rígida na direção de uma escritura nômade no romance nolliano.

2

De acordo com a discussão engendrada por Deleuze (A lógica do sentido, 1998).
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O autor gaúcho, que tem alcançado destaque entre os escritores inseridos no horizonte
da contemporaneidade, tece sua escritura ao seu modo: errático, abismal e insólito de fazer a
arte literária e destecer a realidade vigente, explodindo, assim, em multiplicações discursivas
diante da letargia e potência do tédio, e de sentidos em relações entre linguagem, mundo e
olhar, retirando do leitor o seu significado habitual. Noll devora poesia, mostra o tédio da
cidade, reinventa a sua escritura por meio do jogo da linguagem dos seus romances, destaque
para Harmada, cultivando o próprio veneno tédio numa configuração narrativa que arma um
jogo de Goa, diferentemente de um jogo de xadrez.
O pensamento de Gilles Deleuze impulsionou vários dos termos que circularam na
cena da teoria literária nas últimas décadas, tais como diferença, multiplicidade, intensidade,
fluxos, rizomas, virtual, até mesmo simulacro. Nesse contexto, ele criou suas peças, outras
vias de compreensão, novos jogos e modos de jogar. No lugar do xadrez, jogo imperial de
guerra institucionalizada, instala-se o Go chinês, semelhante ao jogo marginal, fora da ordem
do sistema, a ideia de guerrilha, de tal maneira que é preciso ler seus conceitos como peças de
Go dispostas no tabuleiro contemporâneo, movendo-se intempestivamente, na alegria própria
da criação, onde haveria um escape dos sistemas (religiosos, estatais, filosóficos e teóricos)
totalitaristas, a que se vai denunciando a precariedade da vida e da linguagem conforme os
modelos de intensidades de morte e despotencialização da vida e, consequentemente, da arte.
Noll confronta o tédio da vida em arte para potencializar a existência, causando, assim,
através do jogo semelhante ao Go, o efeito de presença da sua escritura literária nos leitores,
promovendo nomadismos. Deleuze estabelece uma comparação entre o jogo de xadrez ao
jogo do Go. O primeiro seria uma jogada de Estado, as peças se distribuem em um espaço
definido, codificado; enquanto que para as peças do jogo de Go o espaço é aberto, é
rizomático, é um jogo sem partida ou chegada, como nos revela a escritura de Noll em
Harmada.
Nessa perspectiva, Noll promove os nomadismos desarticuladores de pensamentos
arquivados3 para implodi-los com as antimonotonias, isto é, dispara campos de experiências
em saberes nômades. Expõe a armação de sua ficção em interconexão com o diferente que se
relaciona com o diferente, no potencial de diferir4. De maneira que ativaremos,
3

As noções de Arquivo e Repertório são possibilidades nas quais a performance se configura como instrumental
teórico. Arquivo se constitui como a norma, o registro considerado oficial, o canônico/ saberes hierarquizados/ a
heteronormatividade. No Repertório, temos os saberes paralelos (não canônicos/ a transgressão). Conferir:
HILDEBRANDO, Antonio. Et alii (organizadores). O corpo em performance: imagens, texto e palavra. Belo
Horizonte: NELAP/ FALE/ UFRM, 2003.
4
A ideia de diferença perpassa perspectivas de compreensão. Neste trabalho, podemos entendê-la tanto por
Derrida quanto por Deleuze. Para este, a filosofia da diferença consiste em denunciar a subordinação da
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principalmente, leituras de Deleuze (2012), Derrida (2009), Foucault (1996; 2001) e Svendsen
(2006), para seguirmos problematizando a linguagem, a língua, os signos e suas
experimentações poéticas. Estabeleceremos, então, correlações de leituras, sem princípio de
hierarquia, operando o que a teoria pode dizer do texto artístico e este daquela.
Em diálogo com a filosofia dos pós-estruturalistas franceses mencionados acima,
especificamente a respeito das considerações em torno da literatura (DELEUZE, 1997),
promovemos uma leitura problematizadora, entre escrita, arte e pensamento, no foco do
aspecto relacional entre a escritura do romance Harmada (1993) e a presença do tédio nas
dobras da narrativa nômade de Noll, atravessando e sendo atravessado pelo leitor no espaço
do mundo contemporâneo (BARTHES, 1977).
No contexto das produções acadêmicas sobre Noll, conseguimos mapear as seguintes
temáticas: corpo; encenação; identidade; prosa contemporânea; arte amorosa; cinema;
imagens; autobiografia; socialidades; narrativas literárias; simulacro; poética; prosa do exílio;
nação; homoerotismo; contos; escrita e sujeitos fragmentados; trânsitos e dispersões; ficção,
autoficção e avessos na ficção; trajetória da literatura latino-americana; por uma literatura sem
pudor; a escrita fora de si; transgressão; sujeito e precariedade; o ato de narrar; leitura;
performance; produção de sentido; produção de romance; as relações entre linguagem e
imagem; narrativa brasileira contemporânea; o paradoxo do narrador contemporâneo;
errância, sexo e escrita; poéticas da experiência humana; vulnerabilidade; utopia; o ser em
fragmentos; escritor em trânsito; loucura; vazio; crítica social e existencialismo; lugares e
entre-lugares do desejo; território; memória; historicidade, literatura e cinema; tensões
narrativas; erotismo; semioticidade; espaços; imaginário; romance queer.
Vale destacar que as temáticas citadas acima que foram trabalhadas na obra de Noll ou
se detêm em única obra dele, ou comparam-se com obras do mesmo autor, e ainda se cotejam
com obras de outros autores contemporâneos. Desse modo, podemos perceber a potência das
obras de Noll em despertar olhares, temáticas, perspectivas e abordagens.

diferença ao mesmo, ao uno, ao ser, ao sublime. A obra de Gilles Deleuze compreende um esforço de crítica ao
pensamento designado de representação. Tanto a crítica à representação quanto à construção de uma filosofia da
diferença coexistem em um mesmo movimento de pensamento, pois a clínica e a crítica são inseparáveis em
Deleuze. Em Diferença e repetição, a temática deleuzeana é a da imagem dogmática do pensamento elaborada
com base no problema dos pressupostos em Filosofia. (DELEUZE, Gilles. Diferença e Repetição. Rio de
Janeiro: Graal, 2ª edição – 2006). E para aquele, Diférrance significa a produção do jogo das diferenças, da
diferencialidade, crítica à noção de centro, de sistematização, de subordinação da escrita à fala, do significante ao
significado. Aquilo que desestabiliza os fundamentos da imutabilidade e da identidade das metafísicas clássicas e
modernas. Segundo o pensamento derridariano, a diferença deve se manter aquém e além de todo lugar para não
gerar centros e ideologias falsas; com a finalidade, portanto, de não ter nenhuma direção ou orientação política,
social, artística, filosófica, garantindo assim a vigência de todas as possibilidades ou todas as reivindicações de
diferença.
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Nesse panorama, nosso trabalho apresenta de modo ensaístico, a relação entre escritura
nômade e o tédio presente no romance que até então ainda não foi estudado por essa
perspectiva. Assim, fomos levados a compreender o tédio na constituição da voz narrativa
Nolliana como performance da própria escritura nômade em suas consequências para o
enredo, de tal maneira que estudamos o tédio, no seu aspecto gerador de discussões presente
pelo ato errante do escrever nolliano.
No primeiro capítulo, ―A estratégia de escritura nômade em Harmada”, abordamos a
expressão do tédio como temática na literatura, os efeitos na narrativa e na escritura de Noll;
no segundo, tratamos sobre ―A língua do tédio e o narrador nômade‖, discutindo os tópicos
narrador e filosofia do tédio e personagens na escrita nomádica; no terceiro, ―O nomadismo
do leitor-artista (anti)tedioso no país de Harmada‖, desenvolvemos discussões em torno do
ócio criativo nas ações dos personagens nollianos como metáforas da vagabundagem, da
preguiça na potência de espaços de produção poética, em uma escritura que promove a
experiência do fora5 instaurando a máquina de guerra literária; e, por último, as
considerações finais a respeito da arte do tédio nômade em Noll.
A concepção de ―Máquina de guerra‖ aparece como paradigma político, sócio-cultural
e epistemológico no texto ―Tratado de Nomadologia‖. A máquina de guerra deleuzoguattariana não necessariamente é um aparato militar estatal, reino ou império que produz
guerra contra seus inimigos internos ou externos, mas está exterior as variadas formas de
Estados surgidas ao longo da história. Para compreendermos melhor a concepção em foco e a
relação com o nomadismo é justamente o fato de Deleuze e Guattari afirmarem que a máquina
de guerra é invenção dos nômades.
Tendo em vista a complexidade do texto de Harmada, para estudá-lo conforme os
objetivos estabelecidos, utilizamos a fundamentação teórica do pensamento, como já
anunciamos, dos teóricos Deleuze, Derrida e Foucault, porque estes se instauram, na
contemporaneidade, como pensadores dos espaços poéticos e culturas modernas, trazendo
para o debate, no século XX, a questão do pensamento rebelde, das margens, observando os

5

A noção teórica do ―Fora‖ é complexa, porque é conceito que abrange várias áreas do conhecimento,
problematizações e pensadores como Blanchot, Foucalt e Deleuze. Segundo Levy (2011), ―O Fora é uma noção
criada por Maurice Blanchot para designar uma prática estética e ética que a literatura desenvolve. Textos
fundamentais da literatura moderna, em particular os de Kafka, Mallarmé, Artaud, Proust, entre outros, levaram
Blanchot a um diferente questionamento do fazer literário. Dessa maneira, o Fora surgiu como uma
possibilidade de delinear alguns caminhos para se responder às novas inquietações que apareciam no momento.
Em muitos de seus livros, tais como O Espaço Literário, O livro por vir e A parte do fogo, a concepção de Fora
aparece ligada a outros conceitos fundamentais de sua obra, tais como a impossibilidade, o neutro, a negação e o
imaginário‖.

17

corpos, as subjetividades e as múltiplas experimentações em espaços sociais e os dispositivos
de controle.
Com tal preocupação, visamos analisar a cartografia criada por Noll em Harmada, a
qual se abre para tecidos minoritários, dando lugar à novidade de sentido, a partir da rede
rizomática6 armada pelo escritor que estabelece conexões em confronto com as ordenações
hierárquicas da fixidez das instituições, como também, a rigidez dos significantes e seus
significados.
A escritura de Noll foge desses parâmetros institucionais, espalhando signos que
escoam a produção nômade contra a posição sedentária e estratificadora, enraizada no mundo
ocidental e avessa às experimentações nômades. A literatura nolliana, ao colocar em crise a
prática da escrita sedentária, esfacelando-a, expõe fissuras que permitem, no campo de
possibilidades da potência do falso, inventar narrativas que desconstroem o modelo
romanesco de cunho naturalista, oferecendo ao leitor uma narração sinestésica a ponto de ela
exercer uma crítica na relação da sua escritura com o tédio manifesto em Harmada.
Entendemos a potência do falso pela apropriação singular do pensamento de
Nietzsche por Deleuze. Este olha a literatura e as artes como espaços de estabelecimento de
uma filosofia da diferença e do rompimento, da transgressão ou da iconoclastia das imagens
dogmáticas do pensamento. No livro Kafka, por uma literatura menor, Deleuze e Guattari
(1997) abordam sobre a alta literatura, muitas vezes canônica, mas não sempre, que serve ao
Estado, à igreja e aos poderes instituídos e a literatura menor que é sempre o campo de
configurações de um agenciamento coletivo de enunciado, um agenciamento social de
desejos e um caso de devir minoritário. Para Deleuze (1976, p. 11), a verdade é construção
de sentidos e sobre ela atuam diversas forças:
Não há verdade que antes de ser uma verdade, não seja a efetuação de um sentido
ou a realização de um valor. A verdade como conceito é totalmente indeterminada.
Tudo depende do valor e do sentido do que pensamos. Temos sempre as verdades
que merecemos em função do sentido daquilo que concebemos, do valor daquilo
em que acreditamos.

6

A ideia de rizomas é um invenção de Deleuze (1995) para explicar a complexidade da vida, a criação artística e
a potência dos devires na reinvenção da existência. Por isso não começa e nem termina, está na travessia, entre as
coisas, é inter-ser, é intermezzo, é aliança, é conexão, tem como tecido a conjunção ―e...e...e‖ e tem a intensidade
de deslocar o verbo ser. Nas palavras deleuzeanas, os rizomas ―entre as coisas não designam uma correlação
localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento
transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire
velocidade no meio‖. Destacamos que o modo de escrever nolliano é rizomático e um desses aspectos do rizoma
é a escritura nômade e a temática desconfortável do tédio.
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A narração de Noll aponta para subjetividades selvagens7, em metamorfoses e por vir
de uma escrita antropofágica8 (ROLNIK, 1998), isto é, de devoração do leitor para o erótico,
para o corpo exposto, nu, nervos, sangue, excreções e fluxos, para o abismo da alma, fusão
do eu-outro, a errância, o deslocamento, enfim, o nomadismo com e frente ao tédio no
pensamento nolliano: ―a minha literatura consagra muito, cultiva muito as forças excretoras
do corpo. A urina. O esperma. Os fluxos menstruais. A própria merda. São coisas bastante
louvadas. Nesse sentido, faço uma literatura muito materialista. Existe um cultivo muito
grande na matéria humana.‖9
O tédio subjacente e latente do escritor faz com que ele busque outros lugares de
cultivo para sua escritura em fluxos desordenadores do uno, do mesmo e do sublime,
louvando o baixo corpóreo, mostrando como a escrita animal esbarra, forja e retira do tédio
as forças excretoras, potencializando estrategicamente sua literatura.
A voz de Noll, pela entrevista citada acima, ratifica o exposto aqui, conduzindo-nos
ao romance Harmada no seu modo de lançar o leitor em um caleidoscópio de sensações, em
outras palavras, o que Gumbrecht (2010) chama de efeito de presença10, provocando
dilacerações na arte de fazer literatura, pondo em cheque a crise da representação, do sujeito,
do escritor e da própria linguagem. É pela dilaceração, também, que Deleuze (1995) e
Foucault (2001) se colocam para desencadearem desterritorializações, tratando matérias
rebeldes, do ser sensível, que são constituidores de personagens nollianos, eclodidos em
subjetividades selvagens. Além disso, interessa aos filósofos pensarem a linguagem literária,
pelo viés que concerne à desconstrução (Derrida, 2001).
Não é à toa que em seus livros Noll traveste seus personagens desnomeados para
destronar as hierarquias sociais, culturais, políticas e de saber, mas, também, de gênero, de
sexo, de corpo, de pensamento-linguagem e até da crise da arte em suas maneiras desgastadas
de olhá-las. Desse modo, Noll cria sua língua para desestabilizar a língua dominante, a língua
7

São subjetividades não domesticadas e nem pedagogizadas. Sobrevivem à revelia do sistema, reinventam suas
existências ao sabor do desejo. Encontramos essas personagens perambulando à deriva, libertinas como pêndulos
entre a crueza em que vivem e as transgressões da alegria (FOUCAULT, Michel. Subjetividade e verdade. In:
FOUCAULT, Michel. Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982). Tradução de Andrea Daher. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997).
8
Compreendemos o pensamento antropofágico como um pensamento criativo, problematizante e produtor de
subjetividade selvagens que são descodificadas como os personagens nollianos. Semelhante ao pensamento
afetação produzido pelos filósofos modernos do pensamento transgressor, rebelde, úmido, moventes e
desterritorializados, os quais fundamentam os conceitos do movimento nomádico.
9
Ver entrevista de JGN para o jornal de literatura Rascunho. Conferir no sítio: Disponível em <
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/joao-gilberto-noll/>. Acesso em 10 jan. 2014.
10
De acordo com Gumbrecht: ―‗produção de presença‘ aponta para todos os tipos de eventos e processos nos
quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos ‗presentes‘ sobre corpos humanos‖ (GUMBRECHT,
Hans. Produção de Presença. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC. Rio de Janeiro, RJ: 2010, p.13). Neste caso
o objeto é o livro e o efeito de presença é a escritura nômade de Harmada sobre o leitor.
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padrão, movendo as hierarquizações linguísticas canônicas. Por isso que Barthes (1978, p.
12-14), em seu livro Aula, diz que ―a linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não
vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação
e que toda classificação é opressiva [...]‖ e acrescenta a respeito do fascismo da língua que
―[...] a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem
progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a
dizer‖ (p. 15). Portanto, a língua está sujeita a um poder, e contra este poder insurge-se o
nomadismo da escritura de Harmada, a fuga da língua esquizofrênica de Noll dos regimes
totalitaristas, assim como os personagens do tecido minoritário, de uma literatura menor
realizando prodígios do caos, fulgurações da desordem e provocando incitações como línguas
estranhas de personagens por vir.
Nesse mosaico, acionamos o conceito de nomadismo para mostrar o movimento
doído, corroído, devassado, epifânico e do tédio na escrita de Noll. De fato, só a exigência
literária extremada poderia lograr uma escrita como esta. Escritura que flui, mas, súbito, se
faz lacuna, deixando à mostra a existência escrita. Observamos que entre a escritura
friccionada e o seu tédio estão os nomadismos nollianos por onde se deixam ambiguamente
se entrever as zonas obscuras do ser materializadas numa polução noturna, como o próprio
escritor anuncia em Harmada:
(...) sonhei não recordo com nitidez o quê, recordo que uma força informe
conseguia me tragar, e que embora a princípio amedrontado, isto que me expelia de
mim não me tornava propriamente um trânsfuga mas me dissolvia dentro de uma
espécie de passagem que era quente e lembrava, não sem um assombro, o gozo
sexual, e tanto isso é verdade que acordei no instante exato de uma polução. Quis
confirmar, e toquei na virilha melada. (NOLL, 2013, p. 7-8)

Esse pensamento nolliano se projeta e foge dos dualismos que regem os modos de ser
e estar, ver e olhar, ler e compreender, emoção e razão, instalando-se numa zona
intermediária, de brechas potentes, no sentido deleuzeano, capaz de engendrar campos
difusos, instâncias desordenadoras que, escapando ao olho totalitarista, apontou para os
fluxos, o esperma, o sangue e a merda de um corpo esporrado juntamente com o corpo
escrita(o), aproximando-se ora de Artaud, ora de Kafka, mas também do Marquês de Sade,
assim como de Clarice Lispector, e de outros escritores que transitam pela escrita nômade, a
qual esbarra no tédio para enfrentá-lo com o indeterminado, a indecidibilidade, o não visto, o
que não conseguimos dizer. Em transeuntes, o que passa e se deixa passar, o infixo,
constituidores da máquina de guerra nolliana.

20

É necessário evidenciar que nessa perspectiva, entendemos Literatura para além da
arte da palavra, no contexto das problematizações abordadas segundo as contribuições dos
teóricos acima mencionados: Foucault (2007), Barthes (1978) e Deleuze (1995). Estes,
circunscrevem a nossa compreensão das instâncias maquínicas literárias que funcionam na
perspectiva da escritura de produções de desejos, de corpos, de signos, de sentidos, de
linguagens, de imagens, de

perceptos e afectos, de visões retorcidas, de produtoras de

subjetividades, de rostidades11, de espacialidades, de heterotopias, de outras dobras e estilos
de existência, resistência ao intolerável presente, em uma época em que a racionalidade
atuarial e burocrática domina o saber, consequentemente, mina/obstrui qualquer possibilidade
de desenvolvimento de um pensamento criativo e inovador. São autores como eles que
produzem textos como que permitem oxigenar o debate e acreditar, ainda, na possibilidade de
um discurso não ortodoxo, inflamado, como diria Blanchot (1987), pelo espaço literário.
A escritura de Noll promove a arte gestual, levando a linguagem para efeitos outros,
da fusão entre escritor, leitura e leitor em retirada de sentidos que provocam na
espacialização do olhar movente do pequeno herói que nos leva

a percepção dele em relação ao mundo, às coisas, aos objetos. Ele é extremamente
contemplativo. Gosta muito de olhar e de traçar comentários sobre as coisas que vê.
Isso, inclusive, é um dos seus problemas básicos. Essa vocação para a contemplação
num mundo que exige, o tempo todo, a produtividade (NOLL, 2009). 12

E o tempo do escritor de Harmada é tecido no entretempo do tédio:
De vez em quando sentia na pele a picada de algum inseto, aplicava então um tapa
no local, abria os olhos, dava de cara com uma fenda meio lúgubre que ia aos poucos
devorando o interior do tronco, mas eu não mudava de lugar, preferindo sujeitar ao
meu cansaço qualquer inconveniência que pudesse aparecer naquele matagal (...).
(NOLL, 2013, p. 7)

11

A concepção de ―Rostidade‖ é outro dispositivo teórico do pensamento deleuzeano, o qual descreve-se assim:
―[...] um rosto: sistema muro branco-buraco negro. Grande rosto com bochechas brancas, rosto de giz furado
com olhos como buraco negro. Cabeça de clown, clown branco, pierrô lunar, anjo da morte, santo sudário. O
rosto não é um invólucro exterior àquele que fala, que pensa ou que sente [...]. Uma criança, uma mulher, uma
mãe de família, um homem, um pai, um chefe, um professor primário, um policial, não falam uma língua em
geral, mas uma língua cujos traços significantes são indexados nos traços de rostidade específicos.‖ (DELEUZE,
Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia. V. 3. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.p.
32). Vale pontuar que as rostidades que aparecem em Harmada, seja pelas personagens ou imagens das cenas e
dos pensamentos fluídos do narrador-personagem, atuam como destronação das máquinas binárias de aparelhos
de poder e o seu respectivo processo de formatação das palavras em ordem a serem transmitidas.
12

Conferir entrevista de JGN para o jornal de literatura Rascunho. Conferir no sítio: Disponível em <
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/joao-gilberto-noll/>. Acesso em 10 jan. 2014.
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Diante disso, desejamos expor um procedimento de leitura que, desenvolvendo-se
segundo o efeito de presença provocado pela escrita escrota de Noll, possamos construir um
ensaio de sentidos da escritura de Noll em sempre emergência das linhas presentes e de fugas
da arte de pensar e de escrever, deixando-nos ir pelas vias das ressonâncias de outros e
outros textos, imagens e saberes evocados da vida, das leituras e das sensações. Percebemos
isto no modo como o tédio é expresso no comportamento da personagem acima. Agora,
vejamos a distinção entre o tédio situacional e o existencial exposto por Svendsen (2006, p.
45):
Podemos observar que o tédio situacional e o existencial têm diferentes modos
simbólicos de expressão, ou melhor: enquanto expressamos o tédio situacional
através de um bocejo, remexendo-nos na cadeira, esticando os braços e as pernas, o
tédio existencial profundo é mais ou menos desprovido de expressão. Enquanto a
linguagem corporal do tédio situacional parece indicar que podemos abandonar a
submissão, nos desvencilhar e seguir adiante, no tédio existencial é como se a falta
de expressão contivesse a intuição implícita de que ele não pode ser superado por
nenhum ato de vontade. Se há alguma forma clara de expressão para o tédio
profundo é por via de algum comportamento radical e inovador, indicando
negativamente o tédio como pré-requisito.

O personagem nolliano está entre a sua própria narrativa e a escritura de Noll, de modo
que neste limbo ao mesmo tempo de animal solto e preso ao hades do tédio, temos no ato de
não mudar de lugar, mas abrir os olhos e a ação de dar um tapa nos mosquitos picando,
denotado o tédio situacional, ao passo que podemos tomar a picada do mosquito como o tédio
existencial. Então, entre um e outro, o personagem se encontra no matagal, o escritor na selva
da linguagem e o leitor percebe, na agonia, a lenta cena coreografada da impotência, do estado
de paralisia do personagem que se desdobra em outras cenas de ação nômade.
O distribuir-se das leituras no livro fez-se conforme solicita a escrita de Noll, com
critérios precários e provisórios na potência do terceiro olhar aberto na escrita. Quando,
sublinhando a junção desses efeitos, em certo coletivo nutrido de vastos afetos, os enlaces dos
personagens tateiam e causam a tática no escuro das pegadas do romance ardendo em uma
vida suja, viscosa, libertina de vida pulsante. Eis o modus errante do personagem-narrador:
(...) eu fui um artista, um ator de teatro. E, de lá pra cá, desde que abandonei ou fui
abandonado pela profissão, não sei, desde então já não consigo mais fazer qualquer
outra coisa, não é que não tenha tentado, tentei, mas já não tento mais, vou te
explicar por quê: tudo aquilo que eu faço é como se estivesse representando,
entende? (...) (NOLL, 2013, p. 26-27)
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Roland Barthes (1992), no livro chamado S/Z, propõe, face à novela Sarrasine de
Balzac, um modo de processo interpretativo que visa não a ordenar as significações textuais e
sim a fazê-las explodirem. Procedimento pertinente à escritura de Harmada como as espirais
em fragmentação dobram e desdobram a sequência da narrativa, da primeira às últimas linhas,
sem começo, meio e fim, e registram as múltiplas e flutuantes significações que cada lexia
apresenta armada.
A pluralidade do texto e seus esgarçamentos, parte da noção de escritura como
atividade descentradamente lúdica, numa rede rizomática, cujos valores culturais, sociais,
históricos são colocados em movências com a produção artística para revelações de outros
saberes. A escritura literária em Noll é tomada a partir de uma avaliação e de uma
interpretação interessadas na diferença dos textos e não no seu controle através do
reconhecimento da semelhança. Pensando na Escritura e sua diferença, Derrida em
Gramatologia (2006, p. 30) escreve que
os movimentos de desconstrução não solicitam as estruturas do fora. Só são
possíveis e eficazes, só ajustam seus golpes se habitam essas estruturas. Se as
habitam de uma certa maneira, pois se habita sempre e principalmente quando nem
se suspeita disso. Operando necessariamente do interior, emprestando da estrutura
antiga todos os recursos estratégicos e econômicos da subversão, emprestando-os
estruturalmente, isto é, sem poder isolar seus elementos e seus átomos, o
empreendimento de desconstrução é sempre, de certo modo, arrebatado pelo seu
próprio trabalho [...].

O nomadismo desconstrutor de Noll em Harmada nos afasta, portanto, da atitude
crítica que tenha por fim dar conta da obra, entendida como uma totalidade capaz de ser
reduzida a alguns eixos, tidos como constantes de um autor e que se constituiriam em chaves
para seu entendimento. Ambas as noções — autor e obra — são desmontadas pela via dessa
interpretação em fragmentos como foco do estranhamento para o leitor, para a crítica,
exigindo outros saberes e teorias visando ao diálogo em correlações, com entradas e saídas,
inversos rizomas, identificando em Harmada uma teia complexa de fluxos de devires,
choques e linhas de morte e de vida.
A partir dessas colocações, surge a seguinte questão que se impõe: o que podemos ler
em Harmada? O que podemos encontrar, ou não? Ou ainda, como podemos construir
Harmada em nossa leitura de acordo com nosso escopo, visto que a escrita Nolliana revela
uma maneira de sair do labirinto de dualismos em que temos explicado nossas leituras e as
nossas ferramentas para nós mesmos? Não é o sonho de uma língua comum sagrada a todos,
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mas de uma infiel e profana heteroglossia, significando tanto a construção como destruição de
identidades, de categorias, de relações histórico-espaciais.
Na escritura de Noll, encontramos a filosofia permanente das travessias
descobertadoras do nada, da revelação pungente do vazio ou solidão, signo e significado
entranhados na existência dos seus personagens, evocando mistérios lúdicos, no excesso do
não saber, desdobrando-se em linguagem, como desconstrutor monge-contador de estórias no
anti-místico espaço suburbano, na eclosão de um para além bem/mal cântico que jorra
palavras que traçam linhas de fugas e desejos, des-cartografias, corporeidades, letras vibráteis,
no abismo do não-saber arrancar com o ato de escrever que é agora, o instante já13clariciano,
no imenso universo de quem colhe o fruto do não entendível, serpenteado nos corpos escritos
de Noll.
A escrita que temos em mãos é movediça, movente, e só quem realmente é leitor de
Noll pode fruir e furar a expressão poética como escritura infinda, entre um deslumbramento e
anseio que une leitor-criador numa fusão, que supomos o escritor almejar. É interessante
atentarmos que até isso Noll inverte: os lugares de poder, destronando o escritor e colocando
em giros o leitor como inventor também de sua obra14. Em meio a um palimpsesto, pede um
leitor que se proponha a se encontrar e se perder na escritura inominável, num processo de
subjetivação do desconhecido, emancipador de obscurecer a luz, escrevente na sombra que é a
utopia da luz deserdada nas entranhas dos seus personagens.
O que vemos se desestabiliza. Mas olhamos fragmentos de sujeitos ditos em
desdizeres cobertos nas vertigens de uma inevitável interrogação? Para além do ser e do não
ser, a escritura de Harmada promove o porquê do viver é e não é muito perigoso, pois os seres
ainda não foram terminados para lembrar a poética híbrida, diversa, inventiva e nômade.
Sobre o inacabado, Noll é o nada que quase ―não sabe‖ nada, assim como os leitores de
Harmada são colocados em campos de experimentações da escritura nomádica. Os
13

Termo usado por Clarice Lispector em romances para denotar o efeito de presença (GUMBRECHT, 2010), isto
é, de presentificação do sentido que sua arte literária causava no leitor. Por isso que afirmou em sua Entrevista a
Júlio Lerner, TV Cultura, 1977 que ―Suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir,
de entrar em contato...Ou toca, ou não toca‖. Noll se apropria desse instante para fazer uma literatura desejosa da
fusão com o outro, questão sempre presente em suas entrevistas.
14
A ideia da expressão ―o leitor como inventor de(a) obra artística‖ entendida nas palavras do filósofo Blanchot
em seu livro Espaço literário (Rio de Janeiro, Rocco. 1987) no prefácio: ―Um livro, mesmo fragmentário, possui
um centro que o atrai: centro esse que não é fixo mas se desloca pela pressão do livro e pelas circunstâncias de
sua composição. Centro fixo também, que se desloca, é verdade, sem deixar de ser o mesmo e tornando-se
sempre mais central, mais esquivo, mais incerto, e mais imperioso. Aquele que escreve o livro, escreve-o por
desejo, por ignorância desse centro. O sentimento de o ter tocado pode nada mais ser do que a ilusão de o ter
atingido; quando se trata de um livro de esclarecimentos, há uma espécie de lealdade metódica a declarar na
direção daquele ponto para o qual parece que o livro se dirige: aqui, na direção das páginas intituladas O Olhar
de Orfeu‖.
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personagens de Noll degustam trilhas das incertezas como também a incertabilidade do
escritor, ofertando um bestiário de reflexões sobre o porquê do existir, comungando inventário
das sombras. Para nos amparar neste aspecto, vejamos o que nos apresenta Derrida (2011, p.
70):
[...] Confesso assim a antiga obsessão de um bestiário pessoal e um pouco
paradisíaco. Ela se apresentou muito cedo: projeto louco de constituir tudo o que se
pensa ou escreve em zoosfera, o sonho de uma hospitalidade absoluta ou de uma
apropriação infinita. Como acolher ou liberar tantos ANIMOTS em mim? Em mim,
para mim, como eu? Isto teria dado ao mesmo tempo mais e menos que um
bestiário. Seria preciso sobretudo evitar a fábula. A afabulação, conhecemos sua
história, permanece um amansamento antropomórfico, um assujeitamento
moralizador, uma domesticação. Sempre um discurso do homem; sobre o homem;
efetivamente sobre a animalidade do homem, mas para o homem, e no homem.

Conjugada à citação acima, Harmada lança para o leitor um escritor-animal que se
rebela na escritura despencando dos eixos divinos, virando animal-escrita que rasteja na
escritura anti-domesticada, numa linguagem que vagueia sem repouso. Basta lermos o suposto
início e fim do romance tão performático na dissimulação dos sofistas ou na encenação
seguinte da passagem do tédio entrando na voz narrativa, nos corpos e espaços, dos
personagens armados:
O uso que eu fazia da vida no asilo seria intragavelmente tedioso, não fosse uma
espécie de espetáculo que eu apresentava regularmente aos meus colegas albergados.
Ali, só outra coisa talvez me tomasse tão prazerosamente a atenção [...] (NOLL,
2013, p.42)

Assim, partimos, evadindo-nos e tramando perspectivas de fuga para pensar a relação
escritura nolliana e o tédio possibilitado por Noll, no contexto estratégico de produzir arte
literária na contemporaneidade. Diante disso, do que se pode ler em João Gilberto Noll na
escritura Harmada? Responderemos, levando em consideração os questionamentos15
apresentados por Foucault (1990) ao modo do nosso olhar, também nômade, através da
escritura deste trabalho.

15

Deleuze lê em Foucault três aspectos fundamentais: a do Saber, a do Poder e a da Subjetivação. A cada uma
corresponde uma das seguintes questões: que podemos saber, ou que podemos ver e dizer em tais condições de
luz e visibilidade?; que poderes é preciso enfrentar e quais são nossas possibilidades de resistência em cada
época? e quais são nossos modos de existência, nossas dobras, nossos processos de subjetivação? Estas três
perguntas norteiam nosso trabalho e são respondidas em certa medida orientando-nos segundo o escopo
estabelecido para a presente dissertação.
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2. A ESTRATÉGIA DE ESCRITURA NÔMADE EM HARMADA
(...) o tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica. O tédio é o
pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. Com o fim do
tédio desaparece o dom de ouvir e desaparece a comunidade dos
ouvintes. (Os ninhos do tédio) já se extinguiram na cidade e estão
em vias de extinção no campo. O tédio é um tecido cinzento e
quente, forrado por dentro com a seda das cores mais variadas e
vibrantes.
Walter Benjamim

2.1 A escritura do tédio ou o tédio nas dobras da escrita nômade
Há uma suspeita de que exista uma genealogia do tédio na literatura, assim como há a
presença da melancolia em diversas obras, que já foi estudada por alguns críticos e teóricos;
temos, também, um sentimento demasiadamente humano quase inexplicável e de difícil
classificação. Diante disso, pensamos a respeito da complexidade que é explicar a metonímia
expressa do tédio na obra de João Gilberto Noll. Entretanto, é nessa complexidade caótica, ou
seja, nesse caos óptico que nos instalamos para tentar olhar o próprio movimento do tédio na
literatura e suas implicações. Em linhas gerais, traçaremos com espaços de tempo, uma
espécie de cartografia da presença do tédio nas dobras da escrita.
As linhas escritas se tornam espiraladas pela presença de efeito do tédio, demarcando a
mesmice forjada na micropolítica do cotidiano humano. Uma escrita tediosa não seria como
uma escrita lugar-comum, nem uma atividade reveladora do negativo no sentido pejorativo.
Mas, sim, uma ativação tediosa plasmada na co-participação de um suposto leitor e de uma
certa leitura exposta como jogo de Go explicado por Deleuze (1995) a respeito da
Nomadologia16. Desse modo, não queremos traçar um percurso linear, pautado no mero
histórico, mas cartografar o presente do tédio manifestado e configurado na escrita de Noll.
Lembrando que já houve poetas que escreveram com nessa perspectiva do tédio, como por
exemplo, os escritores da segunda geração romântica (Geração Mal do Século); o dândi,
Baudelaire, com o poema Spleen; Fernando Pessoa, em seu ―Livro do Desassossego‖; Cruz e
Souza, com seu ―Tédio‖; e, Augusto dos Anjos, com o poema ―Insônia‖.
A crítica literária brasileira mostra que o tédio foi um tema caro aos poetas da fase
ultrarromântica da literatura brasileira, sobretudo, ao discutir uma vida tediosa e o
16

Uma das noções conceituais da filosofia de Gilles Deleuze é a constituição da Nomadologia. Para o cenário de
discussão engendrado na nossa dissertação, a Nomadologia é um tratado de guerra inventivo que coloca em
prática a micropolítica em campos e território hegemônicos, sacralizados e canônicos, através do dispositivo da
resistência e do agenciamento. Trata-se da guerra do pensamento contra a hegemonia do Mesmo, do Idêntico e
do Semelhante.
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desinteresse pela vida concreta. Na prosa de Fernando Pessoa, a respeito do tédio,
encontramos o desassossego pessoano relacionando insônia ao ―eu‖ que perde sua identidade
na escuridão do vazio infinito, preso àquele estado entre a vigília e o sono. De modo que o
tédio em Pessoa (2005, p.108) é óbvio, é distinto em toda a sua falta de moldura:
Há sensações que são sonos, que ocupam como uma névoa toda a extensão do
espírito, que não deixam pensar, que não deixam agir, que não deixam claramente
ser. Como se não tivéssemos dormido, sobrevive em nós qualquer coisa de sonho, e
há um torpor do sol do dia a aquecer a superfície estagnada dos sentidos. É um
bebedeira de não ser nada, e a vontade é um balde despejado para o quintal por um
movimento indolente do pé à passagem.

Comparado a Noll, temos diferenças em termos do uso que o eu-lírico faz do tédio e o
paradoxo que o narrador faz da fúria tediosa de viver. Já no poema ―Tédio‖, de Cruz e Sousa,
no livro Faróis (1900) de acordo com as seguintes estrofes:

Ó tédio amargo, ó tédio dos suspiros,/ Ó tédio d'ansiedades!/ Quanta vez eu não
subo nos teus giros/ Fundas eternidades! e [...] Tédio! que pões nas almas olvidadas/
Ondulações de abismo/ E sombras vesgas, lívidas, paradas,/ No mais feroz mutismo!
[...] Tédio do Réquiem do Universo inteiro,/ Morbus negro, nefando,/ Sentimento
fatal e derradeiro/ Das estrelas gelando...

percebemos surgirem metáforas que referem‑se ao tédio, construção poética em que um
conceito abstrato se materializa em imagens hediondas, numa tentativa de se definirem
concretamente. Tal recurso é muito recorrente nos poemas do poeta simbolista, considerandose que a materialização do comumente inexprimível parece ser uma busca constante de sua
poesia manifestada num desejo de dar corpo às sensações e forma a conceitos, rompendo o
isolamento das categorias do sensível e do inteligível. Leiamos o poema clássico do
simbolismo francês:
SPLEEN – LXXVIII

Quando o céu baixo e pesado cai, tal um tampo,
Sobre a alma gemente, assolada aos açoites,
E deste horizonte abraçando todo o campo
Deixa um dia escuro mais triste que as noites.
Quando a terra se torna uma cela úmida,
Onde a Esperança, tal os morcegos fugidos
Vai ferindo nos muros sua asa tímida
E batendo a testa nos tetos apodrecidos.
Quando a chuva estende suas imensas redes,
Imita as grades de uma ampla cadeia,
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E uma multidão muda de aranhas rudes
Em nossos cérebros vêm tecer suas teias.
Os sinos, de súbito, saltam enfurecidos
E lançam aos céus um horrendo gemido
Tal aqueles espíritos errantes e perdidos
Que se entregam à lamento infindo.
- E longos funerais, sem música nem tambor
Desfilam lentos em minh‘alma; a Esperança,
Vencida, chora, e a Angústia, atroz e com ardor,
Sobre meu crânio sua trama sombria lança.
(BAUDELAIRE, 1857)

O poeta Charles Baudelaire abre espaços, em sua Flores do Mal (1857), para a postura
decadentista finissecular que traz o Simbolismo como nova proposta, criando o que seria
chamado da estética do feio. As angústias do homem perdido em meio à multidão também se
faz presente na lírica baudelairiana, denotando a impossibilidade de relações humanas
concretas e duradouras. No poema Spleen, o poeta francês tematiza o sentimento do tédio
existencial que encurrala o ser humano, tirando-lhe todas as esperanças e impedindo que
vislumbre uma saída para a situação, desde o título que faz referência a uma sensação de tédio
existencial explorada em diversas obras de Baudelaire. Ainda na primeira estrofe, observa-se
a imagem que começa a surgir: o céu pressiona a alma que tenta resistir ao tédio. No
horizonte, amanhece um dia escuro e mais triste que as noites.
Na segunda estrofe, a terra passa a ser uma prisão escura e úmida de onde a esperança
tenta escapar, desnorteada, comparada a um morcego que se choca contra um muro e se fere
nos tetos apodrecidos. Já na terceira e quarta estrofes, a chuva torna o cenário mais decadente.
Nota-se, também, que a chuva que vem do céu é semelhante aos portões de uma prisão onde
estão não somente o corpo, mas a alma. O tédio aparece, aqui, simbolizado pelas aranhas que
começam a turvar a mente do eu-lírico através das teias entediantes. Ainda na quarta estrofe,
encontramos o momento em que a alma se debate e tenta reagir à dominação do tédio, os
sinos tocam para denunciar o protesto das almas atormentadas pelo Spleen. E no último,
temos a cena final da dominação, que é marcada pelo enterro, que simboliza a decadência da
alma e ruína da esperança. A angústia, melancolia e tédio triunfantes cravam sua bandeira
preta no crânio do eu-lírico, ocupando o novo território ocupado.
Diante dessa leitura mais sombria da estética simbolista baudelairiana do tédio, temos
o desespero pessoano com o tédio, temos o lado mórbido e doentio da segunda geração
romântica brasileira e, em Cruz e Souza, o desejo de materialização em imagens hediondas. A
forma como o tédio entra, age, atravessa Harmada contrapõe-se a essas atmosferas negativas
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do tédio. Em Noll, o tédio faz parte do tripé escritura, tédio e nomadismo na configuração do
romance, conforme nossa proposta de leitura, na qual o tédio presente na escritura nolliana é
produzido de certo modo por ela, nos lançando em nomadismos.
Em outras palavras, a escritura abre espaços de derrisão, escritura que ora se faz ou é
tecida pela potência do tédio: ―Eu era aquele homem no espelho, eu era quase um outro,
alguém que eu não tivera ainda a chance de conhecer (NOLL, 2013, p. 40)‖, ou então, os
deslocamentos provocados pela envergadura do tédio, põem em tensão a ficção da escritura,
promovendo, assim, por sua vez, os nomadismos nollianos.
Com esse entendimento, identificamos na escritura nômade de Noll três instâncias
moventes nos espaçamentos da linguagem em Harmada. Primeira, a escritura Nolliana
inventa, destece, desenrola o fio da língua. Tal atividade de escrever estabelece, dentre várias,
um fio com o tédio, potencializador da própria escrita, que mobiliza linhas de presentificação,
as quais no romance Harmada se configuram nas linhas de fuga nômades, sendo neste jogo
anti-xadrez, que Noll realiza em Harmada o jogo de Go que gera campos de multiplicidades,
intensidades que articulam os planos, níveis e intersecções textuais problematizadoras do ser,
do uno e do mesmo; segunda, em confronto, Harmada, como máquina de guerra deleuzeana,
denuncia a crise da arte de representação da realidade, revela a crise da linguagem, mostrando
o narrador e a linguagem nômades vagueando, conjuntamente, com a terceira instância, que é
uma leitura de deslocamentos, assim como exige do leitor uma experiência nomádica. O
cenário em ruínas demarca a crise do sujeito-autor, e da própria arte contemporânea literária.
A relação do tédio com a poesia e a prosa é de uma densidade complexa. Por muito
tempo, a humanidade escreveu, sentiu e entendeu o tédio como um lugar de desaprovação, um
mal destruidor, uma face indesejável; contudo, aquilo que é tomado pelo viés do ruim, opera
um corte tentador por uma óptica da ambiguidade geradora de dores e delícias na escritura
nômade nolliana.
O tédio nos apresenta o abismo, sendo ele mesmo, muitas vezes, o próprio abismo ou o
precipício tão necessário às artes em geral, para gerar os presságios incandescentes (SERRES,
2005) dos artistas visionários, a exemplo de Kafka, José Saramago, Clarice Lispector e James
Joyce.
O tédio, na nossa compreensão, é expressão de liberdade e que nos abre uma
perspectiva teórica relevante do tédio como ócio criativo instigando à leitura desse tema na
literatura, através do viés crítico da noção rizomática de escritura (DELEUZE, 1995) e
possibilita gerar discussões, críticas e novos saberes postos em xeque numa situação de
trânsito, de movências e desterritorializações engendradas em feituras como quem goza o
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caótico na pele do olho. Um jogo de forças apolíneas e dionisíacas (NIETZSCHE, 1994).
Harmada promove afetações no pensamento dogmático. No enredo do romance, percebemos
isso a partir de interlocuções do ator e suas encenações como mostra o trecho abaixo:
Sabem?, a partir daí eu já falava despudoradamente com alguém – não, não havia
ninguém aparentemente a me escutar no outro lado de mim, mas quando acordei
do tremor de terra comecei a falar, a princípio sem me dar conta de que do outro
lado de mim realmente vinha uma premência difusa que estava a me ouvir.
(NOLL, 2013, p. 29)

O gozo caótico põe em tensão o tédio de quem arrojadamente, ou não, anota os
detalhes para inventariar ―algo‖ dentro da vazão quase espontânea e do desejo solto,
configurando-se como um tédio líquido na forma avessa de brindar a vida e reconfigurar
espaços de afetos, amores e sentidos no espaço da narrativa. O tedioso traz à tona um mundo
de ruínas, fundindo a cuca do tragicômico numa orquestra que devasta tudo para criar,
novamente, em nós espiralados do cotidiano que se desfaz, fazendo-se. O tédio funda,
apresenta e preenche dialogicamente com o vazio, trazendo alegremente o nostálgico do nãovivido (SVENDSEN, 2006, p. 57): ―No tédio, o homem é completamente abandonado a si
próprio, mas isso é ser abandonado a um nada, porque não existe nenhuma relação com mais
coisa alguma.‖ Ideia de tédio bem próxima dos poemas apresentados e a concepção dos
ultrarromânticos. Contudo, em Noll, o tédio é ambíguo como as personagens, pois a escritura
nolliana é linguagem que se experimenta feito liturgia.
Com esse entendimento, permitimo-nos um ponto crucial: pensarmos o tédio como
estratégia de escritura, que aborda o indivíduo e borda a tessitura do tédio em narrações que
despontam para uma abordagem errática de lugar nenhum no espaço pendular entre vida e
morte, noite e dia, ser e sombras, sol e lua, palavra e silêncio, intenção e a não-ação dos
personagens, fissurados pelo talvez, no qual se instaura uma janela para o infinito arquitetado
na moldura sem centro e fora do lugar, numa obra literária que extravasa as dobras do dizer e
plasma o tédio em palavras encaixadas que desnorteiam o desenrolar da vida dos personagens
que vagueiam à deriva, sobreviventes às custas da arte no país de Harmada.
É nesse contexto que se instaura a questão do tédio na fabulação dos narradores. É
nesse ínterim de rupturas e mal-estares que se forjam muitos romances, como Harmada, e
muito poemas e obras de arte na condição de ensaiar-se a si no mundo vinculado a uma
estratégia circunscrita no espaço que extrapola o ordinário acoplado ao tédio cravado na
página do livro, promovendo relações múltiplas com a imaginação, transpassando o mundo e
transfigurando a percepção do leitor encarcerado.
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Tal estratégia de escritura desmonta o enclausuramento das subjetividades selvagens
dos personagens de Harmada pelo jogo da língua trabalhada por Noll, revelando alegre
devassamento do ato liberto da desconstrução de paradigmas e ditames sociais, políticos e, até
mesmo, de uma cultura artificializada pela chamada cultura de massa e industrial. Fazendo de
sua escritura um caleidoscópio ao girar os saberes numa experiência ―autêntica‖ da linguagem
em um efeito ao sabor do tédio presente na arte.
As obras de arte produzidas por Noll apresentam uma abertura que as situam como
objetos de difícil classificação, além de abordarem temáticas malditas, obscenas, obscuras,
colocando o leitor numa região de sombras no jogo especular do ato de ver/olhar. Para
Nietzsche (1994), o tédio é a potência para criação a todo o momento, funciona como uma
mola propulsora, uma força impulsiva que pode ser direcionada pelo artista, como força
vetorial no espaço de criação artística. Essa potência criativa gera objetos artísticos
desnorteadores e diferenciados das classificações estabelecidas pela crítica.
Mediante isto, poderíamos pensar, como nos propõe Noll, em Harmada, agora pela
inversão: a escrita nas dobras do tédio, em uma constante tensão dialógica, fomentando o
desejo no leitor e no artista do ato de dobrar e desdobrar não em quadrado, nem muito menos
em círculo e, sim, no movimento da espiral17, ou melhor, as convergências e as
incongruências do tédio na escrita e vice-versa provocando os desvios na conversa do
narrador com o leitor, promovendo, assim, o efeito de presença do tédio na escritura
nomádica.
Quando surge o tédio enquanto expressão da literatura, temos a manifestação do
humano em situação limítrofe, devido ao fato do tédio armar zonas fronteiriças ou dimensões
tênues de difíceis classificações. Mas está lá, no âmago humano e na obra artística de maneira
implícita ou explícita, não como algo dado, mas surgindo como irrupção de dentro para fora,
atuando em interferências continuas para a linguagem entrar em curto-circuito apresentando o
blackout humano na urgência da vida em se dizer. O oculto ou recalcado colocado para fora,
expulso como potência da experiência do fora, na experiência do choque criativo no âmbito

17

A escritura ou pensamento em espiral é uma ideia barthesiana que se encontra no seu livro ―O óbvio e o
obtuso‖, onde ao abordar a semiografia, na obra pictórica de Bernard Réquichot, faz uma reflexão acerca da
diferença entre o círculo e a espiral: ―[...] o simbolismo da espiral é oposto ao do círculo; o círculo é religioso,
teológico; a espiral, como círculo deportado ao infinito, é dialéctica: sobre a espiral, as coisas regressam, mas a
um outro nível: há regresso na diferença, não repisar na identidade (para Vico, pensador audacioso, a história do
mundo seguia uma espiral). A espiral regula a dialéctica do antigo e do novo; graças a ela, não somos levados a
pensar: tudo está dito, ou: nada foi dito, mas antes nada é primeiro e contudo tudo é novo‖ (BARTHES, 1984, p.
185).
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da estética literária, até mesmo com o intuito de alargar horizontes adentrando no campo
movediço da arte e da filosofia.
A invenção do tédio na literatura, especificamente na arte literária nolliana, é
construída a partir da palavra na instantaneidade do se fazer pensamento pela maquinaria do
material linguístico que ao ser engendrado, arquiteta uma condição existencial humana de
expressão do estar e ser do homem frente ao mundo e nele. Denotando o tédio comparado a
manto ou cobertor esgarçado atravessando e sendo afetada no movimento da linguagem do
texto literário.
Em Harmada, a vida é trânsito e os personagens estão em transe, passando por algo e
sendo atravessados ao meio, de cima a baixo, como constatamos na passagem a seguir:

– Hoje vou contar de quando fui concebido. Lembro de tudo, ou de quase, pois há
uma espécie de anteparo entre mim e a minha concepção, como se existisse um
vidro opaco, não me permitindo visualizar o exato contorno das coisas, mas olhem
só: uma convulsão explode, vejo partículas se contorcendo claras, muito claras em
meio a uma total escuridão, eu vejo agora uma encarnação terrível, meus amigos,
terrível, agora parece que o vidro opaco se quebrou e a coisa aos meus olhos toma
forma enfim, é terrível, não cheguem muito perto porque é terrível ver a matéria
enfim instalada, já num aparente repouso, ela que não demandava a sua presença, ela
que não tinha necessidade nenhuma de vir está agora aqui, presa a uma forma,
olhem, meus irmãos, olhem para mim e vejam onde tudo foi dar (NOLL, 2013, p.
48-49).

O olhar impiedoso, deslocado, vil para o redor do personagem, mas apresenta uma
certa complacência consigo e com os seus entes queridos através de um olhar de movimento
espiralado, parecido com os círculos da Divina Comédia, de Dante Alighieri (2006). Os
círculos dantescos são os graus distintivos de castigos e bem-aventuranças a cada nível do
inferno, do limbo e do céu, conforme os vícios e as virtudes praticados na terra; desse forma,
estabelecemos uma comparação evocativa entre o modo de olhar vicioso ou virtuoso do
narrador parecer lembrar mais do que foi dito, pois diz ―vejam onde tudo foi dar‖, deixando
ver a ideia de nômade que perscrutou temas que sempre cercaram a vida do ser humano: o
começo e o fim do amor, o desgaste gerado pelo tempo, o acaso que pode fazer tudo ruir ou
acontecer de forma surpreendente. Noll faz o leitor pensar sobre a aridez criativa. A falta é
uma realidade revoltante, a prisão a determinadas ideias, corroendo-as com um olhar
ambíguo, de humor sarcástico e cúmplice dessas limitações tão humanas.
Em Noll, encontramos uma literatura em fúria, isto é, a fúria da escrita, potencializada
pelo tédio, que enfrenta paradoxos e lida com a contradição dos comportamentos das
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personagens se defendendo das pressões e das manipulações na engrenagem social conjugada
ao sistema de valores e referências econômicas na qual o personagem se encontra tecido,
forjado, assujeitado às instituições-chefes no espaço em que vive. Percebemos essa situação
na passagem:
Peguei o emprego. Batia cartas comerciais, relatórios de vendas, pedidos, e quando
eu ia para casa – um casebre que alugara à beira da estrada –, à noitinha, eu abria
latas de pepino, de salsichas, grãos de milho, e assim eu jantava. Depois ficava
vendo uma televisão em preto e branco que o meu patrão arranjara, e depois...
depois me masturbava vendo uma revista de sacanagem já muito manchada e
desfolhada. (NOLL, 2013, p. 34)

Nota-se que Harmada é uma narrativa marcada pelas travessuras do persoganem,
apesar do tédio. Uma epopéia moderna às avessas que apresenta um ator falido, vivendo casos
e ocasos límitrofes, promovendo suas pequenas rebeliões por onde passa, com uma póética
mista da paixão, do desejo, da sedução e uma constante inquietação do corpo, sem moralismos
ou moralidade. O livro coloca o leitor em nomadismo, para acompanhar a jornada de desejos
sexuais do protagonista, um Ulisses pornográfico e de pulsação devassadora.
Os personagens de Noll são essencialmente solitários, vivem a meio caminho entre o
que é vivido e o que é imaginado, por isso não há limites em sua literatura, porque por trás da
aparente banalidade dos enredos, move-se a grande personagem: a linguagem nolliana,
tecendo um mosaico de imagens e cenas. O personagem desnomeado já foi um grande ator.
Agora, vive precariamente, caminhando nas ruas da vagabundagem. Lembra-nos uma espécie
de Charles, personagem do Carlitos, que anda pelas ruas ―meio cabreiro‖ quando encontra o
policial. O personagem nolliano, mesmo não encontrando um policial, traz no bojo de suas
reflexões uma vaga culpabilidade diante da lei ou do próprio sistema social que o parasita:

Abri a narrativa desta noite com tamanha exuberância de convicção que a partir dali
consegui perceber de fato que para mim não havia mais volta: eu me tornara
definitivamente um ex-ator e, pior, eu me tornara uma imagem corroída do que eu
fora; em outras palavras, eu já não passava de um canastrão. (Noll, 2013, p. 56)

Nesta passagem, também há o ato da escrita, que no atrito com o próprio instante é o
que move a narrativa. Percebemos uma escrita expressionista, que revela essa necessidade de
completar a experiência da existência com alguma coisa que não sabemos nomear. Mas há
uma carência, há um déficit qualquer e o personagem não consegue responder a esse
sentimento. Este, é algo bastante comum nos personagens nollianos.
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Os personagens nollianos são marcados, constantemente, por uma vocação para a
vagabundagem, uma inoperância que os incomoda bastante em certos momentos. Trazem
consigo a transgressão de um mundo que se guia basicamente pela produção capitalista. Em
Harmada, o narrador-personagem, fracassado, vivencia sérios conflitos que refletem em suas
encenações que realiza ao longo de sua travessia voraz.
Noll, em trindade transgressiva, rasga a escritura, destoando-a do mundo e entrega ao
leitor a ficção em forma de fricção desconcertante: o personagem/ator, sequioso de discutir as
coisas sem fronteiras, sem muitos partidos, evidencia mais o inconsciente do que as coisas
históricas. Afirmando-se escritor de linguagem e não de acontecimentos, escrevendo o que é
arredio na vida: ―Eu sou escritor do indeterminado, é isso que me provoca. As coisas são e
não são ao mesmo tempo.‖18 Nesse sentido, a provocação da escritura realiza-se pelo tatear no
escuro. Pela ambiguidade do tédio, Noll constrói seu livro como experiência à vida, ou seja,
como experimentação, oferecendo uma poeticidade que ―deixa escorrer‖ uma escritura de
potência nomádica.
2.2 O tédio como potências “escorrendo nas mãos” de Noll
Quando resolvemos ―encarar‖ João Gilberto Noll nas fraturas do romance Harmada
(2013 [1993]), sentimos ―no olho‖ da pele o sentimento que se dilui na obra como um todo,
perpassando desde o ato de escrever de Noll, enquanto estratégia de escritura em sintonia com
o contemporâneo, até a sensação plasmada nos elementos tradicionais da narrativa marcados
pelo tédio. Este aspecto emergente do romance tem despertado na contemporaneidade uma
série de reflexões tanto no âmbito do cotidiano como no espaço acadêmico, sinalizando o
tédio como uma questão central da sociedade (HUTCHEON, 1999, como um dos fenômenos
que a caracterizaria. Especificamente a respeito do tédio, leríamos Noll pelo viés sinestésico e
logo nos depararíamos com as expressões sentidas e de sentido cravados no ato da leitura que
transcenderiam a dicotomia obra-leitor e se instauraria num terceiro espaço, numa terceira
margem, que jogam com as emoções do corpo e da psique.
Em Harmada temos uma escrita corpórea que tematiza o corpo, neste caso, um corpo
cheio de tédio que pulsa na sua escrita e fere o leitor enredado pela palavra. Desse copo de
tédio de que é composto o romance, quem beberá? Esse gole é um encontro entre autor e
leitor que promove um pacto de tensões entre tédios que se (des)encaminham nas linhas
18

Cf. entrevista no endereço eletrônico Disponível em:
<http://www.joaogilbertonoll.com.br/SilvaCristinaMariada.pdf>. Acesso em 12 dez. 2014.
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escritas, desencadeando reflexões críticas e colocando à prova um mundo encarcerado (modus
vivendi) que é, ao mesmo tempo, pungente de ser/ter sentido. Nas veredas de experiências e
vivências, sem piedade, caímos em questões filosóficas por causa do tédio; este, como ponto
profícuo nos leva a refletir sobre a condição mundana do homem em ser e estar frente a quê?
A ausência provocada pela arte literária como efeito de presença, através do tédio, na
existência do ser humano engendrado e promovido no espaço literário de Harmada.
Percebemos qestões essenciais no corpus do romance Harmada que miram o tédio
(categoria) na linguagem do artista Noll. Através do ângulo do tédio no âmago do ser, a língua
do tédio do narrador nos permite inevitavelmente refletir e refratar uma série de discussões
engendradas no espaço literário da obra romanesca. Ao mesmo tempo, como ponto de fuga,
arrastando e rasgando o signo do discurso e do sujeito leitor que enfrenta tortuosamente o
encadeamento linguístico arquitetado por Noll, há em toda obra uma atmosfera de palavras
que sustentam no corpo da escrita, a poética do tédio. Por meio dessa condição, ocorrem
rompimentos da sintaxe para dizer-se de um encontro que não é mais nossa face no espelho,
mas de nossas próprias máscaras transmutadas. Tópico esse tão explorado e refletido na
literatura dos escritores contemporâneos, e é justamente neste horizonte de autores, que Noll
aparece, desponta. Assim, travamos diálogos com outros romances escritos pelo autor, quer
seja para ampliar discussões ou confrontar perspectivas.
Nesse sentido, em um contexto histórico, social, cultural, filosófico, qual a face que
Noll nos revela no seu romance Harmada? A possível resposta perpassa o ângulo que
decidimos investigar no romance: o fato de nos depararmos com uma situação do tédio, ora do
leitor, ora da página escrita. Sendo assim, a relação entre a leitura do público e o que a obra
dispõe, o linguista francês Vicent Jouve (2002, p.90) demarca a diferença da leitura na relação
entre o coletivo e o individual:
Existem duas maneiras de apreender os efeitos concretos de uma obra: pode-se
estudar a leitura seja em suas consequências globais na sociedade seja no efeito
particular que produz no indivíduo. No primeiro caso, consideramo-la em relação a
um público; no segundo, em relação a um sujeito.

Nessa compreensão, a interface pública (social), o leitor (sujeito) e a obra
estabelecem conexões e inventam máscaras no espaço da literatura como ponto de
interconexões. Como sinaliza Noll, no seu site19, acerca da literatura:
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Disponível em: <http://www.joaogilbertonoll.com.br/>. Acesso em 01 jan. 2011.
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Vejo a literatura como acontecimento, não apenas como espelho das questões sociais
mais imediatas. Mas que ela traga o leitor para um horizonte ritualístico, um
horizonte litúrgico. É como se ele sentasse, que fosse lá no palco e participasse junto
com o ator (...) (NOLL, 2011).

Essa participação do leitor – via leitura performática, nesse caso como ―horizonte
litúrgico‖ – desenha em palavras o tédio da escrita de Noll, na qual põe o leitor em risco de
eminentemente se encontrar consigo mesmo. Perder ou de repente encontrar identidades?
Aqui, ocorre uma analogia ao mesmo tempo em que são sugeridas contradições entre o rio de
Caronte e o rio de Heráclito; o espelho de Narciso e o espelho de Cecília; o labirinto do
Minotauro e o labirinto de Borges; o fio de Ariadne e o fio de Penélope; o tonel das Danaides
e a bacia de Santa Bárbara; a pedra de Sísifo e a pedra de Drummond; o espanto de Quintana e
o espanto dos filósofos gregos; os vermes de Augusto dos Anjos e os vermes de Machado de
Assis, os pés do Barroco e os pés da Bíblia estão presentes na poética de Noll.
É uma estética que pensa o vazio, o infinito, a solidão, o amor, a amizade e o caos
lançados para uma condição que, nesta escrita, pulsa na constatação da poética do tédio no
espaço narrativo de Harmada. São imagens que remetem insistentemente para os ―rizomas‖
de Deleuze e Guattari (1997), compreendendo, assim, um sistema aberto em diálogo. Temos
uma multiplicidade de vozes, nomadismos e expressões do tédio (CALVINO, 1990) que se
expandem em uma estética do tédio fazendo girar universos de saberes suscitados pela
escritura de João Gilberto Noll, que diz: ―Me levantei, fui até a janela, olhei a paisagem de
Harmada, e simplesmente acreditei que chegara a minha vez de acertar. O problema seria o de
preservar essa situação‖ (NOLL, 1993, p. 64-65). E continua:
O cego afirmava: Se não enxergo, melhor para mim que me poupo de ver o que se
convencionou chamar de formas, esta exibição que não passa do excremento das
coisas. Os verdadeiros seres são aqueles limpos de figuras, aqueles seres que ficam
em refúgio, longe das linhas, curvas ou retas, dos volumes, das cores. Os
verdadeiros seres se frutificam na ausência, pois tornam-se sumarentos, apetitosos
e nutritivos por estarem apartados da cerrada selva do instinto visual. Não quero
dizer que sim nem não, mas desconfio que os cegos foram feitos para servirem de
mão-de-obra pioneira no campo desta outra visão, a que se liberta enfim das
formas.

A nossa leitura coloca-se na ênfase entre a arte literária e a arte filosófica. Além disso,
como já afirmamos, a nossa discussão acerca da temática do tédio se ancora naquilo que segue
as considerações ensaísticas do filósofo norueguês Lars Svendsen realizadas na sua obra
Filosofia do tédio (2003), a qual, dividida em quatro partes, tratará do seguinte: na primeira,
aponta o tédio como problema filosófico; na segunda, relata histórias sobre o tédio; na
terceira, aponta a relação fenomenologia e tédio; e, por último, remete ao tédio e à ética.
Como podemos perceber, o livro aborda uma questões importantes sobre essa temática, ainda
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que muito pouco estudada na sociedade contemporânea. Para tanto, Svendsen (2003), através
de raízes históricas e de uma abordagem interdisciplinar (filosofia, psicologia e literatura),
instaura embasamentos para compreender o fenômeno do tédio como um dos elementos que
caracterizam o modo de ser contemporâneo.
Desse modo, a leitura proposta para esta dissertação pensa em uma estética do
nomadismo conjuntamente com o que de avesso o tédio pode mostrar em Harmada, na
tentativa de criar uma contiguidade de sentidos. Sabemos que pela estranheza, nasce a obra de
arte que, neste caso, propicia um entendimento mais profícuo. Ressaltamos, ainda, que a nossa
leitura se dá nos pressupostos da complexa temática da leitura do texto literário e discussões
avançadas a respeito do fenômeno do ato de ler, presentes no livro A leitura, do linguista
francês Vincent Jouve (2002). Com o intuito de problematizar a obra de Noll, em diálogo com
as visões pós-estruturalistas e no entendimento de que temos vários níveis de leitura, de
acordo com Jouve (2002, p.98), optamos, pois, por compreender o ato de ler pela estratégia de
leitura centrífuga que diz:
Em vez de procurar uma coerência, a leitura, ao contrário, pode se preocupar em
jogar com as oposições e contradições de um texto. De qualquer modo, é a prática
do ―desconstrucionismo‖: não se trata mais de procurar unificar o texto
relacionando-o com uma intenção, mas sim de fazê-lo explodir desconstruindo-o.

Perspectiva essa de leitura que se relaciona com o modo como Noll20 pensa a
linguagem, seu ofício e inventa sua escritura:
Sou um escritor de linguagem, pelo método com o qual escrevo fica claro isso.
Tento captar a realidade através do que a linguagem me indica. Nesse sentido, sou o
oposto de Berkeley. Realmente, o que vai puxar-me arrastar-me movimentar em
direção à ação do livro não é uma idéia de conteúdo prévio, mas é aquilo que a
linguagem vai abrindo para mim. Como se realmente a linguagem fosse um
exercício desejante de ação. Ação não no sentido norte-americano, evidentemente,
de cinemão, mas no sentido de que o personagem começa de um jeito e vai terminar
de outro. Acredito nisso, acredito na possibilidade de um argumento, sim, na história
humana. Isso não quer dizer que tenha uma linha progressiva, uma finalidade
angelical, nada disso, mas existe a possibilidade de você conhecer profundamente o
seu próprio movimento. O homem não é um bicho estagnado. E só existe ficção por
isso e não para usar a ação como uma peripécia atordoante que valha por si mesma.
Mas o que vai me levar a essa ação, a essa verdade humana que é o momento, é a
linguagem. Ela é o abre-te sésamo deste novo mundo (NOLL, 2011).

20

Disponível em: http://www.joaogilbertonoll.com.br/. Acesso em 01 jan. 2011.
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Sendo assim, adentrando a obra ―Abre-te sésamo deste novo mundo‖, lemos que o
tédio, urgente e emergente, surge como erupção vulcânica: ―Aqui ninguém me vê. E eu posso
enfim deitar na terra. Aproveitar a terra que virou lama depois do temporal” (NOLL, 1993).
―Aqui‖ seria o lugar de descanso, lugar metafórico do tédio da personagem. O tédio como
desejo de retorno ao barro. Uma relação implícita com o versículo bíblico ―Do pó viestes ao
pó retornarás‖, pura condição tediosa, nessa cena mundana e de devaneio do humano. Como
escreve Svendsen (2006, p.31) ―O tédio só é possível porque cada coisa, por assim dizer, tem
seu tempo. Se cada coisa não tivesse seu tempo, não haveria tédio. Portanto, o tédio surge
quando há uma discrepância entre o tempo da própria coisa e o tempo em que ela ocorre‖.
Nesta cena que inicia o livro, lemos também que um viés profano, como um insano, que se
banha semelhante a um animal, um porco, denotando uma forma de liberdade, a qual não
entra na lógica vigente, da ordem, da beleza e da limpeza, conforme discute Bauman (1998)
no seu livro O mal-estar da pós-modernidade.
O fato de elegermos como horizonte de leitura a vertente do desconstrucionismo que
nos permite instaurar um espaço literário de discussões que fazem ponte com outros saberes,
colocamos, assim, o tédio como um fenômeno da contemporaneidade que se entrelaça sob
vários aspectos em uma reflexão mais próxima das questões humanas existenciais. Quando
mencionamos no título ―A escritura nômade e o tédio ...‖, escritura se refere, neste trabalho, a
um diálogo, também, da estilística da escrita nolliana com as configurações do romance (seus
elementos temático-estruturais) e as expressões do tédio na contemporaneidade tão presentes
na narrativa de Harmada. Assim, os efeitos do tédio, para o ato de escrever do autor, estão
expostos na ―boca‖ do narrador e entranhado na vida dos personagens, de modo que o olhar
do tédio presente na obra pode iluminar dimensões desconhecidas da vida real. Pode, também,
mostrar-nos âmbitos palpáveis de algo que apenas pressentíamos. Para tanto, escutemos Noll
(2003, p.77):
Antes de sair me olhei pela última vez no espelho do banheiro. Eu suava muito no
pescoço e no peito. Uma gota de suor pendurada no lóbulo da orelha, como se um
brinco. Eu era um homem por assim dizer sem nada que pudesse ofuscar: nem os
resíduos de clareza de ânimo dos velhos tempos com Jane, nem uma tristeza
supostamente natural para aquele momento. Eu via em mim naquela hora um
homem sóbrio, tentando soprar para fora do meu ombro a poeira das intempéries que
eu conhecera até ali.

A voz do narrador é uma desolação, que, diante do espelho, reconhece as minúcias do
cotidiano que reflete a expressão do encontro com o tédio, que subjaz à existência dos seres
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humanos. Ao continuarmos com a leitura da obra, deparamo-nos com vários eventos
reveladores do tédio. A persona narrador, como máscara também, mesmo em busca de ―não
sabe o quê‖, vai vivendo suas aventuras com a significativa presença do tédio. Numa
confissão? Narrar na contemporaneidade para vencer o tédio? O movimento do texto revela
ações pitorescas do personagem principal e uma reflexão diante do muro do tédio. ―O tédio
está associado à reflexão, e, em toda reflexão, há a tendência a uma perda do mundo.‖
(SVENDSEN, 2006, p. 35). O personagem-narrador de Harmada volta e meia se encontra
com o tédio, deixa-o, para logo em seguida voltar a fazer coisas e voltar a se esbarrar nele, em
um movimento espiralado.
A estilística de Noll parece colocar em tensão uma particularidade, muitas vezes,
subjetiva com uma questão existencial e universal. Até que ponto a narração é fuga do tédio e
amparo? Não sabemos se a escrita do narrador é conotação de fatos vividos ou inventados, ou
uma mescla de realidade e sonhos? Teríamos, assim, fragmentos de um discurso tedioso que
promove reflexões consubstanciadas em uma atmosfera onírica. Delineação de subjetividades,
pequenos clímax se envolvem com pensamentos, psique e realidade que se confundem com
Eros, náusea, cidadania, velhice, mudança, encontro com o desatino. Uma substância do livro
que é mais ou menos, em palavras, um sentimento de não sei o quê com gosto de logo
esquecerás tudo, logo todos te esquecerão.
Como podemos perceber, somente com a passagem destacada acima da obra em foco,
o tédio está entranhado na própria vida, por isso, se relaciona com todos os outros aspectos da
existência mesmo quando parece não ter ligação nenhuma. A relação entre o tédio e o ócio
criativo como conceito trabalhado por Domenico De Masi (2000, p.21), mostra-nos a relação
da necessidade do ócio criativo para o escritor produzir suas obras. ―Estamos habituados a
desempenhar funções repetitivas como se fôssemos máquinas e é necessário um grande
esforço para aprender uma atividade criativa, digna de um ser humano‖.
Nesse sentido, o tédio é essencial para fazer eclodir uma estratégia de escrita que
explode em/as redes linguísticas. Sendo assim, o autor, dentro do ócio existente no tédio,
poderíamos dizer, bebe o tédio do cotidiano na contemporaneidade para agir criativamente,
estrategicamente pela via crucis da escritura. Por essa perspectiva, há um redimensionamento
da visão pejorativa que temos do sentimento tédio. Este, em diversas manifestações, é
ambivalente. O tédio como uma pulsação para a morte e para a vida. Força enérgica aplicada
em um desses vetores: destruição ou criação. O tédio mistura os princípios nietzschenianos:
Apolíneos e Dionisíacos. Essas forças regem o ato da escrita que nos levariam a sérios
questionamentos da ordem filosófica, existencial e do ato de escritura. Segundo Sevendsen
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(2006, p. 23): ―O tédio sempre contém um elemento crítico, por que expressa a ideia de que
dada situação ou a existência como um todo são profundamente insatisfatórios‖.
Pensando juntamente com Ítalo Calvino, no seu livro Por que ler os clássicos (1990, p.
14): ―O dia de hoje pode ser banal e mortificante, mas sempre é um ponto no qual podemos
olhar para frente ou para trás‖. Esse movimento, de letargia e potência ruptora, na obra de
Noll, mostra corpos eróticos de assédio do tédio misturados a ideias engenhosas num cenário
de permanentes mudanças, nomadismo no trajeto ziguezagueante das personagens. Ao passar
pela leitura e se defrontar com vários eventos ocorridos na obra, o tédio é mostrado como a
pele que se escama, dando-nos um ângulo privilegiado para ver a condição humana nas
relações de poder existentes na vida real da ficção proposta por Noll.
Com fluência e mentalidade ágil, a escrita nolliana nos revela um tédio que nos
permite percebê-lo como uma cartografia para ler, para decifrar um sentimento na escrita e no
corpo das personagens, no corpo da palavra, no osso da escritura. O lugar do tédio como
espaço de desterritorialização da obviedade humana. O tédio nos coloca numa situação
fronteiriça, tênue da condição sine qua non do humano. Nas dobras do abismo existencial
apresentadas em Harmada, o tédio seria utopia de quê? Combustível para arquitetação de
linguagens inimaginadas. No caso de Noll, uma língua endoidecida, esquizofrênica, que funda
outras realidades no precipício da alma humana. Como bem expôs Deleuze (1997) na relação
entre capitalismo e esquizofrenia, que conflui na concepção de escrita engendrada pelo artista
gaúcho, como coloca na entrevista concedida ao jornal Estadão (02/10/2010):
Quando pousamos os olhos num relato ficcional de respiração poética sentimos a
força do estranhamento. Nesse tom não é a vida bruta que captamos, mas uma
linguagem transfigurada, a insinuar que o que perdemos da transparência do mundo
se trata justamente do ganho maior da leitura. Por quê? Porque nessa linha de leitura
aderimos aos pontos que costumamos evitar na vida regradamente social, unívoca –
um espaço alheio à linguagem extraída das lacunas do inconsciente, esse território
geralmente inútil aos ouvidos do cotidiano. (NOLL, 2010)

De acordo com esta e outras citações apresentadas, ao ―espremer‖ a narrativa, temos
uma linguagem encharcada de tédio. Para isso, basta percebermos que Harmada apresenta
uma visão que circunscreve: a escrita de fúria animal movente do inconsciente do escritor; o
tédio como um canto liturgicamente terminal, como uma música que leva a linguagem a
povoar e dançar no vazio; o tédio acoplado ao vazio, que será a força motriz da escrita de
Harmada. Portanto, é dessa propulsão de ações e de sentimentos que se deflagram a
instauração do tema, constantemente desnudado, na ponte belamente trágica e terrificante
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entre o vazio e o tédio na forma poética da escrita do romance, que arma/apresenta os dramas
humanos.
Como já dissemos, levantamos o escopo deste trabalho que é discutir a presença do
tédio dentro do romance, mas também, sobretudo, o tédio como estratégia de escritura no
fazer artístico literário de Noll. Cabe, agora, alguns questionamentos: será que a (pós)modernidade é o espetáculo do tédio? O tédio intensifica a potência do falso?
Na ponte entre perguntas amplas e precisas, entramos nas fendas humanas, onde se
instaura o tédio no vazio das carências do ser, zonas profundas de tensão (in)consciente do
escritor plasmadas na sintaxe ―impressa no vazio do branco‖, conforme as palavras de Noll21.
Por essa colocação, percebemos o tédio preenchendo as lacunas da vida? Segundo Svendesen
(2006, p.18) afirma, ―o tédio envolve uma perda de significado‖ que permite o vazio. Logo,
denuncia uma ausência jamais preenchida. Esta, como profusão e pulsação lentas e aceleradas,
ambíguas no caos infinito, geram o eterno retorno, o que na teoria deleuzeana corresponde à
imagem do ritornelo22, engendrado no ato de criar, especificamente, ato de escrever para Noll.
Cria-dor de imagens que personificam o tédio com uma visão penetrante de quem narra
pontas agudas e ângulos ásperos que testam nossa capacidade de estar na tensão criativa entre
o dever e o querer; para captar o sensível grosso do entediante; e, para expor personagens em
cenário de chatices burocráticas, na roda das vibrações dos dias.
Desse modo, onde está a revelação da obra de Noll? Não possui ou é a própria
travessia do personagem que reforça a condição da nossa existência. A travessia da vida é um
possuir, o não ter dito e escrito tem suas revelações, de um mundo não escrito paralelo ao
escrito. Até mesmo entrecruzantes da vida precária do personagem e a situação de cada sujeito
frente ao tédio. Desnudando a linguagem que, semelhantemente ao personagem, é nômade.
Tédio como potência de vida e morte que pulsa nas veias e vias da escrita nolliana.
Seja pelos nadas, pela pobreza, pela miséria, pelas vias e pelos desvios, vida e contravida:
susto, a existência é assim, apesar de23. Continuamos para onde? Para quê? O tédio na escrita
21

Para
conferir
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íntegra
visitar
o
endereço
eletrônico:
Disponível
em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,joao-gilberto-noll-detalha-sua-forma-de-criacao,618438,0.htm>.
Acesso em 20/ 10/ 2011.
22
No Abecedário de Gilles Deleuze, a questão da formulação de conceitos é amplamente discutida pelo filósofo,
com um foco na concepção do ―ritornelo‖: ―Criamos ao menos um conceito muito importante: o de ritornelo.
Para mim, o ritornelo é esse ponto comum. Em outros termos, para mim, o ritornelo está totalmente ligado ao
problema do território, da saída ou entrada no território, ou seja, ao problema da desterritorialização. Volto para
o meu território, que eu conheço, ou então me desterritorializo, ou seja, parto, saio do meu território?‖ (Deleuze,
1997, p. 32). Com essas colocação de Deleuze se reforça a concatenação dos conceitos criados por ele e Guattari.
De tal maneira que o pensamento deles é a próprio modo como tecem suas teorias de forma zigomática, citando
um, logo o outro aparecerá, certamente se conectará com as outras concepções deleuzo-guatarrianas.
23
Outra expressão clariciana presente em seu romance ―Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres‖ para
presentificar a condição humana gaguejante da linguagem e o próprio inacabamento da existência. Em Noll, o
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se encarrega de mastigar. Ato banal realizado pelo personagem-protagonista várias vezes,
mostrando o que nos resta, numa constatação de que o projeto humano é falido.
Contudo, não significa que toda essa face cruel não tenha sua beleza inominável. A
mesma arte que parece amparar o perdido personagem kafkiano sem nome: O artista da fome
(2000) sem rumo. Com Tudo e Nada. Muitas vezes somente e só, o tédio. A travessia das
palavras transfigura a estilística e metamorfoseia a sintaxe para transcender o imediatamente
óbvio. O tédio encontrado no romance Harmada nos permite o devaneio e o delírio em debate
na situação de se debater o humano. Em sua Solidão Continental (2012), Noll epigrafa com o
poema de Drummond: O inseto petrificado/ na concha ardente do dia/ une o tédio do
passado/a uma futura energia.
A perenidade da memória perdida guarda a pulsão libertária do tédio e pelo atrito das
palavras que são empurradas na estrutura sintática para tentar dizer o não dito e reinventar o
âmago das coisas. Delineia o dito desdizendo. Pensemos numa tessitura às avessas para
conhecer as situações episódicas dos eventos da aventura humana vivida pelo protagonista em
Harmada.
Em conformidade com o crítico Roland Barthes (1977), no seu livro, O prazer do
texto, que faz uma distinção entre o texto de prazer e texto de fruição, encontramos a noção
de texto prazer como aquele que contenta, que enche, que dá euforia; texto que vem da
cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. Já o de fruição,
põe em estado de perda, desconforta (causa, talvez, até certo enfado), faz vacilar as bases
históricas, culturais e psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de
suas lembranças, faze-o entrar em crise sua relação com a linguagem. Noll é texto de fruição,
pois encrava uma poética crua e nua na carne da página que o leitor se encontra denotando a
crise do sujeito com a língua, com seus signos e significados.
Assim, se estabelece um pacto faústico entre autor-obra-leitor, no qual a obra quanto
mais mefistotélica, diabólica, atenua-se o simbólico, que sofre re-presentações e uma
intervenção no universo das figuras, signos, símbolos que regem o mundo humano e suas teias
linguísticas, ora enredados pela ficção romanesca, ora pelo próprio destino tragicômico na
contemporaneidade, conforme escreve Bauman (1998, p.112):
Esse mundo cada vez mais exterior lembra de um outro participante do jogo, mais
do que o indomável fixador de normas, e o de um árbitro que não admite apelação;
e como que um participante de um jogo cujas regras são feitas e refeitas no curso da
disputa. A experiência de viver em tal mundo é a experiência de um jogador, e na
apesar de/ do tédio, apesar de toda precariedade da vida, o desejo de vida acontece no nomadismo latente dos
personagens, inclusive a personagem chamada escritura.
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experiência de jogador não há meio de se falar da necessidade de acidente,
determinação de contingência: não há senão os movimentos dos jogadores, a arte de
jogar bem com as cartas que se tem habilidade e de fazer o máximo com elas. A
ação humana se torna menos frágil e errática: é o mundo em que ela tenta inscreverse e pelo qual procura orientar-se que parece ter se tornado mais assim. (...) Como
pode alguém investir numa realização de vida inteira, se os valores hoje são
obrigados a se desvalorizar e, amanhã, a se dilatar? Como pode alguém se preparar
para uma vocação da vida, se habilidades laboriosamente adquiridas se tornam
dívidas um dia depois de se tornarem bens?

Dessa maneira, a literatura não longe, mas de perto, marca e acompanha o homem, no
instante passado, na fugacidade do presente e no futuro que não existe, para relembrar a
reflexão de Santo Agostinho sobre o ―tempo‖ na sua obra A cidade de Deus (2002).
Por vias como o fio que nos trouxe aqui, a literatura de Noll nos põe em estado de perda
e desamparo, pensando na mão do homem e na mão de Deus do quadro de Michelangelo
(1475-1564), ―A criação de Adão‖. A obra de Noll faz desaparecer a mão divina e intensifica a
outra do artista criador humano, pesadamente humana, que aparece escrevendo sua obra em
um caos espiralado com diversificados modos de entrada nessa Caosmose (GUATTARI,
1992), surtindo efeito de presença, igualmente apresentado em Harmada. A literatura como a
arte de ressuscitar os mortos e ressuscitar os vivos para compor o desordenado mosaico de
citações dos quais somos inventados. Feitos de palavras e coisas. Quem imita quem, vida e
arte? As duas se devoram em Harmada.
A partir desse entendimento, Noll, em Harmada, constrói um discurso periférico, à
margem de certas hegemonias de ideias, pensamentos, ideologias, concepções de ser e estar no
mundo, de cosmovisão, desconstruindo estas quando traz à tona um olhar escrito sobre a
condição humana frente ao tédio. Tal perspectiva nos permite ver o tédio como um elemento
constituinte do/no romance e constituidor enquanto ócio criativo que permite abrir cartografias
e espaços de desterritorializações pelo ato da escritura (DELEUZE, 1997). Assim,
considerarmos a poética do tédio como estratégia de escrita, configurando-se como elemento
constitutivo dilacerado que apresenta em Harmada o ser e não ser multifacetado na
multiplicidade propulsora da narrativa de Noll.
Destacamos que o discurso nolliano, em Harmada, constrói novas realidades
contemporâneas, entre a movência da resistência e da transgressão, no trânsito do arquivo e a
constituição de novos repertórios, permitindo a emergência de subjetividades não domesticadas
e desconstrutoras dos paradigmas vigentes e impostos como blocos de chumbo a fim de mantêlos presos. Olhemos como o narrador-personagem destece a linguagem via suas próprias
perspectivas e afetações:
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Não foram tempos de só gozo aqueles que se descortinaram para mim a partir
daquela noite. Mas, não devo negar, era comum nesta época sobrar no rabo das horas
uma nesga qualquer de rutilância, de um brilho capeta, mesmo que não ultrapasse
uma nesga: a cada vez que eu ia no fundo do quintal estender na corda uma tolha do
banho de onde eu recém saíra e olhava distraído para o ar em volta, principalmente se
olhasse sem querer para o arvoredo que ficava além do quintal do vizinho – o quintal
com suas galinhas, o porco, o cavalo cansado –, se eu olhasse ali para o arvoredo
além do quintal do vizinho, sem querer, é claro, o arvoredo parecia responder, e uma
ínfima forma ovalada, ali, no meio do verdume todo, resplandecia. (NOLL, 2013, p.
31)

Por meio da atuação de uma escrita performática de tédio, o narrador inscreve as
tessituras do desejo, deflagradas em diversas outras perspectivas, o qual destacamos por
acreditar na importância da reflexão de Harmada: um sentimento profundo da condição
humana, e por entender que este fenômeno caracteriza a escrita da contemporaneidade e nos
permite uma série de diálogos com outras temáticas, como: trabalho, lazer, morte, novidade,
humor, corpo, tecnologia, transgressão, memória, maturidade; além de dialogar com outros
campos do saber, nos quais o tédio se situa no horizonte da discussão do entrecruzamento das
áreas de filosofia, psicologia e literatura.
As expressões do tédio como uma poética que transpassa o corpo da obra, transitando
do narrador para sua estratégia de escrever, cravejando o texto pelos furos do vazio, no fluxo
da consciência escrita como modo de domar a selva linguística para nomear a confluência do
ser/estar no mundo contemporâneo delineados conforme o cenário dos teóricos Bauman (1998)
e Lipovsky (2004).
As expressões do tédio marcam a escrita, as personagens em suas ações, pela boca do
narrador escrito, no qual o tédio se inscreve e atinge torrencialmente o leitor, cartografando um
espaço de afetar em atividade de escritura, ou melhor, afetividades que se pensam e, sobretudo,
se sentem o tédio. Um espaço de leitura que não só representa, mas está instaurado num lugar
de disrupção, pendular entre o tédio e o vazio como um tabuleiro do jogo de xadrez, onde a
vida acontece e as pontas da existência parecem se tocar. No enredo de Harmada, o tédio e o
vazio se beijam, morte e vida se encontram, o olho de ambos, narrador e leitor, se esbugalham,
desdobrando-se no mal-estar da escrita de Noll:
Um olho vazando remela me olha sorrateiro atrás de uma árvore. Um olho só, não
vejo o outro escondido atrás do tronco. Vazando remela, mas agora percebo não se
tratar exatamente de remela, aquele olho está é supurado, secreções sérias aumentam
pelos cantos, e de repente aparece o outro olho, ele está em idênticas condições, são
dois olhos doentes a me olhar, pertencem a um rapaz, agora vejo, um rapaz que, como
eu, sorve uma sopa. Ele sai do esconderijo com o prato já vazio. Eu continuo
sorvendo o meu ralo caldo de cenoura e nabo (NOLL, 2013, p. 27).
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A literatura de Noll nos permite não somente pensar o tédio e suas questões/sensações,
mas pensar o pensamento sobre o tédio que oportuniza diálogos oblíquos no espaço da
configuração literária (BLANCHOT, 1987) e da vida considerada real.
Na corda do limbo, a onipresença do tédio na condição humana e o seu sentimento
fugidio armado no palco de Harmada promovem o enfrentamento dos hábitos costumeiros pela
imprevisibilidade da linguagem artístico-literária. A poética de uma crise instaurada pelas
dúvidas que acompanham o tédio.
Na compreensão desse contexto, podemos afirmar: o homem é ele mesmo e a sua
condição de tédio. A epifania pelo tédio, pela relação com a dúvida ficcionalizada na obra de
Noll nos permite uma série de reflexões em três aspectos, os quais já mencionamos: estratégias
de escrita, da obra e do leitor.
Conforme essas colocações, associamos às palavras do escritor José Castello24 com a
condição emergente do romance aqui estudado sob o aspecto do tédio:
A literatura é só um furo rasgado nesse grande malha (os meios de comunicação).
Está conectada com o vazio. Não remete a fatos, ou a discursos, ou a comunicados,
remete a algo que os ultrapassa e que, a rigor, nela não está, não pode estar. Ou
experimentamos (lemos), ou não chegamos. E só. (NOLL, 2013, grifo nosso)

As discussões promovidas até aqui dialogam com o movimento filosófico do século
XX, o Existencialismo. Se não podemos pensar uma Era do tédio como momento histórico de
sua forte presença, o tédio se torna eterno pelo seu sentimento de ausência presentificado na
vida dos humanos.
Na parte final do Harmada, temos: ―Da boca não me saía palavra. Eu parecia ter
contaminado pelo silêncio do garoto‖ (NOLL, 1992, p. 101). E de fato se contaminou, pois
logo em seguida suspende a narrativa. E segue silêncio, vazio, nada e tédio? ―A consciência
do tédio, que por vezes nos ocorre a posteriori, deveria ser compreendida como a consciência
de um vazio‖ (SVENDSEN, p. 132).
A ambiguidade dos personagens se coloca sem a necessidade de que as coisas (não)
façam sentido, promove o fator de subjetivação que incide sobre o ponto de vista de reflexão
acerca do mundo, numa escrita que cava e o que resta é tédio, incitando o pêndulo do(s)
mundo(s) escrito e não-escrito. Na mão do escritor e/ou na boca do narrador em confronto

24

Texto publicado no site do jornal O Globo, na coluna chamada ―A literatura na poltrona‖. Disponível no
seguinte endereço eletrônico: <http://oglobo.globo.com/blogs/literatura/>. Acesso em 03 jul. 2013.
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com o leitor, mostrando uma existência irrequieta com a consciência de transitoriedade
destinada a apagar-se em dúvida.
A obra de Noll, especificamente Harmada, não é tão diferente das ocasiões propostas
nas narrativas de Machado de Assis. Temos na verve irônica machadiana o espetáculo do
tédio ou a baba de Caim. Em uma de suas contações, Machado (1999) diz no capítulo VI do
livro Memórias póstumas de Brás cubas: ―Há uma gota da baba de Caim em toda essa
felicidade humana‖. Assim, como vive a inércia tediosa do personagem Gregor Samsa, de
Kafka (2000). Nas palavras de Noll25, teríamos que
A ficção dessa maneira seria um empreendimento no escuro? Como se aferir uma
iniciativa que parte de uma nebulosa ainda sem léxico ou sem ao menos uma lúcida
pré-tessitura dramática? De onde vem esse material com o qual, supõe-se, o leitor
se envolverá? Por que, ao fim e ao cabo, seu sumo dirá respeito também ao outro?
Talvez porque o âmago de toda a experiência humana venha da mesma fonte.
Talvez a qualidade mais perene seja enfim o canal por onde todos passam para
adquirir bem ou mal a consciência de si. É sobre essa travessia que a palavra pode
incidir para reinventá-la, dando conta de um excedente superior que, nas teias
sociais, costumamos calar. E reprimir. Nesse caso, o livro que temos nas mãos
pode conter a pulsão libertária que só a memória perdida soube tecer. (NOLL,
2010)

Então, por que ir ou não ao texto de Noll, ou melhor, por que não? O embate entre vida
e a ficção romanesca, acerta como flecha no alvo humano. Retomamos o pensamento de Jouve
(2000, p.131) a respeito da leitura do ―eu‖, ou ―a redescoberta de si‖:
Mesmo que não sejam os mais lidos, pode-se considerar que os textos mais
interessantes são aqueles que vão ao encontro das supostas disposições do leitor.
Quando é confrontado com a diferença, e não com a semelhança, o sujeito tem a
possibilidade, graças à leitura, de se redescobrir. O interesse do texto lido não vem
mais então daquilo que reconhecemos de nós mesmos nele. (JOUVE, p. 131)

Em uma exposição analítico-literária do romance nolliano, podemos notar que se o
tédio é um dos fenômenos caracterizadores da pós-modernidade e Harmada se estabelece
nesse horizonte, temos uma convergência que nos aponta para a contaminação da narrativa
pelo sentimento do tédio, sendo inevitavelmente pelo viés e desvio da psique no fluxo de
consciência, marcado na obra pelas reticências, repetições de vocábulos, termos, frases e
inversões bruscas do pensamento, que refletem uma construção feita no instante em que são
ditas as coisas pelo narrador, o qual narra diversas dores vivenciadas, como também, conduz25

Cf. entrevista no sitio eletrônico Disponível: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,joao-gilberto-nolldetalha-sua-forma-de-criacao,618438>. Acesso em 10 out. 2014.
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nos a uma série de reflexões que se plasmam em sua estilística. Esta, marcada por vazios de
dimensões diferenciadas, é fragmentada, de corpo exposto, de complexidade no modo, postura
e situação mundana, questões da psique (zonas do inconsciente), estados mentais como da
esquizofrenia, do humano, e um voltar para pensar o ―lugar‖ da arte e da literatura para si,
tematizando uma série de questões da atualidade. Exemplo: o vazio, o nada, o excesso,
exacerbada informação, velocidade, experiência do corpo-mente, o narcisismo, o
individualismo, a corpolatria, a arqueologia da futilidade, o ter em substituição do ser,
aparência versus essência, verdades e mentiras misturadas, o sagrado no profano, a
humanidade e seus abismos em relação sintomática com o tédio e sintonia com os paradoxos
considerados pós-modernidade (COMPAGNON, 1996).
Na confluência do pensamento de Compagnon (1996), percebemos que devido ao
interesse de Noll pelos mistérios da alma humana, isso o torna atemporal, revolto e turbulento,
comungando com a tensão entre a ruptura e a tradição, a qual seria a negação dos modelos
estabelecidos, fazendo com que a blasfêmia, a sátira, a paródia saiam de dentro dos armários:

Um homem falava para uma igreja repleta. Era grande a igreja, muito grande, quase
um santuário, no meio de uma planície a perder de vista, coberta de arbustos rasos.
O homem falava:
− O trabalho remove a decadência que espreita. Sem o trabalho somos répteis a
rastejar insanos no sentido contrário do tempo. Sem o trabalho os minutos nos
encarceram para trás, como se quiséssemos encontrar uma infância que não pode
medrar o seu futuro, estéril, quase a escuridão de antes de nascer. Sem o trabalho a
nossa mão, que outrora talvez se incluísse nas operações da vida, toca na superfície
enganosa do ócio, deixando-se engolir sem perceber.
Olhei a palma da minha mão com uma ferida arreganhada, vagamente obscena,
olhei os olhos do rapaz com o vírus do mundo, e pensei se aquele sermão não seria
especialmente para nós dois. (NOLL, 2013, p. 28)

Portanto, o aspecto do tédio em Noll é realizado e nasce no romance, pois esta
dimensão da narrativa instaura uma via fértil para o ato de pensar, o conhecimento no pêndulo
entre o literário e o filosófico, assim como é o ato estratégico de escritura entremeada do
mortificante e vivaz banal, que ora se faz em saber poético. Poética que se suspende na
narrativa ao som de um mundo volátil com cheiro de tédio. Fazendo com que a narrativa
fervilhe na cabeça do leitor, deixando nosso imaginário aceso, entregue a uma obra que se
debruça sobre os abismos do ser. A fim de pensar novas maneiras de existir, inventando novas
dobras existenciais de resistir ao intolerável do presente, criando subjetividades selvagens que
escapam do aprisionamento em que o presente nos confina. Como que chamando a vida
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contaminada à transformação fatal, de modo que, no tédio, o artista Noll destrava o
inconsciente preso pelo recalque, plasmando frases que ele lê avidamente nas portas e paredes
dos banheiros. Assim, adentremos na suposta capital Harmada e nas vias, desvios e peripécias
do persona vagabundo sem nome. Com ele, a palavra:
Eu, na minha gasta meia-idade, estava entre os mais jovens do asilo. Por que me
deixaram permanecer ali?, já que o destino dos que os administradores da casa
chamavam de moços era quase sempre o de permanecerem no asilo por pouco
tempo, até o instante em que os assistentes sociais conseguiam encaminhá-los para
alguma situação fora daqueles muros... (NOLL, 2013, p. 39)

Neste trecho, o personagem descreve a si próprio com o tédio na expressão ―minha
gasta meia-idade‖ em contraposição à juventude presente no espaço de exclusão, o asilo. Em
seguida, questiona o porquê que o deixaram naquele lugar. E aponta a possibilidade de
escapar ao confinamento. O narrador coloca em tensão sua percepção do ambiente entre a
própria sanidade e sua loucura, constatando um ser revolto mediante a prisão dos muros.
Assim, a voz narrativa apresenta uma subjetividade selvagem latente, nômade, potente em
criação, esbarrada em choque nos muros da limitação. O artista fracassado que vê na arte de
sua narração performática o meio de sobreviver e reexistir.
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3. A LÍNGUA DO TÉDIO E O NARRADOR NÔMADE

Além-tédio
Ecoando-me em silêncio, a noite escura
Baixou-me assim na queda sem remédio:
Eu próprio me traguei na profundura,
Me sequei todo, endureci de tédio.
E só me resta hoje uma alegria:
É que, de tão iguais e tão vazios,
Os instantes me esvoam dia a dia
Cada vez mais velozes, mais esguios...
Sá-Carneiro

3.1 Harmada: o nomadismo performático na escritura
A área da performance ganhou espaço dentro das artes e, atualmente, tem promovido a
expansão dos horizontes teóricos e práticos das escrituras em processos de criação. Os estudos
da performance abarcam desde os dispositivos estéticos aos dispositivos culturais, abrindo
vias alternativas para determinadas sistematizações. Pensar a performance como campo
inaugural de abordagens, comparada a uma máquina de guerra no sentido deleuzeano, tornouse um grande desafio por parte dos pesquisadores para a desterritorialização de dualismos
confortáveis.
Podemos apresentar as marcas de uma escrita performática a partir da articulação entre
o discurso ficcional, o discurso filosófico e o discurso crítico como formas de experiência e
experimentação. Compreendendo diferentes contextos em que a performance, como área de
experimentação, atua na área dos estudos literários, produzindo efeitos de deslocamento do
cânone e seus modos de legitimidade, bem como visa a problematizar os lugares
determinados, conforme Beigui26 (2011, p. 23):
O conhecimento em performance exige uma reconfiguração do lugar do sujeito
dentro do conjunto de suas ações históricas e a utopia de criar uma revisão do lugar
dos clássicos modelos de interpretação do pensamento ocidental, ampliando-os para
lugares heterotópicos. No Brasil o livro de Glusberg, traduzido por Renato Cohen,
representa o marco de entrada na academia desse campo de saber inaugural, embora
a cultura brasileira específica e a latino-americana de modo geral desde muito tempo
tenham constantemente se utilizado da performatividade em suas diversas formas de
produção artística, cultural e teórica. A disseminação do campo da performance
exige um redimensionamento do lugar da escrita no campo das letras e da
linguagem, pois na junção que estabelece entre os diversos modos de subjetivação
26
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da
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Disponível
em:<
http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/Aletria%2021/21,1/02-Alex%20Beigui.pdf>. Acesso em
10 out. 2014.
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envolvidos na prática escritural, ela evidencia os aspectos relacionais entre a escrita
e a inscrição do sujeito no discurso que a produz, seja ele de natureza literária,
ficcional ou crítica.

É a partir da citação acima que se justifica falar em performance da escrita para o
romance Harmada, pois a escritura desse romance tem um aspecto da inscrição do sujeito no
discurso, além do diálogo teórico intenso entre a arte da performance, a noção de escritura
derridariana e a própria linguagem realizada por Noll.
A ideia de nomadismo, na literatura de Noll, possui seu estranhamento naquilo que ela
abre de espaço, naquilo que ela deixa de falar, mais do que naquilo que fala. Ele faz um apelo
ao olhar crítico do espectador/leitor. A noção de desamparo em Noll é uma noção não
somente de desamparo temático, nem só de personagens perdidos, mas uma obra que aponta
também para a crise da escritura. A linguagem entra em vertigem. Esse desequilíbrio não é só
no ato de narrar, a mão que treme de ansiedade ao encontrar uma folha de papel, mas uma
mão que treme ao se deparar com a relação abismal do eu com o outro. Leiamos como Noll27,
entende a perspectiva exposta acima:
A importância da literatura na vida cotidiana se faz por conflitos. Por atritos. São
coisas muito diferentes. A vida cotidiana pede uma praticidade que eu geralmente
não tenho, confesso. Mas, aos trancos e barrancos, estou indo muito bem na minha
vida de escritor. Sobre a vida cotidiana, ela é o que é, digamos assim. E a literatura,
para mim, é transfiguração. Se não for transfiguração, não é literatura. E você não
pode viver o seu dia-a-dia em estado de transfiguração. Impossível. Para mim, é algo
irresolvível. São duas coisas bastante distintas. A literatura pede um espaço muito
grande de ócio, de contemplação; e a realidade pede o aspecto emergencial das
coisas. Tudo é muito emergencial na nossa contemporaneidade, por motivos óbvios.
E você não escreve ficção com pressa. Eu uso muito a pressa e o emergencial na
minha sintaxe, por exemplo. São sintaxes, em geral, muito longas, que querem
justamente alcançar o simultaneísmo. Por isso, são longas. Elas não têm tempo para
o ponto final. O que é ponto vira vírgula. E é por isso que leio as minhas coisas
assim (em voz alta), meio sôfrego. Porque a pontuação é muito escasseada, pelo
menos o ponto gramatical. Acho que isso vem da emergencialidade, dessa ânsia da
simultaneidade. É como um antídoto, como uma vacina que pega o mal para matar o
mal. Porque, se não fosse assim, não teria graça ser um escritor. Não dá para ficar o
tempo todo denunciando o que não presta. Você tem que ter certa atração pelo que
não presta, pela perversão. E, muitas vezes, você pode fazer uma espécie de
acusação, usando aquilo que o mundo — ou que você mesmo — condena, como
potencial estético. (NOLL, 2009, grifo nosso)

Essa resposta de Noll acerca de sua literatura perversa, corrobora com o ponto de vista
presente nesta dissertação, mostrando o espaço do tédio como ócio criativo, os conflitos em
atritos no cotidiano denunciando as emergências da perversão, do simultaneísmo e do que não
27

Cf. a entrevista com João Gilberto Noll concedida ao Jornal Gazeta do povo publicada no site: Disponível em
<http://rascunho.gazetadopovo.com.br/joao-gilberto-noll/. Acesso em 15 nov. 2014.
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presta como potencial estético para seus nomadismos. Noll, neste ponto, lembra Clarice
Lispector no livro A legião estrangeira (1964, p. 05) quando escreve ―(...) Por que publicar o
que não presta? Porque o que presta também não presta. Além do mais, o que obviamente não
presta sempre me interessou muito. Gosto do modo carinhoso do inacabado...‖.
A escritura do inacabado e o efeito de presentificação clariciano persegue Noll pelo
desejo de fusão com o outro na medida em que ser outros o nomadiza: ―Não, eu não estava
coberto por uma pele escura. Eu era a pele escura e quis me esconder porque já não me
reconhecia, eu já não era eu‖ (NOLL, 2013, p. 83). Não importa o que seja esse outro
(animado, inanimado, coisificado, objetivado, factual), pois essa relação é sempre danosa. Daí
advém a ideia de efeito de presença, de fechamento e de troca. A obra de Noll parece ir cada
vez mais se fechando no tédio. Ao passo que ambiguamente pode-se dizer que há em Noll
uma literatura de permanente deslocamento, uma literatura movediça, de trocas de fluxos ou
linhas de vida e morte.
Por essas linhas de pensamento nômade, é importante estabelecer a diferença entre
escritura e escrita. A ideia de escrita é o convencional estabelecido, enquanto a escritura é
uma noção de confronto, de questionamento no âmbito artístico, provocando rupturas na
própria ideia de escrita, estabelecendo na ficção o atrito que em Noll coloca a fricção porque
as coisas entram em contato umas com as outras e geram transgressões, crises, atritos. E é
nessa crise, nesse atrito que as coisas se deslocam. O estado permanente de desequilíbrio da
escrita gera a escritura. Quando estamos em equilíbrio, estamos mortos. O ser vivo é uma
estrutura em desequilíbrio. A literatura de Noll pulsa, porque se volta fortemente para essa
temática do desequilíbrio existencial.
Dentro dessa perspectiva, o romance moderno vai abrir novos métodos de produção.
Essa produção vem a ser totalmente crítica em relação ao naturalismo, pois o real não é mais
parâmetro para a produção literária. Quando a verdade ficcional aproxima-se muito do ―real‖,
ela acaba gerando uma entropia que, nesse caso, não é nada mais que a incapacidade de
expandir. O próprio sistema gera uma entropia e as relações acabam se tornando entrópicas.
Essa ideia é fundamental em Noll. O ato de fala, o plano da enunciação em Noll acaba sempre
preso em um estado de crise que gera a entropia da linguagem, o fechamento total do sujeito
que não encontra mais o que dizer. Se tudo foi dito, o que mais dizer? Deixemos então o ator
falar:
Eu já não poderia viver sem o apoio daqueles velhos, pelo menos sem aquilo que me
vinha deles, aquilo que estava a vir agora, ali, aquilo a que eu não saberia que nome
dar – muitas vezes nesta afetividade toda encarquilhada eu adivinhava mais uma
mentira desnecessária para que eles pudessem continuar vivos, pois demonstrar o
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interesse conjunto por mim auxiliava a mantê-los de pé, e eu, que retornava da
letargia, entrava como uma peça-chave nessa batalha por mais um quinhão de tempo
de existência; e, assim, por certo surgiriam outros espetáculos, novos relatos sobre a
escrivaninha – e lá vou eu, pensei enquanto dois ou três velhos ajudavam a me
vestir, um abotoava a minha camisa, outro fazia com que as pernas da calça
passassem pelos meus pés, tudo porque eu era um ator, um contador de histórias, à
noite eu seria a chama ereta em torno da qual eles constituiriam uma plateia
animada, expectante, assídua. (NOLL, 2013, p. 55)

Nesse estado de coisas, o romance (e a arte em geral) é obrigado a não se preocupar
mais com ―o que dizer‖, mas em ―como dizer‖. E, nesse processo de ―desdizer‖ entra a noção
de nomadismo. A literatura passa a conviver com um trabalho (movimento) que não se dá
mais em progresso, mas em regresso. Vemos surgir um processo de desmembramento da
linguagem (das partes), ou seja, como é que funciona esse novo jogo onde a linguagem não
faz mais sentido? Se a matéria da literatura era tão somente a linguagem, e ela perde o seu
sentido, o que mais dizer? O que fazer quando a linguagem ―não dá conta‖ do que precisa ser
dito? O personagem narrador vai para espaços de passagem:
a rodoviária. Sentei num banco. O gerente da rodoviária me viu, sentou-se ao meu
lado. Era um homem conhecido na região, falavam que bicha. Ele disse: você está
muito suado. Eu disse: sim, estou. Ele disse: a vida nos prega surpresas. Eu disse: o
teor alcoólico das nossas definições é inegável. Ele disse: você quer um banho, uma
cerveja?, eu moro aqui em cima, no próprio prédio da rodoviária. Eu disse: um
banho sem dúvida, depois vejo quanto à cerveja. (NOLL, 2013, p. 34)

Uma outra questão é que o romance vai ser influenciado pela fotografia, pelo cinema,
pela música e pela dramaturgia. A estética naturalista entra em crise ao perceber que a
fotografia consegue compreender e abarcar o real muito mais inteiramente do que a palavra. A
arte e a literatura realistas passam a não fazer mais sentido, pois o cinema consegue abarcar o
real com maior propriedade. Na pós-modernidade não há mais espaço para uma literatura
realista. Dentro dessa perspectiva, o naturalismo entra numa crise. Essa crise é sintoma da
dura e conflituosa relação entre o real e o ficcional. O real deixa de ser parâmetro para a
literatura. A partir daí passa-se a explorar outras camadas da linguagem e da literatura. Noll é
sabedor disso, por isso que o personagem fala:
Sentei diante do médico de jaleco branco. Eu detestava os médicos. Preferia ir para a
sepultura sem que ninguém entendesse, guardando a doença só para os vermes, a ter
de me enredar com aquele olhar pretensamente superior dos doutores, a ter de me
sujeitar a análises clínicas, a ter de preencher guias de internação; se fosse para cair
nas mãos de um médico, então que eu morresse antes, um minuto antes do cara lá
com o seu jaleco branco pronunciar o laudo. (NOLL, 2013, p. 31-32)
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Não é à toa que essa crise da/na escrita revela também uma crise da/na autoria, na qual
o autor não se sente absoluto e precisa de múltiplas vozes para a construção dos sentidos do
texto (BLANCHOT, 1987). As interferências de Noll através do nomadismo exemplificam
bem essa relação. A pintura e as vanguardas também entram em crise com o naturalismo,
propondo uma exploração total do inconsciente, do automatismo psíquico humano. Pintores,
como Salvador Dali, propõem uma aproximação entre realidade externa e realidade interna.
Não há mais um campo de medida consciente para a arte. O externo e o interno começam a
coexistir. É nesse ponto que se deflagra, com mais clareza, a crise do sujeito. Assim como o
onírico, a demência, o embasamento do olhar total, a escritura de Noll destrona o olho
totalizador, o olho de Harmada é de viés, um olhar sinestésico que jorra e flagra o tédio, fica
em letargia para ressurgir com fúria nômade.
Tomo um banho. Um rufar de tambores extemporâneo além da janela, já passa muito
das onze. Depois, um clarim. Ouço um soluço perdido por ali, passos adiante ouço
uma respiração difícil, um cochicho lânguido depois, quase no momento de eu entrar
no dormitório uma voz que parece vir da ala direita do corredor murmura (os dentes
como que trincados), murmura para que alguém vá embora, a voz não se refere a
nome nenhum – ela se dirige a mim? –, e a voz murmura, vá embora, não tire o lugar
de um outro muito mais necessitado... (NOLL, 2013, p. 43)

Essa crise do sujeito é uma crise de identidade. Isso irá se refletir, inclusive, nos nomes
de alguns personagens nollianos: não têm nome. Reflexo da crise e do esfacelamento do
sujeito enquanto ser unitário, totalitário. Não há mais como abarcar o todo. Outro ponto
importante é que essa consciência experimental vai refletir num fechamento não só na questão
do sujeito, mas também no ambiente espaço-temporal em que as coisas acontecem. Por
exemplo, nunca se privilegiou tanto as ruas, os lugares marginais, os não-lugares. Há, em
Noll, uma abertura aterradora para a linguagem. Por isso, a presença do nomadismo
intensificado pela experiência tediosa da existência.
Uma outra questão é a do minimalismo28das narrativas de Noll, no sentido de que a
própria narrativa volta-se para particularidades, minúcias cotidianas. Noll escreve o tempo
inteiro sobre detalhes: do olhar, do corpo, do comer, de como sentir as coisas, sem preocuparse em descrever o real. Ele parece preocupar-se mais em descrever uma realidade interna,
sensorial e visceral, resultando daí o surgimento de uma literatura nômade.

28

Cf. o livro de JGN Mínimos, múltiplos, comuns. São Paulo: Francis, 2003.
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Abri a narrativa desta noite com tamanha exuberância de convicção que a partir dali
consegui perceber de fato que para mim não havia mais volta: eu me tornara
definitivamente um ex-ator e, pior, eu me tornara uma imagem corroída do que eu
fora; em outras palavras, eu já não passava de um canastrão. (NOLL, 2013, p. 56)

Podemos dizer que não há mais ―grandes temas‖ na literatura moderna e pós-moderna.
Por esse viés minimalista, uma vez que a linguagem entrou em crise, não há mais tanta coisa a
dizer. Não há mais Hamlet. Na pós-modernidade, Hamlet e Édipo fariam pouco sentido
porque perdemos o sentido de coletividade e, com a inserção do capitalismo, há o surgimento
da figura do indivíduo, que não é o indivíduo existencial hamletiano, mas o indivíduo
circunstancial, muito mais próximo do cotidiano. A partir daí a metáfora represantativa ―cai‖ ,
deixa de ser o centro da literatura, e o cotidiano e a existência passam a ser matéria e objeto
literários. Na ótica deleuzeana:
É a literatura que se encontra carregada positivamente desse papel e dessa função de
enunciação coletiva e mesmo revolucionária: a literatura é que produz solidariedade
activa apesar de cepticismo; esse o escritor está à margem ou à distância de sua
própria comunidade, a situação coloca-o mais à medida de exprimir uma outra
comunidade potencial, de forjar os meios de uma outra consciência e de uma outra
sensibilidade (DELEUZE, 2002, p.40).

A literatura vai se revelar não mais no ponto de vista do autor, mas no ponto de vista
do expectador/leitor. Não há mais potência de metáfora referencial, nem possibilidade de
denotações fechadas, todas as relações são conotativas e imediatas. Essa perspectiva surge na
ideia de modernidade e acentua-se na atualidade. A literatura torna-se ―monótona‖, não há
mais grandes travessias, nem a possibilidade de recontar o mito, nem uma justificativa
plausível, coerente para a existência. A literatura de Noll vai incorporando o tornar-se
monótona, porque a vida tornou-se monótona ao ex-ator, embora paradoxalmente seja a
encenação do narrador que enfurece a escritura nômade. A linguagem entra em crise porque o
sujeito entra em crise. O canal de comunicação é repleto, não mais de informações, mas de
ruídos, de desentendimentos, de incoerências, mais do que de compreensão (estética do caos).
Essa tessitura caótica do drama e dos romances modernos vai ser revelada também numa
perspectiva de não-ação. Os personagens não agem mais, como no teatro de Becket em
Esperando Godot, onde os personagens esperam por alguém que nunca chega, permanecendo
num espaço (limbo) em que nada acontece. Espaço de tédio, mas também de campo de
potência que implodirá o estabelecido até as ruínas. No caso de Harmada, os fragmentos em
narração:
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Eu me masturbava todo olhando a gloriosa bunda de Amanda, olhando o corpo
inteiro de Amanda, Amanda não poderia ser melhor, os seios grandiosos de quem
amamenta, a cicatriz recente e ainda túrgida no baixo-ventre, com certeza de uma
cesariana, e fui me aproximando dela, bem devagarinho, enquanto as duas se
beijavam gulosamente na boca e nem me notavam, fui me aproximando e num bote
tirei Amanda dos braços de outra e comecei a comê-la com tal fúria que deste
momento em diante já não me lembro de mais nada. (NOLL, 2013, p. 20)

Outra perspectiva, a partir da ideia de não-ação, é a do neutro da vida. O neutro visto
aqui dentro de uma ótica relacionada à metafísica schopenhaueriana, do niilismo, preocupada
com a questão do ser, que Heidegger vai estender à questão do querer, mas que em Noll
revela-se na questão do não-ser, do neutro, do intervalo. O comentário passa a ser essencial. O
narrador tem uma necessidade de comentar o que narra. Os personagens não conseguem agir
sem o seu comentário/direcionamento. Esse comentário aparece num sentido da definição de
Michel Foucault (1996). Para este, o comentário não é uma informação adicional. O
comentário é um convite à experiência, sem nunca se desdobrar enquanto esclarecimento do
que vai ser narrado, mas sempre como uma forma de trazer o leitor para dentro de algo que é
tão esquivo, tão evasivo. Ou seja, é a própria literatura contemporânea, onde não há grandes
temas, não há mais heróis, onde não há mais grandes personagens e o superlativo despenca
dos eixos referenciais do mundo Ocidental. Não há mais grandes atos porque o sujeito não é
mais capaz de grandes atos. Daí a crise do humanismo, a crise de uma visão humanista da
linguagem. A vida passa a ser mais circunstancial e imediata. É evidente na vida do ator
quando:
À direita do salão havia um bar com algumas mesas, foi para este local que me dirigi
assim que o espetáculo terminou. Sentei-me a uma mesa próxima à porta ao lado do
palco, porta que imaginei uma saída dos camarins. (NOLL, 2013, p. 17)

Ou
Era uma página com anúncios de emprego. Pediam um homem que batesse à
máquina, com experiência de serviços de escritório.
Escritório de um representante comercial. Seu ponto alto, representar uma firma de
enlatados da capital, de Harmada, ele vendia esses enlatados para toda a região, um
homem velho, pegou a minha mão com fraqueza, mais uns anos aqui, nesta
profissão, viúvo que sou, sem filhos, ele disse, e depois me aposento, vou embora
para o mar, é de lá que vim... (NOLL, 2013, p. 29-30)

Em Noll, a narração está sempre em perspectiva dialógica, repleta de diálogos, mas
também é drama, porque há um permanente conflito entre o sujeito que narra, o objeto
narrado e o leitor. Nesse sentido, a situação do narrador é, certamente, dramática. O narrador-
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dramático cria então uma literatura nervosa, desajustada, do sujeito esquizofrênico. A
psicanálise trabalha com a perspectiva de cura pela linguagem. Enquanto não se fala, o
problema (psíquico) persiste. É preciso narrar (drama), para se chegar à cura. A literatura
contemporânea vai não só jogar o tapete de Freud fora, deixando o buraco da sala à mostra,
mas vai também passar pelo buraco, cair dentro dele, para tentar se descontruir/reconstruir
dentro da queda. Por isso, o herói cai e vive na contemporaneidade uma perspectiva abismal.
A descida ao buraco é uma forma de ver as coisas de um outro ângulo, e uma possibilidade de
reescritura, na queda. O romance moderno vai agir dentro dessa visão do sujeito não mais
evitando a queda, mas dentro da própria situação da condição humana. Surgindo, assim, a
arte que promove furos, experiências do fora, campos de multiplicidades, fissuras, buracos na
hegemonia fixada.
Enquanto a ideia de modernidade tenta buscar uma possível cura para a dor, para a
ideia de pós-modernidade a dor é um problema transitório, circunstancial, que deve ser vivido.
A escritura nômade de Noll em Harmada molda-se fora de qualquer perspectiva
hedonista, ela se dá dentro da dor e do problema. Não se dando atenuações, pois é a própria
dor. Ela também não prepara o leitor, mas antes o joga dentro do seu abismo, no centro do mal
filosófico (BATAILLE, 1989) que contamina a humanidade. Daí advém a ideia de crueldade
no narrador e de sadomasoquismo na estrutura. A estrutura do romance é uma forma não só de
sublimação, de judiação, mas de não melhoramento, de dor desejada. A dor de escrever é uma
dor que ele quer, precisa sentir. A literatura nolliana também é uma literatura do fingimento e
do tédio. Ele prepara o leitor para uma coisa e dá outra, vivendo no mesmo fingimento
cotidiano, superficial, a fim de jogar o leitor num abismo mítico, ritualístico, de experiência
transversal.
Nesse sentido, ela é cronotópica (por que não separa mais o tempo e lugar da
experiência) e panóptica (por que coloca o leitor numa necessidade de tomar múltiplas
decisões/escolhas ao mesmo tempo, de observar todas as entradas possíveis de vários ângulos
diferentes). Como para Deleuze, para quem uma realidade pode ser vista sobre diversos
pontos de vista, Noll joga para o leitor várias questões existenciais e permanece remoendo,
com ele, a possibilidade de infinitas respostas. A leitura de Noll não deixa o leitor sair
impune, é preciso que ele se aproxime e participe da dor na experimentação da leitura de
Harmada.
A escritura de Noll é radical, não há meios termos. Ou você ama ou odeia. Ou você
compreende ou não compreende. Ou você participa ou fica de fora. Ou toca ou não toca. Sua
escrita nunca finda, acaba como começa: procurando. Ele parece estar obsessivamente
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interessado numa ―coisa‖ da qual jamais abre mão, e que ao leitor/espectador é apenas semirevelada.
Um outro aspecto importante da escrita nolliana é encontramos a voz performática. A
escrita aproxima-se da fala não apenas pelo aspecto da oralidade, mas, também, por causa da
performatividade, o que transforma a leitura e exige do leitor uma performance também. Na
contemporaneidade, a leitura de muitas obras artísticas passam a ser performática, com o
sujeito/leitor participando diretamente da ação. Por estar se dirigindo a um ―outro‖, a escrita
de Noll é sempre dialógica, mesmo quando é monológica. Esse outro com quem ele dialoga é
sempre o leitor. Noll parece não se preocupar com quem é o interlocutor de seus personagens,
sua concentração dirige-se ao espectador/leitor, que ele usa, juntamente com os personagens,
como num teatro de marionetes, através de apelos sensoriais, plásticos, pictóricos. Como num
roteiro cinematográfico, Noll fornece apenas pistas, para que o leitor construa seu próprio
sentido, sua própria ―colcha de retalhos‖. Verifica-se a noção de ―fala‖ da personagem, na
escritura nolliana, após a dramaturgia do narrador:
Hoje, quando conto de pé em cima da escrivaninha para os meus colegas de asilo
este antigo hábito, eles costumam rir muito e me arremedam repetindo cara, oh
cara...
A maneira de dizer, cara, oh cara, virou para eles um certeiro motivo de diversão.
Quando queria fazê-los rir sem delongas, eu arrumava um jeito de encaixar a
exclamação dentro do relato que estivesse a desdobrar, a aquele gancho cifrado,
levando ao riso aquela platéia e não outra, assumia uma mordacidade com tal
independência, que o seu possível sentido como que escorregava para dentro de si
mesmo, fechando-se a qualquer alusão. (NOLL, 2013, p. 41-42)

Se a arte é uma convenção, para onde caminha a escritura de Noll? Se arte é técnica, se
ela necessita de procedimentos técnicos, como sustentar uma técnica num universo
experimental? A convenção vai afirmar que não há mais uma separação entre enunciado e
enunciação, mas uma ―bifurcação‖. Se formos determinar uma convenção para a literatura
contemporânea é que ela deixa de ser pré-requisito para a elaboração da obra, e passa a ser um
pós-requisito para o leitor/expectador, que vai organizar os próprios caminhos para a saída do
labirinto. É preciso que o leitor faça um pacto consigo mesmo e se torne capaz de fazer as
próprias escolhas e caminhos para a interpretação da obra. O artista cria diálogos com a
própria natureza, imperfeita e caótica. A arte almeja o perfeito, embora parta sempre da
imperfeição, como recurso. Essa percepção de Deleuze (1997, p.11) para ―A literatura e a
vida‖ logo no início do primeiro ensaio de Crítica e clínica propõe:
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Decerto que escrever não é impor uma forma (de expressão) a uma matéria, a do
vivido. A literatura tem que ver, em contrapartida, com o informe, com o inacabado,
como disse Gombrowicz e como o fez. Escrever é uma questão de devir, sempre
inacabado, sempre a fazer-se, que extravasa toda a matéria vivível ou vivida. É um
processo, quer dizer, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. A
escrita é inseparável do devir: ao escrevermos, devimos-mulher, devimos-animal ou
vegetal, devimos-molécula até devir-imperceptível.

A citação deleuzeana explica a composição do nomadismo presente na escritura de
Harmada a partir do extravasamento da matéria vivível e o entrar em um devir fruição. Um
não espaço constituído pela experiência do fora para onde toda literatura realiza sua arte da
fuga (DELEUZE, 2000). Não é mais possível estabelecer expectativas no confronto com a
modernidade, no sentido de que as leituras e as interpretações são múltiplas, infinitas. A ideia
de expressividade é abandonada. Expressão é um parâmetro diferente da comunicação.
Diferentemente da expressão, para que exista comunicação é preciso que haja compreensão,
entendimento. O espectador tem que entrar na narração, fazer parte da obra, responder a certos
apelos sensoriais. A exemplo da presença do tédio em Harmada.
A crítica nolliana, em linhas gerais, tem se equivocado muito ao longo dos anos em
tentar estabelecer uma relação entre as obras de Noll com uma teoria que procure elementos
estruturais nas narrativas. Se há uma linha de interpretação voltada à ideia intimista e
introspectiva, Noll não trabalha somente a questão da introspecção, a literatura dele é feita de
―carne e osso‖. Ele utiliza a matéria viva, pungente e pulsante, o que torna sua obra muito
mais próxima do corpo, do corpo como experiência. Nesse sentido, Noll é muito mais
materialista, diferentemente dos autores ligados a uma transcendência da linguagem. A
literatura de Noll está mais ligada à imanência da mesma (a linguagem). Em Noll, há sempre
um apelo ao sensorial e há um abismo presente nos limites da realidade. Assim, Harmada
aproxima-se mais de uma escrita metonímica do que metafórica, os personagens vivendo
sempre em uma experiência-limite. Ele utiliza a matéria bruta humana para chegar à nãopalavra, quando a matéria não dá mais conta da forma.
As ideias de simultaneidade e de justaposição são importantes na obra de Noll, tanto
no caráter estilístico da linguagem, quanto na formulação do pensamento. O pensamento em
Noll (1993) nunca é contínuo e ininterrupto, mas é sempre rompido, interrompido, como a
poesia:
[...] e eu talvez esteja metido numa espécie de morte, digamos desta maneira, de
morte, mas que é apenas um estado mínimo, extraordinariamente concentrado, e que
mesmo sendo invisível como um grão de poeira no escuro, atrai, atrai os outros
corpos, e nesta atração todos os componentes se chocam e se atritam tanto que das
fagulhas provenientes destes choques e atritos nascem outras galáxias que gerarão
outras através da sempre mesma atração e repulsão dos corpos [...] (NOLL, p.77)
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As ideias de pulsão de morte (Tanatos) e pulsão de vida (Eros) estão sempre presentes
nos textos de Noll, não como ideias antagônicas, mas justapostas. A falência da linguagem
acaba levando o sujeito ao silêncio, à morte. A pulsão de morte na escrita de Noll é
direcionada às coisas, aos objetos, nesse processo, ele sublima sua própria pulsão através da
morte das coisas. Noll procura alcançar a experiência manifesta e não a experiência latente
(inconsciente, não manifesta). Conhecer é sofrer. A experiência para Noll, é sempre uma dor
em relação ao real convencional.
Uma outra questão importante em Harmada é o permanente desequilíbrio entre o ―eu‖
e o ―outro‖. Esse outro, para Noll, é sempre o estranho, o não-lugar, o não-eu, sem nunca se
dar através do espelhamento. O outro, em Noll, é sempre o monstro devorador. Ou ele devora,
ou é por ele devorado. Numa perspectiva mítica, do ―conhece-te ou te devoro‖, gera um
paradoxo: não me conheço, estou desamparado (na escrita) e prestes a ser devorado a qualquer
momento (pela linguagem). Daí surge o retorno desconfortável ao tédio. Há sempre um
caminho de retorno ao primitivo, ao imperfeito, a não-formação do sujeito, ao que é prénomeado, ao que está ainda por vir. Esse retorno ao tédio é sempre desconfortável, pois viver
nessa escritura nômade de Harmada é desestruturadora.
Para o personagem de Harmada, as coisas têm uma organização aparente, nem tudo é
caótico. Tudo é aparentemente organizado, o sujeito é que é caótico e tenta se organizar
dentro do caos. O texto de Noll funciona como um ritual de iniciação, e o narrador como um
animal à espreita da própria escritura nômade, numa relação que nunca se sabe onde vai parar.
Na relação entre interno e externo em Harmada é possível identificar dois movimentos
que vêm do gesto, numa perspectiva arquetípica: o gesto se divide em dois, e a humanidade
trabalharia com esses dois movimentos: o sujeito então seria overbound e underbound. Isso
caracteriza o modo de comportamento humano e a escrita. O escritor overbound seria o sujeito
que enfrenta o mundo, expõe o ser, abre o peito em praça pública. O underbound, por sua vez,
é o sujeito mais introspectivo, que se fecha para o mundo, corporalmente. Noll transita nos
dois mundos, perfurando-os em uma escritura mista, entre a fúria da escritura e a potência do
tédio.
De onde vem a trama? Diria que do substrato de algumas infraexperiências difusas
ou abertamente figurativas que só ali, no entanto, diante do branco a preencher,
ganham força para se lançarem de sua insuficiência para a encarnação insuspeitada
da escrita. É bom lembrar que a literatura não pode ser vista tão só como uma
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recuperação da memória, já que sua jornada se concentra em uma intensidade cujo
frescor traz certa marca inaugural.29 (NOLL, 2013)

Não há movimento depressivo em Noll, mas sim um movimento de máquina de guerra
no sentido deleuzeano30 (2012). Podemos aqui utilizar, novamente, a noção de nomadismo
vinculado à Máquina de guerra, a linguagem escrita, que acaba se tornando veneno. A escrita
(compulsiva) em Noll, para além da ideia de cura e doença do tédio, entendemos aqui a
doença do artista, doença criativa, doente por que não está contente, por que se exclui (ou se
inclui) de determinadas questões da vida. Surge, pois, o paradoxo da arte: o artista não pode
matar a doença, pois estaria, assim, matando sua própria arte. Ele é obrigado a conviver com
ela. O artista é engolido por aquilo que cria. Sobre a Máquina de guerra, Deleuze fala das
produções desejantes, das máquinas nômades que no caso de Noll se constituem máquina de
guerra literária, como quando Noll fala sobre seus personagens e convivência com a escritura
deles:

Eu não sou um escritor da família. Meus personagens centrais são desfamiliarizados.
Não têm mãe, nem pai, nem nada. Porque já houve um autor brasileiro que tratou
desse assunto às mil maravilhas: Nelson Rodrigues. Eu quero pegar os seres avulsos
mesmo. Mas não acho legal dizer que meus personagens fizeram uma escolha,
porque, enfim, é muito difícil determinar se alguém faz uma escolha ou se é
impelido a alguma coisa. Há essa procura insana por algo, essa procura que faz com
que esse cara (o seu personagem) viva vagando, pegando um ônibus de uma cidade a
outra sem ler para que destino ele vai. Tudo tem muito a ver com o fato de que,
depois do meu terceiro livro, eu voltei para o Sul, para ver se conseguia escrever
mais. E consegui. Realmente foi uma escolha muito acertada. Mas, lá, passei a não
me encaixar no ambiente à minha volta. Fiquei, eu próprio, muito avulso. Por um
lado, essa condição me permitiu escrever muito sobre esse cara que vive, também,
de lá para cá, sem destino. De certa forma, encarcerei esse cara dentro de mim:
―Você fica aqui, você fica quieto‖. Mas não é só isso. É uma relação extremamente
amorosa também. É uma coisa que você guarda, porque é um filão — a palavra é
horrível —, um filão de futuros livros. Não quero me desfazer dele, mas, em nenhum
momento, eu acho que seja real. Ou que eu seja um esquizóide por causa disso. Até
posso ser, mas não por isso31 (NOLL, 2009)

29

Cf. entrevista com o escritor JGN - acessar link: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,joao-gilberto-nolldetalha-sua-forma-de-criacao,618438.
30
Sobre a concepção de Máquina de guerra a perspectiva deleuzo-guattariana coloca que ―um fluxo de guerra
absoluta que escoa de um polo ofensivo a um polo defensivo e não é marcado senão por quanta (forças materiais
e psíquicas que são como que disponibilidades nominais da guerra‖ (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 97).
Segundo estes autores, a máquina de guerra é potência, vinculada a uma prática nômade, que se movimenta
abalando os modelos propostos de uma máquina sedentária.
31
Cf. entrevista Disponível em: < http://rascunho.gazetadopovo.com.br/joao-gilberto-noll/>. Acesso em 07 abr
2013.
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Nesse contexto de entendimento, a escritura de Noll está muito próxima de uma
escritura num sentido físico, de teatralidade, de materialidade, de imanência. A própria
realidade é matéria de estupefação, de discordância. Para Noll, o real é fantástico. Em
Harmada não há uma realidade extra cotidiana. Ao contrário, em termos temáticos, a
literatura de Noll fala de banalidades, do dia-a-dia. Assim, a escritura nômade no romance
possui um fluxo que se organiza de maneira viva.
É exatamente essa visão intensa sobre o real que o vai desconfigurá-lo. Ele é uma
expressão dentro de uma totalidade de um eu, de um grito, um grito que antecede à própria
linguagem, um grito que ainda não é articulado, o grito primeiro, a primitividade do texto. Por
isso, a escritura de Harmada se organiza dentro de um fluxo livre e dentro de um conjunto de
imagens mais sinesiológicas do que propriamente formais. Acontece que, quando isso se torna
uma coisa recorrente, o descontínuo, o fragmentado, o primitivo passam a ter forma. O que dá
forma ao texto nolliano é a repetição, não uma repetição ligada à equivalência das coisas, mas
uma repetição que se dá na diferença (Derrida, 2009), e que significa, mais do que
transformação, a transmutação. Repetir para Noll significa metamorfose: passar pelos mesmos
movimentos, pelas mesmas personagens, mas de modos diferentes.
Por isso, a escrita de Harmada está alicerçada e configurada dentro de uma antevisão
que distorce a personagem principal, parecendo trabalhar sempre na perspectiva da
personagem parecer ser, para ele, o conjunto do descortinamento dos porvires, enquanto o
outro (como escuta, voz, eco), para Noll, é o próprio sujeito que vai desconstruindo uma préescrita. Assim, quanto mais ele escreve mais ele desenvolve a ideia de tédio impulsionando a
escritura nômade.
Mediante essa perspectiva, a escritura movente e performática de Noll é
desterritorializadora e potencializada pelo tédio a armar interrogações na contemporaneidade,
lançando seus escritos para confronto e embate no advento dos paradoxos em que são
produzidos.
O romance Harmada com a categoria temática do tédio articulado à construção da
linguagem do romance e seus elementos em diálogo com o horizonte no qual aponta e se
instaura o pós-moderno (BAUMAN, 2001; HUCHTEON, 1999), permitem, assim, que as
passagens seguintes do seu enredo revelem o estado que o personagem principal segue por
vagueações na capital de um país inominado, que parece ser a paródia do nosso Brasil. Entre
o sonho, andanças à deriva, em busca de algo para além da liberdade, acreditando estar livre
das pressões e coerções sociais, comete ações non sense como se jogar em uma lama fétida, se
envolver em orgias sexuais com outros atores, se meter em um asilo para mendigos,
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cambalear na linguagem esquizofrênica de ritmo esfuziante, se equilibrar entre a lucidez
racional e a loucura desgovernada. Na precária utopia e crença esperançosa de um retorno à
capital de Harmada, o personagem apresenta o desejo de montar uma peça teatral, a que
somente esse feito artístico o consolaria.
O tema do tédio imbricado com o da loucura conjuntamente com o do
desprezo, de ojerizas colocam-se no centro da discussão da obra. Pelo discurso de Foucault,
na sua aula inaugural no Collège de France em 1970, intitulada A ordem do Discurso (1996,
p. 8-9), o filósofo coloca em suposição ―(...) que em toda sociedade a produção do discurso é
ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certos números de
procedimentos (...)‖ e continua:
(...) procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar, é a interdição. (...)
Existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão: não mais a interdição, mas
uma separação e rejeição. Penso na oposição razão e loucura. Desde a alta Idade
Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode
ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida (...). (FOUCAULT,
p. 9-10).

Na passagem seguinte do Harmada, esse modo anárquico acolhe a fala do que é
considerado louco em sociedade: ―O uso que eu fazia da vida no asilo seria intragavelmente
tedioso, não fosse esta espécie de espetáculo que eu apresentava regularmente aos meus
colegas albergados‖ (NOLL, p. 42). Será que é só agora que o personagem se deu conta disso?
Este trecho mostra uma confissão que converge para o que conta, ao mesmo tempo em que
conta para a plateia, incluindo o leitor. E, também, observamos que a arte do narrador é ponto
de fuga do tédio, ao passo que, por sua vez, se alimenta dele. Como escreve Nietzsche, em
Humano, demasiado humano (1878), na relação tédio e jogo:
O que é o tédio? É o próprio hábito do trabalho, que agora se faz sentir sob a forma
de uma necessidade nova e adicional; ele será tanto mais forte quanto mais forte seja
o hábito de trabalhar – que será talvez tanto mais forte quanto o for o sofrimento
causado pelas necessidades. Para escapar do tédio, o homem ou trabalha além da
medida de suas necessidades normais, ou inventa o jogo, isto é, o trabalho que não
se destina a satisfazer nenhuma necessidade senão a do trabalho por si mesmo.
(NIETZSCHE, p. 385)

Nesse questionamento do filósofo, nota-se a relação paradoxal entre trabalho e a
presença do tédio. Svendsen (2006, p. 20) expõe acerca dessa relação que
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O tédio normalmente surge quando não podemos fazer o que queremos, ou temos de
fazer o que não queremos. Mas, e quando não temos nenhuma idéia do que
queremos fazer, quando perdemos a capacidade de nos orientar na vida? Então
podemos nos encontrar num tédio profundo, que lembra a falta de força de vontade,
porque a vontade não consegue se agarrar a coisa alguma.

Na passagem a seguir, encontramos a personagem Cris numa atmosfera de tédio
durante a encenação do espetáculo perante a ironia fina do narrador:
(...), Cris arqueja sua fala, às vezes um soluço, diz que não aguenta mais viver em
estado de emergencial, o que ela quer agora é entrar no rio, talvez morrer, nem sabe,
mas entrar no rio, isto é o que importa, de costas para aquela máquina de
enlouquecer que chamam mistério, porque agora ela vai tentar apenas ser do rio, este
senhor gelado, convenhamos, a quem ela agora se entregará qual espiã de uma outra
sorte...
O público ovaciona na noite de estreia. Cris, só isto, Cris, sem sobrenome nem nada,
Cris torna-se uma estrela do teatro de Harmada.

A situação tediosa de Cris é justificada por Svendsen (2006), quando na página 57,
afirma que ―No tédio, o homem é completamente abandonado a si próprio, mas isso é ser
abandonado a um nada, porque não existe nenhuma relação com mais coisa alguma‖. Veja
que Cris está nesse processo. Em outra passagem do livro, o autor mostra o tédio depois de
uma representação do narrador no espaço do asilo, denotando que neste momento muitos
sentimentos se abateram sobre a plateia:
Quando terminei o relato desta noite, alguns colegas albergados choravam, alguns
dirigiam o olhar perdido para um crucifixo que havia na parede, bem acima da
minha cabeça. Desta vez não fui aplaudido. Quando eu disse, fechando o relato, é
isto, meus queridos, é isto, fez-se um silêncio grave que perdurou até o momento em
que entrei debaixo do chuveiro frio. Enquanto tomava o banho de depois do
espetáculo, vieram à aminha cabeça os versos que Lucas costumava cantar na sua
fatigada voz, assim: A chaga que me abriu/ na dobra surda do peito/ tem um sangue
ruivo/ da corda sarda que ela descobriu cantando/enquanto se despia para mim/ que
via arfante/ a túrgida boca da canção (NOLL, p. 45)

Reforçando a indissociação entre vida e encenação, o tédio oportuniza nas personagens
a experimentação daquilo que consideramos Vida. E na literatura de Noll é uma voz que canta
embriagada. A presença quase enigmática ou não do tédio no romance denuncia a
precariedade de tudo, do sentido da nossa existência e promove uma estética inspiradora. Em
possível síntese, o tédio é vivido como falta e no romance é experimentado como ontológico à
existência. No asilo, entendemos o tédio como se apresenta uma reflexão de José Saramago,
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no ensaio O outro lado, publicado no site32 Outros cadernos de Saramago em 2008, onde
escreve:
aquele lado oculto para onde, no derradeiro instante, ironicamente, a coisa
fotografada teria feito passar a sua face secreta, essa irmã gêmea da escuridão.
Quando numa habitação imersa em total obscuridade acendemos uma luz, a
escuridão desaparece. Então não é raro perguntar-nos: ‗Para onde foi ela?‘ E a
resposta só pode ser uma: ‗Não foi para nenhum lugar, a escuridão é simplesmente o
outro lado da luz, a sua face secreta‘.

Ao interrogar sobre como serão as coisas quando não estamos olhando para elas,
Saramago nos faz pensar em diversas situações da existência. Neste caso, aplicamos ao asilo,
assim, a mesma reflexão que serve para dentro deste espaço marginalizado, desprezado,
espécie de reduto de restos de fracassos humanos? Não seria esse o olhar do lado de fora,
daqueles que de fato ainda não chegaram lá? E até mesmo dos de dentro. A linguagem é como
luz desbravando a solidão enquanto o tédio é como sombra utópica da luz. Relações
complexas que se tecem em interrogações. Em relação ao personagem protagonista, temos
uma consonância com Barthes (1978) que diz igualmente:
Este homem seria a abjeção de nossa sociedade: os tribunais, a escola, o asilo, a
conversação, convertê-lo-iam em um estrangeiro: quem suporta sem nenhuma
vergonha a contradição? Ora este contra-herói existe: é o leitor de texto; no
momento em que se entrega a seu prazer. Então o velho mito bíblico se inverte, a
confusão das línguas não é mais uma punição, o sujeito chega à fruição pela
coabitação das linguagens, que trabalham lado a lado: o texto de prazer é Babel feliz.
(BARTHES, p. 17, grifo nosso)

A colocação de Barthes promove com a narrativa de Harmada, o leitor e o tédio, uma
ligação reveladora de um jogo de leitura que envolve máscaras linguageiras. No pensamento
de Umberto Eco (2003, p. 229): ―A poética tem muitas faces. Nenhum livro pode ser fecundo
sem que tenha produzido também resultados contraditórios‖. Harmada está repleto de
paradoxos reveladores do humano, onde a condição do ser tem a ver com a manifestação do
tédio.
Sabedor de que o escritor da modernidade reconhece a linguagem como recorte do
mundo, Noll incorpora em seu romance a ideia do transitório, colocando em sua arte imagens
concretas num fluxo demente da sua linguagem. O átimo entre o eterno transitório. Cito-o:
A diretoria da instituição uma tarde me falou: com você os albergados reabilitaram
um pouco da latência humana, com as tuas histórias muitos deles já não querem mais
32

Conferir no sítio: http://caderno.josesaramago.org/.
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rolar como uma pedra, querem é participar desse esforço titânico que faz pulsar a
duração das coisas.
E diante deste juízo dos dirigentes da casa eu ia ficando ali, ficando e me
perguntando até quando, se até morrer, ou se o destino me reservava ainda direções
insuspeitadas... (NOLL, p. 40)

Para conseguir tal efeito estético, o escritor forja sua matéria, a linguagem, ―puxada‖
nas próprias possibilidades com a quase associação livre de imagens do habitual humano
revirada pelos seus avessos por causa do ato nômade do movimento da escritura tediosa de
Harmada:
A princípio tive nojo. Não conseguia me imaginar vivendo no meu corpo sem ser
acometido por uma náusea – meio assim como se eu não pudesse suportar a matéria
embrutecida que me constituía. Mas, naturalmente, sem tardança, fui arremessado
para o centro de mim, mais ou menos na altura do estômago: num clarão atordoante,
de um golpe me despi de qualquer nojo, e em troca me desceu um bem-estar, nada
rejubilante, mas certeiro, qual uma roupa nova que simplesmente obedecesse às
minhas medidas. (NOLL, 2013, p. 83)

Ler a ficção nolliana é dar-se conta de que nela está guardado o tédio da relação
homem e sua fatal existência, ao mesmo tempo em que se descobre uma escritura nômade,
que recorta a própria vida em sua crueza lírica. Apontando-nos o rumor de sua arte, Noll
preconiza o desamparo da linguagem, associando o fazer poético à destruição da lógica do
sentido pela fragmentação insinuada no espaço aberto do inacabamento, ou seja, no vazio
potente em que se arma a narrativa. Como leitor de Clarice Lispector, Noll parece tecer uma
espécie de resposta ao questionamento clariciano, de modo que ao invés de responder à
questão posta, mostra sua língua Harmada ―empurrando‖ a interrogação reconfigurada ao
olhar da performance ambígua de sua escritura.
Deste modo, o leitor terá que fazer seus deslocamentos em função das imagens em um
panteísmo paragráfico destecido no ―descuido‖ de propor enigmas a incorrer nos riscos das
aporias do indefinido a cada persona improvisada no impulso e espasmos da linguagem
escrita, em Harmada como esporro do verbo nolliano na incerteza das pequenas vidas
invisíveis da história contada de maneira a encenar sortilégios. Isto é, há na trajetória dos
personagens um lance de dados à Mallarme33, pois este não anula o acaso das ações ocorridas,
mas revela o tédio no comportamento das personagens. Ele mesmo, Noll, foi quem disse34 que
33
34

Referência ao famoso verso do poeta Baudelaire: Todo o Pensamento produz um Lance de Dados.
Cf. link: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,joao-gilberto-noll-detalha-sua-forma-de-criacao,618438.
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a materialidade do próprio texto, seu som, sintaxe, ritmo, suas dissonâncias ou
pacificidades, reflete a atmosfera existencial dos personagens. O universo mental do
protagonista é somatizado no estilo. São essas configurações que não raro vestimos
na louca administração de nosso cotidiano. A disparada de eventos não essenciais é
que entorpece nossa atenção. Preparando-nos, quem sabe, para observá-los com
genuína perplexidade face à transfiguração estilística de alguns romances e contos.
(NOLL, 2014)

Harmada, logo de saída, coloca para o leitor a questão mencionada acima,
deflagrando-se um processo kafkiano, o de contar a si mesmo o próprio sentido árduo da
procura. De um ―eu‖ dissolvido na própria trama, na paisagem cotidiana dos espelhos
desabituados, dos pontos de referências anticonvencionais, entre simulacros e simulações, da
implacável sombra dos sentidos produzidos nas cenas de um personagem que não se entrega,
que com seus atos denuncia o tédio, assustando e comovendo o leitor na escritura nômade de
um nu em flagrante. Constatemos na passagem abaixo:
Amanda quase ganindo as palavras:
- Oba, nós quatro faremos um carrossel, o mais louco carrossel das eras! E dizendo
isso apontou para o pau do recém-chegado, como se o mostrasse para mim. Parecia
estar tão completamente duro quanto o meu. Mas o dele não usava camisinha. A
camisinha no meu certamente fora uma ideia do cara –conclui com alguma
displicência. (NOLL, p. 23)

A busca pelo prazer e diversão da personagem sem nome leva ao tédio,
potencializando o pêndulo para se afundar em seu individualismo, mas também a necessidade
de refundar-se pela palavra literária como discute Blanchot (2010). Percebemos esta ideia a
cada encenação da personagem, como na cena a seguir:
− É, te segui por horas e horas, parando às vezes atrás de árvores, de postes, a cada
vez que você fazia menção de se virar para trás, porque você com certa freqüência
olhava para trás como quem se sente em vias de cometer um ato escuso... até que no
fim da tarde resolvi te abordar, você lembra?, eu estava uns vinte metros atrás de
você e te chamei, você virou a cabeça assustado, como se pego em flagrante, e
começou a se aproximar de mim como uma criança em estado de falha se
aproximaria de um adulto seu juiz, e então você me disse cheio de vergonha, quase
balbuciante, oi... e depois ficamos até tarde da noite pelas ruas conversando, era uma
noite de ventanias muito quentes que vinham do mar, lembra?, e o que me
impressionou então é que no decorrer da nossa conversa você se tornou novamente o
homem de antes, nada ensimesmado, a falar de novo do teatro com tocante simpatia,
comentando os planos de trabalho que pretendia encarar, até que fomos dar na
periferia da cidade, mais exatamente num matagal, e lá você tirou a roupa e começou
a passar lama pelo rosto, pelo corpo todo, e começou a dançar uma dança
endemoninhada, aquele homem cheio de barro, lama e lodo a dançar pelado à luz da
lua naquela pequena clareira do matagal, lembra? (NOLL, p. 88-89)

66

Diante disso, percebemos a performance nômade da escritura corpórea, que tematiza o
ser em corpo; neste caso, um corpo cheio de tédio, letargia, apático e na ânsia de uma procura
trepidante que pulsa na sua escrita e fere o leitor enredado pela palavra, mas também pleno de
deslocamentos? Uma jarra, por que não, de desesperação, quem beberá? Um encontro através
da obra entre escritor e leitor que promove um pacto de tensões que caminham nas linhas
escritas, desencadeando reflexões críticas e colocara à prova um mundo encarcerado e, ao
mesmo tempo, pungente de ser/ter sentido. Nas veredas de experiências e vivências, sem
piedade, caímos em questões filosóficas por causa do desalento, desencanto e desassossego
emergido da narrativa entregue ao leitor de Noll.

3.2 Narrador e filosofia do tédio: personas entediadas
Para situarmos o próximo tópico de discussão acerca do ato de narrar, é interessante
lembrarmos do ensaio ―A espécie fabuladora‖, da escritora Huston (2010, p. 12), a qual
coloca interrogações fundamentais sobre a necessidade da contação de histórias e

a

importância da ficção para a espécie humana, onde indaga: ―Para que inventar histórias
quando a realidade já é tão extraordinária?‖ Resposta complexa, que a escritora procura
responder ao longo do seu livro. Mas, o que nos interessa é a constatação de que somos uma
espécie fabuladora, que todas as culturas tecem suas fábulas, de que somos todos contadores
inveterados de histórias.
Em Harmada, encontramos esse animal fabulador, na própria ficção do autor,
conjugada a do narrador-personagem com suas ficções a partir do seu trabalho como ator. Os
episódios são um amálgama de encenação e vivência, no qual o personagem dobra-se e
desdobra-se na linguagem, a ponto desta assumir uma performance detentora de um
nomadismo engendrado na potência do tédio presente nas ações, ambiente e comportamentos
dos personagens.
A escritura performática de Noll, em Harmada, é que permite a língua do tédio nos
espaços da narrativa nomádica. O narrador nolliano em seu nomadismo escrito nos desabitou
do romance realista, de representação, para o efeito de presença na leitura. Espaço de encontro
marcado do romancista com o leitor.
No romance, a linguagem que vê a ambiguidade como dispositivo para a expressão de
múltiplos sentidos e uma visão da vida humana e da morte dentro da ordem mais ampla da
natureza está por trás dos fragmentos do pensamento em Noll. Deslocando-se dentro da
tradição dos princípios do pensamento grego e anunciando uma poética do desconcerto do
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mundo, do estabelecido na relação real, imaginário e simbólico em uma espécie de pêndulo
entre a destruição e o que o desastre não consegue colocar como fim, é o meio que nos
possibilita reinventar naquilo que nos aconteceu. A escrita de Noll é acontecimento no
contexto de uma sociedade do espetáculo que foge do tédio.
Em Harmada, ninguém escapa ileso deste encontro, pois é experimento, é liturgia, é
linchagem da solidão, sem piedade e nem glamurização, que anuncia a máquina déspota da
morte. Mesmo escapando, o sujeito não tem saída, embora sejamos prisioneiros de signos,
como parece descrever o olhar do narrador:
Chegamos a um ponto em que o rio fazia uma curva e não se via mais muito bem
para onde continuava o seu curso. Havia a lua, a lua que clareava um bocado tudo
por ali, e se eu espichasse o pescoço talvez pudesse divisar um pedaço satisfatório do
trajeto da correnteza em frente. Mas era uma curva séria, fechada, e o manco
resolvera enfim parar, como se evitando o que viria além daquela curva. (NOLL, p.
12)

O personagem, em suas caminhadas, pensa sobre o caminho e onde foi parar. Pensa
com os signos de ―curva‖, ―ponto‖, ―lua‖, ―rio‖, os quais são elementos foco de sua percepção
de narrador apontando para a utopia da curva e o por vir além dela.
Exposto isto, passamos a focalizar, principalmente, a categoria ou figura do narrador,
tentando verificar como este se apresenta e como organiza o romance a partir de uma
determinada realidade social do romance em estudo. Os pressupostos teóricos sobre as
questões referentes ao narrador estão pautadas nas concepções de Walter Benjamin (1994)
desenvolvidas na obra Magia e técnica, arte e política, particularmente no capítulo
denominado ―O narrador‖. Neste capítulo, Benjamin aborda o declínio da arte de narrar
experiências coletivas. Essa arte de contar sempre exerceu um vínculo estreito entre a sua
comunidade (narratários) e o ser que conta, principalmente em suas camadas artesanais como
camponeses e marinheiros. Na natureza da narrativa há uma dimensão utilitarista, pois o
narrador é um homem que dispunha de sabedoria, que dava conselhos baseados na própria
vida. Em outras palavras, o conselho é fiado nas histórias contadas e pautadas em uma espécie
de sabedoria. Segundo Walter Benjamin, a narrativa chegou ao seu fim por desaparecer esse
lado épico da sabedoria. Será que Harmada através de um olhar contemporâneo também
contemporâneo, faria pensar diferente da afirmativa de Benjamin? Que narrador Noll nos
apresenta neste romance? Leiamos:
Naquela rua luminosa ouvi um eco pausado, de um timbre radioso, movido, pensei, a
uma luz ainda mais intensa que a da rua por onde passava, e vi que eu pertencia à
próxima lufada de vento, e me preparei (ajeitei a gola da camisa, o meu cabelo) para
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me deixar levar... Não sei de onde vieram estas palavras, se da memória ou de uma
febre momentânea, o que sei é que elas vieram à minha cabeça ao dar meus
primeiros passos no fundo pedregoso do rio – lodoso em várias partes. (NOLL, p.
13)

O narrador nolliano, ao passo que anda, narra a própria peregrinação. Na rua, lugar
preferido do transeunte, parece ser guiado pelas sensações, pois pertence ―à próxima lufada de
vento‖. As reticências presentes na citação marcam o pensamento do narrador em ação, ou
seja, mostra a fissuranprovocado pela andança da linguagem ora muda, ora tagarela, que é o
início de um recomeço infinito da arte nolliana que se coloca como lodosa ―em várias partes‖,
promovendo uma outra prosa que vem borrar ou tornar líquida a passagem do estado poético a
seu estado prosaico, uma prosa mergulhada na poesia:
Enquanto tomava o banho de depois do espetáculo, vieram à minha cabeça os versos
que Lucas costumava cantar na sua fatigada voz, assim:
A chaga que me abriu
na dobra surda do peito
tem um sangue ruivo
da corda sarda que ela descobriu cantando
enquanto se despia para mim
que via arfante
a túrgida boca da canção
− Esta canção tem nome? – perguntei para ele um dia.
(NOLL, p. 44)

Não são raros os trechos com poesia durante toda a prosa. O personagem-narrador
aproveita a ocasião intrínseca à narrativa para inserir um poema apesar de toda crueza que o
cerca. Como próprio modo de se relacionar com os outros personagens da narrativa, a
exemplo do amigo de trabalho, Lucas, o qual mantém uma amizade duvidosa devido às
palavras do narrador colocadas perante os acontecimentos,
Fiquei assim por algum tempo, parado pensando nos últimos acontecimentos,
tentando fazer um balanço sucinto daquilo que acabara de ocorrer, me perguntando
se tudo fora composto mesmo por acontecimentos, por fatos que despontam na
superfície dos segundos, dos minutos, daquela noite ainda nem tão avançada, ou se
tudo não passara de um breve colapso entre a aparência e o íntimo das coisas, o que
parecera ser talvez não fosse, aquele homem manco não desaparecera, talvez ele
nem chegasse a ter sido, eu não sabia o que estava fazendo diante daquele rio em
correnteza, debaixo daquele céu estrelado, daquela lua, aquilo tudo provavelmente
nem existisse, era quem sabe uma secreção mental oriunda sei lá de que entranhadas
motivações, era preciso – e comecei a jogar com esta ideia –, era preciso tão-só que
eu me levantasse dali, procurasse a minha roupa que não deveria estar longe, que eu
a vestisse e então saísse do matagal [...] (NOLL, p. 14-15)
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Outro espaço de acontecimento é o matagal, no qual o personagem-narrador se
embrenha com um ―cara‖ manco, levado por um suposto acaso. Embora, a voz narrativa
constantemente se pergunta sobre o que de fato constituíam aqueles acontecimentos,
acreditamos que não somente este em particular, mas as perguntas deveriam ser extensivas a
todos os acontecimentos que viverá. A atitude de questionamento é uma marca do
personagem se perguntar com um olhar como forma de jogar com as ideias, de entrar em
colapso ―com a aparência e o íntimo das coisas‖. Em contato com repulsa pelo homem manco,
este ―defeito‖ parece ser o da percepção do narrador que se não nota, disfarça sua própria
deficiência de não perceber a impossível totalidade das coisas. Mesmo tentando conceber a si
próprio através de seu ato de fabular no asilo para uma plateia que o repudiava:
Nessa noite falei:
− Hoje vou contar de quando fui concebido. Lembro de tudo, ou de quase, pois há
uma espécie de anteparo entre mim e a minha concepção, como se existisse um vidro
opaco, não me permitindo visualizar o exato contorno das coisas, mas olhem só: uma
convulsão explode, vejo partículas se contorcendo claras, muito claras em meio a
uma total escuridão, eu vejo agora uma encarnação terrível, meus amigos, terrível,
agora parece que o vidro opaco se quebrou e a coisa aos meus olhos toma forma
enfim, é terrível, não cheguem muito perto porque é terrível ver a matéria enfim
instalada, já num aparente repouso, ela que não demandava a sua presença, ela que
não tinha necessidade nenhuma de vir está agora aqui, presa a uma forma, olhem,
meus irmãos, olhem para mim e vejam onde tudo foi dar.
Neste momento fui ovacionado como nunca. As minha mãos tremiam, a fronte
latejava, a testa febril, uma náusea me subia à garganta. (NOLL, p. 40-41)

Em três passagens significativas, a respeito da relação do personagem com o barro,
numa espécie de gênese, da vontade de retorno ao barro para se recriar à sua forma e
semelhança, se banha de modo insano numa espécie de antiadão mítico. Na união pelo avesso
da figura cristã e da figura pagã, encontramos na abertura de Harmada a relação do mythos
poético e do logos filosófico,

permitindo, dessa forma,

reabsorver integralmente a

inquietação literária.
− Olha, eu vou te confessar um troço, é a primeira vez, depois de muitos anos, que
confesso isto: eu fui artista de teatro, conhece teatro?, pois é, eu fui um artista, um
ator de teatro. E, de lá pra cá, desde que abandonei ou fui abandonado pela profissão,
não sei, desde então já não consigo mais fazer qualquer outra coisa, não é que não
tenha
tentado, tentei, mas já não tento mais, vou te explicar por quê: tudo aquilo que eu
faço é como se estivesse representando, entende?, se pego uma pedra aqui e a levo
até lá me dá um negócio por dentro, como se fosse trilhões de vezes mais pesado
carregar esta mentira de carregar a pedra do que a própria pedra, não sei se você me
entende, mas o caso é grave, acredite. Peguemos qualquer outra situação, não
fiquemos só na pedra. Eu e você aqui sabe?, tudo isto que estou a te falar, não
acredite em nada, é uma repelente mentira, eu não sou de confiança, não, não
acredite em mim. (NOLL, p. 24)
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Deparamo-nos com a crise do narrador entre a sua profissão abandonada e continuar
encenando na sua vida considerada real: é a partir da observação do personagem principal que
o leitor pode desenvolver a sensibilidade e compreensão do mundo para o óbvio, não como
um mero exercício de futilidade, mas prática de gozo. O personagem como artista fracassou,
fato que se assemelha ao olhar do poeta desconhecido, que se iquala a qualquer um da
multidão, revelando-se em Noll um assombro pela errância do personagem, constituindo-se
ponto nomádico de inflexão para o inventário de mundos possíveis no espaço do ócio criativo
do autor.
Em paralelo, no asilo, o narrador continua suas performances:
Quando terminei o relato desta noite, alguns colegas albergados choravam, alguns
dirigiam o olhar perdido para um crucifixo que havia na parede, bem acima da
minha cabeça. Desta vez não fui aplaudido. Quando eu disse, fechando o relato, é
isto, meus queridos, é isto, fez-se um silêncio grave que perdurou até o momento em
que entrei debaixo do chuveiro frio. (NOLL, p. 43-44)

O silêncio pontuado pelo narrador, não ratifica o mundo uno, mas caótico e imperfeito,
latente, vivo e ativo, desunido pelo discurso do homem e do universo. A narrativa de
Harmada é discurso que vive no discorrer, o todo repercutindo nas partes. Os fluxos
narrativos, entrecortados, como pinceladas, são também sons como os da lira, percursos como
os da flecha, verbo que penetra na polpa viva das coisas, flecha em que já pensava Homero ao
falar em palavras aladas. Flechas discursivas conectoras de falantes e universo. Um cântico de
desamparo da linguagem no ritmo do universo treme na fala, dos corpos gozosos, e verbomusical. Os fragmentos do fluir na narrativa abrem os limites da escrita. Desse modo, a
escritura nolliana atua como dados que rolam, tramam e (des)velam o jogo da trama que
participamos. Entre narrador e leitores:
Abri a narrativa desta noite com tamanha exuberância de convicção, que a partir dali
consegui perceber de fato que para mim não havia mais volta: eu me tornara
definitivamente um ex-ator e, pior, eu me tornara uma imagem corroída do que eu
fora; em outras palavras, eu já não passava de um canastrão. (NOLL, p. 47)

A ambiguidade, como um avesso do narrador, encenando sua vida desgraçada para
uma plateia, na visão dele, também decrépita, ―[...] envolvidos com aqueles mesmos
interesses que as minhas histórias pareciam escavar, geminando-os uns aos outros, e os
retirando assim das rondas pelas ruas, como solitários, avulsos, mendigos...‖ (NOLL, 2003, p.
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46-47), de maneira que também via em sua encenação fajuta uma contribuição aos desolados,
excluídos, marginalizados da sociedade, aos quais se incluía. Isto é, a arte presente e recebida
pela boca do narrador:
Eu, a bem da verdade, jamais preparava as narrativas que desembocavam pela minha
boca. O rumo do desenrolar das tramas se dava só ali, no ato de proferir a ação.
Aliás, detestava pensar previamente acerca do que teria a contar. Eu me deixava
conduzir pela fala, apenas isso, e esta fala nunca me desapontou, ao contrário, esta
fala só soube me levar por inesperados e espantosos episódios. (NOLL, 2003, p. 40)

Desdobra-se, portanto, como ex-ator, a encenação ―Pelo jeito, toda aquela teatralidade
clandestina debaixo da água fria tinha como meta resolver à saciedade, não sei exatamente
para quê, aquilo que eu sempre soubera: eu não poderia ser chamado de um homem bom‖.
(NOLL, 2003, p. 44). A crise de consciência do narrador se desvela na própria performance:
Eu já não poderia viver sem o apoio daqueles velhos, pelo menos sem aquilo que me
vinha deles, aquilo que estava a vir agora, ali, aquilo a que eu não saberia que nome
dar – muitas vezes nesta afetividade toda encarquilhada eu adivinhava mais uma
mentira necessária para que eles pudessem continuar vivos, pois demonstrar o
interesse conjunto por mim auxiliava a mantê-los de pé, e eu, que retornava da
letargia, entrava como uma peça-chave nessa batalha por mais um quinhão de tempo
de existência; e, assim, por certo surgiriam outros espetáculos, novos relatos sobre a
escrivaninha – e lá vou eu, pensei enquanto dois ou três velhos ajudavam a me
vestir, um abotoava a minha camisa, outro fazia com que as pernas da calça
passassem pelos meus pés, tudo porque eu era um ator, um contador de histórias, à
noite eu seria a chama ereta em torno da qual eles constituiriam uma plateia
animada, expectante, assídua. (NOLL, 2003, p. 46)

O plano de ambiguidade que Noll trabalha com o personagem não permite cartografálo sem as rasuras, as fissuras, as contravenções, sem os paradoxos que habitam o olho, as
percepções, os afetos do narrador. Como já afirmamos, em Noll, a cada morte e renascimento
aparece três vezes na obra a gênese do narrador em busca de si mesmo e de sua origem
obscura, na tentativa de engendrar um homem nas malhas tênues da existência, no pântano de
signos, na caoticidade da vida, dos corpos e das percepções do real, o retorno ao barro para
uma modelagem e desejo do novo como renovação do tédio, um homem por vir.
Me sentia um cão escorraçado, e ficava ali, deitado naquele dormitório masculino,
sem praticamente dormir, flagrando à noite alguns velhos se enrabarem, uns saíam
furtivamente de suas camas e passavam para a de um colega, e era bastante
desagradável entrever aquelas esfregações sôfregas e ofegantes, os corpos como se
digladiando, avançando com fundo esforço, palmo a palmo, até que, não se sabe pela
consumação de um gozo ou por puro cansaço, fossem se acalmando... e o sono
sobrevinha a tudo, e a vigília agora não era mais do que águas passadas, e a carcaça
enfim entregue não parecia nada além do que a véspera da vida, um embrião do que
já fora vivido pelos velhos naqueles anos todos. (NOLL, 2003, p. 45)
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Nesta cena, o olhar do narrador captura o ambiente do asilo, um organismo vivo
funcionando na noite era matéria da vida pulsando semelhante ao espetáculo realizado pela
personagem:
Hoje, quando conto de pé em cima da escrivaninha para os meus colegas de asilo
este antigo hábito, eles costumam rir muito e me arremedam repetindo cara, oh
cara...
A maneira de dizer, cara, oh cara, virou para eles um certeiro motivo de diversão.
Quando queria fazê-los rir sem delongas, eu arrumava um jeito de encaixar a
exclamação dentro do relato que estivesse a desdobrar, a aquele gancho cifrado,
levando ao riso aquela plateia e não outra, assumia uma mordacidade com tal
independência, que o seu possível sentido como que escorregava para dentro de si
mesmo, fechando-se a qualquer alusão.
Agora, quando pronunciávamos às gargalhadas, cara, oh cara, não conseguíamos
mais reatar esta expressão ao seu motivo primeiro, à razão seminal que a fizera
entrar nos meus relatos. Cara, oh cara funcionava agora como um refrão, talvez um
ímã que puxasse em todos ali um vago mas hilariante ímpeto de coesão.
Até que a exclamação perdeu-se no vazio, e tanto, que ninguém mais se deu ao
trabalho de lembrá-la. (NOLL, 2003, p. 41-42)

Nesse outro trecho, a verdade é uma imensa mentira, grotesca para o narrador.
Antiparalisia, realidade e verdade, este não suporta a realidade. Imagens que se ancoram no
pensamento não dogmático, por vir, não estão dadas, acabadas, não pensadas por antecipação,
mas grávidas da pluralidade, da poética mista de Noll. O rosto dado é da mitologia privada:
―−Não, meu menino, não, nem tudo tem nome nesta ingrata vida – ele disparou, e não falou
mais uma palavra durante uns dois dias‖ (NOLL, 2003, p.44). Este trecho refere-se ao
encontro do narrador com um menino com distúrbios mentais, denotando a mudez da
linguagem diante da ebulição da vida:
Eu saía esgotado desses relatos. Ao final, com certa precisão de gestos, eu pulava da
escrivaninha, e logo ficava cercado pela minha audiência, queriam saber novos
detalhes a respeito da história que eu acabara de narrar. Depois, entrava debaixo do
chuveiro, a água fria me confortava, e então ia para a cama, eram as noites onde o
sono caía com maior destreza, deitava e pimba: os meus olhos, ao contrário das
noites mal dormidas, se desfaziam com uma rapidez louca da visão de fora, não
sendo incomum, nessas ocasiões, que eles no seu lado avesso recapitulassem a
narrativa da noite, ponto a ponto, como se esta narrativa fosse um fluido que saísse
de mim, fininho, em direção a um mundo ainda desconhecido, onde todas as
histórias seriam protegidas da maresia do esquecimento, qual um arquivo do tempo.
(NOLL, 2003, p. 39-40)

Afetado pelo jogo das circunstâncias, o narrador sussurra sua linguagem,
demonstrando o interesse pelo modo inacabado, daquilo que desajeitadamente tenta armar-se
e encontra-se sem graça, no chão. Por isso, Harmada é o antevoo, escrita fora de ordem e
desmantelada na encenação do ator, pela poesia, pelas suas desgraças, pelas suas fugas, pelos
desejos insanos, pelas atitudes animalescas, ou seja, o narrador é uma legião de tipos
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humanos, pois se configura como experimentação do mundo. Constatamos, na leitura a seguir,
trechos de preparação para uma fuga:
Eu olhava agora pela janela. Daquele mesmo quarto de hotel. Mas Amanda e sua
trupe já tinham partido. Continuariam a excursão, como diziam, levando o
espetáculo por várias outras cidades do interior. Há quantos dias Amanda se foi?, me
perguntei. Fiz os cálculos, há quase duas semanas. E eu ficaria ali naquele quarto, e
agora não sabia como pagar as minhas contas do hotel.
Botei uma perna para fora da janela, o quarto ficava no andar superior, senti um
terreno firme, um telhado inclinado que saía para fora do prédio, deveria cobrir um
galpão, algo do gênero, pois ali era a parte traseira da construção. (NOLL, 2003, p.
22-23)
Olhei todos os quadrantes – ninguém –, botei a outra perna, quando eu pisava as
telhas faziam algum ruído, mas nada que pudesse ser motivo de alarme, pulei,
algumas galinhas que ciscavam em volta bateram as asas se afastando, e mais
ninguém. Vozes animadas vinham do interior do hotel. (Noll, 2003, p. 23)

E continua a voz narrativa,
Lembrei em silêncio que eu acabara de fugir de um hotel perto dali. Certo, não há
nada até agora que caracterize a minha saída como fuga, fuga será se eu não retornar
por noites e dias. Mas, sei lá, alguma coisa em mim queria que aquela minha saída
do hotel ficasse desde já caracterizada como fuga; e não se tratava mesmo de outro
lance, eu não queria mais voltar àquele hotel, se possível não queria mais ver, passar
por aquele hotel, eu queria botar para escanteio, de vez, a lembrança de Amanda, ela
que chegara de repente, numa bela manhã, e anunciara que continuariam os três a
excursão pelo interior, partiriam naquela tarde mesmo... e eu não precisaria mais do
que um pálido convite para partir também e segui-los como um pobre cão – mas nem
um pálido, nem um tímido convite brotou da boca de Amanda... (Noll, 2003, p. 23)

A fuga do personagem de um espaço (hotel) para o outro (a rua) constitui uma
performance nomádica consciente do personagem que tenta remediar a situação questionando
se aquilo seria realmente uma fuga. Nem que seu ato fosse um ―pálido convite‖ para continuar
sua vagueação.
De início, quando voltei a mim, todo queimado e ferido, avistei de cara uma fila num
enorme descampado, isto, uma gigantesca fila com pessoas de olhar súplice,
andrajosas, algumas com chagas como eu, destroços, crianças por ali saltavam
obstáculos imaginários, extravasavam uma algaravia estridente que nenhum adulto
ali parecia ter o tino em pé para contemplar, pois foi esta atividade infantil que me
chamou a atenção de maneira mais frontal, não sei, aquela atividade insensata das
crianças, aquela correria, aquele vozerio volátil enquanto a coisa grave baixa sobre
os homens, foi aquilo que me chamou, que me ajudou a sair do torpor... comecei a
ver se eu conseguia me levantar, onde doía, até que ponto era a dor, e me levantei
sim, andei, eu queria saber daquela fila no enorme descampado, se necessário
entraria nela, seria mais um, esperaria a minha vez, chegaria na minha vez, e
receberia também o que aquela gente parecia esperar. (Noll, 2003, p. 25)

A escritura do narrador constitui um vertiginoso improviso, que confunde realidade e
história contada, performance no palco e encenação da própria existência. Parece não
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incomodar ao narrador essas fronteiras diluídas. O narrador age interrompendo e perfurando a
narrativa através de um discurso nem oficial, nem muito menos oficiante, mas um cântico
litúrgico, desenhando a desordem das coisas de modo fugaz e fugidio, uma língua que deleitase em ser estrangeiro na própria casa. O impulso gaguejante, aos frangalhos e farrapos,
assumindo precariamente um viés tortuoso de quem sem mira e alvo lança-se no vazio tecido
de vidas que param em meio à existência e olha:
Olhei a palma da minha mão com uma ferida arreganhada, vagamente obscena, olhei
os olhos do rapaz com o vírus do mundo, e pensei se aquele sermão não seria
especialmente para nós dois.
O homem agora conclamava os fiéis ao Cântico dos Enfermos.
Na saída do encontro religioso, a planície em volta recebia uma pancada de chuva,
mas lá no horizonte o céu era azul, e à direita, de onde as nuvens pareciam vir,
desenhava-se um pálido arco-íris.
− Quanto tempo nesta espera, quanto tempo – disse o rapaz descendo as escadas ao
meu lado.
− É mesmo, quanto tempo – confirmei, sentindo um arrepio estranho na medula.
Entramos na sala onde os enfermos recebiam tratamento: auscultações, rápidas
cirurgias de ambulatório, curativos, confissões renhidas próximas a frontes atentas.
Crianças choravam pela sala ampla, atulhada de moléstias e fiéis. (Noll, 2003, p. 28)

Noll engolfa sua alma na escuridão das almas. Escritor de linguagem do inconsciente
diz na inquietude do animal da esquina, as esquinas que nos compõem, as viradas do instante
friccionados na escrita. Traz o tédio, vagabundagem e preguiça frente aos trabalhos inúteis de
quem nem sabe e nem tem tempo para enterrar os mortos. A literatura como arte da
ressurreição dos vivos. Enquanto não podemos ressuscitar os mortos, vamos ressuscitando os
vivos. Opera uma escrita de devires que deflagra o escape do confinamento, numa ironia de
cópia, de desmanche do modelo da filosofia grega como a visão dualista platônica e a
sistematização aristotélica, desfazendo mitos e reinventando outros, narrando heresias para
deslocar lugares bíblicos congelados, margeando fronteiras em espaços e usos, configurando
a potência do falso e não excluindo do seu campo de escrita a doação de ser, aqui e ali, alhures
e cá:

Como há coisas que ainda não conheço, pensei. E próximas de onde vivo. Esta
planície, por exemplo... E veio voando a toda, até chocar-se nas minhas pernas, uma
folha de jornal. Peguei-a: primeiro a ergui contra o sol, como se almejando uma
sombra; depois trouxe-a para junto dos olhos, bem junto – de uns tempos para cá as
letras tinham se tornado meio aguadas, coisas da meia-idade. (Noll, 2003, p. 29)
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As fraturas do cotidiano em Harmada dilaceram as retas, um horror à linha reta, sem
marcha militar e seus totalitarismos de sentido. De cena em cena, é sugerido um olhar fugaz
de um tediário que maquinalmente repete sua rotina de contatos com objetos que o hábito
esvaziou de vida, num mundo coisificado de percepções entorpecidas pelo automatismo das
repetições. Agora o personagem se encontra em um prédio abandonado, outro espaço nômade
que pulula a vida como organismo vivo, corroendo-se:
Depois de rondar e rondar por cômodos daquele prédio sem fim, acabei encontrando
os indigentes todos que habitavam aquela casa num vasto refeitório, sentados um de
cada lado junto a compridas mesas, velhos a maioria – me sentei na primeira cadeira
vaga que vi, em frente a um velho que ficou me sondando com os olhos muito
vermelhos, a barba toda salpicada de farelos de pão, vestígios de manteiga... (NOLL,
2003, p. 37)

Essa cena nos induz à compreensão de como se pode perceber a subversão de hábitos
do personagem-narrador, o qual traga as próprias mutações, colocando-se um em ser aberto. O
inesperado entra em cena na embriaguez e riso anormal. As dobras da escrita tiram o cinza
rígido e

colorem uma franja de turbulências, de insubmissão, de rebeldia que cerca a

repetição de nossos hábitos. Mediante isso, o personagem reage assim:
Eu voltara a ser um ator, eu voltara a merecer, merecer aquela casa que me abrigava,
merecer a passiva ingestão que me mantinha em pé.
A diretoria da instituição uma tarde me falou: com você os albergados reabilitaram
um pouco da latência humana, com as tuas histórias muitos deles já não querem mais
rolar como uma pedra, querem é participar desse esforço titânico que faz pulsar a
duração das coisas.
E diante deste juízo dos dirigentes da casa eu ia ficando ali, ficando e me
perguntando até quando, se até morrer, ou se o destino me reservava ainda direções
insuspeitadas... (NOLL, 2003, p. 40)

A voz narrativa é contínua quebra do ídolo, o qual se despedaçando em zilhões de
estilhaços, é pó. É poesia. Na irregularidade e nas desordenadas rupturas radicais do existir
que nos espreitam e podem nos atacar na dobra da esquina e do signo: arte, paixão e loucura.
São rupturas que mantêm entre si um diálogo, pois não há arte sem paixão, e no seio da
paixão, a loucura se aninha. O personagem elege sua tríade transgressora: ator, performance e
a latência humana.
Os artistas de Harmada celebram a inutilidade do desmantelo provocador de
desordem. Temos a narrativa de um artista, de olhar transviado, transgressor e
desfamiliarizado, ao contrário de um mundo voltado a todo tempo à produtividade, traga
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como figura de apresentação a condição de ser estrangeiro, um passante, que cambia na
literatura dos artistas presentificados na condição do escárnio, comorevela o episódio a seguir:
Nessa situação, certos colegas albergados, é claro, me endeusavam um pouco. Uma
velha muito gorda e amalucada que estava sob aquele teto havia quase trinta anos,
me encontrou num passeio pelo pátio e perguntou:
− De onde você veio, veio de um homem e de uma mulher, feito eu, feito eles?
Eu disse que naquela noite contaria uma história a respeito das minhas fontes, que eu
passara o dia todo refletindo sobre as minhas estranhas origens.
A velha se afastou relampejando as pupilas de excitação. (NOLL, 2003, p. 40)

A excitação da escrita acontece pelo inesperado das situações apresentadas pelos
personagens. Neste caso, o eu endeusado e a velha amalucada, segundo o narrador, conversam
sobre do que somos feitos, causando reflexão no personagem-narrador sobre sua origem e,
diante disso, a condição de vibração da senhora nas pupilas. Esse quadro, no romance,
repercute em como a performance da escrita responde a este intenso movimento? Por um real
opaco? Inteiro? Pleno? Um gozo impossível de simbolizar? A falta de uma letra? O problema
não resolvido? Nomear o inominável? Uma não-resposta? Uma falha de desarmonia radical?
O que resta de inexprimível, de impossível de dizer na narrativa nolliana está em espaços
intervalares, de furos, o fora, ou seja, ―buracos‖ na escrita, de uma constatação do impossível,
fazer o impensável entrar no pensamento, a suposta representação diante da falência do logos
e as sombras do iluminismo ao irrepresentável, a ausência na presença. Tédio e escritura;
antimonotonia e letargia na matéria que o narrador tece sua voz nômade.
[...] me surgia enfim uma nova promessa; talvez a derradeira, aquilo que me
animaria a procurar uma forma de sair da vida que eu vinha levando havia tantos
anos, sair sim do asilo, levar Cris comigo, procurar meus velhos companheiros em
Harmada, apresenta-la a cada um, eu conseguiria esta chance, eu a dirigiria sim,
talvez um monólogo, Cris passando os cabelos pelos olhos, como se quisesse
friccionar a visão e também ocultá-la, ocultá-la do quê? Cris, do quê?, ocultá-la da
curiosidade malsã dos olhos do público, me diz Cris, Cris com seu olhar agora
enfurecido, tentando me convencer que a melhor maneira de apresentar aquilo era
com este salto da fera que ela não sabia mais como amestrar, esta disritmia mesmo
meu camarada, a qualquer momento posso cair aqui em convulsão ou quem sabe
petrificada, dura feito uma rocha orgulhosa – a voz de Cris mudara tanto ali que os
desavisados poderiam supor que se tratava de um homem a falar, tamanho o
ribombar barítono a sugerir, por assim dizer, uma atmosfera soturna na frondosa
sombra daquele canto no pátio do asilo. (NOLL, 2003, p. 54)

A voz narrativa gesta, assim, o efeito de presença do estranho marcado no fronteiriço,
o ser fronteiriço que desmonta as fronteiras e abre espaço para lugares intercambiáveis da
cultura, espaços de disrupção. A escritura nolliana mostra-nos uma linguagem em transe, a
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qual permite escrever-se como delito, como errância, como relâmpago, como esvaziamento de
saber, como materialidade fluída dos corpos:
Abaixei a calça, sentei na privada, e uma enxurrada de merda líquida começou a
escorrer do meu cu, assombrando com certeza a boca do vaso com a sua aparência
esquisitamente preta, como se aquilo que não parava de escorrer fosse uma mistura
de fezes com sangue, sei lá. Quando voltei para debaixo da árvore de onde eu saíra
antes de quase me esvair em merda, Cris ainda estava lá. Embora permanecendo
estonteado, eu via novamente as coisas em seus contornos. (NOLL, 2003, p. 49-50)

A cena acima revela o romance como objeto irônico, faz-nos explode em risos
insustentáveis, no tocante à relação entre literatura e o real. O texto literário não mais como
espelho do mundo. De tal modo que marca a falência do logos clássico colocando em xeque
noções centrais para a filosofia e para a teoria literária (autor, linguagem, experiência,
realidade e pensamento). Quando a ideia de representação enquanto cópia é questionada,
passa a se dar enquanto experiência.
− Quando eu andava pelas ruas depois da morte da minha mãe, quando andava por aí
sem eira ou vontade de prosseguir, às vezes eu fazia que estava representando, você
pode entender, não é? Olha só: eu então procurava um lugar mais elevado, fosse uma
caixa vazia deixada pela feira, fosse um banco de praça, uma escadaria, e eu então
construía gestos muito disfarçados, olhos, boca, apenas esboçava uma expressão
para o rosto, inventava falas que não chegavam propriamente aos lábios, tudo para
que ninguém me notasse ali representando, pois se notassem, meu Deus, me poriam
num hospício e eu não queria, até pensava que se fosse um asilo como este daqui,
onde era só comer, dormir, sem camisa-de-força, eletrochoques, coisas assim, se
fosse um asilo até que dava para eu compreender, embora não quisesse asilo
também, preferia permanecer pelas ruas, fazendo um fogo às vezes com restos que
eu encontrava para ficar olhando o movimento das chamas, como uma vez, ah, não
quero contar mais nada, você sabe de tudo eu acho [...] (NOLL, 2003, p. 50-51)

A espacialidade aberta da narrativa articula-se nos pontos de fuga, de interpelação, da
desolação das ações dos personagens, a violação do arquivo e seus modelos, anêmicos e
estáticos, do desnudamento dos acontecimentos banais, do desnorteamento da escrita
incompleta da incompletude, mostrando a realidade absurda. A travessia do nada. O ser se
afunda na insuficiência e na constante feitura de identidades, as quais o personagem-narrador
se estabelece na procura, pela busca tateante às cegas do próprio eu.
São nesses pontos da narrativa que a linguagem do fora da lógica é geradora de
espaços de recusa e inclusão, no avesso do ser. O simulacro questiona o falso e o verdadeiro,
expõe as fissuras do real, é portador da alteridade, nega a origem, arquitexto de imagens,
interroga o ethos, enfim, está em contínuo processo de destruição e constituição de novas
subjetividades, ao mesmo tempo que desarticula inserções do cotidiano, a partir da tragicidade
dos fatos e o riso iconoclasta:
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O meu pau já não se apresentava tão grosso nem tão comprido como antigamente, já
não ficava na posição tão certeira diante da força gravitacional de uma boceta, coisas
da tal meia-idade; mas, mesmo com Jane a dar bordoadas na porta, ele alcançara
naquele banheiro o seu ápice, com esse jorro que vinha vindo eu ficaria sabendo
enfim se a minha porra dava ou não no couro, se o mundaréu de espermatozóides
que explodiria agora dentro do vidrinho poderia fabricar o meu herdeiro ou não, ai
Jane, ai Jane, não me enche o saco Jane, gritei ejaculando dentro do vidrinho.
(NOLL, 2003, p. 32)

Esta passagem faz-nos perceber o aspecto sorumbático dessa voz que se enuncia subrepticiamente, destrona um núcleo duro, numa antropofagia infinita sem começo nem fim,
comidos no humor, amor amargo, o cálice da solidão. Potência desajuizada. A fuga da fuga de
subjetividades produzidas em relações de mando e desmando de força e poder. Simulações,
máscaras e representações. Pela margem, escrevem resistindo aos modelos de totalidade das
noções eurocêntricas de real, existência, povos, mundos. Esse mosaico da escritura nolliana é
um campo de multiplicidade que enreda os leitores com a potencialidade das imagens,
mostrando-nos além do que devemos empreender no decorrer da discussão crítica, de maneira
que a espacialidade narrativa de Harmada consiste em jogo literário.
O jogo nômade oferece um banquete de falas anárquicas, fala sem instituição, a fala
profundamente marginal que cruza a poética capaz de minar todos os outros discursos. O
nômade é, por excelência, o desterritorializado, aquele fora do modelo grego do ser, do uno e
do mesmo ou narrativas de redenção. Desterritorializar os territórios de pensamento a partir de
reverso dos caminhos já desgastados, catacréticos, nos quais o modo de olhar é também a
cegueira, porque as micro percepções do narrado constituem-se seus achados, que aos olhos
dos outros, é apenas algo ao acaso, porém denota no ato minúsculo a procuração do vazio
central de cada um na sua particular existência. Como constatamos na cena em que o narrador
conta a chegada da personagem Cris no asilo.
[...] você sabe como vim parar aqui, foi porque peguei uma gilete que eu tinha
achado no lixo, e passei a lâmina na minha língua para ver se a minha língua parava
de falar sozinha, para dentro é claro, eu falava para dentro, mas era o tempo todo, e
aquilo foi me dando nos nervos, as horas padeciam, e eu não queria mais escutar
aquele pensamento que não parava de pulsar na minha língua, então pensei, eu corto
feio a língua, tiro um pedaço se der, e ela aí na certa vai ficar calada, porque desde
que minha mãe desapareceu, desde que fugi da pensão onde estava morando com
ela, pois não queria que ninguém me pegasse para eu viver junto, não, eu não
queria... desde aí não parei de ouvir a minha voz ressoando cá dentro, a lâmina da
gilete no entanto já se apresentava quase sem fio de tão usada, lembro a ferrugem
que ela já mostrava bem na pontinha sabe?, e uma velha me viu passando a gilete na
língua e chamou um guarda, e vieram outros guardas, muita gente em volta e eu me
recusando a falar, na língua mesmo só havia uma dorzinha e uma coisinha de sangue
que me saía por um canto da boca, e veio um micro-ônibus preto, li num lado da
carcaça dele a palavra asilo e logo depois eu estava aqui dentro desta casa, lembro
que falei só uma coisa, que eu precisava dormir porque não pregava direito os olhos
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fazia uns dois anos, nas poucas vezes que dormi na rua um sono desses que
realmente te tiram do ar aconteceram episódios como incendiarem pedaços dos meus
cabelos, me estuprarem e não sei que porra mais. (NOLL, 2003, p. 51-52)

Nesse trecho, a figura do narrador/ ator/ personagem agenciam vozes e sentidos na
unidade imaginária do autor. Questão, esta, delineada no romance Harmada por uma escrita
do tédio como um espaço de errância, configurando-se em constante mobilidade e
transformação, que se tornará matéria de narrativa. Personagens anônimos, as suas formas de
subjetivação, as banalidades, os ruídos das tecnologias, a entropia das relações, a apresentação
do caos em que vivemos introduzidos, no qual os personagens se recusam a adquirir estatuto
de cidadania e serem protocolado nas sociedades escolarizadas, mediante uma pedagogia
preparatória de cidadão do mundo e elitizado frente a uma ―língua‖ que não para e deve ser
cortada pelo autor como lâmina.
É sob esta instância que nos colocamos para ir pensando a cadeia vertiginosa de
pensamentos nômades do narrador, esticando a linguagem e a comprimindo no movimento de
articular a paralisia do mundo decadente e ao mesmo tempo em que se alimenta das migalhas
da sociedade. O narrador se vê em estado de procura emergencial:
Depois de rondar e rondar por cômodos daquele prédio sem fim, acabei encontrando
os indigentes todos que habitavam aquela casa num vasto refeitório, sentados um de
cada lado junto a compridas mesas, velhos a maioria – me sentei na primeira cadeira
vaga que vi, em frente a um velho que ficou me sondando com os olhos muito
vermelhos, a barba toda salpicada de farelos de pão, vestígios de manteiga... (NOLL,
2003, p. 37)

No entanto, pelo fato do personagem nomadizar com a linguagem, a cada surpresa da
narrativa, o personagem cria suas gênesis, erguendo-se do pó e não atendendo a predestinação
bíblica, pois segue sendo o que ele mesmo define:
Me ajoelho no barro, me deito nele de bruços, o lado esquerdo da minha cara
chafurda.
Depois me viro de barriga para cima. Abro a camisa de um golpe, arrancando os
botões. Com supremos golpes de força rasgo o que resta da camisa, a calça. Há uma
lua, eu vejo.
Agora me levanto, sei para onde ir. Uns passos mais, releio na porta frontal do
pesado prédio: diz tratar-se de um asilo, de mendicidade, como chamam ali. (NOLL,
2003, p. 36)

Tal atitude do personagem inscreve nele a própria crise do artista e da prosa na
modernidade, a qual vinha se desenrolando desde a experiência do choque de Baudelaire, em
face à agitação do urbano, à fugacidade dos passantes, dos amores líquidos, dos atos que se
perdem na proliferação de imagens apresentadas nos episódios fragmentados e contínuos. À
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volta ao barro é o desejo de reinvenção, além do luto da origem que não existe, pois a ideia de
cópia e original perdem os limites instaurando as simulações e os simulacros que dão conta do
processo da escritura artística.
O artista vive a turbulência e a velocidade dos espaços urbanos e nem se pode deter
para recolher os cacos da modernidade espalhados na/e pela multidão. O sentimento e a
percepção dessa fragmentação serão registrados, um tanto tardiamente, pelo romancista, como
em Benjamim (1994), ao ato do colecionador, mas aquele que se desfaz do fetiche, reunindo
cacos de coisas cortantes, desiludindo o leitor de estar diante de uma coleção de atos
performáticos da escrita e do personagem. É uma cadeia vertiginosa que traduziria as
realidades da violência do próprio personagem-narrador e que se efetua nas expressões: ―Foi
então que decidi me enrodilhar em volta de um tronco... e adormecer‖ (NOLL, 2003, p. 9).
Isso também nos confronta com o inconcluso em Noll, o que situaria uma subjetividade
moderna, refratária a um sentido único, à cristalização do sensível, preocupada com a
diversidade de olhares, gestos, falas, silêncios, e, sobretudo, voltada para a procura de
interrogar a própria escritura para o leitor. Isto é, aquilo que não conseguimos conviver, na
qual é um eterno incêndio. No caso de Harmada, a possibilidade de um narrador sem juízo
final.
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4. O NOMADISMO DO LEITOR-ARTISTA (ANTI)TEDIOSO NO PAÍS DE
HARMADA
―Da preguiça como método de trabalho‖
Mário Quintana

4.1 Entre preguiça, ócio e vagabundagem: personagem-narrador e leitor como instâncias
maquínicas
Conforme Gérard Wajcman (1998), em seu afiado L’object du siécle, ―há uma arte que
tampa‖, que encobre, e uma ―arte que esburaca‖, isto é, que ousa apresentar furos.
Acreditamos que a literatura produzida por Noll trata-se de escritas que se caracterizam por
uma permanente revolução da linguagem, em que o ato de ―revolver‖ (remexer, cavar) aponta
para a impossibilidade de recuperar o que se perdeu, ressalta o fracasso reiterado em abordar o
gozo, sendo uma escrita que bordeja o impossível, ao mesmo tempo em que reinventa sem
cessar novas maneiras de reparar esse fracasso. O escritor produz o caos da escritura
triangular sem centro, descentrada e descentralizadora de ―podres poderes‖, mas que gira o
vórtice em nomadismos, numa incongruência instaurada de paradoxos que subvertem a lógica
e a ordem; que afugentam maniqueísmos da linguagem e afronta o bom senso como o do
senso comum dos signos e seus sentidos.
A escrita nolliana, em Harmada, exige um leitor também nômade, pois joga com a
ambiguidade do tédio como impotência ou tédio como força motriz atrelado ao jogo corrosivo
entre narrador e leitor que atuam juntos para movimentar a máquina de guerra contra o peso
esmagador da superioridade cultural, contra as noções eurocêntricas, e favor da destruição
sistemática dos conceitos de unidade e pureza, fazendo nascer a poética mista do híbrido. Por
isso Svendsen (2006) afirma:
O tédio é usado como explicação para todo tipo de ação e para a total incapacidade
de ação. Está subjacente à vasta maioria das ações humanas, de natureza tanto
positiva quanto negativa. Para Bertrand Russell, ‗o tédio é um fator no
comportamento humano que recebeu, em minha opinião, muito menos atenção do
que merece. Foi, acredito, uma das maiores forças motrizes ao longo de toda a época
histórica e, até hoje, continua sendo, mais do que nunca‘. (Svendsen, p. 27)

Com base na afirmativa acima, compreendemos que a poética mista de Noll parece
beber no tédio, enquanto força motriz, para desfazer os regimes de verdade, instaura ausências
e fugas, fabricando novas gêneses. A narrativa descortina as fissuras da ordem da
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representação convocando o leitor para atuar no jogo de Go, ao invés do jogo de xadrez, como
já afirmamos anteriormente. Narrador e leitor movimentando a máquina de guerra entre
preguiça, ócio e vagabundagem, como na passagem a seguir:
Fui andando, andando com a minha valise na mão. Comecei a assobiar uma canção
que falava em amores e amoras, descia a ladeira que era a rua do apartamento de
Bruce pensando que a minha valise tinha um peso adequado para um só braço, nada
que lembrasse uma previsível mudança de um domicílio para outro.
E este pensamento me deu umas cócegas na nuca, uma euforia me subiu e eu parei e
me virei em direção ao mendigo sentado no degrau do prédio de Bruce, olhei para
ele e botei a língua, e fiz cara de macaco e careta de palhaço e não sei mais o quê, e
dei uns passos de balé, e fiz evoluções com a valise, passando de uma calçada a
outra, até que parei, cruzei as mãos no peito, compus um ar de Mater Dolorosa, e vi
que só aí o mendigo riu, riu e bateu palmas... (NOLL, 2003, p. 93-94)

Nesta cena, o narrador-personagem movimenta-se como artista fracassado pelas ruas, a
imagem ―e este pensamento me deu cócegas na nuca‖ denota a entrega ao ato de preguiça, de
um vagabundo sem comiseração diante do mendigo que constitui seu público. ―O ócio em si
mesmo não é mais cheio de significado que o trabalho, e a questão mais básica é como uma
pessoa escolhe ficar ociosa‖ (Svendsen, 2006, p. 37). O narrador escolhe, em um ócio
despropositado, encenar na calçada um macaco e um palhaço ratificando que ―o tédio não é
uma questão de trabalho ou de liberdade, mas de significado‖:
Bebi num gole o resto do café. O vozerio em torno como que me alegrava. Eu
pensava no espetáculo que dirigiria apresentando Cris ao público de Harmada. A
produção estava sendo levantada com a ajuda de Bruce. Acabáramos de conseguir
um teatro de bom tamanho. A peça, um monólogo de um autor mexicano, falava de
uma mulher enlutada por acreditar com ódio e desespero na eternidade. Isto, ela não
se cobria de luto no corpo e na alma pela morte de alguém, pela finitude de um ser,
não: o seu luto ao contrário expressava a tristeza pela dura, pela descomunal herança
da eternidade. (NOLL, 2003, p. 58)

Para o personagem-narrador, o trabalho presentifica-se na produção da peça, a
liberdade em dirigir um espetáculo, o tédio no entretempo do gole do café e os significados se
aglutinam na arte. Esta é o modo que o personagem parece escolher para seu ócio
inconsciente, para discutir o corpo, a alma, a morte, o luto, a finitude do ser, a tristeza, a dor e
a ―descomunal herança da eternidade‖ em um monólogo entediante? Ou um múltiplo ensaio
existencial nomádico?
Foi um ensaio afogueado, eu também estava de joelhos sobre as tais pedrinhas,
pedindo que ela fizesse feito eu, sim, de joelhos, como se fosse uma ultrajada pelos
séculos infindáveis, viúva da humanidade, que era a quem você queria pertencer, e
não a esta divindade que te quer, com a tua fé espúria, como senhora absoluta sobre
a morte, que te quer, parece, como a noiva das eras... não, não; desenharei na tua
face esquerda uma lágrima vermelha de sangue, um risco de fúria na tua face
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esquerda, assim – e como o pincel e a tinta estivessem a postos, apenas me inclinei
um pouco para procurá-los pelo chão, e levei de imediato o pincel até a face
esquerda de Cris, e o pincel fez como que um penacho eletrificado na face esquerda
de Cris, e ela então disse a frase do texto que lhe cabia dizer naquele instante:
− Deixa comigo essa esfinge estrelada, deixa, que você verá o que farei com ela!
(NOLL, 2003, p. 59)

Com base neste trecho, podemos observar que a escrita performática de Noll denota o
romance como palco do diálogo, embora seja um ―monólogo‖ entre autor e leitor, os
personagens são os atores, a narrativa é a história da peça, e o público, os leitores. Estes são
figuras convocadas ao jogo movediço da escritura nolliana, são peças chaves para a
mobilidade do ato criativo, são instâncias maquínicas, são presenças desejadas pelo autor.
A figura do leitor em Noll é preponderante, pois ela irá movimentar a cena da leitura a
partir das peças como no jogo chinês de Go, o qual envolve estratégia e habilidades de
diferentes níveis. No caso do jogo literário, as peças são as palavras e os sentidos quando
articulados ao enredo ou à trama da narrativa.
Abordar sobre o papel do leitor na literatura é colocar em pauta a teoria da Estética da
recepção. Esta tem diversos autores críticos e teóricos que contribuíram e abordam a literatura
sob o enfoque da recepção: Roman Ingarden, em A obra de arte literária (1931); Roland
Barthes, O prazer do texto (1937); Hans Robert Jauss, com A história da literatura como
desafio à teoria literária (1967); Umberto Eco, em Leitura do texto literário (1979);
Wolfgang Iser, com O ato da leitura uma teoria do efeito estético (1976), entre outros. Neste
trabalho, abordaremos os estudos desenvolvidos pelos alemães Hans Wolfgang Iser e Robert
Jauss, integrantes da vertente teórica da Estética da Recepção. Os quais põem em cena
enfática o papel do leitor que vai conquistando, aos poucos, seu papel como produtor de
sentidos.
Vale explanar brevemente o pensamento de Iser e Jauss para situarmos a importância
da figura do leitor. A Teoria do Efeito, elaborada por Iser, apresenta contribuições relevantes
ao campo dos estudos literários, porque enxerga a leitura como um processo de comunicação,
um diálogo de vozes que se entrecruzam no ato da leitura: a do autor, do texto e do leitor.
O leitor, nesse processo, torna-se atuante (ativo), pois, ao interagir com a obra artística,
além de sofrer seus efeitos, age sobre ela. Já as ideias de Jauss, através da Estética da
Recepção, contribuíram para a reformulação de questões literárias de natureza estética e
historiográfica, atribuindo ao leitor, enquanto entidade coletiva, a tarefa de estabelecer os
parâmetros de recepção de cada época. Tanto a Teoria do Efeito como a Estética da Recepção
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fecundaram os fundamentos da teoria literária ao fazerem emergir a figura do leitor como
elemento participativo e emancipativo. Assim, podemos concluir que as duas vertentes
concebem a literatura como provocação, na medida em que conduzem o leitor à busca de
novos sentidos, levando-o a uma visão mais ampla, crítica, tanto do objeto leitor, como de sua
própria subjetividade. Mediante isso, Noll coloca o olho do leitor na formação da seguinte
cena:
[...] agora somos eu, Cris e Bruce deitados no palco, os três fora do foco de luz, uma
zona turva onde poderíamos quem sabe dormir por alguns instantes, quem sabe
saborear um pouco esta espécie de vácuo que se instala ali, mas eu digo não, a minha
voz ecoa firme pelo palco, me levanto, puxo Cris pelos braços, Bruce rola o corpo
pelo piso do palco quase até despencar para as poltronas da plateia, mas quando
chega ali na beira ele se ergue num só impulso, o que lhe deve ter custado um bruto
esforço, um homem entrado nos cinquenta sem nenhum preparo físico de monta,
pois ele chega ali na beira do palco, ergue-se num só impulso e grita, não se ouve
bem o que ele diz no grito mas ele grita, grita sim, e eu digo ao iluminados que
pouco aparece metido na sua cabine, digo, aqui entra um relâmpago, um relâmpago
que cortará a cena como um bisturi medonho, Bruce arrebenta o espaço com sua voz
de baixo a imitar o trovão, Cris abre os braços em cruz e continua a sua fala do ponto
onde parou [...] (NOLL, 2003, p. 61)

Nessa compreensão, a leitura de Harmada provoca o leitor nômade pelo efeito de
presentificação que o romance causa, pois alguma ―coisa fica fora da ordem‖ como um abalo
violento contra à estagnação das coisas. O tédio surge como espaço de criação,
potencializando a escritura nômade engendrada por vórtices do triângulo que articula afetos
frágeis e escritura de instância esquizofrênica, no caso de Noll. Leiamos estas duas
declarações do narrador:
[...] talvez porque saiba no fundo que pouco há a dizer de construtivo quanto à
passagem do tempo em nossas carcaças... (NOLL, 2003, p. 59)
Não me incomodo em repetir. Desta vez eu falo como se estivesse decidindo pela
minha restauração total, eu, que fiquei aqueles anos todos num asilo de mendigos
vendo vários dos meus dentes se dizimarem, eu agora tenho um dinheiro no banco
para poder chegar ali, pagar, sair não só com dentes novos mas eu próprio um
homem novo, abrindo um sorriso limpo, deixando novamente a minha língua entrar
em outra boca, uma outra língua entrar na minha boca sem encontrar agora cáries,
ruínas, falhas... (NOLL, 2003, p. 63)

E a respeito da relação tempo e tédio, Svendsen (2006) escreve:
O tempo no tédio não é fruto de uma conquista: é aprisionador. O tédio está
relacionado à morte, mas essa é uma relação paradoxal, porque o tédio profundo
assemelha-se a uma espécie de morte, ao passo que a morte assume a forma do único
estado possível – uma ruptura com o tédio. O tédio tem a ver com a finitude e com o
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nada. É a morte em vida, uma não-vida. Na imunidade do tédio ganhamos uma
perspectiva de nossa própria humanidade.‖ ( p.43)

Em Noll, o tempo é marcado pelo desgaste do corpo. Mesmo diante disso, o narrador
pensa em uma restauração total frente aos dentes estragados, tem a ilusão de que o dinheiro no
banco pode salvá-lo da derrocada final da vida, pois o personagem acredita na restauração de
um novo homem, como se restaura os dentes dizimados; crê em uma língua entrando em outra
boca novamente. Imagem esta que podemos relacionar ao encontro da língua do autor com a
do leitor, em uma linguagem com cáries, ruínas e falhas no espaço do tédio cravando a
finitude, o nada, uma não-vida, paradoxalmente que nos arrebata para ―uma perspectiva de
nossa própria humanidade‖. O tédio parece pressupor um elemento de autorreflexão ou de
contemplação no tocante à nossa situação no mundo, o que demandaria tempo, pois nisto
reside o paradoxo da linguagem para Noll.
No mosaico das citações acima, o romances nolliano é escrito por alguém desejoso da
porção ínfima das coisas. Uma incursão e investida do narrador em disparate, pois é com
palavras, entre elas, que se vê e ouve o que está escondido atrás dos ―buracos‖ da linguagem.
Daí a ideia deleuziana (1997, p.10) de que ―obra é uma viagem, um trajeto, mas que só
percorre tal ou qual caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a
compõem, que constituem sua paisagem ou seu concerto‖. Dessa afirmativa, decorre também
a ideia de escritor como ouvidor, vidente, aquele mal(dito) ou mal visto, o que arrasta as
palavras de um extremo ao outro, que incessantemente reinventa paisagens, que desembocam:
Saio do consultório, entro no elevador, passo pela portaria do prédio, ou, sei lá, entro
no elevador, passo pela portaria do prédio, saio do consultório, pois não interessa a
ordem com que eu possa viver o enfado desta armação diária de ir a dentistas, me
olhar no espelho de cuecas entre o experimentar uma calça e outra nas exíguas
cabines de provar roupas das lojas – olhando as minhas pernas nuas me dá vontade
de chamar a vendedora da loja, abaixar a cueca e mostrar o pau, me dá saudades do
asilo onde eu não precisava fazer nada disso, nem ir a dentistas, nem experimentar
roupas – muito de quando em quando me aparecia por lá alguma peça do vestuário
como chamam, vinda de alguma instituição ou pessoa caritativa, e eu nem me dava
ao trabalho de experimentar, era vestir e já sair andando com a roupa no corpo, podia
estar apertada ou grande demais, isto era um pormenor que não cabia em nenhuma
conjetura dali, eu estava vestido com uma roupa que já pertencera a outro corpo, mas
isto não interessava em nada, o importante era que aquela roupa parecia bem ou mal
aderir ao meu corpo, para chegar em mim fora lavada, algumas, me lembro, tinham
um certo cheiro caprichado, provável que de sabão em pó ou de alguma substância
perfumada que se use na lavagem, sei que agora eu estava ali naquela exígua cabine
da loja a chamar a moça, ela abre de leve a cortina e me pergunta se a calça caiu
bem, estou vestindo uma calça creme e conto para a moça que sim, que eu poderia
comprar duas, quem sabe até três se quisesse, porque tenho um dinheirinho no banco
que me proporciona essas aventuras, a moça pisca nervosamente, diz que acredita
em mim, e ali entendo que ela deixou de acreditar neste homem aqui, digo então que
adiarei as compras para outro dia com mais calma, e quando digo que estou muito
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atarefado hoje, que tenho muitas coisas a fazer, sinto que o seu olhar de vendedora
readquiriu uma certa credulidade, mas vou para outras lojas, e chego no apartamento
de Bruce com tudo novo sobre o corpo – sapatos, calça, camisa. (NOLL, 2003, p.
63-64)

Aqui o autor nos mostra o pensamento do narrador-personagem, contrapondo o
cerceamento da liberdade diante dos bens matérias conseguido em detrimento da libertinagem
vivida na miséria. Adentrando a cena, temos a mentalidade capitalista regendo as relações
interpessoais, os signos mercadológicos marcando os papéis sociais, os ordenamentos
invisíveis comandando o modo de agir do personagem, como a vendedora, expondo assim
uma rede de controle dos corpos e das subjetividades, assim como, toda uma engrenagem
podre, asfixiante e complexa a que estamos submetidos. Tudo isso depõe contra o ócio, a
preguiça e a vagabundagem articuladas, de modo certeiro, ao tédio.
O tédio contém um potencial. Nele ocorre um esvaziamento, e um vazio pede para
ser preenchido, embora não necessariamente. O tédio retira as coisas de seus
contextos usuais. Abre caminho para novas configurações, e, já as tendo privado de
seus significados, permite que adquiram novas . Em razão de sua negatividade, ele
contém a possibilidade de uma reviravolta positiva. Como mencionei antes, o tédio
nos dá uma perspectiva de nossa própria existência, e nos permite perceber nossa
insignificância num contexto mais amplo.‖ (SVENDSEN, p. 155-156)

Esta constatação de Svendsen nos ajuda na compreensão do porquê o personagemnarrador viver de forma pendular e paradoxal:
Mesmo que no asilo eu estivesse muito longe de pertencer realmente a uma
atividade, e os meus vínculos com o mundo exterior fossem praticamente
inexistentes, eu chegava à noite me sentindo todo aspirado pelo dia, pensando no
sono como uma honrada satisfação, que me restituiria as forças para que na manhã
seguinte eu pudesse... pudesse fazer bem pouco, admito, mas para que eu pudesse
enfim fazer coisas como passear pelo pátio, com vigor e vontade. (NOLL, 2003, p.
90)

Apesar de toda nadificação, miséria, fracasso, vida que se esvai, o personagem aspira à
esperança, o vigor e à vontade, como por exemplo, a relação do ator com a declamação de um
poema no teste para atuar.
− Naquele maldito teste as minhas mãos queriam tremer pegando a folha com o
poema. Não deixei, resolvi pegar aquela folha como se pegasse uma pedra, ali,
firme, segurando a volumosa aspereza de uma pedra, eu não poderia titubear, não
poderia tremer. O palco, vazio; na minha frente, sentados na platéia, uns cinco caras,
entre eles o diretor, parece que também o produtor do espetáculo para o qual eu fazia
o teste. Se não me engano o poema que eu lia era de uma finlandesa que morreu
louca, nunca mais ouvi falar deste poema nem da autora, somente estes versos sem
outro comentário além da presença deles na minha memória, com exceção, é bom
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que se diga, do último verso, o que me fugiu, com exceção dele todos os demais
continuam intactos na minha cabeça. (NOLL, 2003, p. 69-70)

Leiamos o poema:
O poema segue assim, quer ver?: e a hora se arrepia/ e o ventre incha/ mas ninguém
supõe a pele de ninguém/ ninguém ausculta a gravidade dos corpos/ ninguém
pergunta/ No entanto tu sabes/ rumor ingrato/ tu/ só tu bem sabes/ que o trêfego
lagarto na gruta final vomita/ a sua calosidade esverdeada. É agora que entra o
último verso que esqueci. Esses dias de manhã acordei pensando que a minha
memória tinha enfim reencontrado este verso, lembro que levantei esbaforido da
cama à procura de um papel e uma caneta, mas quando vi o branco do papel a onda
que me levara até ele como que diluiu-se, lembro que tive o instinto de olhar
imediatamente para as minhas mãos, vi que elas tremiam, sim, como no dia do teste,
sim, como naquele dia, as minhas mãos no palco deserto, tremendo, tremendo até
que eu decidisse ver na folha com o poema a pedra, a pedra firme e densa, a deixar
as minhas mãos tranquilas de repente, apenas pegando a folha de papel com a lisa
nitidez das palavras do poema. (NOLL, 2003, p. 70)

A presença da poesia na vida do ator, ao mesmo tempo que revela a crueza dos dias, de
sua vida, expõe o encanto da vagabundagem de ser bicho libertino e maldito, como a palavra
Preguiça, segundo Novaes (2012):
Sabemos que apenas uma palavra é suficiente para arruinar reputações e, entre todas,
a preguiça é, certamente, uma das mais suspeitas e perigosas. Dela decorre longo
cortejo de acusações bizarras, mas também noções de obra de arte, poesia, romance,
pinturas, reflexões filosóficas: o preguiçoso é indolente, improdutivo, nostálgico,
melancólico, indiferente, distraído, voluptuoso, incompetente, ineficaz, lento,
sonolento, silencioso: quem se deixa levar por devaneios. Apesar da oposição,
preguiça e trabalho guardam um misterioso parentesco, quase simétrico e especular.
A vida íntima que a preguiça, ―é preciso ser distraído para viver‖ (Paul Valéry),
afastar-se do mundo sem se perder dele, sendo, exatamente por isso, acusado de em
nada contribuir para o progresso. Além de praticar crime contra a sociedade do
trabalho, o preguiçoso comete ainda pecado capital. Pela lógica do mundo do
trabalho e da Igreja, o preguiçoso deve, portanto, sentir-se culpado e pagar pelo que
não faz. (p. 11-12)

Conforme os atos e ações perpetrados pelo personagem-narrador, este parece não se
preocupar com as avaliações alheias, nem muito menos com a ruína da reputação, pois já se
encontra em um lugar marginalizado, de desprezo, de abjeção, de modo que seu escape da
sociedade do trabalho se dá pelo pecado capital, pela distração, pela preguiça e tédio, por
romper com o sistema do mundo do trabalho e da lógica religiosa sem se sentir culpado pelo
que não fez. Entretanto, o fazer artístico de Noll mantém relação com a oposição preguiça
versus trabalho, derrubando este binarismo e instaurando a inversão de que a preguiça atuaria
como potência para a produção de trabalhos. Assim como o tédio, sua letargia causaria um
recuo tal que ao avançar irromperia com tamanha força, causando deslocamentos
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significativos no espaço da escrita criativa, numa espécie de forças dionisíacas e apolíneas se
chocando, em conformidade com a filosofia nietzschiana.
Em Noll, seu trabalho se realiza como escreve Mário Quintana em seu livro: ―A
preguiça como método de trabalho‖ (1987); por isso, o impacto da escritura nomádica de
Harmada sobre os leitores, que são convidados a embarcar numa viagem das reflexões
pitorescas, existenciais, filosóficas, sutilezas críticas em relação ao mundo vigente e aos
modos de concebê-lo. Nessa perspectiva, a preguiça e o tédio passam a ser princípio de
subversão para criação artística. No caso do romance em estudo, o tédio é transgressão para o
autor, o nomadismo é transgressão da escrita, resultando em personagens transgressores,
como nos atesta Svendsen (2006, p. 167-168):
O foco sobre o tédio como fenômeno da modernidade poderia, talvez, induzir o
leitor a acreditar que eu queria contar uma história de decadência. No entanto, isso
não é verdade. Não acho que seja possível comparar várias eras históricas e
qualificá-las como melhores ou piores do que outras. Meu objetivo foi enfatizar o
tédio como um problema importante da modernidade, que se torna generalizado
quando estruturas tradicionais de significados desaparecem. Na modernidade, o
sujeito é libertado da tradição e tem que procurar significados por si mesmo. O
sujeito moderno faz isso através de transgressões de vários tipos, mas fica mais
carente após cada nova transgressão. [...] Em última análise, o tédio e a falta de
significado quase coincidem, e o sujeito moderno acredita que esse significado pode
ser adquirido pela transgressão do eu, pela apropriação de todos os outros
significados acessíveis.

Diante do tédio, o personagem-narrador desdobra suas dores a partir da falta. Noll
retira do leitor as estruturas tradicionais de significado, levando-o

a se nomadizar,

transgredindo seu eu, semelhante ao personagem principal que causa com a escritura a
desabituação dos significados fixos, transgredindo os sentidos das significações de maneira
que torna possível o narrador viajante de si acessar outros significados possíveis, como que
tramando a escritura:
Por mais um pouco chegariam aos meus ouvidos uns gemidos ainda submersos, eu
pressinto. Aquela troca branda de carícias, ali na minha frente nesse bar chamado
White, me faz bem. Não preciso de nada mais para que o meu próprio corpo se sinta
contemplado, ele apenas constata aquela dedicação concentrada um pelo corpo do
outro, ali, e fica bem, assim, mesmo que nenhuma promessa pessoal lhe instale a
sensação febril, o meu corpo ali a admirar discreto os dois que se procuram quase
chega a conhecer ele próprio uma espécie rara de abrasamento, que eu só começo a
adivinhar agora nos meus cinquenta e poucos anos: sim, eu estou ali a admirar
discreto aqueles dois e não gostaria de estar neste momento em nenhum outro lugar,
porque em nenhum outro lugar encontrarei a sinceridade entre dois corpos a revelarse inteira para mim, e isto me supre de verdade, quase a convicção de que alcançarei
ainda hoje uma espécie de saciedade desconhecida, embora este estar aqui agora
com aqueles dois corpos não precise de mais nada além de estar aqui, pois o nãoentrar em cena não fere nenhum dos meus sentidos, eu fui feito sim para estar aqui,
admirando quieto e calado aqueles dois, e estes minutos não transbordarão para
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depois, e depois eu saberei que fui atingido por inteiro, e que me renovei... (NOLL,
2003, p. 69)

O narrador de cinquenta e poucos anos, ao vagar de bar em bar, começa a contemplar
dois corpos em carícias de abrasamento e deseja estar ali olhando o jogo febril de sedução,
compondo a cena dos corpos que estão se revelando para ele, a ponto de se sentir saciado de
verdade, pois admira lentamente, em silêncio, o coito que transborda de minuto em minuto,
atingindo em cheio o espectador-ator que sairá inteiramente renovado de mais umas de suas
transgressões libidinais. Este momento de contemplação entre os espaços de ócio, tédio,
preguiça e vagabundagem coloca o escritor em sintonia com a escritura: o grande escritor,
diz Deleuze (1997), nunca escreve para se tornar escritor mas outra coisa que passa pela
escrita e a ultrapassa e que ao mesmo tempo faz da escrita mais do que escrita, por isso o
verso diria ―quero ser poeta, e trabalho para me tornar vidente‖ (Rimbaud). Deleuze também
afirma que escrever não possui o seu fim em si mesmo, especificamente porque a vida não é
qualquer coisa de pessoal. Mas, a finalidade de escrever é lançar a vida ao estado de um poder
não pessoal. Esse movimento nômade é o que parece fazer, a todo instante, da escritura de
Harmada um pensamento de resistência à fossilização da vida. Em termos foucaultiano,
pensar é resistir, criando uma ana-arquitetura desmontável em posições de armar, amar,
desamar e desarmar, como aparece na narrativa nolliana:
− admito, vagar pela madrugada à procura de bares abertos não parecia grande coisa
para substituir o sono, mas então veríamos pelo menos o dia amanhecer, e com um
pouco de sorte um carro da polícia pararia para nos pedir documentos e diríamos as
piores ofensas para os policiais, vomitaríamos em suas botas, e seríamos presos por
desacato à autoridade, e das grades da cela veríamos uma revoada de pássaros
migratórios, e aí sim saberíamos o quanto nos debatemos em vão, e nos
surpreenderíamos forçados a aprender, os dois, pacientemente, uma nova
coreografia, você de lá, eu daqui, os dois a ocupar, passo a passo, este único espaço
de que disporíamos, estes sete metros por cinco, se tanto... (NOLL, 2003, p. 91)

A presença dos policiais aparece na narrativa como marcas da ordem e como um
empecilho no primeiro momento para a liberdade vertiginosa do narrador, embora este
dissesse ―as piores ofensas‖, vomitasse em suas botas e, consequentemente, sendo preso por
desacatar as autoridades, é uma cena de um riso irônico, pois a transgressão consiste, segundo
Agamben (2007), em seu livro Profanações, no fato de que profanar não significa abolir e/ou
cancelar as separações, mas reconfigurá-las, ―brincar‖ com elas, recolocá-las, ativando ou
desativando os dispositivos para a novidade. A transgressão para o narrador tem um preço a
ser pago, serem presos, com a suposta consciência de que se debateram em vão, seguem para
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dividir uma cela de ―sete metros por cinco‖ um espaço sarcasticamente para presos, mas inclui
um movimento de libertação nômade, configurada na dança da coreografia a priori do
aprisionamento, entretanto, da grade das celas fugiriam com a revoada de pássaros,
semelhante à escrita nolliana que migra em suas constantes intensidades de rupturas
profanadoras. O ato da cena acima é apenas um exemplo das muitas profanações que o autor
realiza com seus nomadismos rasgantes, como podemos constatar até aqui, em uma
comparação: como se o narrador passasse as unhas num instrumental musical, compondo
uma escrita Rock 'n Roll, apresentando as transgressões do personagem e constituindo-se
instância maquínica entregue a outra instância maquínica, o leitor nômade.

4.2 A antimonotonia do artista e a experiência do fora tédio: a máquina de guerra
Harmada
Este último tópico de nosso trabalho ensaístico-dissertativo sobre o livro Harmada,
dedica-se à confluência de toda nossa perspectiva de análise e leitura realizadas, de modo que
chegamos ao ponto que o tédio em Noll atravessa o movimento de escritura do plano do autor,
do movimento da linguagem, engendrando a narrativa e o movimento do plano dos leitores.
Mostrando, assim, que o tédio não somente em sua face pejorativa, mas na potência de sua
negatividade atua estrategicamente como contexto de produção poética articulada à
desterritorialização dos lugares dogmáticos da arte literária. Nesse contexto, fiquemos, então,
com uns versos do poema ―Da preguiça‖, do poeta Quintana (2007): Suave preguiça, que do
mau querer/ E de tolices mil ao abrigo nos põe.../Por causa tua, quantas más ações/ Deixei de
cometer.
Quintana, no poema acima citado, revela o avesso do tédio, ao passo que revela a
preguiça como não ação ou ao mesmo tempo potencializadora de más ações, que ajuda no
entendimento da revelação da antimonotonia do artista, causando a experiência do fora com a
linguagem e o tédio, montando, assim, a sua máquina de guerra chamada Harmada.
O pensamento crítico do fora é um questão de cerne para Blanchot (2007), porque
delineia uma estratégia de pensamento que denota a falência do logos clássico, pondo em
discussão definições centrais para a teoria literária, por exemplo, a de autor, linguagem,
experiência e pensamento. Então, estudar o fora implica levantar sérias questões para o estudo
da literatura, como: se a literatura não é mais semelhança, não é mais espelho, se dá na
experiência? De que maneira essa experiência literária promove um encontro com o
pensamento que faz da palavra uma possibilidade de espanto pelas fraturas, desvios,
nomadismos, tédio presentes na escritura reveladas ao leitor como máquina de guerra?
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Essa máquina de guerra nolliana traz a grandeza e a miséria do ser humano que trata o
autor de cultivar e de promover, e é esta grandeza e miséria do ser humano que se encontra
praticamente anulada na forma de vida que se estabeleceu, tornando a nossa vida, uma ―vida
nua‖. É isso a biopolítica que se consolidou como domínio sobre a vida. E é com a profanação
que se pode resistir a novo ser humano, uma nova comunidade, pensando e promovendo o
avesso da vida nua, a potência da vida, e a vida humana como potência de ser e de não ser.
Essa oscilação carrega o personagem para a seguinte configuração: aquele que não tem nome,
devido seu fracasso como ator, não tem título, sem herança de bens, sem família, periférico,
desarruma o centro estabelecido, abrindo o narrador para múltiplas experimentações,
inclusive, a invenção de si dentro do ócio criativo. Vale lembrar o que o sociólogo italiano
Domenico De Masi (2000) informa que em Atenas existia muitos feriados para todas as
celebrações, cultos e concursos líricos e musicais daquela civilização, explicando que se
tratava de um ócio elevado à condição de arte, uma reflexão alegre, de cujo húmus se originou
uma das maiores civilizações dos últimos tempos. E, acrescenta, que a sociedade pósindustrial precisa buscar três elementos para alcançar tal condição: comércio, estudo e
raciocínio lógico. Assim, segundo ele, para a atividade criativa, o estudo, o trabalho e o tempo
livre precisam se confundir; também, coloca que ao transferir às maquinas o trabalho pesado,
o homem pode se dar ao luxo das atividades criativas.
Ainda de acordo com De Masi (2000), o que acontece hoje é que os trabalhadores se
sentem culpados em seus momentos de ócio, quando não levam trabalho para o lar nos finais
de semana e/ou períodos que não ficam na empresa ou no escritório. Isto é, as férias para os
trabalhadores da sociedade pós-moderna parecem ser uma ―improdutividade ocupacional‖.
O livro Against Hapiness (Contra a felicidade), de Eric Welson, sem tradução no
Brasil, apresenta ideias convergentes ao eixo de nossa discussão, quando afirma que a
dificuldade é ―mal‖ da criatividade e que as coisas são preciosas justamente porque estão
morrendo. Escreve argumentando contra o medo que temos de sentir e de sofrer, dizendo que
apenas a contemplação, a dor e o tédio podem nos fazer desenvolver. Ou seja, a insatisfação
leva ao tédio, o contar que desmancha os regimes de verdade.
Noll, em sua situação de produção, ócio e criatividade, apesar de estar inserido nas
condições expostas acima, atua como nômade para escapar a todo esse sistema. Inventa ou
descobre outros modos de ser na pós-modernidade aproximando-se do que Hutcheon (1999)
nos aponta ao tentar caracterizar a poética do pós-modernismo a partir da história, teoria e
ficção:
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Existe um tipo de experiência vital – experiência de tempo e espaço, de si mesmo e
dos outros, das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por homens e
mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse conjunto de experiências como
―modernidade‖. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura,
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor
– mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo
o que somos. ( p.15)

Muitas das características pontuadas por ela, ―saltam‖ do romance como podemos
notar detidamente ao longo de todas as citações apresentadas ao longo do nosso estudo. Por
exemplo, as experiências vitais vividas pelo personagem, a narração de si mesmo e dos outros,
as possibilidades de existir e os perigos, a longa aventura dramática compartilhada pelo
narrador e as linhas de vida e morte: alegria, transformação e poder versus a ameaça da
destruição de tudo (saber, ter e ser):

Sinto um gosto de sangue na boca. Estou sentado no chão num canto do apartamento
vazio e sinto um gosto de sangue na boca. Vou até o banheiro, me olho no espelho.
Sai sangue do meu nariz, um fio de sangue entra pela boca. Quando pequeno me
acontecia o mesmo. Sangue escorrendo do nariz. Abro a torneira, me inclino, limpo.
Sento na privada, ponha a cabeça para trás, como eu fazia há quarenta anos ou mais.
Embora tenha voltado ao trabalho e já pense no que fazer depois deste espetáculo,
tenho a sensação de que a minha vida parou. Aqui, sentado nesta privada
desconhecida, com a cabeça para trás para estancar o sangue, tenho a sensação de
que a minha vida parou. (NOLL, 2003, p. 81)

O espaço da ociosidade, no caso do personagem além de morbidez da miséria humana,
tem ânimo pelo reverso, fazer a travessia do óbvio para o inusitado numa teatralização mista,
na qual a realidade enquanto paisagens desloca-se constantemente, a cada olhar desviado e
transfigurador do nômade provocador de antimonotonias.
Há, em Noll, o abalo das certezas, um efeito de presença pela ausência, entre a festa e
a nadificação, as ruínas do delírio social, a questão ontológica do ―é ou não é‖, traçando
vozes, fazendo cessar o modelo da improdutividade, vigorando a micropolítica, dispondo de
uma discursividade que nomadiza e fulmina as representações, causando a não chegada a
significados fixos. O sedentarismo, a fixação de significados dominantes são implodidos pelo
devir nômade. Constituindo-se intervenção no controle das condições de subjetividades,
rompendo com as estruturas sedentárias e reguladas pela representação, desorganizando os
lugares fixos, desmobilizando os rostos modelares, incitando, assim, as linhas de fuga da
errância, da travessia cultural, rompendo com os métodos, fluindo transações, sendo sem raiz,
produzindo uma escritura larval, transgressiva, que inverte, que abre fissuras para resistir,
pondo lugares, corpos e desejos em questão. A escritura de Noll nomadizada mostrando o que
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não é visto, desarmando uma maquinaria de reprodução da ordem, em contraponto a instância
maquínica da literatura que escapa desse regime e dá lugares a construção de outras
possibilidades, as quais Deleuze chama de corpos sem órgãos.
Começando pelo narrador-personagem sem nome, vagabundo, sem título, sem
herança, marginal, de olhar periférico, como que desarrumando o centro de poder que oprime
os sujeitos em suas esferas de hierarquizações. O ócio criativo rompe com as cadeias do
sistema, promovendo a libertinagem do ato de escrever ou narrar. Uma escritura que rasga os
espaços existentes para inaugurar outros inexistentes. A potência do pensamento está na
intensidade do nomadismo ocorrendo na obra:

Ele disse que lembrava. E com mesuras me tirou para dançar.
E nós dois iniciamos a dançar entre as mesas daquele bar vazio. O cara atrás do
balcão ria e esfregava as mãos.
− Rosto colado, rosto colado – me pedia o velho amigo. Dançamos, dançamos horas
inteiras abraçados, enquanto a chuva caía torrencialmente.
Nos intervalos bebíamos cerveja, muitos copos de cerveja. (NOLL, 2003, p. 82)

O personagem errante parece não se preocupar com o erro ou a errância, mas em vivêla normalmente. A partir desses elementos que o romance nos apresenta, deparamos nos com
a procura do conceito de erro, preocupação filosófica desde Platão. O erro da condição
humana, procuradora da liberdade e da verdade sempre provisórias. O percurso do
personagem-narrador é o questionamento. O erro e a liberdade parecem viajar na bagagem do
vivente errante que também as procura fora de si, surgindo, então, a necessidade do engasgo
do personagem, questionando o enigma entre o erro a errância:

Olhei para o meu sexo desproporcional, animalesco.
A princípio tive nojo. Não conseguia me imaginar vivendo no meu corpo sem ser
acometido por uma náusea – meio assim como se eu não pudesse suportar a matéria
embrutecida que me constituía. Mas, naturalmente, sem tardança, fui arremessado
para o centro de mim, mais ou menos na altura do estômago: num clarão atordoante,
de um golpe me despi de qualquer nojo, e em troca me desceu um bem-estar, nada
rejubilante mas certeiro, qual uma roupa nova que simplesmente obedecesse às
minhas medidas. (NOLL, 2003, p. 83)

Neste trecho, Noll parece alcançar o que Deleuze escreve com relação ao que acontece
com a língua quando um escritor nômade a ataca e inicia o processo de invenção:
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Dir-se-ia que a língua é tomada por um delírio que a faz precisamente sair de seus
próprios sulcos. Quanto ao terceiro aspecto, provém do fato de que uma língua
estrangeira não é escavada na própria língua sem que toda a linguagem por seu turno
sofra uma reviravolta, seja levada a um limite, a um fora ou um avesso que consiste
em Visões e Audições que já não pertencem a língua alguma. Essas visões não são
fantasmas, mas verdadeiras Ideias que o escritor vê e ouve nos interstícios da
linguagem, nos desvios de linguagem. Não são interrupções do processo, mas
paragens que dele fazem parte, como uma eternidade que só pode ser revelada no
devir, uma paisagem que só aparece no movimento. Elas não estão fora da
linguagem, elas são o seu fora. O escritor como vidente e ouvidor, finalidade da
literatura: é a passagem da vida na linguagem que constitui as Ideias. (DELEUZE,
1997, p. 15-16)

O narrador, voltando-se para si, percebe o próprio sexo animalesco, em seguida,
apresenta náuseas diante da matéria embrutecida que o formava: sem demora, foi jogado no
centro de si, de modo atordoado, como um golpe, que o despe sem nojo, sem júbilo, mas no
alvo de uma ―roupa sem medida‖. A maneira como Noll articula a sintaxe parece escavar uma
outra língua, e a entrega das imagens ao leitor revela a relação libidinal que o autor goza com
a linguagem pelo avesso, nos interstícios, nos desvios, pelo fora, pelas visões e audições do
narrador, forjando, assim, um artista vidente e ouvidor.
Em paralelo a ―Políticas da escrita‖, de Rancière (1995, p.37), encontramos uma
consideração à respeito da literatura esclarecedora para a questão do efeito de presença de
Harmada no leitor: ―O ‗próprio‘ da literatura é a ausência de regra fixando uma dupla
relação: a relação entre o enunciador e seu enunciado, a relação entre o enunciado e aquele
que o recebe. É isto o que significa a aventura da letra sem corpo [...]‖. Em outras palavras, o
deslocamento é ainda mais significativo para um romance que desarticula a língua por vias
menores para instaurar uma escrita de confronto, desdobrando no mito de uma narrativa
esquecida que sustenta o projeto de escrever uma literatura impensável. Para tanto, Noll
inventa nomadismos e os seres em fuga.
Como exemplo, verificamos este trecho da narrativa que busca, em última instância,
apresentar o irrepresentável, pensar o impensável, presentificar uma ausência. O ser de fuga
contra leis, normas e mecanismo de aprisionamento. Segundo Foucault (1996), dispositivo é
um mecanismo de ordem institucional, física ou administrativa que ampliam o exercício do
poder dentro do corpo social, com a finalidade de normalizar comportamentos. As instituições
ou ―dispositivos‖ operam segundo o ―princípio de homogeneidade social‖. Daí, surge a
poética mista, híbrida, heterogênea, de múltiplas experimentações para fazer a potência da
vida em sua condição mais impactante.
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Em Harmada, podemos ter o ―nada de rendimento‖, expressão utilizada por Deleuze e
Guatarri (1997), a qual lançamos mão a dim de chamarmos a atenção para a situação dos
paradoxos em Noll. Por exemplo, as ininterruptas cenas do romance deixa-nos sem saber se
estamos presos dentro da existência cotidiana ou se dela estamos excluídos. De cena em cena,
o personagem, de modo precário, lança-se adiante nas fronteiras do visível-invisível, da
paralisia e da andança, entre a vida e a morte, entre sair e entrar, entre almejar integração
social e dela apartar-se radicalmente para a solidão.
O desterro da literatura de Harmada é outro mundo possível, porém, não é mera fuga,
nem mundo além, mas o outro de todo e qualquer mundo. Como pensava Blanchot (2010),
talvez, nem existam dois mundos, mas mundo algum, nem sequer um único mundo, seria
apenas o fora no seu escoamento eterno. Harmada, também coloca entre o narrador e o leitor,
a vizinhança entre silêncio e palavra, escritura e morte, escrita e desmoronamento, e,
sobretudo, a experiência de colapso e desamparo. O ―fim‖ da narrativa é o começo da
intermitência e da privação mordente, do inexprimível (?).
A leitura de Harmada constata a experiência que arruína toda experiência que se
coloca aquém da obra. Experiência que despossa o sujeito de si e do mundo, do ser e da
presença, da consciência e da verdade, da unidade e da totalidade, denotando experiência dos
limites, a partir do momento que concebemos a escritura como sendo parte do mundo, mas
que atua como antimatéria. A escritura literária traz a exterioridade, tendo em vista seu caráter
de fundo inútil e de autorreferência que lhes é próprio, além de transgressiva, com fala
anárquica, destituída da instituição, a fala marginalizada, capaz de escoar os outros discursos.
O pensamento sem exterioridade torna-se improdutivo, mas com a experiência do fora rompe
com a claustrofobia exercida pelos poderes, tornando a escritura intempestiva; por isso,
Harmada está ―fora‖ do espaço redutor da sociedade burguesa para, então, produzir outra
literatura.
Na sociedade capitalista, alienação e tédio estão próximos, mostrando que a procura
por prazer e entretenimento, como recusa do tédio, levam o sujeito a se afundar cada vez mais
em seu em seu individualismo ou egocentrismo, onde o outro perde sua dignidade, tornandose apenas um adereço.
Na contemporaneidade é comum ouvirmos as pessoas falarem que estão entediados,
tudo parece ser tedioso, que nada resolve essa situação de tédio, embora, tenhamos uma série
de problemas ao nosso redor ávidos de serem resolvidos. Porém, não nos importamos com tais
problemas, pois estes nem sempre trarão algum tipo de recompensa baseada na diversão ou
prazer. Logo, o que podemos concluir é que esse tipo de tédio na verdade revela como as
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vidas estão se tornando vazias. O tédio é uma expressão da falta de sentido nas vidas no
mundo atual. Para falarmos em tédio, usaremos o pensamento de Schopenhauer (2012). Este
filósofo influenciou muito nossa cultura a partir do surgimento, no século XIX. Sua obra, ―O
mundo como vontade e representação‖ foi decisiva nas leituras de Nietzsche e sua abordagem
sobre a vontade de potência, pois, para Schopenhauer, o mundo era de certa forma uma
manifestação de nossa vontade, assim, como até hoje o é.
O tédio, em Schopenhauer, está no espaço da dor e do sofrimento, mostrando-se como
tédio terrível, paralisante, apaticamente cinza, sem objeto definido, de langor mortífero.
Segundo ele, a vontade é algo que tem vida própria. A natureza desejante do homem é uma
manifestação de Vontade. Por isso, a filosofia schopenhauriana é extremamente pessimista,
pois o homem está destinado a sempre desejar, sempre querer algo, sempre se sentir atraído.
Nesse contexto, o tédio da filosofia de Schopenhauer (2012) nada mais é que um prelúdio da
morte ou uma espécie de morte em vida, porque ele acredita que a morte é a única forma de
escapar ao sofrimento inerente à vida. Vejamos a reflexão schopenhauriana:

Vimos na natureza destituída de conhecimento que a essência íntima dela é um
esforço interminável, sem fim, sem repouso, o que nos aparece muito mais
distintamente na consideração do animal e do homem. Querer e esforçar-se são sua
única essência, comparável a uma insaciável. A base de todo querer, entretanto, é a
necessidade, carência, logo, sofrimento, ao qual consequentemente o homem está
destinado originariamente pelo seu ser. Quando lhe falta o objeto do querer, retirado
pela rápida e fácil satisfação, assaltam-lhe vazio e tédio aterradores, isto é, seu ser e
sua própria existência se tornam um fardo insuportável. Sua vida, portanto, oscila
como um pêndulo, para aqui e para acolá, entre a dor e o tédio, os quais em realidade
são seus componentes básicos. Isso também foi exposto de maneira bastante singular
quando se disse que, após o homem ter posto todo sofrimento e tormento no inferno,
nada restou para o céu senão o tédio. ( p. 401-402)

Em síntese, de acordo com o filósofo alemão, a vida humana é um pêndulo entre
desejo, tédio, sofrimento. Em Noll, encontramos essas relações pontuadas na condição
humana e mundana de seus personagens, assim como na letargia contra a velocidade do
mundo capitalista. Tal retardamento promove o descentramento, e este obriga aos
deslocamentos que desfazem a ordem imposta pelas hierarquias de toda natureza ao provocar
o rearranjo que brota do caos, enquanto campo de multiplicidade, ou melhor dizendo,
possibilidades de reinvenção do mundo, dos modos de existir. Mediante a leitura realizada do
romance nolliano, percebemos que sua escrita tem intensidade suficiente para desestabilizar o
vigente, montar novas configurações da existência, pois dos personagens nollianos nascem
subjetividades por vir e a escritura em si mesma é uma proposta profana que move-se entre os
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paradoxos das palavras cruas que profanam o que parecia sagrado. A escritura de Harmada é
intensamente cheia de vida, caótica em seus fragmentos que conjugam conceitos antitéticos
como a pornografia e a religião, a política e a fotografia, o espetáculo midiático e o juízo
final, através de uma paródia infernal. Todas essas temáticas são arroladas numa experiência
de linguagem em extremos limites.
Buscamos, assim, demonstrar que há um pensar a palavra e um pensamento sobre a
palavra, visando a encenação do narrador-personagem, como figura de sua própria narrativa,
utiliza um léxico que privilegia a visualidade, lidando com ações que vão do olho para o
olhar, do olhar para o perceber, do perceber para o ser, funcionando como estratégia para
contar a história que se quer contar. Trazendo, em seu bojo uma visão avessa, indeterminada,
por detrás, visão com e visão fora para deflagrar o estado de espírito do personagem, o
acometimento dos pensamentos e sensações ao relatar as próprias experiências, vendo a cena
e cortando o que vê com poesia, opina sentindo a força da imagem nascendo na escritura.
Assistimos em Harmada, uma agonia da linguagem, sem idealizações, apesar do desejo de
alcançar outra linguagem, como diria Deleuze (2000), por vir.
A subjetividade narrada pelo personagem principal gera o falar de si, o pensar sobre si,
o escrever em si, multiplicando ou desdobrando-se, colocando em xeque a unidade do ―eu‖.
Essa questão apresenta facetas, máscaras que se trocam, criações mutáveis de nossos desejos,
em última instância, narrativas de si:
− É, te segui por horas e horas, parando às vezes atrás de árvores, de postes, a cada
vez que você fazia menção de se virar para trás, porque você com certa frequência
olhava para trás como quem se sente em vias de cometer um ato escuso... até que no
fim da tarde resolvi te abordar, você lembra?, eu estava uns vinte metros atrás de
você e te chamei, você virou a cabeça assustado, como se pego em flagrante, e
começou a se aproximar de mim como uma criança em estado de falha se
aproximaria de um adulto seu juiz, e então você me disse cheio de vergonha, quase
balbuciante, oi... e depois ficamos até tarde da noite pelas ruas conversando, era uma
noite de ventanias muito quentes que vinham do mar, lembra?, e o que me
impressionou então é que no decorrer da nossa conversa você se tornou novamente o
homem de antes, nada ensimesmado, a falar de novo do teatro com tocante simpatia,
comentando os planos de trabalho que pretendia encarar, até que fomos dar na
periferia da cidade, mais exatamente num matagal, e lá você tirou a roupa e começou
a passar lama pelo rosto, pelo corpo todo, e começou a dançar uma dança
endemoninhada, aquele homem cheio de barro, lama e lodo a dançar pelado à luz da
lua naquela pequena clareira do matagal, lembra? (NOLL, 2003, p. 88-89)

Neste fragmento, o personagem caminha pelas ruas, perseguindo outro sujeito e narra,
em detalhes, como se deu o encontro de modo bastante teatral, no qual sua percepção é
marcada pela simultaneidade de duas dimensões coexistindo: a espacial e a temporal. Tal
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simultaneidade concentra-se no movimento expresso da imagem utilizada pelo narrador.
Nesse ínterim, o corpo entra em cena, surgindo, novamente, a presença do barro, insinuando a
necessidade de reinvenção. De modo semelhante, a linguagem também, ao longo da narrativa,
acompanha como personagem o narrador. Essa questão é descrita por Deleuze (1997, p. 12))
do seguinte modo:

A língua tem de alcançar desvios femininos, animais, moleculares, e todo desvio é
um devir mortal. Não há linha reta, nem nas coisas nem na linguagem. A sintaxe é o
conjunto dos desvios necessários criados a cada vez para revelar a vida nas coisas.
Escrever não é contar as próprias lembranças, suas viagens, seus amores e lutos,
sonhos e fantasmas. Pecar por excesso de realidade ou de imaginação é a mesma
coisa: em ambos os casos é o eterno papai-mamãe, estrutura edipiana que se projeta
no real ou se introjeta no imaginário. É um pai que se vai buscar no final da viagem,
como no seio do sonho, numa concepção infantil da literatura.

O olhar desviado do narrador, em Harmada, atua como uma câmara viva que registra e
dispara imagens que desconstrói o homem uno, unívoco, indivisível e autocentrado, dando
lugar ao homem de identidade descentrada, múltipla, fragmentada, que não sabe exatamente
quem é. A escritura nolliana introjeta cortes e desvirtua as linhas retas da sintaxe, colocando a
viagem do personagem no ―seio do sonho‖. A velocidade da percepção e do pensamento
plasmado na escrita pelo drama-comédia do personagem funciona, ao mesmo tempo, como
aglutinador e dispersão, de um perder-se em fragmentos que não remetem a ideia de
plenitude.

Este cego terminava como uma espécie de faquir, ele tinha dominado grande parte
das imposições da matéria, quase um puro espírito, e como tal perdera a capacidade
para a linguagem humana; quando muito instigado a falar ele poderia conceder, mas
já não usava palavras, explorava sons remotos – um outro personagem, o discípulo
do cego, quase no epílogo, anuncia que finalmente tínhamos chegado à linguagem
invertebrada, ou seja, aquela que desconhece qualquer viga mestra, aquela que não
quer ir a ponto algum, aquela que em micro explosões se liquefaz na tela baça do
cego. (NOLL, 2003, p. 65)

A passagem acima mostra como o narrador vê a figura do cego e sua opinião sobre o
sentido da visão, que quando retirada desterritorializa o fixo, como também, coloca a
condição da perda da palavra, fazendo pensar numa língua invertebrada, aquela que provoca
micro explosões, língua liquefeita, linguagem sem ―viga mestra‖ que não vai a ponto algum,
embaça diante da cegueira de todos. Sob essa perspectiva, a complexidade conflituosa e
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contraditória dos pensamentos, sensações, comportamentos e desejos do personagem, trazem
à tona a superfície escorregadia e vacilante da linguagem de Noll:
Vago pelo apartamento vazio. A minha camisa está manchada de sangue. Serei visto
ensanguentado pelas ruas de Harmada, correndo da chuva que começa a desabar.
Paro no meio da sala vazia. Eu te quero, oh coração submerso/ Quero romper o peito
das coisas/ e ver o animal pulsando/ banhado em si mesmo/ qual o fundo da gaveta/
no úmido apetite do porão. Parado no meio da sala vazia eu canto esta canção. Não
tenho uma bela voz, mas sou afinado e canto devagar esta canção. Um avião passa
perto e estremece o apartamento vazio. Eu te quero, oh coração submerso. Espero o
quê, aqui?, pergunto. (NOLL, 2003, p. 81)

Constatamos que a narrativa de Harmada captura a complexidade de uma vida e de
um mundo que se apresenta cada vez mais multifacetado. Esse narrador coloca modulações
quase oníricas de um entorpecimento ou embotamento da linguagem destecida ao campo das
não certezas, no fio da palavra fugidia e precária. Funciona como uma máquina de emaranha
imagens no jogo encenado pelo narrador-personagem que deixam entrever uma rede de micro
percepções, infinitamente ramificada, cruzando interpretações, interpenetrando nas coisas para
o lance de dados da escritura interminável.
O leitor se depara com um universo criado na dinâmica da desorganização e
organização da escrita. No entendimento de que a escrita e o sentido apresentam unidade
ilusória. Em Noll, a literatura é uma arte microscópica, da perspectiva do olhar devorador,
antropofágico, dos restos, pedaços, fragmentos, no tumulto e rastros dos signos.
O olhar da leitura da página aberta, Harmada, aproximando-se daquelas linhas
nebulosas, que se transformam em letras e as letras se amontoam e se misturam, as palavras
transitam, alteram o espaço nômade entre narrador e leitores nomadizados pela leitura. Para
estes, a leitura não é apenas uma prática, mas uma forma de vida, personificações narrativas
da complexa presença do leitor na literatura.
No universo do romance, os sentidos produzem uma experiência do avesso, da zona
escura, dos usos desviados, a leitura para fora do lugar. Para o leitor, há uma relação entre a
leitura e os sonhos, e é nesse vínculo que o romance trama o enredo do personagem-narrador.
Nesse registro imaginário e quase onírico, os modos de ler são colocados pelas táticas
e desvios da voz narrativa, com suas modulações e suas mudanças de ritmo. O desejo de Noll,
mencionado em suas entrevistas, situa a literatura como aquela que dá ao leitor um nome e
uma história, ou vários(as), tornando-o visível, fazendo com que passe a ser parte integrante
de uma narração, especificamente, inquietante, singular e sempre diversa, da mesma forma
que encontramos em Harmada.
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A literatura contemporânea parece estar permeada por cenas do romance pós-moderno,
que traz o germe da ebulição, ao mesmo tempo que estranho, estrangeiro e familiar ao leitor.
O que dispersa-se na fluidez e no rastreamento da narrativa, parece cavar o inconsciente em
um trânsito constante entre nomes, alusões, citações, cortes de cenas, de referências. Não
obstante, algumas coisas falham, o sentido que se extravia da normalidade. Uma página que se
altera por causa da leitura das próximas páginas.
O sentido, assim, vacila, se prolifera, um erro deliberado, o suposto real contaminado
pela ficção. Fazendo surgir um universo alternativo, uma nova fissura, um contraste entre as
exigências práticas, e aquele momento de tédio, quietude e solidão. São muitas vozes, o ponto
onde se cruzam o sonho e a vigília, o real ena ilusão são conjugadas no ato de ler, desfazendo
as dicotomias, gerando para o leitor o risco de ler que desemboca no desafio de seguir os
rastros do narrador. Porém, há outro detalhe que queremos destacar: é a tensão da civilização
e a barbárie estão em jogo no controle do sentido vertiginoso de Noll. Esta ação une os dois
mundos no ritmo lúdico da linguagem nolliana. Nesse sentido, o narrador de Harmada é um
anti-herói da consciência moderna, é um ator encenando o livro e a vingança daquilo que o
tornou nulo. Em contrapartida, afasta-se de um mundo artificial, pronto, modelar para dar
passagem a outros na intensidade de ser nômade. No meio, da travessia está o palco da
escritura: o jogo é co-criação dos leitores no espaço intervalar de tédio e da interferência
vibratória da leitura.
É no devir combinação aleatória da escritura de Harmada, que as palavras, como
moléculas, jogam com o processo contínuo de diálogo e rompimento, do tédio concebido, do
tédio latente, do tédio movente, do tédio paralisador, do tédio irradiado, de um triângulo, no
qual a fuga se faz pelos vórtices no momento que as bordas dos sentidos ultrapassam a
sintaxe, quando a escrita vira performance para além das margens da página, produzindo
efeitos de sentidos outros, capaz de desalocar o leitor e desalojar os seus sentidos prévios.
Esse posicionamento reforça a relação estreita entre a escritura de Noll em Harmada e
a noção teórica de escritura. Esta, para Derrida (2006, p. 11), incorpora uma vastidão de
noções de linguagem que têm sido utilizadas nos últimos tempos tais como ação, movimento,
pensamento, reflexão, consciência, experiência, afetividade: ―Não apenas os gestos físicos da
inscrição literal pictográfica ou ideográfica, mas também a totalidade do que a possibilita [...]
não apenas o sistema de notação que se anexa secundariamente a tais atividades, mas a
essência e o conteúdo dessas atividades mesmas‖, afirma o autor de Gramatologia.
Como podemos observar, a escritura nômade é potencializada pelo tédio, este abre-se
como espaço de ócio criativo. Sendo que tal espaço não é fixo, nem sedimentado, mas
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andante como a escrita animal, a linguagem e o próprio pensamento de Noll perambulam
junto com o leitor. O ócio criativo rompe com as cadeias do sistema promovendo a
libertinagem no ato de escrever nolliano, onde a escrita rasga os espaços existentes. A leitura
do texto de Noll, paradoxalmente, descola-nos do dia-a-dia para experienciarmos de outra
forma, em estado selvagem, com a linguagem a destecer o embrulho da colisão do desejo e
sentido na contramão da imbecilidade de um pedaço de alegria cretinizada.
Quando o personagem diz: ―Vago pelo apartamento vazio.‖ Percebemos que ―O tédio
está associado a uma maneira de passar o tempo, em que o tempo, em vez de ser um horizonte
para oportunidades, é algo que precisa ser consumido‖ (SVENDSEN, 2006, p. 24). O tédio
parece pressupor um elemento de autorreflexão ou de contemplação no tocante à nossa
situação no mundo, o que demandaria tempo. Citando novamente Svendsen (2006, p.61-62) à
respeito do tédio:
Em Schopenhauer, o homem pode escolher, em geral, entre sofrimento e tédio: ‗A
vida assim oscila, como um pêndulo, da direita à esquerda, entre o sofrimento e o
tédio.‘ Para ele, o homem é um ser que tenta incessantemente evitar o sofrimento,
que é uma condição fundamental da existência, dando-lhe outras formas. Quando
essa transformação é malsucedida e o sofrimento precisa simplesmente ser
reprimido, a vida se torna entediante. Se o homem consegue interromper o tédio, o
sofrimento retornará. Toda vida é uma luta pela existência, mas, uma vez que isso
tenha sido garantido, a vida não sabe mais o que fazer e sucumbe ao tédio. Portanto,
este é característico da vida das pessoas cultas, enquanto a necessidade caracteriza a
vida das massas. Para os cultos, a vida torna-se basicamente uma questão de fazer
uso do tempo supérfluo de que dispõem em abundância. O homem tem desejo,
despertado nele seja pela natureza, a sociedade ou a imaginação. Quando as metas
não são alcançadas, o resultado é sofrimento; quando são, o resultado é tédio. Em
virtude de uma falta de satisfação no mundo real, o homem cria um mundo
imaginário. Foi assim que todas as religiões surgiram – como uma tentativa de
escapar do tédio. Essa é também a base de toda atividade artística, e é somente na
arte – em especial na música – que o homem consegue encontrar a felicidade.

Não podemos discordar da leitura realizada por Svendsen da visão de Schopenhauer.
Mas a nossa objeção é: será que somente na arte encontramos a felicidade? O personagem
principal de Harmada parece também não encontrar a felicidade, entretanto, parece encontrar
um amparo existencial na sua própria dramaturgia. Isto é, a própria narração-escrita é um
drama encenado pela performance da escritura, mostrando-nos um narrador que frustra, que
decepciona, que fracassa e que é frustrado, é decepcionado e é fracassado também. Essa
constatação denota a figura do artista sem fama, sem sucesso, sem êxito, entregando de volta a
―falta‖ àquilo que é do público, dos expectadores, aquilo intrínseco ao humano: a nossa
incompletude. Na situação particular do personagem-narrador de Harmada, este escolhe a
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distorção, isto é, a arte. Esta, colocada como campo de multiplicidades, no jogo de recusa,
falta de comunicação e aberturas de sociabilidades.
Continuando com o raciocínio de Svendsen (2006, p. 69), ―O tédio é um tópico
artístico desafiante, e a maior parte de suas representações literárias tendem a ser tão
enfadonhas quanto o tema. Como o tédio é um vazio, é quase impossível retratá-lo de maneira
positiva. Como representar uma ausência?‖ O autor aponta nesse livro que Samuel Beckett
teria sido o primeiro escritor a conseguir representar a ausência. No caso de Noll, o tédio é
presentificado pelas ausências, lacunas, fissuras da sintaxe, narrativa quase onírica de espirais
do pensamento colocadas ora na impotência e ora na fúria de viver do personagem-narrador.
Se o tédio é visto na narrativa como negativo pelo sentimento ou gestos do personagem, para
o autor constitui-se ponto de inflexão para a voracidade onde o leitor é ―devorado‖ na
constituição da narrativa. Este espaço de tédio, o qual configurasse como espaço de ócio
criativo faz parte do modo peculiar e desafiador de cada escritor. Em Noll, o tédio assume
condição para além do bem e do mal ao apresentar-se como experiência de leitura, assim no
texto nolliano, tédio e transgressão estão intimamente ligados, pois esta põe o sujeito em
contato com algo novo, algo diferente do mesmo que ameaça afogá-lo no tédio. Eis o jogo
dúbio das forças do tédio atuando no seu oposto de paralisia para irromper pela potência.
Quando o narrador diz ―[...] A minha camisa está manchada de sangue. Serei visto
ensanguentado pelas ruas de Harmada, correndo da chuva que começa a desabar. Paro no
meio da sala vazia.‖

Ante o mundo desmantelado, o sabor da escritura vibra, destece

maquinarias, projeta efeitos de presença através do choque das ruínas copulando com as
estrangeiridades dos seres humanos. Noll anuncia abismos entre aparências e caos, no ínfimo
da linguagem estranha e arruinada que aponta e é a ponte que atravessamos enquanto somos
atravessados. A ponte e a travessia da vida de leitor mostra a superação dos limites e nos lança
na marca da escrita crua, promovida na poética nolliana da desordem:

Foi o calor daquela terra que me deixou amargo... ou me deixou cruel...; não me
lembrava direito da frase que eu dizia muitos anos atrás na pele de um personagem
cego. Mas foi esta frase que me veio ao perceber a ausência de Bruce, talvez porque
este personagem não acreditasse no que ele considerava a pretensa riqueza de se
enxergar o mundo, ou talvez porque estivesse me sentindo meio apatetado e o
personagem do cego fosse o mais apatetado de todos os que eu interpretara, não sei...
(NOLL, 2003, p. 65)

Algo na escritura de Harmada está fora da ordem. Constatamos isto pela vociferação
da performance do narrador. Dentre tantas fissuras presentes no romance, podemos dizer que
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elas se instauram, conforme o que nos atinge como grito-escrito, porque abre no ―fora‖
apontamentos para um espaço à margem. Denunciando, adessa forma, o recalque de desejos e
subjetividades na eclosão de vozes periféricas, descentrando o óbvio, desconfigurando o
modelo, deslocando olhares por via da partilha do estético, desfazendo esquemas de ordem
econômica, de política, de cultura artificial, de pensamentos territorializados, de crenças, de
mitos cristalizados, de discursos ordenadores; rompe com a narrativa de redenção, que se
prestam a reprodução micro fisicamente de ―podres poderes‖ e até cartografias artísticas
canonizadas e legitimadas por grupos ditos detentores de uma intelectualidade, que, às vezes
beira, ao vazio pejorativo ou uma insossa caricatura.
Nesse contexto, Noll se insurge com sua escrita intempestiva, rebelde, desordenadora
de paradigmas. É, justamente, contra a ordem desses paradigmas que se inscreve o narrador
em horizontes à deriva e de derrisão, que abre na escrita sua própria inventividade de se fazer
escritor, no qual ativa uma linguagem entre um cenário em ruínas e estranhamentos nascentes
da escritura que luta com as palavras perfura, destece e faz buracos na linguagem, rasgando o
signo de si e da realidade, apresentando o que Deleuze (2011) discute no seu livro ―Lógica do
sentido‖, a respeito das noções do Simulacro, as quais atravessam nossos modos de percepção
e ordenação do mundo, frente a ideia de representação.
Como estética pós-moderna, Harmada coloca o caos das ruínas e o sentimento de
estrangeiridade na linguagem, promovendo, artisticamente, o que Deleuze problematiza
através do que denomina de simulacro, onde o autor desenvolve uma discussão sobre
igualdade e diferença, semelhança e disparidade, representação e criação. Deleuze, ao analisar
o simulacro conceituado por Platão, propõe uma reversão, uma ruptura direcionada à criação,
positivando a noção de simulacro, potencializando a diferença e a dessemelhança, ou seja,
apontando rompimentos com modelos, identidades, processos de representação e de
identificação, atingidos por Noll em seu trabalho estético.
O romance nolliano é um abalo violento contra a estagnação das coisas (modelos,
identidades, representação e identificação), e, após o término da leitura de seus textos, ficamos
estarrecidos, questionando o porquê de tais rupturas. Os cortes operados na própria escritura
acorda o leitor para dimensões da realidade que estávamos cegos, fazendo com que o
simulacro se amplie. Logo, a dita realidade são simulacros e não cópia, como queria Platão.
As narrações nollianas trazem uma revelação epifânica articuladora de escapes da ordem, de
maniqueísmos, de binarismos ou as dualidades platônicas.
O inacabamento do gênero romance, realizado por Noll, promove buracos através do
gênero, não masculino ou feminino, mas o terceiro ainda por vir ou nomear, o sexo que se
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propõe a linguagem, encarnada no corpo-escrita da má potência de um falso pretendente,
como colocaria filosoficamente Deleuze (1998).
As cenas de Harmada apresentam o encoberto, as coisas, a escuridão, o lençol e a luz
como aspectos, objetos ou elementos da feitura do jogo de linguagem. O narrador descobre as
coisas do cotidiano pelo olho positivo e sensível, descobrindo-as do lençol desgastado do
trivial, emergindo da escuridão a luz da esperança nas injustiças eclodidas nos cenários
atravessados pelo narrador.
Pelo redimensionamento e fraquejo da linguagem, o gênero romance, nas mãos de
Noll, traga e reconfigura a(s) realidade(s) como a concebemos, trazendo as ruínas e, quando
percebemos, já se encontra construída por simulacros, da língua ou de nossas, muitas vezes,
enganosas percepções. A trapaça salutar de desviar dessa ilusão se dá em montar outro
simulacro que nesse viés, vislumbre e mostra que o anterior não era realidade absoluta. A
literatura como a arte do microscópio ou do telescópio, traz essas imagens para denotar o
passear do olho escrito entre ruínas e realidades na linguagem que, especificamente,
problematiza, conjuntamente com a reflexão da noção de simulacro agenciada por Deleuze
(1998), articulada na corda da desordem, necessárias ao nosso banquete de leitura ofertado por
Noll. Alguma coisa fora da ordem atinge o personagem-narrador que, por sua vez, comunga
com o leitor a fuga da fuga, o nomadismo e o transe, fazendom surgir em Harmada a
transfiguração do trivial em singela esperança, como uma vela acesa no flamejar das horas do
vento sentidas na pele do narrador em fúria.
O leitor não sai impune, há uma espada que corta nosso constructo de real e a palavra
literária, através de Harmada, refunda essa realidade pelos pedaços. A escritura funcionaria
como cola aos fragmentos que são forças em tensão e o desejo ambíguo de quem reza para
invocar a imagem de um deus histórico, mas também quebrada pela relação telúrica do
homem e o sagrado rezada em um movimento paradoxal nada conciliador. A narrativa
dissimula para quem sabe dizer o que se tem a escrever no pêndulo entre inquietação e o
desejo cansado de injustiças.
A escritura nolliana denota um coração pulsando fora do corpo domesticado,
plasmando uma experiência do fora na língua que pulsa, geme, agoniza, ri pelo amargo de
quem apresenta o contorcimento da maquinaria do escrever em transviamento. Uma
experiência com o pensamento e arte que se transmuta em um gozo sexual, no qual ocorre o
desvelamento para cobrir-se de novo naquilo que Barthes anunciou com trapaça salutar, o
desvio, o malogro, afastando-se do poder através de uma revolução permanente da linguagem,
insinuando lugares dantes não desterritorializados, como os estereótipos em jogatina. Uma
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arte de deslocamento dos territórios do leitor, da escritura e do artista que faz nascer em si um
erro de literatura, engendrando vozes ao oposto do unívoco. Ubiguidade do vazio de toda
linguagem que potencializa o ser/ter precariamente sentido.
Não podemos esquecer que a linguagem para Noll é vida e morte que na arte literária
descava e revela sua inscrição no erro de literatura que tem haver com a erraticidade do
sujeito; este, incerto, promove um texto aberto, plural que afeta um visão unilateral
destroçada. Harmada abre-se e fecha-se através do olho do narrador fragmentado, doentio,
faminto e sedento de uma epifania.
A escritura nomádica marca as fissuras da configuração da realidade. Através das
descrições realizadas pelo narrador, que aborda uma visão penetrante, brinda e brinca com os
modos de olhar em pedaços ou fragmentos de uma pequena iluminação entregue ao leitor no
dia presente. Mas algo atravessa o romance no tocante na condição humana: seu revés, seu
verso, seu inverso como um choque elétrico de quem bordeja o cotidiano da perspectiva
enviesada, de quem não perdoa o leitor por uma vingança de prosa afiada, acobertada pela
delicadeza de dizer o cruel, horrendo, nefasto e doído das coisas humanas. Por todas essas
questões, Harmada se configura uma máquina de guerra literária no sentido deleuzoguatarriano (2004, p. 97): ―um fluxo de guerra absoluta que escoa de um polo ofensivo a um
polo defensivo e não é marcado senão por quanta (forças materiais e psíquicas que são como
que disponibilidades nominais da guerra)‖. No pensamento deste autores, a máquina de guerra
que a máquina de guerra diz respeito à desterritorialização, à passagem de fluxos mutantes.
Quando a máquina de guerra não consegue mudanças, ―perdeu sua potência de mudar‖ (2004,
p.112), o que resta é a guerra e a destruição. Se formos conceituar máquina de guerra,
podemos entendê-la como um fazer do nômade que põe em trânsito potente os modelos de
proposição da máquina estatal. A máquina é um constructo de desejos, de afectos, de
conexões, fluxos de necessidades, linhas de fuga, morte e vida, multiplicidade,
desterritorialização, apontando para o sedentarismo da máquina estatal, que somente
arquiteta-se por causa do transbordamento da linguagem pela experiência do fora. Neste
ponto, chegamos a uma ―palavra-chave‖ que nos permite afirmar sobre a importância de
pensar como um nômade: máquina de guerra.
Diante disso, leiamos mais uma cena da máquina de guerra na performance do
narrador:
− Sim, você me seguiu por Harmada toda, a pé... na época eu praticamente vivia a
caminhar e já estava me afastando do teatro, com exceção de você e de duas ou três
pessoas eu não queria mais saber de ninguém, só queria andar pelas ruas, geralmente
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os passos apressados para simular afazeres de cidadão, e você aí resolveu me seguir
para ver aonde é que eu ia, e acabou descobrindo que eu não ia a lugar nenhum, que
eu só sabia caminhar a esmo pelas ruas o dia inteiro... (NOLL, 2003, p. 88)

As essas passagens do romance ou ―devires‖ do narrador mais do que expressões do
vivido, mais do que percepções, as recordações e as opiniões privadas do artista transfiguramse pela imaginação. São antes ―visões‖ ou ―sensações‖ de uma vida já não pessoal,
experiência de uma outridade, de um devir-outro como despersonalização do sujeito. A arte
que conta, escreve Deleuze, está no devir-outro ou de um devir outra coisa, daquilo que
nomeamos de um devir não humano dos homens, a invenção de uma vida para lá do vivido e
até do vivível.
A literatura é, para Deleuze, traçar linhas de fuga sem que isso signifique fugir da vida,
pelo contrário, fazer a vida fugir, escapar às suas imposições e limitações. Com efeito, para
Deleuze, ao mesmo tempo que é uma linha de fuga artística é uma linha de vida e, como
podemos perceber a cada capítulo, a enunciação literária é sempre uma enunciação coletiva. É
sempre na linha de fuga, conforme Deleuze, a marca criativa da arte literária: mirar afectos e
perceptos estéticos. Penetrar nessas zonas de contiguidade, isto é, onde somos animal e
também vegetal e até mineral. Chegar às zonas de indiferenciação com outros seres e outras
coisas da existência, as potências presente no ato de escrever para além das formas humanas.
A língua de Harmada é a língua na língua estrangeira. O criador literário inventa na
sua língua uma outra língua, ―menor‖, cria a invenção de uma minoria, de um povo que falta.
Ele escreve como uma outra possibilidade de vida mais potente que por enquanto só existe nas
criações antecipadoras da literatura e da arte.
Vale ressaltar que não devemos deixar de mencionar as considerações de Svendsen
(2006, p. 167), no posfácio acerca do tédio, afirmando que:

Como deveria ser tal conclusão? Que a vida humana é entediante? Bem, a vida
frequentemente é entediante, isso é um fato. Diferentes pessoas são afligidas pelo
tédio em diferentes graus, mas é praticamente impossível não ser afetado por ele
mais cedo ou mais tarde. Se o tédio nos atinge de maneira intensa, somos
inevitavelmente levados a uma situação existencial fronteiriça em que temos que
questionar a natureza de toda a nossa existência.

Harmada parece carregar em seu nomadismo situações limítrofes para revelar a tensão
do fronteiriço existencial, ora marcada pela tédio, ora pela intensidade furiosa de existir. Uma
escrita nômade que desterritorializa a língua vigente através do errar que é do ontos. Para se
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compreender o ato de escrever de Noll, verificamos que a linguagem é descascada ao caroço,
o autor vai do talo às sementes para criar o efeito de presença com o leitor, acentuando,
definitivamente, que a antimonotonia do artista, a experiência do fora e a máquina de guerra
são os nomadismos em nossa leitura emergentes da voz Harmada nolliana: ―Lembro que é
feriado, aniversário de Harmada‖ (NOLL, 2003, p. 100).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – A ARTE NÔMADE DO TÉDIO NOLLIANO
Só proponho
alimentar seu tédio.
Para tanto, exponho
a minha admiração.
Você em troca cede o
seu olhar sem sonhos
à minha contemplação:
Antônio Cícero

No século XXI, estudar a poética de João Gilberto Noll é propiciar a descoberta de
vertentes e discussões que se iluminam com teorias contemporâneas, até então não incluídas
nas perspectivas das teorias da literatura. Mas, graças ao descentramento discursivo pelo qual
se tem passado no campo do pensamento ocidental, torna-se atual a análise de sua obra, a
busca de novas texturações de sua produção poética. Textura e intensidade colocam a
importância desse estudo para além da circunscrição de textos e intertextos para essa
fabricação textual, que, no sentido de Deleuze e Guattari (2012), traz não só o signo verbal
como fator estruturante, mas também outros signos (música, cinema, pintura), que se
permutam entre si, exigindo do leitor a não fixação em um único ponto de referências,
colocando-o no contexto de múltiplas intertextualidades compondo o mosaico da obra
nolliana.
Mostra-se, ao leitor, necessário investir nos constantes deslocamentos de significância
e subjetivação, posicionando-se nas conexões, às vezes imprevisíveis, entre os elementos que
emergem nos espaços de leitura do romance Harmada; como, assim, faz-se extremamente
significativa a leitura realizada nesta dissertação como outra escuta, que observa os núcleos
motívicos que ficaram encobertos ou tomados como irrelevantes nas práticas da crítica
nacional canônica.
Percebemos, também, que o romance se situa nos novos impasses do contemporâneo,
por exemplo: a compreensão do plano de composição do romance se faz pela percepção do
leitor-crítico, entendendo-se que sempre se tem visões que são disparadas pelo objeto, mas
nunca captados em sua totalidade, contrariamente ao estabelecido pelas leituras e pela crítica
canônica. Para acompanhar a multiplicidade rizomática que se processa no romance nolliano,
acionamos a noção de nomadismo deleuzeano e a de escritura derridariana para revelar em
Harmada, a pluralidade dos seres, o ―eu‖ narrador desterritorializado, os signos em trânsito, a
fugacidade da existência frente ao caos, as metamorfoses do desejo engendradas como
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máquina de guerra literária, traçando cartografias e paisagens rasuradas, rasgadas,
impactando a linguagem.
Nesta linha de fuga, os capítulos expuseram essa mobilidade da conjuntura textual de
Noll, assim como, um modo de leitura da escritura nolliana. Esta se encontra no pêndulo de
uma escrita impossível e as possibilidades da escrita, armando uma tríade: escritura, tédio,
nomadismo, articulado ao movimento de escritor-personagem-leitor nômade no espaço do
tédio como ócio criativo, atuando como paradoxo do nomadismo. A escritura de Noll é
movida nos intervalos de letargia e fúria nomádica, gerando Harmada, mostrando, ao leitor,
que a coragem para a vida se mede com a audácia da leitura da obra de nolliana.
O tédio presente na escritura e produzido, de certo modo, por ela, nos lança-nos em
nomadismos. Em outras palavras, a escritura abre espaços de derrisão, que ora se faz ora é
tecida pela potência do tédio como compreendeu a fenomenologia heideggeriana, conforme
Svendsen (2006, p. 138): ―o tédio é tão radical que é capaz de promover uma reviravolta para
a autenticidade‖. Ou então, os deslocamentos provocados pela envergadura do tédio, põem em
tensão a ficção da escritura, promovendo, assim, os nomadismos nollianos. Com esse
entendimento, chegamos a identificar na escritura nômade de Harmada três instâncias
moventes nos espaçamentos da linguagem de Noll. Primeiro, no plano da escritura plasmada
pela linguagem inventada pelo autor; segundo, o personagem-narrador protagonista; e, por
último, os planos da leitura e do leitor.
Estas instâncias são engendradas ao desenrolar do fio da linguagem, no espaço do
tédio como provocação ao sistema econômico capitalista e social que reverencia a utilidade da
produção em massa. A linha do tédio potencializando as multiplicidades do ato de escrever,
mobilizam linhas de fuga literárias para desconstruir o modelo romanesco realista, denotando
intersecções daquelas instâncias que provocam escoamentos desordenadores da escrita
literária, problematizando o ser, o uno e o sublime; os ditames da sociedade sob o signo do
lucro capital, ao passo que revelam a crise da linguagem, consequente crise do sujeitoescritor, em consonância com a crise da arte.
Quanto ao autor João Gilberto Noll, temos um escritor também em crise, plasmado em
suas múltiplas interfaces, sobretudo com as artes; interface, cuja teoria pós-estruturalista como
instrumental revelam um sentido preciso, mas também inabitual. Procuramos não fazer uma
metalinguagem, mas colocar no mesmo campo ou domínio uma reflexão ensaística a respeito
do movimento textual e o objeto artístico Harmada no ângulo do tédio relacionado ao
nomadismo produzido pela linguagem.
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O objeto da arte, Harmada, cria com o leitor partilhas do sensível que entram em
relações de ressonância mútua intrínsecas a cada domínio, uma repercutindo na outra: texto
literário e noções teóricas. Nesse sentido, procuramos considerar as linhas de fuga da arte
nolliana pontuando as instâncias nomádicas em cada capítulo. Destacamos que não aplicamos
Deleuze e Derrida ao campo literário, o que seria inócuo, mas apreendemos ressonâncias,
relações de troca possíveis entre o fluxo de escrita de Noll e os conceitos dos pósestruturalistas. Essa atitude crítica se justifica por razões intrínsicas ao romance em estudo.
Este produz uma indecibilidade que não é apenas um efeito de superfície ou de estilo, é
resultado de uma desconstrução da arquitetura da escrita, na qual detectamos um devir-Noll
em Deleuze e Guattari e um devir-Deleuze-Derrida em Noll. Plano de correlações que situa
nossa dissertação com o conceito central do nosso trabalho: o de nomadismo.
Compreendendo o nômade não necessariamente como aquele que se desloca, que não
equivale ao movimento extensivo, mas que se trate de uma certa velocidade, pois que a
velocidade, ela mesma, não implica numa rapidez, no sentido que denota o célebre verso do
poeta russo Vladimir Maiakóvski: ―Melhor morrer de vodca do que de tédio‖. Porém, trata-se
justamente de um movimento intensivo, no qual a intensidade é uma exploração de níveis, que
se trata de uma viagem como acontecimentos de intensidades, ou seja, o efeito de
presentificação para o leitor. Em síntese: notamos na travessia do personagem desde a
metáfora da criação do anti-mítico-adão na cena de abertura do romance, passando pela sua
viagem de busca, que a ―falta‖ promove a sua precária insistência em viver e reinventar-se
pelas possibilidades da arte.
A escritura nômade é potencializada pelo tédio, na medida em que abre-se como
espaço de ócio criativo. Sendo esse espaço de não fixidez, anti-sedimentação, escrita como
campo de multiplicidade que apontam as diferenças poéticas do por vir em Noll, como
destacamos nos aspectos da escritura nômade e a presença do tédio em nossa leitura
ensaística. Dessa forma, corroboramos com o projeto literário de questionamentos da
linguagem e dos limites da prosa-ficcional trabalhados pelas singularidades do fazer artístico
de João Gilberto Noll em Harmada.
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