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RESUMO 

 

Esta dissertação, intitulada “O gauche: poética da travessia entre Renato Russo 

e Carlos Drummond de Andrade”, discute a individuação problemática do gauche 

que traz a poesia drummondiana para o meio da singularização de Renato Russo, 

acentuando tal individuação e buscando nela encontrar a tensão que se inscreve 

entre ambos, localizando no poeta e no compositor musical os deslocamentos, as 

desterritorializações e a repetição da diferença. Assim, mobilizar-se-á o ato, a 

estética e a política da escrita, transpondo do caráter textual, intertextual, para um 

feixe de referências, percepções, deslocamentos, estabelecendo nestes espaços, 

elementos presentes em cartografias poéticas que relacionam os dois autores nesta 

travessia rizomática, pois a escrita destes é movida pelo desejo e pelas minorias. 

Para tanto, coloca-se como escopo uma pesquisa norteada por autores como Gilles 

Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, Jacques Ranciére, Michel Foucault, 

Maurice Blanchot, Julia Kristeva, Linda Hutcheon, dentre outros que possam 

transitar pelas relações, neste estudo, estabelecidas, constituindo o corpus teórico e 

de discussão, atendendo ao caráter qualitativo implícito no desenvolvimento desta 

dissertação. Quanto ao corpus literário, este é composto pela seleção de letras de 

Renato Russo e poemas de Carlos Drummond, de maneira a constituírem corpos-

subjetividade, envolvendo ideias, afectos, perceptos e imagens. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gauche. Travessia. Singularidade. Deslocamentos. 

Cartografias poéticas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation, called “The gauche (O gauche): the poetry of crossing between 

Renato Russo and Carlos Drummond de Andrade”, discusses on the problematic 

subjection of the gauche which brings Drummond’s poetry into Renato Russo’s 

singularizing one, emphasizing such subjection and seeking to find the tension which 

dwells between both, pointing out at the poet and the songwriter the dislocations, the 

non-territorial process and the repetition of the difference. Thus, the act, the esthetics 

and the policy of writing do move from a textual, inter-textual character to a range of 

references, perceptions, dislocations, establishing within those spaces, elements 

residing in poetical cartographies which relate both writers on this rizomatic crossing 

for the writing of both is bound by desire and minorities. To do so, we chose, as 

research basis, authors such as Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, 

Jacques Ranciére, Michel Foucault, Maurice Blanchot, Julia Kristeva, Linda 

Hutcheon, among others who can wander through the established relations of this 

work.Thus, it constitutes the theoretical and discussion corpus responding to the 

qualitative implicit requirements of this dissertation. The literary body of this research 

has a selection of lyrics by Renato Russo and poems by Carlos Drummond 

presented as subjectivity corpus embracing ideas, affects, perceptions and images.  

 

KEYWORDS: Gauche. Crossing. Singularity. Dislocations. Poetical cartographies. 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 8 

1 “HÁ TEMPOS, O ENCANTO ESTÁ AUSENTE”: O DEVIR-REVOLUCIONÁRIO 

NAS POÉTICAS DE RENATO RUSSO E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE ... 20 

2 DA FAZENDA DO PONTAL AO PLANALTO CENTRAL: CARTOGRAFIA DE 

NOVAS POSSIBILIDADES ........................................................................................ 49 

3 “VOLTAMOS A VIVER COMO HÁ DEZ ANOS ATRÁS”: POLÍTICAS DA 

ESCRITA DE DRUMMOND E RENATO RUSSO ....................................................... 68 

4 O GAUCHE: SINGULARIDADE E DIFERENÇA ..................................................... 79 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 87 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 90 

 

 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

A escrita do Ocidente - ou melhor, a história da humanidade - é a história 

da escrita das classes dominantes. Nem tudo está dito e nem tudo está escrito. Há 

sempre hiatos na história da humanidade. Assim, sua escrita é separatista, 

excludente. Entretanto, surge uma escrita - em meio à crise da representação, de 

identidade, destes modelos hegemônicos – que é a voz daqueles que estão à 

margem, daqueles que tentam fugir do macropoder1 instaurado pelo capitalismo, dos 

indivíduos ditos gauches.  

Gauche é uma palavra de origem francesa que significa à esquerda, que 

remete ao indivíduo que se posiciona à esquerda, que sabe distinguir “o majoritário 

como um sistema homogêneo e constante, as minorias como subsistemas, e o 

minoritário como devir potencial e criado, criativo” (DELEUZE, 2011, p. 55), pois, em 

meio à massa urbana, este indivíduo não se exclui, mas suscita pontos de 

singularidades que operam naquela e criam subjetividades de resistência e/ou 

singularidades selvagens (esquivos a toda e qualquer redução institucional). 

Desta forma, o interesse em estabelecer um estudo comparado entre a 

obra poético-musical de Renato Manfredini Júnior (1960 – 1996) - o Renato Russo - 

líder da banda Legião Urbana e a poesia de Carlos Drummond de Andrade (1902 – 

1987), surgiu a partir de estudos e pesquisas sobre a poética drummondiana, 

marcada por uma reflexão sobre o não-lugar2 que marca este posicionamento dos 

que - digamos assim - excluem, fissuram, o pensamento hegemônico, a massa 

urbana, dos contrários à maioria. 

                                                           
1 O poder, neste sentido, é entendido somente como emanado de cima para baixo, no qual o 
Estado impõe suas regras aos indivíduos que são considerados simples peças de uma 
grande máquina - a sociedade. Isto é o que se denomina de macropoder. Foucault entende 
que a mecânica do poder é concreta, particular, permeia toda a sociedade e suas 
instituições, existe no próprio corpo do indivíduo de tal sorte que não se encontra acima da 
sociedade, mas nos conflitos cotidianos e, por isso, caracterizado por micropoder. 
(FOUCAULT, 2012). É isto o que faz a escrita do desastre, a ruptura com toda forma de 
totalidade. (BLANCHOT, 1980) 
2 A noção de não-lugar em AUGÉ, 1994, p.7 constitui-se a partir da visão do que ele chama 
supermodernidade: “A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é produtora 
de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si antropológicos e que, contrariamente 
à modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes repertoriados, 
classificados e promovidos a “lugares de memória”, ocupam aí um lugar circunstanciado e 
específico”. 
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Assim, este sinistro se difere do indivíduo solitário, em meio à multidão – o 

flâneur – de Charles Baudelaire que vê o mundo de uma maneira particular, não 

tentando explicá-lo, mas mostrando-o em uma busca pela exterioridade, onde 

encontra o seu refúgio, nesta identificação com a sociedade na qual está inserido. A 

cidade é o templo, o espaço sagrado do flanêur, onde este perambula e se sente 

sozinho em meio aos seus semelhantes.  

Walter Benjamim afirma que “a cidade é o autêntico chão sagrado da 

flanêurie” (1994, p. 191) e que o “fenômeno da banalização do espaço” constitui-se 

em experiência fundamental para o flanêur (1994, p. 188) que - pelas ruas da 

metrópole - constata que o homem moderno é anulado pela multidão, vagando, 

assim, pela cidade em um estado de abandono. Este indivíduo fissura, digamos 

assim, a sociedade capitalista de sua época, ao desperdiçar o seu tempo, neste 

vagar pela cidade. 

Porém, quanto aos autores em questão (Drummond e Russo), estes 

circunscrevem uma micropolítica do desejo em que “fluxos esquizos” se modificam 

em intensidade, contornam os limites, se redefinem e se recriam, em um processo 

que os autores chamam de ‘desterritorialização-reterritorialização’, abrindo 

possibilidades ao entrar em ruptura com as estratificações dominantes para, desta 

forma, produzir processos de subjetivação como uma problemática da multiplicidade 

e da pluralidade e não como identidade cultural, de retorno do Mesmo em que 

Friedrich Nietzsche (2012) defende a tese de que pólos se alternam nas vivências 

numa eterna repetição. Tudo vai e tudo retorna3. 

A noção de subjetividade aqui definida rompe com a noção de indivíduo, 

personalidade e identidade do paradigma cartesiano para se firmar na noção de 

dobra trabalhada por Deleuze (2012a), na qual “as múltiplas dobraduras do tecido 

social produzem diferentes modos de expressão da existência”. 

Por conseguinte, todo o estudo tem como ponto de partida essa condição: 

a de um sujeito que, contrário ao estado, revoluciona, faz-se uma máquina de guerra 

que luta por “uma ética de resistência diante do atrofiamento dos sentidos e dos 
                                                           
3 ”E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te 
dissesse: Esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma 
vez e ainda inúmeras vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e 
cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em 
tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência – e do mesmo modo esta 
aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio”. 
(NIETZSCHE, 2012, p. 341) 



10 
 

dilaceramentos contemporâneos”4, no qual o aspecto gauche é um estratagema 

visceral de sua poética, permeando as relações do poeta com as pessoas, a família, 

a província e a metrópole. 

Assim sendo, colocando-se perante um estado de homeless - no qual a 

gaucherie no poeta é experimentação estética e da existência–, este é um recurso 

em que se vivencia uma experiência de tomada de posição ligada a uma percepção 

de tempo e espaço. Este tempo, entretanto, não é o cronológico, não o nosso 

tempo, mas um tempo que atravessa, um tempo que fissura. 

É através desta fissura, desta vazante, deste intermezzo, que o 

revolucionário, o gauche, realiza os movimentos de resistência e de ruptura, em que 

ele afirma o tempo como Aion 5 – tempo da poiésis, o entretempo - um tempo 

indefinido do acontecimento6, o qual segue afetando as práticas individuais e os 

processos sociais. Nesta experiência do entre, neste intermezzo, é urdida uma 

cartografia definida por demarcações de afetos, sensações e perceptos. 

Assim, Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987) insere em sua obra 

essa figura marginalizada, aquele que está sempre fora de alguma ordem de 

expectativa, constituindo-o no próprio sujeito, numa singularidade da diferença. 

Estes “seres esquerdos”, por sua vez, estão diluídos por toda a obra de Drummond, 

povoando, deste modo, a sua poesia e também sua prosa. Uma vez que vários são 

os disfarces – gauches - utilizados por Drummond em sua obra poética. 

A gaucherie, em Drummond, estabelece, desta forma, uma escrita como 

espaço errante, nômade, sempre em transformação em meio à efervescência e à 

esquizofrenia cotidiana do ambiente urbano. Nesse sentido, essa escrita evidencia 

um ser que exprime a sua inquietação frente às mudanças, a um mundo tão 

                                                           
4 GALENO, Alex. Antonin Artaud: A revolta do anjo terrível. Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 
13. 
5 Esse tempo morto, que de certa forma é um não tempo, batizado também como "entre-
tempo", é Aion. Nesse nível, o acontecimento não é mais apenas a diferença das coisas ou 
dos estados de coisas; ele afeta a subjetividade, insere a diferença no próprio 
sujeito.(ZOURABICHVILI, 2004, p. 11) 
6 O acontecimento sustenta-se em dois níveis no pensamento de Deleuze: condição sob a 
qual o pensamento pensa (encontro com um fora que força a pensar, corte do caos por um 
plano de imanência), objetidades especiais do pensamento (o plano é povoado apenas por 
acontecimentos ou devires, cada conceito é a construção de um acontecimento sobre o 
plano). (ZOURABICHVILI, 2004, p. 7) 
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desigual. É o homem incompleto que se atualiza, se identifica através dos outros e, 

como deslocado, tem a percepção do contorno, da margem. Nesta perspectiva, 

pode-se afirmar que este sinistro é aquele que consegue viver a vida que sente. 

Desta forma, a criação drummondiana ressalta não a afirmação positiva 

da presença de um sujeito ou de um sujeito enquanto presença, mas a subjetivação 

voltada a um indivíduo desalojado que aponta antes para as intensidades que 

atravessam este sujeito pelo qual o poeta pode inventar e reinventar modos de 

existência singulares. 

Assim, há uma intimidade de Drummond com as coisas, a partir do 

processo de singularização – e não de individualização - dos elementos. Além do 

duplo “Carlos”, se projeta o gauche numa diversidade de momentos: “a moça-

fantasma”, “o elefante”, “o leão-marinho”, “Carlito”, “Robinson Crusoé” e “José”.  

Em Drummond, realça-se o ser marginalizado - inserido no processo de 

modernização capitalista - que é aquele que aponta as diferenças e expõe a 

presença da violência nos limites do projeto de racionalização do espaço urbano.  

Nota-se um sujeito mergulhado num mundo sufocante, reificado, fetichista, em que 

tudo é igualado à mercadoria, tudo é tratado como matéria de consumo.  

Em meio a essa angústia, a existência corre o risco de se mostrar inútil, 

insignificante, o que justificaria toda a náusea, o mal-estar deste sujeito. Tudo se 

torna baixo, vil. É a explosão revoltada do indivíduo diante do mundo, contestando o 

sentido de sua existência, vivendo o vazio existencial. É a náusea de Sartre7. 

O gauche sartreano, então, no século XX, receberá novos sentidos, 

ligados ao existencialismo8 e às posições políticas, como pensamento, ato e como 

escritura.  

Drummond, desta forma, incorpora a imagem deste sujeito deslocado e a 

redimensiona pela construção poética, para livrar-se da figura do poeta-funcionário 

público e insurgir-se contra a poesia assimilada pela máquina de Estado, 

provocando com o gauche uma dimensão nova na modernidade - a de configurar, a 

poesia, ao seu devir revolucionário. 

                                                           
7 Em "A Náusea", Sartre nos mostra Antoine Roquentin, um historiador letrado e viajado, 
acometido por uma (a priori) estranha sensação de aversão ao ser humano e sua condição 
existencial - a "náusea".  
8 SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. 12ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003. 
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Drummond, então, dissolve o “eu”, a substância, a essência e remete à 

exterioridade: o poema é uma lâmina que atravessa o outro, o povo, mesmo que 

seja o povo por vir. Desta forma, a poesia se mostra sempre desterritorializada em 

direção ao fora, como, bem nos mostra, o próprio Drummond (2008, p. 23), em 

“Consideração do poema”, nos seus últimos versos: “tão firme, tão fiel... Tal uma 

lâmina, o povo, meu poema, te atravessa”. 

Explorando as questões suscitadas pelo poeta - principalmente, as que se 

referem à figura do sujeito gauche – tornou-se perceptível que esta mesma 

perspectiva (a do desajustado, desajeitado, em face à ordem do mundo, enfim, 

deslocado, ou à margem da sociedade), também, se configurava nas letras escritas 

por Renato Manfredini Júnior (1960 – 1996) – o Renato Russo. 

Renato Russo era o outro (outro como o sujeito poético que se des-

identifica de si desdobrando-se numa alteridade, para a exposição e a reflexão de si 

mesmo), personagem vivido intensamente pela criatividade de Manfredini Júnior, em 

uma homenagem a Drummond e ao filósofo Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, 

Renato Russo seria mais que um sobrenome artístico, seria “um personagem, um 

heterônimo. Tanto que, no começo da carreira da Legião Urbana, Renato Manfredini 

Júnior era, quatro anos, mais velho que Renato Russo”, afirma o jornalista Arthur 

Dapieve (2006, p. 31).  

Para confirmar os modos de subjetivação da poética drummondiana em 

sua criação literária – por ser leitor de literatura – estabelecendo um encontro de 

ideias, de conceitos, de arte, bem como as dessemelhanças, também, em um trecho 

extraído do livro Renato Russo de A a Z (2008, p. 155), Renato declara-se leitor de 

Carlos Drummond de Andrade pelo recurso do amor, da criação de um espaço 

votivo ao poeta mineiro quando diz: “Ultimamente, eu leio muito Drummond. Eu amo 

o Drummond! Para mim, só existem dois: o Fernando Pessoa e o Drummond”.  

A declaração feita pelo cantor e compositor, na ocasião do lançamento do 

primeiro disco da banda, em maio de 1985, já não deixava dúvida a respeito da 

influência que o poeta mineiro exercia sobre Russo em sua proposta musical e 

temática do grupo. Grupo esse que buscava fugir dos rótulos e etiquetas da mídia 

que circulava em torno do que ela própria etiquetou de “rock brasileiro dos anos 
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oitenta”. Ao ser questionado, Russo também afirmou esta singularidade da banda: 

“Não é New Wave, não é Heavy, não é Punk: é Legião Urbana”9. 

Embora houvesse um belo poema de amor em Legião Urbana - “Ainda é 

cedo” -, o álbum de 1985 era majoritariamente político, em um sentido mais amplo. 

“Aquele disco dava um panorama de tudo o que estava acontecendo com o jovem 

daquela época e, por tabela, com o jovem de hoje em dia”, avaliaria Renato, em uma 

de suas últimas entrevistas à emissora MTV, em maio de 1994. 

No segundo álbum, Dois (1986), Renato Russo, mais do que nunca, 

estava mais preocupado em escrever bem e isto se refletia em uma exposição, 

exteriorizando suas sensações e visões de mundo. Renato criticava a representação 

e apontava para as margens, pois lá estavam “Fábrica” e “Índios”, excelentes letras 

do líder da Legião e que serão estudadas, posteriormente, nesta dissertação.  

Mais do Mesmo seria o título do terceiro álbum, lançado em 1988, que 

acabou sendo definido como Que país é este – 1978/1987.  Renato – a julgar pelo 

primeiro título do álbum – traz a crítica ao mesmo; o mesmo de um meio, de um 

fazer, de uma prática estagnada, de uma representação. Sobre as letras que 

compõem este álbum, Renato declarou que “eram coisas das quais queriam falar: 

constituição, cocaína, solidão. Mas, são letras antigas, adolescentes” (DAPIEVE, 

2006, p. 127). 

Na revista Bizz, em maio de 1989, Renato Russo explica a origem do 

nome Legião Urbana: "Por causa da turma, e porque éramos da cidade, eu sempre 

inventava nomes para a turma. Eu juntava as pessoas tipo, o que vamos fazer hoje? 

Vamos mudar o mundo e não sei o quê. Eu era uma espécie de catalisador”. 

 Já As Quatro Estações, álbum de 1989, trazia um conjunto de letras que 

possuíam uma serenidade e uma potência do desejo latente, apesar dos tempos tão 

turbulentos em nosso país. Foi em “Meninos e meninas” - uma das músicas deste 

álbum – que, pela primeira vez, Renato Russo falava abertamente sobre a sua 

opção sexual, sem culpas ou medos. 

Porém, após assumir sua condição de “pansexual”, o poeta dizia não 

querer se fechar no reduto gay, tornando-se defensor da causa e afastando aqueles 

que admiravam sua obra, mas possuíam outra orientação sexual. Entretanto, em 

                                                           
9 A definição foi dada pelo grupo na primeira entrevista ao jornal Estado de São Paulo em 26 
de abril de 1985. Na época, o grupo de Renato Russo estava em São Paulo em turnê do 
primeiro disco. 
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1994, Renato Russo lançou um álbum solo, cujo título era The Stonewall 10 

Celebration Concert em que o encarte do álbum trazia uma lista de entidades em 

defesa da causa GLBT, se configurando, como um álbum mais militante.  

Em relação ao quinto álbum, esperava-se que este fosse político, 

explosivo. Entretanto, o álbum V (1991) aliava o tom pessoal das letras, ao político. 

Muitas delas caracterizadas pela melancolia de um indivíduo solitário em meio às 

vicissitudes da vida. Como de hábito, havia a preocupação, por parte de Renato, de 

não se repetir nas letras ao afirmar que se preocupava “em fazer um texto que daqui 

a duzentos anos, se a pessoa pegar, não vai precisar de nota de rodapé. Isso foi 

uma coisa com que sempre me preocupei, uma coisa que aprendi com Drummond” 

(DAPIEVE, 2006, p.127). 

Em V, mais do que em qualquer outro álbum, Renato Russo concebeu 

letras que fogem de um tempo cronológico e um tempo da poiésis é estabelecido, 

um tempo que é intempestivo. Após o lançamento do álbum V e de um período 

muito conturbado devido aos problemas relacionados ao alcoolismo e ao uso de 

drogas – aliado a um processo de depressão ocasionado pela descoberta e 

tratamento da AIDS – passou a viver, assim, um tempo de recolhimento, de exílio 

interior. Todavia, Renato extraiu forças deste momento difícil para tornar os últimos 

anos os mais produtivos de sua vida.  

O álbum O Descobrimento do Brasil (1993) era esperançoso, mas 

pragmático. Trazia letras que questionavam, repensavam o sujeito frente à história. 

Renato Russo busca “sair da dialética, repensar as noções de sujeito e de história, e 

com elas as de autor, verdade e origem” 11 , como também delinear um 

impressionante retrato do país, estampado pela irônica, mas, ao mesmo tempo, 

esperançosa “Perfeição”. 

Concebeu, ainda, de 1994 a 1996, letras que preencheram dois belos 

álbuns com a Legião Urbana (A Tempestade – O Livro dos dias e Uma Outra 

Estação) e os projetos lírico-musicais The Stonewall Celebration Concert (já 

mencionado anteriormente) e Equilíbrio Distante. 

                                                           
10 Stonewall, a título de esclarecimento, é o nome de um bar nova-iorquino, onde - num 
célebre acontecimento em 1969 - gays se rebelaram contra a ação truculenta da polícia 
americana.  
11 LEVY, Tatiana Salem. A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 25. 
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Pode-se constatar, portanto, que Renato Russo faz do ato de escrever 

uma atuação performática. Suas letras e seus escritos produzem revoltas, 

estabelecem linhas de fuga, questionamentos nas suas próprias margens. Nas letras 

da Legião Urbana, a visão de mundo resulta da experiência de outros estados, do 

pensamento crítico, pois, ao ser exercício de fabricar conceitos, deve violentar e 

sacudir toda estabilidade e quietude e, neste aspecto, se configura também como 

capacidade de resistir.  

Vê-se que Renato Russo e a banda Legião Urbana estabelecem uma 

relação com a letra drummondiana e a musicalidade que dela emerge, devolvendo a 

poética como multiplicidade associada à escolha do nome da banda e à irradiação 

urbana musical. Também trazem consigo a perspectiva da construção do 

pensamento poético-musical que vai se incorporar no repertório por eles acionado. 

Desta forma, ao realizar o estudo entre as letras das músicas da Legião 

Urbana e os poemas de Drummond, pretende-se estabelecer uma espécie de 

diálogo, de ponto de contato, entre poema e letra. As letras das músicas são 

tratadas aqui como poesia e dentro de uma performance12 que faz atuar as vozes 

como em um teatro. A musicalidade é inerente ao poema. A linguagem é por si só 

instrumento múltiplo. 

É importante ressaltar que, enquanto poesia, não há qualquer 

possibilidade de hierarquizar letra e poema.  Poesia é poiésis, está em qualquer 

lugar, mesmo no cotidiano. Não se remete a substâncias ou essências, pois isto faz 

parte de um discurso do “eu essencial” que já está plenamente desconstruído.  

Sendo assim, tanto Drummond quanto Russo, em suas poéticas, 

cartografam novas possibilidades, minam uma macropolítica estabelecida na ordem 

do discurso, suscitam rupturas que criam novas alternativas nestas fissuras abertas. 

Fonseca & Kirst (2003, p. 91) nos diz que “Cartografar remonta a uma tempestade... 

Tempestade de escolher rotas a serem criadas, constituir uma geografia de 

endereços, de registros de navegação, buscar passagens...” 

E Suely Rolnik (2011, p. 65), na obra Cartografia Sentimental, traz uma 

bela definição sobre o cartógrafo que converge para o trabalho dos dois autores 

sobre suas poéticas: “O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, 

                                                           
12 A performance, neste sentido, faz atuar as vozes na escrita como instâncias que remetem 
ao discurso direto, como um teatro de vozes. 
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se apropriar, devorar e desovar, transvalorado. Está sempre buscando 

elementos/alimentos para compor suas cartografias”. 

De certo modo, a singularidade em Drummond se dá na passagem do 

poeta orgânico para o inorgânico, remetendo o gauche à imagem do corpo sem 

órgãos13, na medida em que procura linhas de fuga para sair do poeta sublime, a 

favor da direita e do Estado. 

Vale ressaltar que, para os gregos, na tragédia, o sublime é a voz do 

tirano, do rei. No cristianismo, o sublime é o discurso da igreja. Em ambos, o sublime 

é parte da intolerância, da exclusão, do lançar para as margens e tornar marginal, o 

outro, o múltiplo, a diferença.   

O discurso filosófico de Sartre, por exemplo, é um discurso da insurgência 

contra esse modelo do sublime com o qual se procurou legitimar a colonização 

europeia. E toda obra de Bataille, Blanchot, Foucault, é a constituição de uma 

máquina de guerra contra essa máquina do Estado.  

Por sua vez, Renato Russo traz a concepção da “coisa menor”14, das 

margens, preparando a saída do cancioneiro burguês e conservador para voltar-se 

para a ruptura dos temas burgueses, quando aponta para a organicidade das 

canções sustentadas pelo tema do amor, considerado, pela ideologia do sublime, o 

grande tema da poesia. 

Ao empreender este estudo, portanto, evidencia-se a transposição do 

caráter textual, intertextual, para um feixe de referências, percepções, 

deslocamentos, estabelecendo nestes pontos de contato, nestes espaços, 

elementos que confeccionam cartografias poéticas que relacionam os dois autores 

nesta travessia rizomática15. 

                                                           
13 “O CsO é o campo de imanência do desejo, o plano de consistência própria do desejo (ali 
onde o desejo se define como processo de produção, sem referência a qualquer instância 
exterior, falta que viria torná-lo oco, prazer que viria prenchê-lo).” (DELEUZE; GUATTARI, 
2012, p. 18) 
14 “Menor” é aquela prática que põe-se a margem em relação aos papéis representativos e 
ideológicos da língua e que aceita o exílio no interior das práticas discursivas majoritárias, 
formulando-se como estrangeiro na própria língua. Assim, o escritor ou o artista não precisa 
efetivamente formar parte de uma minoria, basta “encontrar seu próprio ponto de 
subdesenvolvimento, seu próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto” 
(DELEUZE, GUATTARI, 2002, p. 28-29) 
15 Segundo Deleuze e Guattari (1997a, p.17) “todo rizoma compreende linhas de 
segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, organizado, 
significado, atribuído, etc; mas compreende também linhas de desterritorialização pelas 
quais ele foge sem parar. Estas linhas não param de se remeter umas às outras. Um rizoma 
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Nota-se que a multiplicidade rizomática, os processos de rostidade, os 

constantes deslocamentos de significância e subjetivação, tais como 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização delineiam verdadeiras 

cartografias literárias que mapeiam as poéticas de Drummond e Russo, já que 

elesescrevem- a partir de um olhar cartográfico - movidos pelo desejo e pela “coisa 

menor”, ou pelas minorias16, no sentido deleuziano e guattariano.  

Desta forma, os textos poéticos das letras de Renato Russo estabelecem 

um diálogo que se amplia, se desdobra, reverbera em ressonâncias e ritornelos17, a 

partir da obra poética de Drummond, não existindo, por parte de Renato, uma atitude 

proposital em ressaltar este indivíduo gauche, mas a manifestação do que Rancière 

(2009) define como inconsciente estético – o qual será discutido, de forma mais 

detalhada, em um capítulo específico desta dissertação. 

Assim, o objetivo deste estudo está na presença da figura do gauche, - 

elemento característico da obra do poeta Carlos Drummond de Andrade -, do 

resistente, daquele que se assume à margem, mas vive sua independência moral - 

como uma possível forma de ação libertária - nas letras das músicas de Renato 

Russo, pois, se promove, na sua escrita musical e poética, concepções 

heterogêneas de espaços que permitem localizar nela deslocamentos entre a 

modernidade drummondiana, a supermodernidade desterritorializante e a pós-

modernidade desterritorializada. 

Convém ressaltar que, para evidenciar o elemento chave desta 

dissertação - o gauche como uma poética de travessia-, foram analisadas letras dos 

álbuns da banda Legião Urbana, no período compreendido entre 1985 a 1996 (ano 

do falecimento de Renato Russo) como poemas de Carlos Drummond de Andrade, 

extraídos de sete livros - Boitempo, Alguma Poesia, Amar se aprende amando, A 

Rosa do Povo, Corpo, José & Os outros e Brejo das Almas - que compõem sua 

                                                                                                                                                                                     
não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter -ser, 
intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança.” 
16 De acordo com Deleuze (2010, p.214) “uma minoria pode ser mais numerosa que uma 
maioria (...) não tem modelo, é um devir, um processo. Pode-se dizer que a maioria não é 
ninguém. Todo mundo sob um ou outro aspecto, está tomado por um devir minoritário que o 
arrastaria por caminhos desconhecidos caso consentisse em segui-los”. 
17 Ritornelo é um conceito poético deleuziano e guattariano, relacionado ao movimento da 
repetição e do tempo. E constitui espécies de paisagens melódicas nas artes (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997a). 
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vasta obra poética, no intuito de obter elementos para a realização do estudo 

proposto nesta dissertação. 

Para tanto, coloca-se como escopo uma pesquisa norteada por autores 

como Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, Jacques Ranciére, Maurice 

Blanchot, Julia Kristeva, Linda Hutcheon, dentre outros que possam transitar pelas 

relações, neste estudo, estabelecidas. A partir disso, constituir-se-á o corpus teórico 

e de discussão, atendendo ao caráter qualitativo implícito no desenvolvimento desta 

dissertação.  

De forma mais específica, esta dissertação pretende discutir esta 

individuação problemática do gauche que traz a poesia drummondiana para o meio 

da singularização de Renato Russo, acentuando tal individuação e buscando nela 

encontrar a tensão que se inscreve entre ambos, localizando no poeta e no 

compositor musical os deslocamentos, as desterritorializações e a repetição da 

diferença. 

Esta individuação, digamos deleuziana, se aproxima de conceitos tais 

como diferença, sujeito larvar (ou embrionário) e corpo sem órgãos. Desta forma, a 

individuação é, pois, devir do ser e não modelo do ser. O ser individuado não é nem 

todo o ser, nem o ser primeiro. 

Assim, ao articular Drummond à Legião Urbana, mobilizar-se-á o ato, a 

estética e a política da escrita, voltando-se para a descoberta dos caminhos poéticos 

nessa instância da ruptura da "canção" com as formas estatizadas desta para 

irromper contra o tempo sedimentado que aquela trazia no "cancioneiro nacional". É 

nesse ponto que se articula a "nova música/palavra da banda” e o nome catalisador 

de Renato Russo. 

Para evidenciar a figura do gauche, como elemento de travessia poética 

entre os dois autores - travessia esta simbólica, de imagens, de fantasmas, de 

subjetividades rasuradas, de resistência ou de margens, que é, sobretudo, travessia 

da escrita -, a dissertação é composta por esta introdução e três capítulos que 

constituem este percurso. 

O primeiro capítulo, intitulado “Há tempos, o encanto está ausente: o 

devir revolucionário nas poéticas de Renato Russo e Carlos Drummond de 

Andrade”, aborda a produção escrita e musical da obra poética de Renato Russo, 

procurando nela as singularidades de diferença com a poética de Drummond, no 
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reconhecimento de um devir revolucionário presente como uma condição da arte 

que estabelece cartografias do desejo e micropolíticas.  

Em relação ao segundo capítulo, “Da Fazenda do Pontal ao Planalto 

Central: cartografia de novas possibilidades”, este problematiza a discussão de 

que a vida é constante movimento de desterritorialização e reterritorialização - que 

opera tanto nas letras de Russo quanto nos poemas de Drummond - empreendendo 

as linhas de fuga que colocam o território como uma instância provisória, efêmero, 

sempre passageiro, terra repleta de intermezzos, de destroços, de cisões, de crise 

da substância e de espelhamentos. 

Finalmente, os capítulos “Voltamos a viver como há dez anos atrás: 

políticas da escrita de Drummond e Renato Russo” e “O gauche: singularidade 

e diferença”, discutem a figura literária e filosófica do gauche como uma imagem 

transversal às obras de Drummond e Renato Russo, que evocam o movimento que 

une e separa os extremos, a confluência de identidades e a intervenção da lógica da 

diferença que, por meio do diálogo e da remessa à citatividade sartreana, efetuam 

uma partilha dos modos de ser, de fazer e de dizer, como seus níveis sensoriais e 

as sensações que os perpassam na produção de uma política do sensível ou de 

uma “partilha do sensível”, a fim de que isso possa nos trazer uma contribuição ou 

um vislumbre desse ser transitório, de margens, que se esquiva à captura do poder 

institucional dos sistemas filosóficos e literários, e que tanto se busca, tateando no 

escuro: o gauche do nosso devir-homem. 
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1 “HÁ TEMPOS, O ENCANTO ESTÁ AUSENTE”: O DEVIR-REVOLUCIONÁRIO 

NAS POÉTICAS DE RENATO RUSSO E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

A produção escrita e musical da obra poética de Renato Russo leva-nos a 

redimensionar nesta o papel da letra, a força da letra que impele o compositor da 

MPB a inscrever-se nas margens dos devires e das escutas poéticas, trazendo no 

seu bojo o gauche drummondiano num processo de ressonâncias que poderíamos 

conceber como partilha do sensível e instauração do ritornelo. Tais procedimentos 

preparando mutações em Drummond e dando lugar em Russo ao devir-

revolucionário, uma das mais relevantes condições da arte, da literatura, das 

escritas plurais que estabelecem cartografias do desejo e micropolíticas 

contemporâneas. 

Segundo Gilles Deleuze, em entrevista intitulada O devir revolucionário e 

as criações políticas (1990), “o devir não é história; a história marca somente o 

conjunto de condições — por mais recentes que sejam — das quais desviamos para 

‘devirmos’, quer dizer, para criarmos alguma coisa de novo”. Seria um deslocamento 

da Revolução, enquanto fim da Grande História, representação alegórica totalizante, 

para a revolução, enquanto micro revolução, linha de transformação – isto é, “a 

afirmação da resistência, em detrimento da revolução concebida como o advento 

irreversível e radical de uma sociedade finalmente totalizada, não dividida, 

reconciliada”. (PELLEJERO, 2011, p.17) 

Desta maneira, as representações que nos definem enquanto sujeitos dos 

dispositivos históricos de poder e de saber – que nos comprometem - são rompidas. 

Assim, o devir-menor ou revolucionário “liberta as singularidades subjacentes aos 

padrões de representação histórica ou política, desviando-os da linha de progressão 

ou evolução de uma maioria, e afirmando os elementos singulares subjacentes 

como diferenciais de individuações, subjetivações e agenciamentos por vir” 

(PELLEJERO, 2011, p. 3). A revolução, desta forma, seria não uma repetição 

temporal, de conteúdo utópico e despótico, mas passaria a significar relações de 

forças singulares, sem caráter redentor ou messiânico.  

Entretanto, apesar de não existir o engajamento, isso não quer dizer que 

não existe o anseio pela revolução, pois “a única chance dos homens está no 

chamado devir revolucionário que é o único movimento capaz de esconjurar a 
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vergonha ou responder ao intolerável” (DELEUZE, 1990). O devir revolucionário é 

a possibilidade de resistência e da sublevação.  

Nesse caso, a revolução emerge como possibilidade de resistência, 

para além das ameaças, das violências e de todo, e qualquer, mecanismo de 

coerção, tendo na linha de fuga do poder o seu dispositivo mais concreto. Assim, 

tanto na escrita e na música de Russo como no texto drummondiano, a atitude 

libertária se dá no “aqui-e-agora”, em experiências que procuram relações 

horizontais, no combate das hierarquias presentes na sociedade.  

Para tanto, isto não diz respeito só às metas individuais, mas a desejos 

coletivos. É preciso, então, revelar os processos biopolíticos de certa estetização, de 

certo controle da vida.  A questão é derrubar os muros limitantes da vida para 

perfura-los, vazá-los, criando formas de atravessá-los. Talvez, nestas palavras de 

Deleuze, encontremos o que ele tanto suscitou:  

 

Acreditar no mundo é o que nos falta; nós perdemos completamente 
o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa, 
principalmente, suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que 
escapem ao controle. (...) É ao nível de cada tentativa que se avalia 
a capacidade de resistência ou, ao contrário, de submissão a um 
controle. (DELEUZE, 2010, p.218) 

 

O devir revolucionário, então, atua como uma máquina de guerra - 

segundo Deleuze & Guattari, em Mil Platôs, vol. 5 (2012) - máquina abstrata da 

língua que permite o artista romper com o status quo criando uma língua menor que 

invade, que rompe pelo meio: 

 

Quanto à máquina de guerra em si mesma, parece efetivamente 
irredutível ao aparelho de Estado, exterior a sua soberania, anterior a 
seu direito: ela vem de outra parte. Seria antes como a multiplicidade 
pura e sem medida, a malta, irrupção do efêmero e potência da 
metamorfose. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 13) 

 

Assim, se estabelece como uma oposição constante a toda forma de 

poder que se estabeleça na relação com o outro, gerando uma resistência 

permanente e forte insubmissão. É “a arte que resiste: resiste à morte, à servidão, à 

infâmia, à vergonha”, diz Deleuze em Conversações (2010, p. 219). 
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Renato Russo, desta maneira, desorganiza o símbolo musical, ao 

empreender outra linguagem, desconstruindo, insurgindo-se contra todo significante 

despótico que representa a sujeição, a morte. Russo, inclusive, fez um release como 

jornalista que aponta para essa ideia de desconstrução, insurgindo-se contra os 

modismos massificantes, resistindo, fissurando paradigmas ao se afirmar 

contracultura a este espaço de alienação: 

 

...não uma música que faça todos pensarem e questionarem as 
hipocrisias construtivas de uma sociedade falsa, à beira da 
autodestruição atômica. A música popular brasileira parece estar 
mais preocupada com cama e mesa e a sensação das cordilheiras.  
(DAPIEVE, 2006, p.57) 

 

Renato gera uma insurgência pela vida. Isto é bem notório em 

“Perfeição”, presente no álbum O descobrimento do Brasil (1993):  

 

Vamos celebrar 
A estupidez humana 
A estupidez de todas as nações 
O meu país e sua corja 
De assassinos covardes 
Estupradores e ladrões 
Vamos celebrar 
A estupidez do povo 
Nossa polícia e televisão 
Vamos celebrar nosso governo 
E nosso estado que não é nação 
Celebrar a juventude sem escolas 
As crianças mortas 
Celebrar nossa desunião 
Vamos celebrar Eros e Thanatos 
Persephone e Hades 
Vamos celebrar nossa tristeza 
Vamos celebrar nossa vaidade 
 
Vamos comemorar como idiotas 
A cada fevereiro e feriado 
Todos os mortos nas estradas 
Os mortos por falta de hospitais 
Vamos celebrar nossa justiça 
A ganância e a difamação 
Vamos celebrar os preconceitos 
O voto dos analfabetos 
Comemorar a água podre 
E todos os impostos 
Queimadas, mentiras 
E sequestros 
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Nosso castelo 
De cartas marcadas 
O trabalho escravo 
Nosso pequeno universo 
Toda a hipocrisia 
E toda a afetação 
Todo roubo e toda indiferença 
Vamos celebrar epidemias 
É a festa da torcida campeã 
 
Vamos celebrar a fome 
Não ter a quem ouvir 
Não se ter a quem amar 
Vamos alimentar o que é maldade 
Vamos machucar o coração 
Vamos celebrar nossa bandeira 
Nosso passado 
De absurdos gloriosos 
Tudo que é gratuito e feio 
Tudo o que é normal 
Vamos cantar juntos 
O hino nacional 
A lágrima é verdadeira 
Vamos celebrar nossa saudade 
E comemorar a nossa solidão 
 
Vamos festejar a inveja 
A intolerância 
A incompreensão 
Vamos festejar a violência 
E esquecer a nossa gente 
Que trabalhou honestamente 
A vida inteira 
E agora não tem mais 
Direito a nada 
Vamos celebrar a aberração 
De toda a nossa falta de bom senso 
Nosso descaso por educação 
Vamos celebrar o horror 
De tudo isto 
Com festa, velório e caixão 
Tá tudo morto e enterrado agora 
Já que também podemos celebrar 
A estupidez de quem cantou 
Essa canção 
 
Venha! 
Meu coração está com pressa 
Quando a esperança está dispersa 
Só a verdade me liberta 
Chega de maldade e ilusão 
 
Venha! 
O amor tem sempre a porta aberta 
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E vem chegando a primavera 
Nosso futuro recomeça 
Venha! 
Que o que vem é Perfeição!18 

 

 

Vê-se que Russo se apodera da macroestrutura, do discurso institucional, 

para fissurar, criar ranhuras, neste discurso simbólico, enraizado, resiste, contesta a 

sociedade, para fissurar a ordem através da ironia, principalmente (“Vamos celebrar 

nosso governo/ E nosso estado que não é nação/ Celebrar a juventude sem 

escolas”).  

Desta maneira, o que se estabelecem, em meio a este espaço de morte- 

repleto de incoerências, desigualdades - são linhas de fuga19 que se abrem neste 

discurso do Sistema que vai sendo perfurado, vazado por esta perspectiva 

rizomática, revolucionária. 

Renato Russo estabelece, por meio do seu discurso, em “Perfeição”, um 

rompimento com as representações que, de um ponto de vista majoritário, nos 

definem como sujeitos. Há um rompimento com as funções que nos são 

determinadas, enquanto sujeitos dos dispositivos históricos de poder e de saber com 

os quais estamos comprometidos. 

Ele propõe uma “celebração” às avessas, mas que é máquina de guerra 

que cartografa o caos por meio de suas linhas, traçando outra coisa, numa atividade 

de caosmose, singularizadora de sua discursividade, enquanto, diria Guattari (2012 

p.99), “produção sui generis de um acontecimento singular”, fissurando o instituído 

numa quebra do tradicional por meio de uma subjetivação esquizoanalítica que 

expõe o fora da discursividade e as figuras a-significantes que apontam para uma 

encarnação caosmótica do gauche, em face de sua diferenciação e a uma 

cotidianidade que não se reduz a uma lógica significante. “Perfeição”, desta forma, 

nos evidencia a escrita de um cotidiano, dos fatos de uma vida, do registro da 

própria existência, do pensamento e do discurso de um sujeito (“Já que também 

podemos celebrar/ a estupidez de quem cantou/ essa canção”).  

                                                           
18 LEGIÃO URBANA. “Perfeição”. Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá 
[compositores]. In: O descobrimento do Brasil. Rio de Janeiro: EMI. 1993. Faixa 4. 
19 “É sempre sobre uma linha de fuga que se cria, não é claro, porque se imagina ou se 
sonha, mas ao contrário, porque se traça algo real, compõe-se um plano de consistência. 
Fugir, mas fugindo, procurar uma arma.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 158) 
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Desta forma, a letra se abre como uma cortina, para um espetáculo cheio 

de ironia que expõe a tragédia verde-amarela. Assim, “a cena política exibe as 

fraturas do poder. Nela se interpretam os males presentes na sociedade e o 

escamoteamento da república e da democracia, o qual identifica a falência de sua 

própria fábula de igualitarismo.” (SOUSA, 2009, p. 6) 

Esta letra é a crítica, mas, acima de tudo, autocrítica, tentativa de 

descobrir a si mesmo, de devir (“Venha/ meu coração está com pressa/ quando a 

esperança está dispersa/ só a verdade me liberta”), que traz um questionamento do 

pensamento totalizador, hegemônico. Diz Soares sobre a letra (1998, p.1): 

 

A “perfeição” aqui entoada pelo sujeito parece apontar não para uma 
eterna audição harmônica e prazerosa desta última estrofe da 
canção, mas para o desejante devir proporcionado pelo efeito de 
fruição que Renato constantemente propõe: bebermos a água podre, 
comemorarmos os impostos e nosso castelo de cartas marcadas.  

 

“Perfeição” possui violentos agenciamentos em relação à ideia de nação 

enquanto um projeto a ser territorializado, em um nacionalismo às avessas (“Vamos 

cantar juntos/ o hino nacional/ a lágrima é verdadeira”). A afirmação feita por Beigui 

(2011) contribui, certamente, para esta discussão ao apontar que “as arestas são 

alimentadas em atos de uma escrita que ‘performatiza’ o horror, a violência, a 

dormência dos sentidos, a impotência do Estado em suas diferentes frentes de 

atuação (...)” (2011, p. 29) 

É possível, então, vislumbrar a viagem, o trajeto, a travessia que liga os 

dois autores, Russo e Drummond, por meio dos textos que ecoam, reverberam, 

nesta transição.  Este processo é assim descrito por Gilles Deleuze: 

 

Os textos se cruzam, tornam a passar pelos mesmos lugares, 
aproximam-se ou se separam, cada qual oferece uma vista sobre 
outros. Toda a 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. (DELEUZE, 2011, p.10) 

 

Como diz Soares (1998, p.1) - ainda sobre a letra - “a leitura do presente 

está diretamente relacionada às experiências e percepções passadas, além de intuir 

um futuro que às vezes se anuncia pleno.” Esta afirmação, contribui para a 
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percepção de que, notadamente, a letra de “Perfeição” estabelece esta travessia em 

que Russo resgata esta paisagem cartografada, posta em evidência, também, pelo 

poema “Hino Nacional” de Drummond (2001, p. 39): 

 

Precisamos descobrir o Brasil! 
Escondido atrás das florestas, 
com a água dos rios no meio, 
o Brasil está dormindo, coitado. 
Precisamos colonizar o Brasil. 

O que faremos importando francesas 
muito louras, de pele macia, 
alemãs gordas, russas nostálgicas para 
garçonnettes dos restaurantes noturnos. 
E virão sírias fidelíssimas. 
Não convém desprezar as japonesas. 

Precisamos educar o Brasil. 
Compraremos professores e livros, 
assimilaremos finas culturas, 
abriremos dancings e subvencionaremos as elites. 

Cada brasileiro terá sua casa 
com fogão e aquecedor elétricos, piscina, 
salão para conferências científicas. 
E cuidaremos do Estado Técnico. 

Precisamos louvar o Brasil. 
Não é só um país sem igual. 
Nossas revoluções são bem maiores 
do que quaisquer outras; nossos erros também. 
E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões… 
os Amazonas inenarráveis… os incríveis João-Pessoas… 

Precisamos adorar o Brasil. 
Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão 
no pobre coração já cheio de compromissos… 
se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, 
por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. 

Precisamos, precisamos esquecer o Brasil! 

Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, 

ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. 

O Brasil não nos quer! Está farto de nós! 

Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. 

Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? 

 

Ao analisar o início do poema, vê-se que Drummond foge, fissura este 

pensamento raiz sobre o país (“O Brasil está dormindo coitado”), instaurando um 

modo de subjetivação que intervêm através de um olhar crítico, irônico (“Precisamos 

colonizar o Brasil”), que põe em discussão (“O que faremos importando francesas/ 
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muito louras, de pele macia, / alemãs gordas, russas nostálgicas para/ garçonnettes 

dos restaurantes noturnos”) e que “irrita porque nega nossas certezas ao 

desmascarar o mundo como uma ambiguidade” como afirma Hutcheon (2000). 

No poema, Carlos Drummond fissura, promove uma quebra nesta luta por um 

projeto de identidade nacional – tão almejada pela tradição literária brasileira20 -, 

ressaltando, de forma sutil, a inviabilidade dessa representação (“O Brasil não nos 

quer/ Está farto de nós”). Parece ser, inicialmente, mais um texto ufanista, 

ressaltando a grandeza da pátria, mas vê-se a fina ironia nos versos do poeta que 

mostra um Brasil que não existe.  

Ao longo do poema, Drummond destaca uma cultura altamente influenciada 

pelo o que é estrangeiro, não na perspectiva de que “o que vem de fora é melhor 

daquilo que é produzido aqui”, pois esta seria uma construção ideológica, de lugar 

comum, altamente dogmática. Mas, ironizando o conhecimento do mundo como 

mercadoria num jogo de valores dados na influência da cultura norte-americana, em 

nosso país. 

Esta crítica se apresenta, também, na letra de “Geração Coca-Cola” de 

Russo, a qual se verá, mais adiante, de uma forma mais mordaz, contundente, como 

se “vomitasse” indignação diante de tal fato, distinguindo-se, desta forma, da 

construção mais irônica de Carlos que destila, digamos assim, o seu “veneno” aos 

poucos.  

A ironia atua, nos dois autores em estudo, como um elemento que promove 

novos enunciados em uma língua menor. Conforme escreveu Hutcheon (2000), a 

cena da ironia é social e política, fazendo parte do processo comunicativo. “Ela não 

é um instrumento retórico estático a ser utilizado, mas nasce nas relações entre 

significados, e também entre as pessoas e emissões e, às vezes, entre intenções e 

interpretações”, afirma, ainda, Hutcheon (2000, p.30). 

Carlos Drummond, no poema, estabelece rupturas, cartografa um mapa 

de possibilidades, de subjetividades. Ele desoculariza, olha para fora, dá vez a 

novos olhares, demonstrando que a “experiência do fora é um processo de 

                                                           
20 O romantismo do século XIX tentou desenvolver uma noção de identidade comum a todos 
os brasileiros a partir de um projeto político que não desprezasse os meios culturais para 
sua eficaz propagação: literatura, criação de símbolos e invenção de tradições. In: 
RICUPERO, B. O romantismo e a ideia de nação no Brasil (1830-1870). São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 
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resistência, uma luta da língua menor contra seu modo maior, das tribos contra o 

estado, das minorias contra a maioria.” (LEVY, 2011, p.100).  

O fora - convém ressaltar - é uma noção criada por Maurice Blanchot para 

designar uma prática estética e ética que a literatura desenvolve. Em O Espaço 

Literário, afirma Blanchot (2011, p. 231): “A arte é real na obra. A obra é real no 

mundo, porque aí se realiza, porque ela ajuda a sua realização e só terá sentido no 

mundo onde o homem será por excelência”. Michel Foucault e Gilles Deleuze – 

retomaram essa noção em diversos momentos de suas obras, trazendo sempre 

novas contribuições a este conceito, associadas às artes e à literatura quanto às 

potencialidades criativas do caos nestas. 

Gilles Deleuze (2012, p. 104), a partir desta ideia de Blanchot, concebe o 

conceito de dobra que exprime a invenção de diferentes formas de relação consigo e 

com o mundo ao longo do tempo; a dobra pode ser caracterizada como o ponto de 

inflexão através do qual se constitui um determinado tipo desta relação consigo, o 

modo pelo qual se produz um Dentro do Fora. Assim, aponta o fora como o deserto, 

lugar da errância, do devir, como o espaço sem lugar da intensidade, enfim, como 

superfície conectada ao Fora. 

Este fora, tanto em Carlos Drummond de Andrade quanto em Renato 

Russo – cada qual à sua maneira –, possibilita vários deslocamentos linguísticos, 

culturais, políticos, que são estes lugares de enunciação que parecem cada vez 

mais excluídos por um sistema regulador, que busca a representação do 

real(“Precisamos descobrir o Brasil!/ Escondido atrás das florestas,/ com a água dos 

rios no meio”).  

Deleuze, no livro intitulado Foucault, declara que 

 

O apelo ao fora é um tema constante de Foucault, e significa que 
pensar não é o exercício inato de uma faculdade, mas que deve 
sobrevir ao pensamento. Pensar não depende de uma bela 
interioridade que reuniria o visível e o enunciável, mas faz-se pela 
intrusão de um fora que escava o intervalo e estupra, desmembra o 
interior. (DELEUZE, p. 118, 2012) 

 

O pensar, então, provém sempre do fora. Este pensar é pensamento de 

resistência, é um novo pensar que extrai singularidades. Desta maneira, estes 
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deslocamentos possibilitam o pensamento, a criação (“Nossas revoluções são bem 

maiores,/ do que quaisquer outras”). 

Nas suas criações, os autores pactuam com o fora, agenciando o outro com o 

outro, traçando um corpo desejante com essas linhas inesperadas numa geografia 

que faz surgir o novo. Diz, ainda, Deleuze sobre a perspectiva foucaultiana sobre o 

fora:  

O fora não é um limite fixo, mas uma matéria movediça animada por 
movimentos peristálticos, dobras e dobramentos que constituem um 
dentro: não uma coisa diferente do fora, mas exatamente o dentro do 
fora. (DELEUZE, p. 130, 2012) 

  

Assim, em “Hino Nacional”, de Drummond há um processo de 

desterritorialização, de espalhamento deste rizoma, assim como em “Perfeição”, de 

Renato Russo, criando uma cartografia do desejo que busca romper com uma visão 

romântica, hegemônica, sobre o país. 

A dobra 21  deleuziana contribui para o entendimento da poesia de 

Drummond, ao expressar um mundo possível que não necessariamente 

corresponde ao melhor dos mundos (“Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o 

Brasil”), mas mostra que o mundo é acontecimento, produção contínua do 

absolutamente novo, é fluxo contínuo de vida.  

Indica, além disso, que o estado em que se está não dá para permanecer 

(“Precisamos, precisamos esquecer o Brasil!”). Ou se muda de estado ou passa-se a 

constituir um movimento entrópico em que não há sentido e caminha-se para o 

abismo, para a morte; a morte como extremo. E para fugir a esta morte do homem é 

preciso resistir. É preciso revolucionar pelo pensamento, fissurar essa condição de 

morte porque, como diz Deleuze (2012, p. 165), “no sítio da fissura, a linha faz uma 

espiral, centro de ciclone, onde se pode viver e onde está por excelência a Vida”. 

Continua, ainda, Deleuze: 

 

Aqui estamos, sempre com a mesma incapacidade de transpor a 
linha, de passar para o outro lado... Sempre a mesma escolha, do 
lado do poder, daquilo que ele diz ou faz dizer. E é certo que 
Foucault responde a si próprio que o ponto mais intenso das vidas, 
aquele em que se concentra a energia delas, é onde elas chocam 

                                                           
21 A dobra é a continuidade do avesso e do direito, do verso e reverso da folha, a arte de 
instaurar esta continuidade entre as superfícies. 
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com o poder, se debatem com ele, tentam utilizar as suas forças ou 
escapar às suas armadilhas. (DELEUZE, 2012, p. 127) 

 

Sendo assim, os que trazem, em si, este devir revolucionário anseiam por 

mudanças, não esperam pela macro-revolução. Neste aspecto, aliás, Deleuze 

(2006, p. 196) ressalta que “o objeto transcendente da faculdade de sociabilidade é 

a revolução. É neste sentido que a revolução é a potência social da diferença, o 

paradoxo de uma sociedade, a cólera própria da ideia social. A revolução de modo 

algum passa pelo negativo”.  

Deleuze propõe, nesse sentido, uma filosofia política menor, que teria 

como núcleo conceitual a ideia singular de um devir-revolucionário sem futuro de 

revolução. Isto é, a consideração do acontecimento político por excelência (a 

revolução), não enquanto ideal ou meta a atingir, mas enquanto devir: “uma 

bifurcação, um desvio em relação às leis, um estado instável que abre um novo 

campo de possíveis (…) [e que] pode ser contrariado, reprimido, recuperado, 

atraiçoado, mas que comporta sempre qualquer coisa de insuperável” (DELEUZE, 

2003, p. 216).  

Isto mostra que o devir é este movimento de exterioridade, movimento 

incessante do fora, coletivo, que renova a luta, a esperança. Movimento este não 

para organizar a revolução, mas para a resistência como necessidade de lutar 

contra o biopoder macro e molar, onde se dá o desdobramento do homem e o 

redobramento do indivíduo para uma libertação da sujeição do mundo. 

Deleuze, no vídeo intitulado Abecedário (1988), ainda afirma:  

 

Mesmo que as revoluções tenham fracassado, isso não impediu que 
as pessoas se tornassem revolucionárias. Há situações nas quais a 
única saída é tornar-se revolucionário. Nas situações de tirania e 
opressão, cabe aos homens tornarem-se revolucionários, pois não 
há outra coisa a ser feita.  

 

As revoluções são pensadas e articuladas de maneira transcendente aos 

sujeitos. Ao contrário, o que Deleuze afirma, diz respeito ao tornar-se revolucionário 

como um ato imanente aos homens, aos sujeitos.  
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Desta maneira, as letras - marcadas pelos agenciamentos coletivos22 - de 

Renato Russo não são indiferentes perante a injustiça, pois não suportam esta 

sujeição, e não aceitam a crueldade das relações sociais vigentes no mundo.  

Estes agenciamentos coletivos se engajam numa micropolítica formando 

uma geografia do pensamento que vive em movimento, fazendo surgir o nômade 

que, mesmo sem sair do lugar, foge por todos os lados para não se deixar capturar 

pelo instituído. Segue a letra de Russo: 

 

Nas favelas, no Senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita a Constituição 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
 
No Amazonas, no Araguaia iá, iá, 
Na baixada fluminense 
Mato grosso, Minas Gerais  
No Nordeste tudo em paz 
Na morte eu descanso 
Mas o sangue anda solto 
Manchando os papéis, documentos fiéis 
Ao descanso do patrão 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
 
Terceiro mundo, se for 
Piada no exterior 
Mas o Brasil vai ficar rico 
Vamos faturar um milhão 
Quando vendermos todas as almas 
Dos nossos índios num leilão 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse?23 
 

 

                                                           
22 Afirma Deleuze (1998) que “o agenciamento é uma multiplicidade que comporta muitos 
termos heterogêneos e que estabelece ligações, relações entre eles, através das idades, 
sexos, reinos - de naturezas diferentes. Assim, a única unidade do agenciamento é o co-
funcionamento: é a simbiose, uma simpatia” (p. 84). 
23 LEGIÃO URBANA. “Que país é esse?”. Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá 
[compositores]. In: Que país é este? 1978 - 1987”. Rio de Janeiro: EMI. 1987. Faixa 1. 
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Renato Russo, em “Que país é esse?”, desestratifica a instituição 

sedentária, perfura pelo meio o status quo, metamorfoseia o espaço de morte em 

espaço de devires e afirmação de vida e existência (“Na morte eu descanso/ Mas o 

sangue anda solto/ Manchando os papéis/ Documentos fiéis/ Ao descanso do 

patrão”), extrai os olhos cristalizados, sedimentados pelo sistema (“O Brasil vai ficar 

rico”) que rotula (“terceiro mundo, se for”), encrava no signo pela lógica capitalista. 

Mais uma vez, como em “Perfeição”, faz uso da ironia para diferir, fazer a diferença, 

instaurar o caos.  

A ironia perpassa toda a letra, mas, neste trecho, ela atua de forma 

significativa, sarcástica, ao vislumbrar um melhor futuro ao país (“Vamos faturar um 

milhão”) – o desejo de ser primeiro mundo - quando este comercializar, 

definitivamente, o seu elemento mais original, genuíno (“Quando vendermos todas 

as almas/ dos nossos índios num leilão”). 

Se a passagem fantasmática do gauche é perceptível na letra de Renato - 

juntamente com sua Legião Urbana, no trecho apresentado de “Favelário nacional” - 

de Drummond, comprova-se esta linha rizomática, pois o rizoma é processo, 

conexão, multiplicidade.  

O poeta – da “poesia tal qual uma lâmina” (2008) - insere o “Favelário” 

nas origens da poesia brasileira (a ver a referência à Prosopopéia de Bento 

Teixeira), realizando uma primeira fissura em um texto considerado clássico, um 

marco dentro da tradição literária brasileira.  

Russo, em “Que país é esse?”, desterritorializa, põe lado a lado a favela e 

o Senado, a partir de um elemento: a sujeira. Logicamente, a “sujeira” é o lixo - 

presente na condição de miséria vivida pelos favelados e no conteúdo dos discursos 

políticos e suas ações incompetentes - que Russo aponta em “Que país é esse?” 

(“Na favela, no Senado/ Sujeira pra todo o lado”). 

Diz, também, o poeta Drummond de Andrade (2007, p. 111): 

 

Prosopopéia 

Quem sou eu para te cantar, favela, 
Que cantas em mim e para ninguém 
a noite inteira de sexta-feira  
e a noite inteira de sábado 
E nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? 
Sei apenas do teu mau cheiro: 
Baixou em mim na viração, 
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direto, rápido, telegrama nasal 
anunciando morte... melhor, tua vida. 
Decoro teus nomes. Eles 
Jorram na enxurrada entre detritos 
Da grande chuva de janeiro de 1966 
Em noites e dias e pesadelos consecutivos. 

Sinto, de lembrar, essas feridas descascadas na perna esquerda 
chamadas Portão Vermelho, Tucano, Morro do Nheco, 
Sacopã, Cabritos, Guararapes, Barreira do Vasco, 
Catacumba catacumbal tonitruante no passado, 
e vem logo Urubus e vem logo Esqueleto, 
Tabajaras estronda tambores de guerra, 
Cantagalo e Pavão soberbos na miséria, 
a suculenta Mangueira escorrendo caldo de samba, 
Sacramento... Acorda, Caracol. Atenção, Pretos Forros! 
O mundo pode acabar esta noite, não como nas Escrituras se 
estatui. 

 
Vai desabar, grampiola por grampiola, 
trapizonga por trapizonga, 
tamanco, violão, trempe, carteira profissional, essas drogas todas, 
esses tesouros teus, altas alfaias. 

 
Vai desabar, vai desabar 
o teto de zinco marchetado de estrelas naturais 
e todos, ó ainda inocentes, ó marginais estabelecidos, morrereis 
pela ira de Deus, mal governada. 

 

Padecemos este pânico, mas 
o que se passa no morro é um passar diferente, 
dor própria, código fechado: Não se meta, 
paisano dos baixos da Zona Sul. 
Tua dignidade é teu isolamento por cima da gente. 
Não sei subir teus caminhos de rato, de cobra e baseado, 
tuas perambeiras, templos de Mamalapunam 
em suspensão carioca. 
 
Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 
medo só de te sentir, encravada 
favela, erisipela, mal-do-monte 
na coxa flava do Rio de Janeiro. 
 
Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 
Nem de tua manha nem de teu olhar. 
Medo de que sintas como sou culpado 
e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 
 
Custa ser irmão, 
custa abandonar nossos privilégios 
e traçar a planta 
da justa igualdade. 
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Somos desiguais 
e queremos ser 
sempre desiguais. 
E queremos ser 
bonzinhos benévolos 
comedidamente 
sociologicamente 
mui bem comportados. 
 
Mas, favela, ciao, 
que este nosso papo  
está ficando tão desagradável. 
vês que perdi o tom e a empáfia do começo? 

 

Morte gaivota 

 

O bloco de pedra ameaça 
triturar o presépio de barracos e biroscas. 
Se deslizar, estamos conversados. 
Toda gente lá em cima sabe disso 
E espera o milagre, 
ou, se não houver milagre, o aniquilamento instantâneo, 
enquanto a Geotécnica vai tecendo  o aranhol de defesas. 
Quem vence a partida? A erosão caminha 
Nos pés dos favelados e nas águas. 
Engenheiros calculam. Fotógrafos 
Esperam a catástrofe. Deus medita 
qual o melhor desfecho, senão essa 
eterna expectativa de desfecho 
 
O morro vem abaixo esta semana 
De dilúvio 
ou será salvo por Oxosse? 
Diáfana, a mote paira no esplendor do sol no zinco. 
Mote, companheira. Morte, 
colar  no pescoço da vida. 
Morte com paisagem marítima, 
Gaivota, 
Estrela, 
talagada  na manhã de frio 
entre porcos, galinhas e cabritos. 
Tão presente, tão íntima que ninguém repara 
no seu hálito. 
Um dia, possivelmente madrugada de trovões, 
virá tudo de roldão 
sobre nossa ultra, semi ou nada civilizadas cabeças 
espectadoras 
e as classes se unirão entre os escombros. 
 
Urbaniza-se? Remove-se? 
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São 200, são 300 
as favelas cariocas? 
tempo gasto em contá-las 
é tempo de outras surgirem. 
800 mil favelados 
ou já passa de um milhão? 
Enquanto se contam, ama-se 
em barraco e a céu aberto,  
novos seres se encomendam  
ou nascem à revelia. 
Os que mudam, os que somem,  
os que são mortos a tiro 
são logo substituidos. 
Onde haja terreno vago 
onde ainda não se ergueu 
um caixotão de cimento 
esguio ( mas vai-se erguer) 
surgem trapos e tarecos, 
sobre fumaça de lenha 
em jantar improvisado. 
 
Urbaniza-se? Remove-se? 
Extingue-se a pau e fogo? 
Que fazer com tanta gente 
brotando do chão, formigas 
de formigueiro infinito? 
Ensinar-lhes paciência, 
conformidade, renúncia? 
Cadastrá-los e fichá-los 
para fins eleitorais? 
Prometer-lhes a sonhada, 
mirífica, róseo-futura 
distribuição (oh) de renda? 
Deixar tudo como está 
para ver como é que fica? 
Em seminários, simpósios, 
comissões, congressos, cúpulas 
de alta vaniloqüência 
elaborar a perfeita 
e divina solucão? 
 
Um som de samba interrompe 
tão sérias cogitações, 
e a cada favela extinta 
ou em vila transformada,  
com direito a pagamento 
de Comlurb, ISS, Renda, 
outra aparece, larvar, 
rastejante, desafiante, 
de gente que nem a gente, 
desejante, suspirante, 
ofegante, lancinante. 
O mandamento da vida  
explode em riso e ferida. 
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Já o poema traz o fluxo de vida à favela (“cantas para mim...”) – simbolizada 

como um lugar de sujeição, submissão, morte. Ao fissurar, Drummond cria o espaço 

da crítica, instaura a crise (“Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver/ Nem de 

tua manha nem de teu olhar./ Medo de que sintas como sou culpado/ e culpados 

somos de pouca ou nenhuma irmandade”), desterritorializa um lugar fechado, abre o 

território preso a um significante despótico24. 

Drummond, desta forma, também resiste ao Rosto25, pois denuncia, fissura 

esta grande máquina abstrata de rostidade que é capaz de transformar em culpados 

aqueles que na verdade são suas vítimas (“e todos, ó ainda inocentes, ó marginais 

estabelecidos, morrereis/ pela ira de Deus, mal governada”).  

O conceito de Rosto quer se referir também ao que ele denomina de processo 

de subjetivação. Trata-se de um gigantesco projeto que constrói signos, códigos, 

territórios e que depois se encarrega de transferi-los e gravá-los nos homens, de 

modo que aos poucos cada homem vai ganhando um Rosto (“Tenho medo. Medo de 

ti, sem te conhecer,/ medo só de te sentir, encravada/ favela, erisipela, mal-do-

monte”). 

Assim, se não formos capazes de construir um modo de existência próprio, a 

cultura sempre se encarregará de nos identificar com uma forma pronta, como neste 

caso, em que a favela sempre é apresentada como um lugar sujo, violento, espaço 

de morte, totalmente desprovido de atenção de grande parte da sociedade. 

A favela que o poeta canta é a que resiste à rostificação, que, contraria as 

expectativas (“Quem sou eu para te cantar, favela,/ que cantas em mim e para 

ninguém a noite inteira de sexta/ e a noite inteira de sábado/ e nos desconheces, 

como igualmente não te conhecemos?”), ao ser vista com outros olhos pelo poeta - 

apesar de todo o descaso público - (“Padecemos este pânico, mas/ o que se passa 

no morro é um passar diferente,/ dor própria, código fechado”), que é personificada 

em sua poesia e, consequentemente, inserida na tão seletiva tradição literária 

brasileira. 

                                                           
24 O significante despótico fixa o significado e fornece novamente o significante (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 80). 
25 O rosto não é um invólucro exterior àquele que fala, que pensa ou que sente. Os rostos 
nascem de uma máquina abstrata de rostidade, que irá produzi-los ao mesmo tempo que 
der ao significante seu muro branco, à subjetividade seu buraco negro. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2012, p. 30). 
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Certamente, o poeta mineiro não escreve evidentemente à glória dos 

poderosos, mas sim aos desvalidos, aos desamparados, às favelas e seus 

habitantes. Guattari afirma, em Caosmose, que 

O mundo só se constitui com a condição de ser habitado por um 
ponto umbilical de desconstrução, de destotalização e de 
desterritorialização, a partir do qual se encarna uma posicionalidade 
subjetiva. (2012, p. 94) 

 

Como em “Perfeição” e em “Que país é esse?” (Composições de Russo), 

o poema “Favelário Nacional” traz uma radiografia da favela brasileira em meio à 

falácia política dos discursos vazios e à ineficácia social. Drummond perfura os 

lugares comuns, rompe as fronteiras, para desvelar verdades que fogem do 

instituído, do estabelecido (“Ensinar-lhes paciência,/ conformidade, renúncia?/ 

Cadastrá-los e fichá-los/ Para fins eleitorais?”). 

O poeta, então, evidencia a estratégia criada, através da ironia,em 

produzir as desterritorializações necessárias para romper com os comportamentos 

rostificados (“Que fazer com tanta gente/ brotando do chão, formigas/ de formigueiro 

infinito?”). 

Desta forma, cartografa-se um mapa singular, pois Drummond instaura a 

falência deste modelo narrativo ufanista, nacionalista, fissura esta proposta de 

identidade nacional, como Renato Russo rompe com o cancioneiro romântico 

nacional - máquina narrativa a serviço do poder, da rostificação (“E queremos ser/ 

bonzinhos, benévolos/ comedidamente/ sociologicamente/ mui bem comportados”). 

Convém ressaltar que a máquina abstrata de rostidade é fabricante dos 

códigos (os significantes), e das subjetivações (a formatação da consciência): “essa 

máquina é denominada máquina de rostidade porque é produção social do rosto, 

porque opera uma rostificação de todo corpo, de suas imediações e de seus objetos, 

uma paisagificação de todos os mundos e meios”. (DELEUZE & GUATTARI, 2012, 

p. 49). 

Este é o panorama vivenciado pelo poeta e que se configura na afirmação 

de Guattari & Rolnik (1987) que afirmam que o “querer ser poeta ou fazer poesia já 

é, de certo modo, participar de uma minoria”, pôr-se à margem. 
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O elemento que está à margem, entretanto, não garante uma verdade. Há 

uma obscenidade (aquilo que está por trás) que constrói um simulacro26 da verdade. 

É preciso, na realidade, sair desta dominação de verdade que é tudo menos ela. A 

partir deste cenário instaurado, o diferente é aquele que vai fissurar a ordem, a lei. 

Nesta dimensão, Renato Russo estabelece, em sua poética, este lugar de 

crise, do esvaziamento da fala, crise do simbólico, do pai, da lei. Na letra de 

“Fátima”, composta por Renato e gravada pelo Capital Inicial - outra banda de 

Brasília e expoente do rock nacional –, evidencia-se este processo: 

 

Vocês esperam uma intervenção divina 
Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês 
Vocês se perdem no meio de tanto medo 
De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender 
E vocês armam seus esquemas ilusórios 
Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez 
Mas acontece que tudo tem começo 
Se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês 
 
E as ameaças de ataque nuclear 
Bombas de neutrons não foi Deus quem fez 
Alguém, alguém um dia vai se vingar 
Vocês são vermes, pensam que são reis 
Não quero ser como vocês 
Eu não preciso mais 
Eu já sei o que eu tenho que saber 
E agora tanto faz 
 
Três crianças sem dinheiro e sem moral 
Não ouviram a voz suave que era uma lágrima 
E se esqueceram de avisar pra todo mundo 
Ela talvez tivesse um nome e era: Fátima 
E de repente o vinho virou água 
E a ferida não cicatrizou 
E o limpo se sujou 
E no terceiro dia ninguém ressuscitou27 

 
 

Há, por parte de Renato, nesta letra, uma desconstrução de um discurso 

religioso - validado por uma instituição – que é sedimentado. O poeta perfura este 

discurso, criando uma insurgência contra o discurso do mesmo, neste caso o 

discurso bíblico, trazendo seu reverso (“E de repente o vinho virou água/ E a ferida 

                                                           
26 “O simulacro inclui em si o ponto de vista diferencial; o observador faz parte do próprio 
simulacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de vista” (DELEUZE, 1998, p. 
264). 
27 CAPITAL INICIAL. “Fátima”. Renato Russo e Flávio Lemos [compositores]. In: “MTV 
Especial: Aborto Elétrico”. Rio de Janeiro: Sony BMG. 2005. Faixa 3. 
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não cicatrizou/ E o limpo se sujou/ E no terceiro dia, ninguém ressuscitou”), provoca 

deslocamentos, novos agenciamentos neste corpo institucionalizado, não 

importando mais localizar o espaço da verdade (“Eu já sei o que eu tenho que saber/ 

e agora tanto faz”). 

A letra critica uma sociedade hipócrita, dissimulada (“Vocês se perdem no 

meio de tanto medo/ de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender”), que 

justifica as suas ações, escondida sob a alegação de uma lei divina, superior, 

dogmática, que conduza raça humana mesmo para a morte (“E as ameaças de 

ataque nuclear/ Bomba de nêutrons não foi Deus quem fez”).  

Renato Russo cria uma insurgência- esta fratura no seu olhar, estes 

“golpes” transversais- que provoca deslocamentos (“Três crianças sem dinheiro e 

sem moral / Não ouviram a voz suave que era uma lágrima”) e agenciamentos neste 

discurso religioso. Estabelece, assim, uma resistência, uma negação àquilo que quer 

nos prender por meio destas instituições e suas afirmações. 

Estamos em face de um discurso - na letra de “Fátima” - que não fala a 

língua do poder, pois Deus é um dispositivo de poder28. Entretanto, “os discursos 

estão postos à mesa para serem desconstruídos, para se exercer uma nova palavra, 

uma nova voz” (FOUCAULT, 2011).  

Foucault (2011) identifica nas instituições religiosas e judiciárias, as mais 

claras maneiras do discurso ser construído e formatado a regras rígidas e de fortes 

procedimentos de controle29 . Vale ressaltar, mais uma vez, que onde há poder 

excludente também há resistência.  

O gauche traz em si o revolucionário, o retorcido, o inapto para este 

mundo tão desigual. Por ser esquerdo exprime a sua inquietação frente às 

                                                           
28 A questão está sendo tratada do ponto de vista institucional. A religião enquanto poder. 
Para Agamben, a palavra “dispositivo” deriva do latim dispositio, diretamente ligada a uma 
espécie de gestão teológica. Ou seja, Deus administra e governa o mundo das criaturas. 
Deus dispõe dos seres ao seu bel prazer, independentemente dos seus fundamentos e de 
suas relações com o meio (AGAMBEN, 2007). 
29  Nesse sentido, existem vários tipos de procedimentos de controle do discurso 
identificados por Foucault (2011). Existem procedimentos como o do "comentador" que é 
muito comum em instituições religiosas, ou seja, os textos religiosos só recebem 
comentários que justifiquem e confirmem os sentidos previamente determinados. É a ideia 
de verdade essencial que permeia todo o discurso religioso.  O que se apresenta, 
comumente, numa instituição religiosa, é uma verdade essencial que se articula com uma 
série de procedimentos e regras discursivas que sustentam as práticas assumidas por 
aquele grupo religioso. 
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mudanças.  Em “Eu era um lobisomem juvenil”, do álbum As Quatro Estações 

(1989), vê-se, pois, como o deslocado, tem a percepção do contorno, da margem: 

 

Luz e sentido e palavra, palavra 
É que o coração não pensa 
 
Ontem faltou água 
Anteontem faltou luz 
Teve torcida gritando 
Quando a luz voltou 
Não falo como você fala 
Mas vejo bem 
O que você me diz... 
 
Se o mundo é mesmo 
Parecido com o que vejo 
Prefiro acreditar 
No mundo do meu jeito 
 
E você estava 
Esperando voar 
Mas como chegar 
Até as nuvens 
Com os pés no chão? 
 
O que sinto muitas vezes 
Faz sentido e outras vezes 
Não descubro um motivo 
Que me explique porque é 
Que não consigo ver sentido 
No que sinto, que procuro 
O que desejo e o que faz parte 
Do meu mundo... 
 
O arco-íris tem sete cores 
E fui juiz supremo 
Vai, vem embora, volta 
Todos têm, todos têm 
Suas próprias razões... 
 
Qual foi a semente 
Que você plantou? 
Tudo acontece ao mesmo tempo 
Nem eu mesmo sei direito 
O que está acontecendo 
E daí, de hoje em diante 
Todo dia vai ser 
O dia mais importante... 
 
Se você quiser alguém 
Prá ser só seu 
É só não se esquecer 
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Eu estarei aqui... 
 
Não digo nada 
Espero o vendaval passar 
Por enquanto eu não sei 
O que você me falou 
Me fez rir e pensar 
Porque estou tão preocupado 
Por estar 
Tão preocupado assim... 
 
Mesmo se eu cantasse 
Todas as canções 
Todas as canções 
Todas as canções do mundo 
Sou bicho do mato... 
 
Mas se você quiser alguém 
Prá ser só seu 
É só não se esquecer 
Eu estarei aqui... 
 
Ou então não terás jamais 
A chave do meu coração...30 

 
 

Deleuze afirma no vídeo “Abecedário” (1988) que o gauche é “o devir 

revolucionário e, estes indivíduos não são pessoas que desmoronam, aliás, nunca 

desmoronam”. Este gauche legionário traz o olhar de quem fica à margem das 

normas e leis da sociedade, para denunciar a aceitação da violência e da 

desigualdade. A sua realidade é o próprio devir revolucionário. 

Não há neste o desejo pela inclusão, pois despreza o Estado que o regula 

(“Se o mundo é mesmo/ Parecido com o que vejo/ Prefiro acreditar/ No mundo do 

meu jeito”). Esta consciência de sua condição individual e social o caracteriza como 

marginal; o que está à margem e de lá observa tudo.  

A ironia, presente neste indivíduo, dá o start para a “revolução 

contemporânea da incerteza”31 que atua contra a dominação imposta pelos sistemas 

contemporâneos, pelas tecnologias (“Não descubro um motivo/ Que me explique 

porque é/ Que não consigo ver sentido/ No que sinto, que procuro”). 

                                                           
30  LEGIÃO URBANA. “Eu era um lobisomem juvenil”. Renato Russo e Marcelo Bonfá 
[compositores]. In: “As Quatro estações”. Rio de Janeiro: EMI. 1989. Faixa 5. 
31 A revolução da incerteza é produto do capitalismo em sua fase "flexível". Neste contexto a 
"economia da permanência" cede lugar a chamada "economia da transitoriedade": tudo 
passa; a obsolescência é planejada; os pontos de referência desaparecem; os fluxos (de 
pessoas, imagens, informações, equipamentos...) são intensificados. (BAUDRILLARD, 
1995) 
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Assim, vale destacar, também, a letra de “Geração Coca-Cola”, do álbum 

Legião Urbana (1985), que é uma crítica à lógica capitalista que impõe seus signos, 

cria rótulos, grifes, marcas que coisificam o homem: 

 

Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos U.S.A., de 9 às 6 

Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês 

Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 

Depois de 20 anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 

Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de 20 anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 

Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola32 

 

                                                           
32 LEGIÃO URBANA. “Geração Coca-Cola”. Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-
Lobos [compositores]. In: “Legião Urbana”. Rio de Janeiro: EMI. 1985. Faixa 6. 
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A letra ironiza a representação que a sociedade da época tinha da 

juventude, pois essa imagem construída sobre ela não lhe é condizente. Imagem 

esta que considera o jovem inserido numa sociedade contemporânea como 

manipulado, passivo, submetido a uma cultura exportada que é aceita sem nenhuma 

crítica (“Quando nascemos fomos programados/ A receber o que vocês/Nos 

empurraram com os enlatados/Dos U.S.A., de nove as seis”).  

Além disso, Renato - de forma muito parecida, porém um tanto visceral, 

instintiva, com a criação de Drummond Eu, Etiqueta -, resiste, torna-se margem 

através desta singularidade selvagem, se insurge contra esta representação, esta 

produção de rostidade, que a sociedade, que o sistema impõe (“Desde pequenos 

nós comemos lixo/ Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês”).  

Também, provoca os mecanismos pelos quais a sociedade funciona a 

emergirem (“Depois de vinte anos na escola/ Não é difícil aprender/Todas as 

manhas do seu jogo sujo”) provocando deslocamentos, criando fluxo de vida, 

produzindo subjetividades e, estabelecendo linhas de fuga, por meio destes mesmos 

mecanismos que vão subverter a ordem (“Suas crianças derrubando reis/ Fazer 

comédia no cinema com as suas leis”). 

Já em “Eu, Etiqueta”, Drummond, estabelece, sua máquina de expressão 

(“Em minha calça está grudado um nome/ Que não é meu de batismo ou de cartório/ 

Um nome...estranho”), pondo em funcionamento a matéria viva do agenciamento 

social do desejo impactando, por meio de sua poética, o lugar da singularização, 

instaurando - por meio de sua poética - uma linha de fuga dentro de um discurso 

massificador, que padroniza, pois não se conhece mais o outro por suas “escolhas” 

sociológicas, filosóficas, mas mercadológicas. E uma pergunta se evidencia ao longo 

da leitura do poema: “onde está o ser pensante, o fluxo de criação, de 

subjetividade?”. Segue o poema de Andrade (2007, p. 91):  

 

Em minha calça está grudado um nome  
Que não é meu de batismo ou de cartório  
Um nome... estranho.  
Meu blusão traz lembrete de bebida  
Que jamais pus na boca, nessa vida,  
Em minha camiseta, a marca de cigarro  
Que não fumo, até hoje não fumei.  
Minhas meias falam de produtos  
Que nunca experimentei  
Mas são comunicados a meus pés.  
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Meu tênis é proclama colorido  
De alguma coisa não provada  
Por este provador de longa idade.  
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,  
Minha gravata e cinto e escova e pente,  
Meu copo, minha xícara,  
Minha toalha de banho e sabonete,  
Meu isso, meu aquilo.  
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,  
São mensagens,  
Letras falantes,  
Gritos visuais,  
Ordens de uso, abuso, reincidências.  
Costume, hábito, permência,  
Indispensabilidade,  
E fazem de mim homem-anúncio itinerante,  
Escravo da matéria anunciada.  
Estou, estou na moda.  
É duro andar na moda, ainda que a moda  
Seja negar minha identidade,  
Trocá-la por mil, açambarcando  
Todas as marcas registradas,  
Todos os logotipos do mercado.  
Com que inocência demito-me de ser  
Eu que antes era e me sabia  
Tão diverso de outros, tão mim mesmo,  
Ser pensante sentinte e solitário  
Com outros seres diversos e conscientes  
De sua humana, invencível condição.  
Agora sou anúncio  
Ora vulgar ora bizarro.  
Em língua nacional ou em qualquer língua  
(Qualquer principalmente.)  
E nisto me comparo, tiro glória  
De minha anulação.  
Não sou - vê lá - anúncio contratado.  
Eu é que mimosamente pago  
Para anunciar, para vender  
Em bares festas praias pérgulas piscinas,  
E bem à vista exibo esta etiqueta  
Global no corpo que desiste  
De ser veste e sandália de uma essência  
Tão viva, independente,  
Que moda ou suborno algum a compromete.  
Onde terei jogado fora  
Meu gosto e capacidade de escolher,  
Minhas idiossincrasias tão pessoais,  
Tão minhas que no rosto se espelhavam  
E cada gesto, cada olhar  
Cada vinco da roupa  
Sou gravado de forma universal,  
Saio da estamparia, não de casa,  
Da vitrine me tiram, recolocam,  
Objeto pulsante mas objeto  
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Que se oferece como signo dos outros  
Objetos estáticos, tarifados.  
Por me ostentar assim, tão orgulhoso  
De ser não eu, mas artigo industrial,  
Peço que meu nome retifiquem.  
Já não me convém o título de homem.  
Meu nome novo é Coisa.  
Eu sou a Coisa, coisamente. 

 
 

O poema desmonta os lugares de controle da subjetivação, promovida 

por esta máquina de produção (“Meu tênis é proclama colorido/ De alguma coisa 

não provada/ Por este provador de longa idade”). 

A identidade é fabricada mediante a exibição de mercadorias, em que os 

meios de produção levam as pessoas a perderem a sua capacidade de escolha, 

além de tomar o poder da subjetividade, as tornando meras divulgadoras de marcas 

(“E fazem de mim homem-anúncio itinerante/ Escravo da matéria anunciada”).  

Marcas estas que são consumidas como símbolos de status, servindo 

para “ensignar”, demarcar relações sociais, propaladas através de uma cultura de 

consumo que reflete uma recriação da identidade por meio da moda, ainda que esta 

– de acordo com o poema – a negue. 

Desta forma, a máquina social codifica os fluxos do desejo segundo “um 

sistema global do desejo e do destino que organiza as produções de produção, as 

produções de registro, as produções de consumo”, como bem afirmam Deleuze & 

Guattari (2011, p. 188), produzindo representações que reprimem a atitude nômade 

e as várias significações que podem ser produzidas por essa máquina desejante que 

se define, precisamente, pelo poder de conexão ao infinito que esta tem, em todos 

os sentidos e em todas as direções. E o próprio Deleuze (2011) afirma que somos 

um inconsciente produtivo que não pára e, portanto, somos resultado dessa 

sociedade desenfreada que é reprimida quando o desejo de produção é reprimido. 

Drummond, através da ironia, instaura uma possibilidade de vazar, de 

fissurar o comando desta máquina social, desenvolvendo um processo de 

singularização – ao reconhecer-se manipulado, preso a um território, decalcado - 

frente a um poder avassalador que aniquila as singularidades ao enquadrar todos 

em um modelo (“tão diverso de outros, tão mim mesmo/ Ser pensante, sentinte e 

solitário/ Com outros seres diversos e conscientes/ De sua humana, invencível 

condição”).  
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O poeta, então, traz à tona o corpo atravessado por uma produção do 

sujeito embasada tanto pelo consumo de itens que lhe outorgam uma pretensa 

identidade, quanto pela manutenção de hábitos associados a um tipo social 

específico. O indivíduo torna-se vitrine de produtos a serviço de uma sociedade 

consumista. A moda, então, funciona como aparelho de controle do Estado, dentro 

de uma sociedade de consumo que é uma sociedade de controle, como afirma 

Deleuze (2010, p. 220), que vem substituir as sociedades disciplinares, nas quais o 

poder - ao mesmo tempo – padroniza, isola, massifica, obstruindo todo o fluxo de 

subjetividade. 

Desta forma, se faz necessário libertar o desejo, da representação, pois é 

ele quem produz o sujeito. Porém, só se pode fazê-lo se houver compreensão deque 

a verdadeira natureza do inconsciente é maquínica, produtiva, não representativa e 

nem significativa.  

É perceptível que Drummond atenta, de maneira irônica, para o fato de 

que, prevalece no poema, uma consciência, por parte do indivíduo, da sujeição de 

sua subjetividade (“Por me ostentar assim, tão orgulhoso/ De não ser eu, mas artigo 

industrial/ Peço que meu nome retifiquem/ Já não me convém o título de homem”) 

por este processo capitalista que o desmobiliza, o subjuga. Entretanto, o 

reconhecimento de um devir-outro, este intermezzo, suscita uma evasão, um 

escapar das limitações impostas por este mundo (“Onde terei jogado fora/ Meu 

gosto e capacidade de escolher”). 

Segundo Deleuze & Guattari, 

 

É a literatura que se encontra carregada positivamente desse papel e 
dessa função de iniciação coletiva e mesmo revolucionária: a 
literatura é que produz uma solidariedade ativa apesar do ceticismo; 
e se o escritor está à margem ou à distância da sua frágil 
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; GUATTARI, 
2002, p. 27). 

 

Drummond, desta forma, faz uso da literatura, de sua poesia, como 

instrumento de combate contra estas formas hegemônicas, sedimentadas, rígidas. O 

poeta se torna a “máquina de guerra” que fissura, rompe, rasga pelo meio, abre o 

território para fluir a vida em meio a este espaço de morte. Caminha, o poeta, 
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através de sua literatura, em busca de linhas de fuga, cartografando novas 

possibilidades, minando uma macropolítica33 estabelecida. 

Sobre o sentido da fuga, Gilles Deleuze afirma que:  

 

Fugir não é renunciar às ações; nada mais ativo que uma fuga. É o 
contrário do imaginário. É também fazer fugir, não necessariamente 
os outros, mas fazer alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar. 
(DELEUZE, 1998, p. 49) 

 

Nas palavras do jornalista e crítico de música Arthur Dapieve (1996), 

Renato Russo “era o paradoxal porta-voz desses eremitas compulsórios, o santo 

que quebrava o voto de silêncio. Dizia o que não devia nunca ser dito por ninguém, 

ou, por outra, dizia aquilo que não poderíamos ou não conseguiríamos dizer”.34 

A partir destas considerações, vê-se que Drummond cria uma 

singularidade de resistência quando, por exemplo, em “Eu, Etiqueta” fratura o 

discurso dominante ressaltando - através da ironia - a permanência, a submissão 

das pessoas a uma cultura de morte, e se estabelecendo como um ponto de 

resistência que tenta escapar deste discurso, modificar esta relação. Renato Russo, 

entretanto, em “Geração Coca-Cola”, não só resiste a este discurso como 

permanece fora, não se integra, agitando uma espécie de singularidade selvagem 

que se manifesta, torna-se latente. Eis o que afirma Deleuze: 

 

Singularidades, há-as de todo o gênero, sempre vindas do fora: 
singularidades de poder, integradas nas relações de forças; 
singularidades de resistência, que preparam as mutações; e até 
singularidades selvagens, que permanecem suspensas no fora, sem 
entrarem em relações nem se deixarem integrar. (DELEUZE, 2012, 
p. 159) 

 

O gauche – drummondiano ou o russoniano - então, “esquece” que esta 

sociedade “foi sempre assim” – tendo um Estado fortemente centralizado com seus 

                                                           
33 Macro é a política do plano gerado pela linha dos territórios, isto é, aquela que configura o 
mapa, onde se esboça um encontro de territórios, “imagem da paisagem reconhecível a 
priori”, já que esse cobre apenas a esfera do visível, é essa linha que recorta os sujeitos, 
caracterizados por oposições binárias: burguês-proletário, branco-preto, jovem-velho, 
homem-mulher, etc.. Em suma, o mapa desenha sujeitos, objetos, unidades de tempo 
(ROLNIK, 2011, p. 60). 
34 DAPIEVE, Arthur. “Z ou Força Sempre”. O Globo. 19/10/1996, p. 21. 
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fascismos e opressões - e não se resigna, não cessa de ousar o novo inesperado e 

insuspeito que todo devir revolucionário traz consigo. 
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2 DA FAZENDA DO PONTAL AO PLANALTO CENTRAL: CARTOGRAFIA DE 

NOVAS POSSIBILIDADES 

 

O termo “legião” refere-se a ajuntamento, à reunião, a uma rede de 

pessoas que estão espalhadas com objetivo de disseminar uma causa específica. 

Desta forma, vale ressaltar - dentre as definições acima – o termo “rede” que se 

evidencia no conceito de rizoma, proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997). 

Rede é rizoma e rizoma é rede que se espraia, que se estende. 

Assim, ao falar da Legião Urbana estabelece-se uma rede de 

multiplicidades, pois há de se levar em conta que, após ter se auto exilado na cena 

musical como o Trovador Solitário, o pensamento inicial de Renato Russo - 

juntamente com Marcelo Bonfá - era implementar um projeto em que eles 

convidariam músicos – dos mais diversos segmentos musicais – para experiências 

diversas, para outras possibilidades. É nisto, portanto, em que se fundamenta esta 

concepção rizomática da banda. 

Para Deleuze, o rizoma é inter-relação entre os conceitos, pode 

compreender linhas de segmentaridade, territorializações.  O rizoma é o mapa do 

lugar. Ele tem entradas múltiplas, o que permite também a sua expansão. O rizoma 

é o modelo de realização dos acontecimentos, que tem espaços e tempos livres, 

onde os acontecimentos são potencialidades desenvolvidas das relações entre os 

elementos do princípio característico das multiplicidades. Diz Deleuze: 

 
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
constantemente. Ele pode ser rasgado, revestido, adaptar-se a 
montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, 
um grupo, uma formação social. Pode desenhá-lo numa parede, 
concebê-lo como obra de arte, construí-lo como uma ação política ou 
como uma meditação. Uma das características mais importantes do 
rizoma talvez seja a de ter múltiplas entradas. (DELEUZE, 2010, 
p.22) 

 

"A gente tá aqui no palco, mas a verdadeira Legião Urbana são vocês", 

disse Renato Russo, num dos vários momentos em que se comunicou com o 

público, em um dos shows que a Legião Urbana fez, em 1994, no Rio de Janeiro, 

para um público que ultrapassava 10 mil pessoas por noite, aqueles que seriam 
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reconhecidos como alguns dos melhores shows de sua carreira – shows que foram 

registrados no álbum duplo Como é que se diz eu te amo.  

Esta afirmação feita, por ele, define o caráter rizomático presente no 

nome da banda, conferindo esta multiplicidade a esta ‘legião’ que está espalhada 

nos quatro cantos do país, como fluxo constante, como um entrelaçamento coletivo, 

em um contínuo movimento de resistência, enquanto preparação para mutações, 

como também explica o lema da Legião Urbana, presente em alguns dos seus 

álbuns nos encartes ou nas próprias capas: Urbana Legio Omnia Vincit que significa 

“A Legião Urbana vence tudo”.  

Félix Guattari (2012, p. 149) diz que “o ser humano contemporâneo é 

fundamentalmente desterritorializado”. Assim é a obra poética de Renato Russo – 

registrada, principalmente, nos álbuns da Legião Urbana – que traz a perspectiva de 

uma terra que a todo o momento incita à migração, a um movimento intensivo, que 

faz da geografia conceitual uma aventura errante, nômade, haja vista a letra de 

“Faroeste Caboclo”, presente no álbum Que país é este – 1978/1987. 

Convém ressaltar que a Legião Urbana, em seu início, rompeu a fronteira, 

ao sair dos festivais de Brasília, da cena cultural do Distrito Federal, para se 

estabelecer no eixo Rio-São Paulo, em outro território, e alcançar um destaque 

nacional. Nesse sentido, a territorialização impregna-se do desejo do sucesso, 

remetendo a uma situação de privilégio, o que traz linhas de segmentaridade e 

concepções valorativas, dogmáticas.  

Entretanto, esta atitude nada mais era do que uma territorialização: cravar 

seu espaço na indústria fonográfica para “fazer sucesso, ganhar uma bolada de 

dinheiro e voltar para Brasília, ter nossas mansões, nosso superestúdio” - palavras 

do próprio Russo35 que tempos depois diria – já mudando a perspectiva - que “o que 

a gente precisa é decência, sabedoria, comida e trabalho para as pessoas. Dane-se 

o resto, é só um disquinho de rock”. Nessas cartografias mostram-se as 

contradições entre arte e mercado inseridas no poder capitalista. 

Segundo Dapieve (2006), a Legião, na pessoa de Renato, não concedia – 

já por este tempo -, por exemplo, entrevistas nem para a revista Veja nem para o 

jornal Folha de São Paulo, como participou poucas vezes de programas televisivos. 

Porém, apesar de tentar manter-se longe das tentações mercadológicas, Russo 

                                                           
35 Trechos extraídos do livro “Conversações com Renato Russo” (p. 127; p. 269, 1996) 
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convoca os fãs legionários a ajudá-lo, comprando o novo disco “V” em uma das 

faixas do álbum Acústico MTV (1992). Neste caso, ele lança mão do rizoma como 

aliança ou conjunção. 

Ao contrário, sobre o território, dizem Guattari e Rolnik: 

 

O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre 
si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais 
vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 
comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 
sociais, culturais, estéticos, cognitivos (GUATTARI; ROLNIK, 1986, 
p. 323) 

 

Além disso, “Faroeste Caboclo”, mais especificamente, traz o 

reconhecimento de um devir revolucionário – já discutido anteriormente - presente 

no indivíduo que vive uma condição de se pôr à margem - como possível forma de 

ação libertária no presente - para evidenciar os contornos, as bordas, 

desterritorializando tanto o centro quanto a margem. 

Félix Guattari afirma que “a desterritorialização é o movimento pelo qual 

se abandona o território, é a operação da linha de fuga e a reterritorialização é o 

movimento de construção do território” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 224). 

Eis a letra de “Faroeste Caboclo” que mostra esse processo de 

desterritorialização descrito por Guattari e Rolnik (1986): 

 

Não tinha medo o tal João de Santo Cristo 
Era o que todos diziam quando ele se perdeu 
Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda 
Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu 

Quando criança só pensava em ser bandido 
Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu 
Era o terror da cercania onde morava 
E na escola até o professor com ele aprendeu 

Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro 
Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar 
Sentia mesmo que era mesmo diferente 
Sentia que aquilo ali não era o seu lugar 

Ele queria sair para ver o mar 
E as coisas que ele via na televisão 
Juntou dinheiro para poder viajar 
De escolha própria, escolheu a solidão 

Comia todas as menininhas da cidade 
De tanto brincar de médico, aos doze era professor 
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Aos quinze, foi mandado pro reformatório 
Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror 

Não entendia como a vida funcionava 
Discriminação por causa da sua classe e sua cor 
Ficou cansado de tentar achar resposta 
E comprou uma passagem, foi direto a Salvador 

E lá chegando foi tomar um cafezinho 
E encontrou um boiadeiro com quem foi falar 
E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem 
Mas João foi lhe salvar 

Dizia ele: "Estou indo pra Brasília 
Neste país lugar melhor não há 
Tô precisando visitar a minha filha 
Eu fico aqui e você vai no meu lugar" 

E João aceitou sua proposta 
E num ônibus entrou no Planalto Central 
Ele ficou bestificado com a cidade 
Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal 

"Meu Deus, mas que cidade linda, 
No Ano-Novo eu começo a trabalhar" 
Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro 
Ganhava cem mil por mês em Taguatinga 

Na sexta-feira ia pra zona da cidade 
Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador 
E conhecia muita gente interessante 
Até um neto bastardo do seu bisavô 

Um peruano que vivia na Bolívia 
E muitas coisas trazia de lá 
Seu nome era Pablo e ele dizia 
Que um negócio ele ia começar 

E Santo Cristo até a morte trabalhava 
Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar 
E ouvia às sete horas o noticiário 
Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar 

Mas ele não queria mais conversa 
E decidiu que, como Pablo, ele ia se virar 
Elaborou mais uma vez seu plano santo 
E sem ser crucificado, a plantação foi começar 

Logo logo os maluco da cidade souberam da novidade 
"Tem bagulho bom ai!" 
E João de Santo Cristo ficou rico 
E acabou com todos os traficantes dali 

Fez amigos, frequentava a Asa Norte 
E ia pra festa de rock, pra se libertar 
Mas de repente 
Sob uma má influência dos boyzinho da cidade 
Começou a roubar 

Já no primeiro roubo ele dançou 
E pro inferno ele foi pela primeira vez 
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Violência e estupro do seu corpo 
"Vocês vão ver, eu vou pegar vocês" 

Agora o Santo Cristo era bandido 
Destemido e temido no Distrito Federal 
Não tinha nenhum medo de polícia 
Capitão ou traficante, playboy ou general 

Foi quando conheceu uma menina 
E de todos os seus pecados ele se arrependeu 
Maria Lúcia era uma menina linda 
E o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu 

Ele dizia que queria se casar 
E carpinteiro ele voltou a ser 
"Maria Lúcia pra sempre vou te amar 
E um filho com você eu quero ter" 

O tempo passa e um dia vem na porta 
Um senhor de alta classe com dinheiro na mão 
E ele faz uma proposta indecorosa 
E diz que espera uma resposta, uma resposta do João 

"Não boto bomba em banca de jornal 
Nem em colégio de criança isso eu não faço não 
E não protejo general de dez estrelas 
Que fica atrás da mesa com o cu na mão 

E é melhor senhor sair da minha casa 
Nunca brinques com um Peixes de ascendente Escorpião" 
Mas antes de sair, com ódio no olhar, o velho disse 
"Você perdeu sua vida, meu irmão" 

"Você perdeu a sua vida meu irmão 
Você perdeu a sua vida meu irmão 
Essas palavras vão entrar no coração 
Eu vou sofrer as consequências como um cão" 

Não é que o Santo Cristo estava certo 
Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar 
Se embebedou e no meio da bebedeira 
Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar 

Falou com Pablo que queria um parceiro 
E também tinha dinheiro e queria se armar 
Pablo trazia o contrabando da Bolívia 
E Santo Cristo revendia em Planaltina 

Mas acontece que um tal de Jeremias 
Traficante de renome, apareceu por lá 
Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo 
E decidiu que, com João ele ia acabar 

Mas Pablo trouxe uma Winchester-22 
E Santo Cristo já sabia atirar 
E decidiu usar a arma só depois 
Que Jeremias começasse a brigar 

Jeremias, maconheiro sem-vergonha 
Organizou a Rockonha e fez todo mundo dançar 
Desvirginava mocinhas inocentes 
Se dizia que era crente mas não sabia rezar 
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E Santo Cristo há muito não ia pra casa 
E a saudade começou a apertar 
"Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia 
Já tá em tempo de a gente se casar" 

Chegando em casa então ele chorou 
E pro inferno ele foi pela segunda vez 
Com Maria Lúcia Jeremias se casou 
E um filho nela ele fez 

Santo Cristo era só ódio por dentro 
E então o Jeremias pra um duelo ele chamou 
"Amanhã às duas horas na Ceilândia 
Em frente ao lote 14, é pra lá que eu vou 

E você pode escolher as suas armas 
Que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor 
E mato também Maria Lúcia 
Aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor" 

E o Santo Cristo não sabia o que fazer 
Quando viu o repórter da televisão 
Que deu notícia do duelo na TV 
Dizendo a hora e o local e a razão 

No sábado então, às duas horas 
Todo o povo sem demora foi lá só para assistir 
Um homem que atirava pelas costas 
E acertou o Santo Cristo começou a sorrir 

Sentindo o sangue na garganta 
João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir 
E olhou pro sorveteiro e pras câmeras e 
A gente da TV que filmava tudo ali 

E se lembrou de quando era uma criança 
E de tudo o que vivera até ali 
E decidiu entrar de vez naquela dança 
"Se a via-crucis virou circo, estou aqui" 

E nisso o sol cegou seus olhos 
E então Maria Lúcia ele reconheceu 
Ela trazia a Winchester-22 
A arma que seu primo Pablo lhe deu 

"Jeremias, eu sou homem. Coisa que você não é 
E não atiro pelas costas não 
Olha pra cá filha da puta, sem vergonha 
Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão" 

E Santo Cristo com a Winchester-22 
Deu cinco tiros no bandido traidor 
Maria Lúcia se arrependeu depois 
E morreu junto com João, seu protetor 

E o povo declarava que João de Santo Cristo 
Era santo porque sabia morrer 
E a alta burguesia da cidade 
Não acreditou na história que eles viram na TV 

E João não conseguiu o que queria 
Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 
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Ele queria era falar pro presidente 
Pra ajudar toda essa gente que só faz 

Sofrer36 

 

 
Alguns trechos da letra trazem a ideia do forasteiro, daquele que 

empreende a viagem, a travessia (PEIXOTO, 1987), mas que também é estrangeiro 

em sua casa (“Sentia mesmo que era mesmo diferente/ Sentia que aquilo ali não era 

o seu lugar”). Nesta travessia, há muitas pontes a serem construídas, incluindo a 

possibilidade de reconduzir-se por outras veredas, por novos caminhos (“Ele queria 

sair para ver o mar/ E as coisas que ele via na televisão”). É a “subjetividade no 

reino do nomadismo generalizado”, como afirma Guattari (2012, p. 149). 

João de Santo Cristo – que contempla características constituintes de 

uma coletividade – é este “estrangeiro” que vai ser, ao mesmo tempo, “vítima” da 

história e sofrer sua própria via-crúcis; este traz uma voz coletiva, traz o discurso 

insurgente de Russo, inventor desta nova língua, desta língua menor37.  

Assim, a busca errante de Santo Cristo - narrada na letra de “Faroeste 

Caboclo” - terá uma direção bem definida, pois a “política do poema passa pelo 

movimento que procura devolver à liberdade sua língua própria, fazer coincidir sua 

voz com seu lugar” (RANCIÈRE, 1995, p. 118). 

Segundo Jonathan Culler, 

 

As obras literárias caracteristicamente representam indivíduos, de 
modo que suas lutas a respeito da identidade são lutas no interior do 
indivíduo e entre o indivíduo e o grupo: os personagens lutam contra 
ou agem de acordo com as normas e expectativas sociais. (CULLER, 
1999, p. 110) 

 

Neste sentido, João de Santo Cristo, através de sua materialidade – 

efetivada pela linguagem - de sua história, representa a vida de outros sujeitos que 

migram para os grandes centros urbanos, vivenciando uma realidade de 

                                                           
36 LEGIÃO URBANA. “Faroeste Caboclo”. Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos 
[compositores]. In: “Que país é este? 1978 - 1987”. Rio de Janeiro: EMI. 1987. Faixa 7. 
37 “Inventar uma nova língua para o corpo novo da comunidade é algo que se apresenta 
logo como uma tarefa de inventor. (...) a língua nova requer um pouco mais que a confusa 
variedade oferecida pela alquimia: alguma coisa mais vasta e mais circunscrita ao mesmo 
tempo.” (RANCIÈRE, 1995, p. 153) 
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discriminação e exclusão social (“Não entendia como a vida funcionava/ 

Discriminação por causa de sua classe e sua cor”).  

Delineia-se, portanto, na saga de Santo Cristo, uma cartografia, um mapa 

que vai sendo traçado, pois “é agora o mapa que precede o território – precessão 

dos simulacros – é ele que engendra o território cujos fragmentos apodrecem 

lentamente sobre a extensão do mapa”38, o rizoma vai se espalhando, fraturando, 

criando vazantes. Dá-se, então, o processo de desterritorialização.  

Diz, ainda, Deleuze, em seu vídeo Abecedário (1988): 

 

Construímos um conceito de que gosto muito, o de 
desterritorialização. (...) precisamos às vezes inventar uma palavra 
bárbara para dar conta de uma noção com pretensão nova. A noção 
com pretensão nova é que não há território sem um vetor de saída 
do território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, 
sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra 
parte.  

 

Tem-se, desta forma, o agenciamento. O conceito de agenciamento 

instaura-se como um mecanismo indispensável para o surgimento do que se 

denomina devir, estando sempre mediado por diversas inscrições que podem estar 

ancoradas nos contextos político, social, racial, sexual, religioso e outros. Estas 

inscrições, por sua vez, exigem posturas sempre circunscritas pelos agenciamentos 

que recebem, uma vez que estes podem moldar tudo. Todo devir é resultado de 

múltiplos agenciamentos. 

Para Deleuze (1998), o devir trata de relações e influências, o que 

circunda as margens e permite a fuga do convencional, do habitual. Trata-se do que 

pode vir a ser, a possibilidade de transformação, das chances de criação do novo, 

objeto de construção teórica de Gilles Deleuze.  De acordo com o mesmo “Devir é 

jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou 

de verdade.” (1998, p. 10)  

O gauchismo, portanto, deve ser entendido como um devir capaz de 

ensejar agenciamentos em diferentes percepções culturais, desde a filosofia até o 

rock da Legião Urbana, perpassando pela poesia de Carlos Drummond de Andrade, 

                                                           
38 “É o real, e não o mapa, cujos vestígios subsistem aqui e ali, nos desertos que já não são 
os do Império, mas o nosso. O deserto do próprio real.” (BAUDRILLARD, 1991, p.08). 
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cujos poemas evocam imagens tingidas por um olhar de desencanto com o mundo e 

as potencialidades capazes de serem nele engendradas.  

Assim, os agenciamentos maquínicos de corpos e os agenciamentos 

coletivos de enunciação são apenas dois dos quatro componentes do território. Os 

outros componentes são a desterritorialização e a reterritorialização. Os territórios 

sempre comportam dentro de si vetores de desterritorialização e de 

reterritorialização. Sobre estes últimos afirma Guattari: 

  

O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em 
linhas de fuga e até sair do seu curso e se destruir. A espécie 
humana está mergulhada num imenso movimento de 
desterritorialização, no sentido de que seus territórios “originais” se 
desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, com a 
ação dos deuses universais que ultrapassam os quadros da tribo e 
da etnia, com os sistemas maquínicos que a levam a atravessar cada 
vez mais rapidamente, as estratificações materiais e mentais 
(GUATTARI; ROLNIK, 1987, p. 323). 

 

Em um primeiro movimento, os agenciamentos se desterritorializam 

(“Dizia ele: estou indo pra Brasília/ Neste país lugar melhor não há”) e no segundo 

eles se reterritorializam (“Tô precisando visitar a minha filha/ Eu fico aqui e você vai 

no meu lugar”) como novos agenciamentos maquínicos de corpos e coletivos de 

enunciação.  

João de Santo Cristo, não é uma abstração coletiva. Ele implica o menor, 

a minoria, no que concerne ao pensamento de Deleuze & Guattari. E o que se vai 

emergindo - por meio dele - é o processo de esquizofrenia desencadeado pelas 

relações com o capitalismo. Desta forma, busca o seu espaço, luta abrindo 

possibilidades - desterritorializando-se - ao estabelecer uma linha de fuga (“E João 

aceitou sua proposta/ E num ônibus entrou no Planalto Central”). 

Sobre este pensamento coletivo, diz Levy: 

 

O movimento do escritor consiste justamente em abrir mão de sua 
intimidade em prol do povo. Somente se sair de si, se se colocar no 
fora do mundo, no fora da linguagem, é que ele conseguirá fazer 
uma revolução de valor coletivo. (LEVY, 2011, p. 47) 
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Sendo máquina desejante 39 realiza um agenciamento maquínico de 

desejo, pois sugere a perspectiva de uma desterritorialização, de novas 

possibilidades, afetos, sensações (“Ele ficou bestificado com a cidade/ Saindo da 

rodoviária, viu as luzes de Natal/ ‘Meu Deus, mas que cidade linda’...”). 

Buscando mapear novos territórios e espaços, esta rodoviária é o espaço 

público, democrático, cujas linhas cartografam linguagens e possibilidades. A partir 

desse ponto, se fazem todos os dramas, todas as narrativas, todas as personagens, 

todos os destinos, vive-se a angústia. Dá para dizer que essa angústia, de acordo 

com Rolnik (2011) “é a energia da nascente de mundos”.  

Deleuze e Guattari (1997) ainda afirmam que a desterritorialização e a 

reterritorialização são processos indissociáveis. Se há um movimento de 

desterritorialização, teremos também um movimento de reterritorialização potencial.  

A letra de “Faroeste Caboclo” problematiza a discussão - através de João 

de Santo Cristo e de seus acoplamentos, de suas conexões -,de maneira categórica, 

que a vida é este constante movimento de desterritorialização e reterritorialização 

(“Chegando em casa então ele chorou/ E pro inferno ele foi pela segunda vez/ Com 

Maria Lúcia Jeremias se casou/ E um filho nela ele fez”), como bem afirmam 

Deleuze e Guattari.  

Logo, estamos sempre passando de um território para outro, 

abandonando territórios, fundando novos, numa dinâmica, em um fluxo contínuo, 

numa des-reterritorialização cotidiana, articulando pontos de singularidade, em que 

há a saída, mas não a destruição do território abandonado (“E Santo Cristo há muito 

não ia pra casa/ E a saudade começou a apertar/ ‘Eu vou me embora, eu vou ver 

Maria Lúcia/ já tá em tempo de a gente casar’”). 

Outros caminhos, outras trilhas, indicam o fluxo de vida para João de 

Santo Cristo (“Fez amigos, frequentava a Asa Norte/ E ia pra festa de rock, pra se 

libertar”). Rolnik (2011, p. 52) aponta esse traçado como uma “linha finita, visível e 

consciente da organização dos territórios”. Rolnik diz ainda que “Os sujeitos (com 

sua classe, sua idade, sua profissão, sua raça, sua identidade...), assim como os 

objetos são recortados do plano de organização desenhado por esta linha: 

sequência de uma biografia, constituição de uma memória.”  

                                                           
39 “As máquinas desejantes são máquinas binárias, de regra binária ou regime associativo; 
uma máquina está sempre ligada a outra” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 16) 
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Vê-se o território sempre como uma demarcação ligada ao poder que a 

máquina de Estado quer parecer como criado pelo indivíduo. No caso da letra de 

“Faroeste Caboclo”, o conceito de território de Deleuze e Guattari ganha amplitude 

porque diz respeito ao pensamento e ao desejo, ao agenciamento maquínico de 

corpos e agenciamentos coletivos de enunciação – o desejo é entendido aqui como 

uma força criadora, produtiva, articulando assim desejo/pensamento, movimentando 

os indivíduos não para si mesmos, mas para as singularidades emitidas por eles. 

Segundo Guattari & Rolnik “desejo são todas as formas de viver, de 

vontade de criar, de vontade de amar, de vontade de inventar uma outra sociedade, 

outra percepção do mundo, outro sistema de valores.” (1987, p. 215). O desejo, 

ainda segundo Deleuze (1998), é “revolucionário, porque sempre quer mais 

conexões, mais agenciamentos.” 

Drummond exerce sua responsabilidade simbólica e social, sendo sujeito 

de uma história em vários prismas – o Poeta de sete faces – e, desta forma, amplia 

sua alteridade para o mundo, abrindo novas possibilidades, ao transgredir sua 

própria linguagem. Segue o poema “O Elefante” de Carlos Drummond de Andrade, 

publicado em A Rosa do Povo (2008, p. 104): 

 
Fabrico um elefante 
de meus poucos recursos. 
Um tanto de madeira 
tirado a velhos moveis 
talvez lhe dê apoio. 
E o encho de algodão, 
de paina, de doçura. 
A cola vai fixar 
suas orelhas pensas. 
A tromba se enovela, 
e é a parte mais feliz 
de sua arquitetura. 
 
Mas há também as presas, 
dessa matéria pura 
que não sei figurar. 
Tão alva essa riqueza 
a espojar-se nos circos 
sem perda ou corrupção. 
E há por fim os olhos, 
onde se deposita 
a parte do elefante 
mais fluida e permanente, 
alheia a toda fraude. 
 
Eis meu pobre elefante 
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pronto para sair 
à procura de amigos 
num mundo enfastiado 
que já não crê nos bichos 
e duvida das coisas. 
Ei-lo, massa imponente 
e frágil, que se abana 
e move lentamente 
a pele costurada 
onde há flores de pano 
e nuvens, alusões 
a um mundo mais poético 
onde o amor reagrupa as formas naturais. 
 
Vai o meu elefante 
pela rua povoada, 
mas não o querem ver 
nem mesmo para rir 
da cauda que ameaça 
deixá-lo ir sozinho. 
 
É todo graça, embora 
as pernas não ajudem 
e seu ventre balofo 
se arrisque a desabar 
ao mais leve empurrão. 
Mostra com elegância 
sua mínima vida, 
e não há na cidade 
alma que se disponha 
a recolher em si 
desse corpo sensível 
a fugitiva imagem, 
o passo desastrado 
mas faminto e tocante. 
 
Mas faminto de seres 
e situações patéticas, 
de encontros ao luar 
no mais profundo oceano, 
sob a raiz das árvores 
ou no seio das conchas, 
de luzes que não cegam 
e brilham através 
dos troncos mais espessos. 
Esse passo que vai 
sem esmagar as plantas 
no campo de batalha, 
à procura de sítios, 
segredos, episódios 
não contados em livro, 
de que apenas o vento, 
as folhas, a formiga 
reconhecem o talhe, 
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mas que os homens ignoram, 
pois só ousam mostrar-se 
sob a paz das cortinas 
à pálpebra cerrada. 
 
E já tarde da noite 
volta meu elefante, 
mas volta fatigado, 
e as patas vacilantes 
se desmancham no pó. 
Ele não encontrou 
o de que carecia, 
o de que carecemos, 
eu e meu elefante, 
em que amo disfarçar-me. 
Exausto de pesquisa, 
caiu-lhe o vasto engenho 

como simples papel. 

A cola se dissolve 

e todo o seu conteúdo 

de perdão, de carícia, 

de pluma, de algodão, 

jorra sobre o tapete, 

qual mito desmontado. 

Amanhã recomeço. 

 

Não basta, então, existir, apenas; tem que se legitimar. O indivíduo, desta 

maneira, é o meu outro quebrado, é a minha falha, aquilo de que não dou conta. 

Assim, o homem incompleto é aquele que se constrói, se identifica, se atualiza 

através do outro.  Na origem do eu, o outro: o outro eu (estrangeiro), uma 

“multiplicidade de outros”40.   

Drummond traz essa inadaptação, ao observar um elefante e representar 

o mundo, comparando o animal, desamparado, a um homem qualquer que anseia 

mudanças, que busca outros mundos, é a linha da angústia, esse estado de 

instabilidade.  Afirma Rolnik  que 

 

Essa segunda linha, então, é relativamente maleável. Ela vai 
traçando processos de segmentação flexível: lascas que se 
desprendem das máscaras vigentes, causando nelas pequenas 
fissuras, microrrachaduras pessoais ou coletivas. Lascas de mundos 
desmanchados e, ao mesmo tempo, passíveis de se comporem com 

                                                           
40 “O cursor da caosmose não cessa de oscilar entre esses diversos focos enunciativos, não 
para totalizá-los, sintetizá-los em um eu transcendente, mas para fazer deles, apesar de 
tudo, um mundo” (GUATTARI, 2012, p. 97) 
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outras lascas, investidas e agenciadas por partículas soltas de afeto, 
gerando novas máscaras, mundos novos; mutações secretas. 
(ROLNIK, 2011, p. 51) 

 

A montagem do elefante é feita de fragmentos, como em uma bricolagem, 

tomados aqui e ali pelo poeta. É feita de elementos que se movimentam, se 

engendram. Mas, é um todo fraturado, cheio de fissuras e vazantes.  

Carlos é o gauche, é o elefante: desengonçado, desproporcional, pesado, 

patético, de olhos distantes e cansados. É o poeta, ser inquieto rompendo sua 

individuação, transferindo a inquietação para o poema, é o outro, o estrangeiro (“Ele 

não encontrou/ o de que carecia,/ o de que carecemos”).  

Diz Félix Guattari, em Caosmose: 

 

O ser se afirma como responsabilidade do outro, quando os focos de 
subjetivação parcial se constituem em absorção ou em adsorção com 
a aquisição de autonomia e autopoiese de processos criadores. 
(GUATTARI, 2012, p. 98) 

 

Assim, Carlos é o poema e faz do poema um agenciamento coletivo, da 

qual, no entanto, ele desconfia como elemento de força efetiva e de resistência 

(“Amanhã recomeço”). Estrangeiro que parece indiferente. Kristeva explica o motivo 

dessa indiferença: 

 

A indiferença é a carapaça do estrangeiro: insensível, distante, no 
fundo ele parece fora do alcance das agressões que, contudo, sente 
com a vulnerabilidade de uma medusa. É que o afastamento onde o 
mantemos corresponde àquele em que ele próprio se aloja, recuando 
até o centro indolor daquilo que chamamos de alma, essa humildade 
que, definitivamente, constitui-se de uma nítida brutalidade. 
(KRISTEVA, 1994, p.15) 

 

Essa estrangeiridade é também parte dos deslocamentos inconscientes 

daqueles que se desterritorializam. Sobre isto, afirma Deleuze & Guattari: “para o 

nômade, ao contrário, é a desterritorialização que constitui sua relação com a terra; 

por isso, ele se reterritorializa na própria desterritorialização”. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997a, p. 53). 
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Os nômades vivem “entre dois”, cruzando e tornando a cruzar fronteiras – 

a vida do nômade é intermezzo. Tanto Drummond como Russo, evidenciam esta 

terra repleta de intermezzos, de destroços, de cisões, de crise da substância e de 

espelhamentos vários. Kristeva (1994) ainda destaca que “estranhamente, o 

estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta de nossa identidade, o espaço que 

arruína a nossa morada, o tempo em que se afundam o entendimento e a simpatia.” 

(1994, p. 9). 

Mais do que dar conta de falar sobre algo, existe um conceito de Deleuze 

e Guattari – que se evidencia também nas letras de Renato Russo – que atua mais 

como um grito, fazendo ressoar seus componentes internos e produzindo vibração 

com outros componentes e conceitos periféricos. É o que Deleuze em seu 

Abecedário (1988) define por 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?  

 

 

O existir, então, passa a ter este “movimento circular”, em um momento 

se está mais implicado num aspecto, ora em outro e ora ainda num outro 

(territorialização, desterritorialização e reterritorialização), pois, sempre se habita um 

território, a partir destes três movimentos. 

O ritornelo está sempre em relação a um agenciamento territorial, às 

vezes partindo em direção a ele, às vezes se instalando nele e consolidando seus 

componentes e por vezes dando conta de vazá-lo, de colocar o território em fuga.  

Trata-se, desta forma, de uma fuga que sempre faz retornar, mas aquilo 

que retorna sempre se mostra como estrangeiro, pois mesmo que se volte para a 

casa, não será mais o mesmo, pois há a impossibilidade de um reconhecimento 

pleno na retomada, afinal de contas, esta nunca será a mesma.  

Gil & Lins (2008) afirmam que “no centro do ritornelo, o ritmo é o operador 

dos devires e a máquina de captura e transdução essencial das forças mais 

diversas”. Sendo assim, o movimento circular operado pelo ritornelo garante-nos o 

território, o nosso “em casa”, ao mesmo tempo em que opera a fuga do mesmo.  
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É, justamente, este movimento que acontece na letra de Renato Russo: o 

indivíduo gauche evidencia os contornos, as bordas, empreende uma linha de fuga, 

se evade e desterritorializa tanto o centro quanto a margem.  

Observemos o poema “Fim da casa paterna” de Carlos Drummond de 

Andrade (2006): 

 

I 
 
E chega a hora negra de estudar. 
Hora de viajar 
Rumo à sabedoria do colégio. 
 
Além, muito além de mato e serra, 
Fica o internato sem doçura. 
Risos perguntando, maliciosos 
No pátio de recreio, imprevisível. 
O colchão diferente. 
 
O despertar em série (nunca mais 
acordo individualmente, soberano). 
A fisionomia indecifrável 
Dos padres professores. 
Até o céu diferente: céu de exílio. 
Eu sei, que nunca vi, e tenho medo. 
 
Vou dobrar-me 
à regra nova de viver. 
Ser outro que não eu, até agora 
musicalmente agasalhado 
na voz de minha mãe, que cura doenças, 
escorado 
no bronze de meu pai, que afasta os raios. 
 
Ou vou ser – talvez isso – apenas eu 
unicamente eu, a revelar-me 
na sozinha aventura em terra estranha? 
Agora me retalha 
o canivete desta descoberta: 
eu não quero ser eu, prefiro continuar 
objeto da família. 
 
II 
 
A “condução” me espera: 
o cavalo arreado, o alforje 
da matalotagem, 
o burrinho de carga, 
o camarada-escudeiro, que irá 
na retaguarda, 
meu pai-imperador, o Abre-Caminho. 
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Os olhos se despedem da paisagem 
Que não me retribui. 
A casa, a própria casa me ignora. 
Nenhuma xícara ou porta me deseja 
boa viagem. 
Só o lenço de minha mãe fala comigo 
e já se recolheu. 
 
III 
 
São oito léguas compridas 
no universo sem estradas. 
São morros de não-acaba 
e trilhas de tropa lenta 
a nos barrar a passagem. 
Pequenos rios de barro 
sem iaras, sem canoas 
e uns solitários coqueiros 
vigiando mortas casas 
de falecidas fazendas. 
Ou são mergulhos na lama 
de patas que não têm pressa 
de chegar a Santa Bárbara. 
Quando termina a viagem, 
se por acaso termina, 
pois vai sempre se adiando 
o pouso que o pai promete 
a consolar o menino? 
Que imenso país é este 
Das Minas fora do mapa 
contido no meu caderno? 
 
Que Minas sem fim nem traço 
de resmungo entre raríssimos 
roceiros que apenas roçam 
mão na aba do chapéu 
em saudação de passante? 
O cavalgar inexperto 
martiriza o corpo exausto. 
Se bem que macia a seda, 
Deixa o traseiro esfolado. 
Até que afinal, hosana! 
Apeando em São Gonçalo 
diante da suspirada 
venda de Augusto Pessoa, 
meu pai, descansando, estende-me 
o copo quente e divino 
de uma cerveja Fidalga. 
Bebi. Bebemos. Avante. 
 
IV 
 
Tenho que assimilar a singularidade 
do trem de ferro. 
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Sua bufante locomotiva, seus estertores, 
seus rangidos, a angustiante 
ou festiva mensagem do seu apito. 
 
Ah, seus assentos conjugados de palhinha 
sobre o estofo. 
Nunca viajei em bloco, a vida 
começa a complicar-se. 
Novidade intrigante, o sabonete 
preso na corrente. 
 
Minha terra era livre, e meu quarto infinito. 41 

 

Ao longo do poema de Drummond, definitivamente, a “casa paterna” 

chega ao fim, se extingue, pois se busca sair (desterritorializar) deste ambiente 

fechado, hermético. Desta maneira, toda forma de poder acaba por um processo de 

diluição em que, todo o processo da casa vai minando essa macropolítica, trazendo 

uma possibilidade da minoria que é representada pela voz do menino (“Vou dobrar-

me/ à regra nova de viver”).  

O discurso do poeta passa por esta recusa deste espaço macropolítico, 

se desterritorializando, e se define nesta micropolítica (“Ou vou ser – talvez isso – 

apenas eu/ unicamente eu, a revelar-me/ na sozinha aventura em terra estranha?”). 

Assim, se abre para o incomensurável do mundo, através das linhas de fuga em um 

movimento de desterritorialização, em busca de um novo território. Território este 

linguístico, literário, cartografado pela rizomatização, o qual não se define pela 

hierarquia que acaba, digamos assim, caindo por terra (“Que imenso país é este/ 

Das Minas fora do mapa/ contido no meu caderno?”). 

Este poema de Drummond instaura o partir, o evadir-se; traça uma linha 

de fuga em relação à casa paterna, evade-se de muitas coisas, pois o menino na 

casa está na residência do uno do homogêneo, do hierárquico. Os versos “Agora me 

retalha o canivete desta descoberta/ eu não quero ser eu, prefiro continuar objeto de 

família”, apresentam a ação do rizoma desterritorializando e a tentativa de 

territorializar-se. 

Este movimento do ritornelo - que opera tanto na letra de Russo quanto 

no poema de Drummond -, em que a busca não é mais por um ponto, mas sim pela 

construção de um espaço a ser habitado, sai do agenciamento territorial em direção 

a outros agenciamentos, empreende as linhas de fuga, as pontas de 

                                                           
41ANDRADE, Carlos Drummond. A Rosa do Povo. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 135. 
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desterritorialização que colocam o território como uma instância provisória, um 

território sempre provisório. 

Sendo assim, este movimento circular aponta sempre para a possibilidade 

da fuga, da improvisação, da desterritorialização, mesmo sabendo do risco que tal 

movimento implica – o das linhas de fuga se tornarem linhas de morte, justamente 

pelo fato de se lutar contra algo que não conseguimos identificar, mas que é 

máquina produtora de normas, regras, signos, códigos e opera por “identificação” do 

diferente, quer dizer, tornando igual o diferente ou fabricando a cópia ao invés do 

original, num imenso projeto de “mesmificação”. 
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3 “VOLTAMOS A VIVER COMO HÁ DEZ ANOS ATRÁS”: POLÍTICAS DA 

ESCRITA DE DRUMMOND E RENATO RUSSO 

 

Seja em Renato Russo ou em Carlos Drummond de Andrade, a figura do 

gauche evoca o movimento que une e separa os extremos, a confluência de 

identidades que, em constante diálogo, efetuam uma partilha dos modos de ser, de 

fazer e de dizer, como seus níveis sensitivos e as sensações que os perpassam.  

Os artistas criam as condições que permitem a produção de novos 

sentidos comuns, ativos e críticos. É a produção de uma política do sensível ou de 

uma “partilha do sensível”, para usarmos a expressão cunhada pelo filósofo francês 

Jacques Rancière:  

 

Pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha 
do sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas 
coisas: a participação em um conjunto comum e, inversamente, a 
separação, a distribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, 
portanto, o modo como se determina no sensível a relação entre um 
conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas. 
(RANCIÈRE, 1995, p. 7) 

 

Desta maneira, a reorganização das letras de Renato Russo aproxima-

nos da perspectiva de Drummond e nos possibilita um conjunto de relações que 

pode ser interpretado sob a teoria de Jacques Rancière como uma inserção nesta 

“comunidade estética” para essa “partilha do sensível”. 

O sensível é o uso dos sentidos para entender a realidade/objeto do 

conhecimento. A ideia de uma política do sensível42 opera como uma abertura ética, 

presente em uma obra de arte, que rompe com os lugares-comuns do cotidiano, 

esvaziado pelo espetáculo dos meios de comunicação em massa. 

Para Rancière (1995), o sensível seria, portanto, o fundamento de uma 

comunidade, aquilo que existe como comum adquirido, e ao mesmo tempo, a 

divisão desse sensível entre partes envolvidas, como ato para fazer existir em sua 

completa potência esse comum. O sensível aqui nada tem a ver com sensibilidade, 

                                                           
42 “Princípio de política do sensível: contra as hierarquias da representação, a poética se 
identifica com uma estética geral que exprime as leis do sentir, o comunicável da sensação 
em geral.” (RANCIÈRE, 1995, p. 115) 
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sentimentos, tratamentos sociais, no senso comum, mas sim como algo inviolável, 

uma condição humana possível e necessária de ser compartilhada. 

É o conceito de uma política da arte, na qual Rancière concebe o regime 

estético também como um regime político, não na construção de hierarquias, mas na 

abolição destas. Neste, as práticas artísticas não só são maneiras de fazer e ver, 

mas práticas estéticas que mudam as configurações destas funções numa 

perspectiva mais ampla. 

Sendo assim, pretende-se cartografar as relações estabelecidas pelas 

letras escritas por Renato Russo numa perspectiva de um espaço de desconstrução 

e reconstrução de uma política de escrita insurgente e que se efetiva na figura deste 

indivíduo dito gauche. 

O gauche, desta forma, é o elemento político que fissura, que gera o caos 

no discurso hegemônico promovendo a subjetividade, o fluxo de vida, a diferença 

(diffèrance) em meio à repetição em uma atitude de resistência, uma língua menor 

numa maior, revolucionando em uma literatura menor. Esta repetição “concerne a 

uma singularidade não trocável, insubstituível, como produção do diferente”, como 

bem afirma Deleuze (2006). 

A diffèrance - que para Jacques Derrida não é uma palavra, nem um conceito 

– pode possuir, entre outros significados, o de não ser idêntico, distinto, ser outro, 

discernível.  

Quanto às literaturas menores - vale ressaltar - tudo é político. “A 

literatura menor é completamente diferente: o seu espaço, exíguo, faz com que 

todas as questões individuais estejam imediatamente ligadas à política.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2002, p. 39) 

Sendo assim, ser gauche não é bem uma opção, tampouco é 

propriamente uma vestimenta obrigatória, algo como uma visão de mundo já pronta 

e acabada que o indivíduo nada mais teria que fazer a não ser passar a utilizar. Mas, 

é uma espécie de força gravitacional proveniente do contexto em que se deu sua 

origem (“Quando nasci, um anjo torto/ desses que vivem na sombra/ disse: Vai, 

Carlos! Ser gauche na vida”), – apresentada por Drummond, em “Poema de Sete 

Faces” (2007, p. 15) - capaz de organizar seu modo singular de ver a si e ao mundo: 

Quando nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
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As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 

O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada. 

O homem atrás do bigode 
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás dos óculos e do bigode. 

Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus, 
se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração. 

Eu não devia te dizer 

mas essa lua 

mas esse conhaque 

botam a gente comovido como o diabo 

 

O “Poema de Sete Faces” resplandece a técnica do espelhamento como 

uma tentativa de descobrir a si mesmo e, ao mesmo tempo, vislumbrar o reflexo do 

outro. Deste modo, a figura de uma repetição de imagens serve para fundamentar a 

sua incompletude, a maior riqueza do homem urbano e moderno. Sobre isto afirma o 

filósofo Félix Guattari, em seu livro com Rolnik (1987), que o mecanismo de 

diferenciação do homem moderno deve ser baseado pela singularização e não pela 

individualização.  

O anjo torto aqui assume o retrato de um fantasma, de um espectro, 

decisivo para a formação deste sujeito gauche que traz a produção de uma 

subjetividade e não de esquemas meramente repetitivos como tradição, origem, 

raízes que o senso comum reproduz. A gaucherie abre a possibilidade do pensar, é 

fluxo, é devir, é fluxo de vida, pois a vida é devir. 

Então, o gauche é esta travessia poética entre Drummond e Russo não 

como uma mera repetição do mesmo, mas opondo-se à construção de uma 
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determinada concepção de vida, visão de homem e de mundo, tendo que, 

constantemente, promover o dissenso, a dissonância, configurando o cerne de uma 

atividade política calcada em uma constante tensão no corpo social. 

Segundo Marques, 

 

Os dissensos promovem a emancipação e a criação de comunidades 
de partilha que são ações de resistência que tem por objetivo 
encontrar maneiras de transformar o que é percebido como fixo e 
imutável. O dissenso mostra as fissuras e fragmenta a ideia do 
grande corpo social protegido por certezas partilhadas e amplamente 
unido por princípios igualitários previamente acordados e quase 
nunca colocados à prova. (MARQUES, 2011, p. 26) 

 

Rancière (1996, p. 19) acentua que uma estética da política abrange a 

criação de dissensos “ao tornar visível o que não é; transformando os ‘sem parte’ 

(aqueles que não contam em uma comunidade) em sujeitos capazes de se 

pronunciar a respeito de questões comuns”. 

A 'estética política' de que fala Rancière (2009) parte do entendimento de 

que “o sensível se desdobra de uma forma que não separa a política da arte, a vida 

conflituosa em sociedade das afetações e produções artísticas”. 

Por outro lado, afirma Rancière, sobre o consenso: 

 

Significa que, quaisquer que sejam nossas divergências de ideias e 
aspirações, percebemos as mesmas coisas e lhes damos o mesmo 
significado. O contexto da globalização econômica impõe essa 
imagem de mundo homogêneo no qual o problema de cada 
coletividade nacional é adaptar-se a um dado sobre o qual ela não 
tem poder. (RANCIÈRE, 1996, p. 67) 
 
 

Por trazer uma tendência a apagar ou a incorporar diferenças, suprimir 

singularidades e mais formas de “aparecer em comum”, a formação de um mundo 

comum deve promover menos formas de “ser em comum”, formas consensuais.  

E é justamente esse entendimento do mundo comum como cenário e 

espaço de “partilha” e resistência – ao mesmo tempo fratura a união dos sujeitos-, 

que torna perceptível os aspectos estéticos das interações comunicativas e das 

experiências dos sujeitos tais como a poiésis, a possibilidade, a criatividade, o 

questionamento, à sobrevivência à opressão. 
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Carlos Drummond de Andrade sempre teve convicções poéticas mais 

fortes que as políticas e é isso que faz dele um grande poeta. A leitura política de 

sua obra, entretanto, não se invalida por isso, se a política for pensada não sob o 

aspecto do partidarismo, mas como este conjunto de procedimentos ligados a esta 

“partilha do sensível”, como define Rancière (2009).  

Sob este aspecto, é inegável que a obra de Drummond exibe uma 

multiplicidade rizomática que ligam desejo, caos, história, metamorfoseando-se e se 

realizando plenamente na forma de sua poesia. 

No que diz respeito às letras de Renato Russo, estas evidenciam os 

contornos, as bordas, desterritorializam tanto o centro quanto a margem. Russo 

escreve para atingir os afectos, a afecção que é emergência daquilo que afeta, que 

atinge, enlouquecendo o subjétil ao negar, retalhar, destruir e reconstruir noções 

tidas como tradicionais ou convencionais, como afirma Artaud, segundo a leitura da 

subjetividade vista nele por Derrida43.  

Não há o desejo pela inclusão, por parte deste indivíduo, uma vez que o 

ambiente que o cerca é, também, desprezado por ele. O que ocorre, na verdade, é 

uma descentralização, um abalo no sistema de referência, no instituído, no 

totalitarismo. Isto o caracteriza como um ser margético, sendo o gauche o contorno 

daquele que pode estar e observar tudo para repetir e fazer a diferença.  

Dá-se, então, a “partilha do sensível” - um sistema de meios específicos 

de visibilidade e integração que partilham de um comum na sociedade-, ao mesmo 

tempo em que delimitam lugares e funções em tipos de atividades relacionadas aos 

indivíduos. 

O sensível é o mundo real, mundo físico. Cada sentido absorve uma parte 

da realidade, ou seja, a fragmentação das ideias. Quando se diz que Renato Russo 

e Carlos Drummond produzem novos sentidos, diz-se isso em relação à arte porque 

na realidade através da arte por eles produzida, o discurso hegemônico é vazado, 

fraturado. 

Rancière (2009) atenta para o pensamento estético que, estranho a si 

mesmo, é ação que se impõe a uma matéria passiva, reconstruindo o pensamento 

estético como forma de ação dramática, explicando a identidade dos contrários – em 

                                                           
43 DERRIDA, Jacques. Enlouquecer o subjétil. Tradução Geraldo Gerson de Souza. São 
Paulo: UNESP, 1998. 
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que “o conflito é quando se sabe e não se sabe, age e se padece” –, aquilo que é 

próprio da arte. A arte, desde sempre, busca um diálogo entre o que se passou 

dentro do contexto histórico enquanto produção com aquilo que ela pode inovar. O 

modernismo, por exemplo, seria uma antropofagia - um deglutir - daquilo que foi com 

aquilo que ainda não foi. 

E “é precisamente através dessa identidade de contrários que a revolução 

estética define o próprio da arte”, diz Rancière (2009, p.27). Renato Russo e a 

Legião Urbana queriam revolucionar, pois além de se preocupar com o fazer 

artístico em si, tinha como intuito estabelecer que uma voz ecoasse como revolta em 

meio à uma geração desesperançada. 

O posicionamento de Russo, ao tornar manifesto, ganhou um arcabouço 

de revolução, não só pelas letras, mas pelo grito que ecoou na juventude, vivendo a 

ambiguidade de se procurar e de se perder; um grito de querer mais, não porque 

eles eram jovens, mas porque vislumbravam uma juventude fadada ao declínio, 

caso ninguém os “acordasse” diante da realidade. 

Assim, Russo e a Legião Urbana viveram a dualidade entre não saber o 

que se fazia e, ao mesmo tempo, fazer, produzir, dar corpo. Realizaram, desta 

forma, um processo antropofágico “às escuras”, já que jamais houve a intenção de 

deglutir algo já feito na arte da música. Porém, se utilizaram desta para alçar algo 

não dado: a revolução das ideias, expressando – em seu inconsciente – a gaucherie 

drummondiana em um encontro de corpos-subjetividade44. 

Sobre este processo, afirma Maurício Mangueira: 

 

Todo corpo-subjetividade é uma espécie de migrante. O migrante 
carrega ambientes associados existentes de um passado, bem como 
elementos de ambientes fluidos – ideias, afectos e perceptos não 
definidos. Ao contactar com novas forças de um ambiente coletivo 
circunstanciado propício, algo acontece. Tal encontro conjuga o 
ambiente coletivo com os elementos dos meios associados 
imanentes ao corpo, fazendo emergir uma nova composição, um 
outro no “mesmo” corpo, uma nova zona de existência e novas 
franjas de influência. (MANGUEIRA, 2001, p. 234) 

 

                                                           
44 “Um corpo-subjetividade é uma composição de ideias, afectos e perceptos formados no 
tempo/espaço. Cada corpo possui a coexistência de duas zonas. Ele traz em si uma zona 
de existência, uma composição de ideias, afectos e perceptos representados, e uma zona 
de influência, zona de indiscernibilidade constituída de ideias, afectos e perceptos puros que 
irão contribuir para as novas composições.” (MANGUEIRA, 2001, p. 229-230) 
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O caráter da multiplicidade de sentidos em que a arte é capaz de deslocar 

a realidade do real (mundo sensível) mostra, não diz. Desta forma, há o 

deslocamento do discurso tradicional, argumentativo, pois a voz da arte é 

dissonante. A ideia da partilha do sensível, portanto, é a fragmentação do 

pensamento em diversas formas de falar sobre ela, logo, a presença de 

subjetividade. 

Segundo Jacques Rancière (1995, p. 7) a escrita é política, pois seu gesto 

“pertence à constituição estética da comunidade e se presta, acima de tudo, a 

alegorizar essa constituição”. Para Rancière (1995), a escrita é uma forma de 

partilha do sensível, ao mesmo tempo em que é uma maneira de buscar dar um 

sentido a essa partilha.  

A partir destas considerações, convém a leitura do poema “Salário” 

publicado no livro Amar se aprende amando de Carlos Drummond de Andrade 

(2008, p. 163): 

 

Ó que lance extraordinário: 
aumentou o meu salário 
e o custo de vida, vário, 
muito acima do ordinário, 
por milagre monetário 
deu um salto planetário. 
Não entendo o noticiário. 
Sou um simples operário, 
escravo de ponto e horário, 
sou caxias voluntário 
de rendimento precário, 
nível de vida sumário, 
para não dizer primário, 
e cerzido vestuário. 
Não sou nada perdulário, 
muito menos salafrário, 
é limpo meu prontuário, 
jamais avancei no Erário, 
não festejo aniversário 
e em meu sufoco diário 
de emudecido canário, 
navegante solitário, 
sob o peso tributário, 
me falta vocabulário 
para um triste comentário. 
Mas que lance extraordinário: 
com o aumento de salário, 
aumentou o meu calvário! 
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Revestido de uma profunda ironia, Carlos Drummond de Andrade se 

insurge (“Não sou nada perdulário/ Muito menos salafrário”), criticando o sistema 

político-econômico do país que “escraviza” a classe assalariada (“Mas que lance 

extraordinário/ com o aumento de salário/ aumentou o meu calvário!”). O poeta atua 

como um espelho que reflete as angústias e contestações de um coletivo (“Não 

entendo o noticiário/ Sou um simples operário/ escravo de ponto e horário”).  

O que se estabelece em Drummond é um poema delineado sobre o traço 

de uma subjetividade e, assim como uma dobra, um sujeito produzido como 

ressonância desse poema que se instala como uma máquina de guerra, nômade, 

móvel, capaz de combater máquinas abstratas e concretas de captura do desejo, tal 

qual a fábrica e a questão dos salários (“Aumentou o meu salário/ e o custo de vida, 

vário/ muito acima do ordinário/ por milagre monetário/ deu um salto planetário”).  

Ao problematizar a questão do salário – tão bem exposto neste poema de 

Drummond – Deleuze (2010) expõe a situação nas duas formas de sociedade. Nas 

sociedades disciplinares, a fábrica estabelecia uma distorção, agia com exploração; 

na verdade, o mais alto possível para a produção e o mais baixo possível para os 

salários; mas, nas sociedades de controle, a empresa substituiu a fábrica. Nas 

palavras de Deleuze: 

 

A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para a dupla 
vantagem do patronato que vigiava cada elemento na massa, e dos 
sindicatos que mobilizavam uma massa de resistência; mas a 
empresa introduz o tempo todo uma rivalidade inexplicável como sã 
emulação, excelente motivação que contrapõe os indivíduos entre si 
e atravessa cada um, dividindo-o em si mesmo. (DELEUZE, 2010, 
P.221) 

 

Na letra de Renato Russo, “Fábrica”, há elementos reivindicatórios dos 

operários quanto a questões de salário e questões outras requisitadas neste 

ambiente coletivo, mas que não deixa de ser um espaço de morte, de sujeição. O 

político é a tônica da letra por mostrar as opressões trabalhistas e o desejo 

cartografado na expressão “deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue 

escravizar quem não tem chance”: 
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Nosso dia vai chegar 
Teremos nossa vez 
Não é pedir demais 
Quero justiça 
Quero trabalhar em paz 
Não é muito o que lhe peço 
Eu quero um trabalho honesto 
Em vez de escravidão 

Deve haver algum lugar 
Onde o mais forte 
Não consegue escravizar 
Quem não tem chance 

De onde vem a indiferença 
Temperada a ferro e fogo? 
Quem guarda os portões da fábrica? 

O céu já foi azul, mas agora é cinza 
O que era verde aqui já não existe mais 
Quem me dera acreditar 
Que não acontece nada de tanto brincar com fogo 
Que venha o fogo então 

Esse ar deixou minha vista cansada 

Nada demais45 

 

A letra critica a instabilidade da situação do trabalhador (“Quero justiça/ 

Quero trabalhar em paz”), os reflexos corrosivos da opressão (“Deve haver algum 

lugar/ Onde o mais forte/ Não consegue escravizar/ Quem não tem chance”), o risco 

do desemprego como também a exploração da natureza (“O céu já foi azul, mas 

agora é cinza/ O que era verde aqui já não existe mais”). A pergunta - “quem guarda 

os portões da fábrica?” - sugere este controle que, das fábricas, se expandira para 

toda a sociedade.  

Jean Baudrillard, na obra A troca simbólica e a morte, analisa o sistema e 

o seu contexto simbólico. Neste caso, mais especificamente, o homem e sua relação 

com o trabalho:  

 

A força de trabalho se institui sobre a morte. É preciso que um 
homem morra para tornar-se força de trabalho. É essa morte que ele 
negocia no salário. Mas a violência econômica que lhe é infligida pelo 
capital na não-equivalência entre salário e força de trabalho nada 
significa diante da violência simbólica que lhe é infligida em sua 
própria definição como força produtiva. O truque dessa equivalência 

                                                           
45 LEGIÃO URBANA. “Fábrica”. Renato Russo [compositor]. In: “Dois”. Rio de Janeiro: EMI. 
1986. Faixa 11. 
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não é nada diante da equivalência, como signo, entre salário e morte. 
(BAUDRILLARD, 1996, p. 55) 

 

 

Desta feita, na sociedade contemporânea, ao que parece, a vida se 

resume em trabalhar e consumir mercadorias. Não há espaço para qualquer tipo de 

reflexão ou de pensamento que desvie desses imperativos, que realize 

questionamentos, críticas. Assim, criam-se mecanismos de controle voltados à 

formação de corpos dóceis, produtivos, inseridos em instituições regulamentadas, 

seguindo uma rigorosa disciplina. 

Tal realidade apresentada aponta para as relações entre signo, salário e 

morte que estão na origem do capitalismo que entre nós é tardio. 

Consequentemente, suscita a emergência de manifestações individuais com novas 

subjetividades, novos cenários – em ruínas - que surgem de vários pontos com 

propostas diferentes.  

Não mais, desta forma, a representação do mundo na consciência de um 

sujeito autônomo, mas um sujeito em agenciamentos coletivos de enunciação, 

concerto polifônico de vozes, devires imperceptíveis, mutações afetivas e outras 

sensibilidades. O sujeito é descentrado para a produção de subjetividade, pois esta, 

como nos diz Guattari “constitui matéria-prima de toda e qualquer produção”. 

(GUATTARI; ROLNIK, 1986) 

A subjetivação contemporânea se encontra, de maneira indiscutível, 

ancorada em dispositivos capitalistas. Mas, isso não significa a sua prisão absoluta. 

É sempre possível resistir ao presente, ousar em singularizar, fugindo das 

modelizações dominantes, apropriando-se diferentemente do que nos é oferecido, 

em nosso cotidiano, nas mais diversas instâncias, pois “esse desenvolvimento da 

subjetividade capitalística traz imensas possibilidades de desvio e singularização” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1986). 

Ao singularizar, tanto Russo como Drummond, criam novos territórios de 

vida, cruzam transversalmente - e de forma inesperada - territórios já existentes, 

numa ação subversiva do desejo como ressignificação inédita da existência social e 

não como representação. 

Nesse sentido, a discussão de Rancière se faz pertinente. Ele diz: 
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A revolução poética moderna experimenta seu parentesco com o 
transporte político e sente a tensão de um desvio necessário. 
Experimenta a necessidade de recortar, de retraçar a linha de 
passagem que separa e reúne as palavras e as coisas. (RANCIÈRE, 
p. 110, 1995) 

 

Sendo assim, os autores, ao assumirem uma postura crítica diante das 

questões sociais, revelam, portanto, as suas posturas políticas. Estas intenções de 

subverterem a realidade se iniciam com o rompimento do cânone literário e a criação 

de um modo específico de enunciação que traz o reconhecimento do espaço 

sensível da escrita. 
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4 O GAUCHE: SINGULARIDADE E DIFERENÇA 

 

A literatura é experimentação. Ela encontra-se sempre em meio ao dito ou 

ao não dito, ao visível ou a visibilidade e supera isso enquanto dicotomia. Afirma, 

Rancière que a literatura: 

 

Aciona também uma outra forma de palavra muda, que já não é mais 
o hieróglifo inscrito diretamente nos corpos e submetido a uma 
decifração. É a palavra solilóquio, aquela que não fala a ninguém e 
não diz nada, a não ser as condições impessoais, inconscientes, da 
própria palavra. (RANCIÈRE, 2009, p. 39) 

 

Esta afirmação de Rancière (2009) diz respeito ao fato de que - como diz 

Foucault - antes a literatura servia para espelhar as sociedades, registrar 

historicamente comportamentos, mas, depois do "modernismo", a literatura deixou 

de salvar, de passar conhecimento e passou a ser um grande nada falando de um 

lugar que não tem fim ou começo, porque se saiu da margem da língua como 

utilidade e passou-se a ter regiões de desconforto dentro desta língua.  

Isto é notório, por exemplo, ao ver Clarice Lispector iniciando um romance 

por vírgulas, Franz Kafka visualizando uma pessoa como uma grande barata, em 

uma língua menor, uma língua outra; ou Guimarães Rosa em Grande Sertão 

Veredas fissurando a linguagem usando uma língua menor para falar de outras 

coisas, outros nadas, que não diz respeito a ninguém em especial pelo simples fato 

de não se restringir a um grupo.  

Drummond e Renato Russo compõem, ao singularizar por intermédio do 

gauche, também, esta literatura “desterritorializada”, escrita poética que Deleuze e 

Guattari afirmam como uma literatura menor: 

 

Uma literatura menor não pertencente a uma língua menor, mas, 
antes, à língua que uma minoria constrói numa língua maior. E a 
primeira característica é que a língua, qualquer modo, é afetada por 
um forte coeficiente de desterritorialização. (DELEUZE; GUATTARI, 
2002, p. 38) 

 

Falando sobre estas minorias, Guattari & Rolnik (1987, p. 74) afirmam que 

o mundo é dominado pela subjetividade masculina sem que haja uma simetria entre 
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essa sociedade masculinizada e um devir feminino. Desta forma, “singularidades 

femininas, poéticas, homossexuais, negras, podem entrar em ruptura com as 

estratificações dominantes”.  

Renato Russo em “Meninos e Meninas” amplia a discussão sobre a 

homossexualidade para um âmbito maior. Singulariza. Amplia uma questão que não 

é somente sua, de cunho pessoal, mas coletiva, de uma minoria (“Vai ver que é 

assim mesmo e vai ser assim pra sempre/ vai ficando complicado e ao mesmo 

tempo diferente”). 

Segue a letra de “Meninos e Meninas”, do álbum As Quatro Estações 

(1989): 

 

Quero me encontrar, mas não sei onde estou 
Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 
Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita 
Tenho quase certeza que eu não sou daqui 

Acho que gosto de São Paulo 
Gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 
E eu gosto de meninos e meninas 

Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre 
Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente 
Estou cansado de bater e ninguém abrir 
Você me deixou sentindo tanto frio 
Não sei mais o que dizer 

Te fiz comida, velei teu sono 
Fui teu amigo, te levei comigo 
E me diz: pra mim o que é que ficou? 

Me deixa ver como viver é bom 
Não é a vida como está, e sim as coisas como são 
Você não quis tentar me ajudar 
Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? 

Eu canto em português errado 
Acho que o imperfeito não participa do passado 
Troco as pessoas 
Troco os pronomes 

Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 
Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 
Acho que te amava, agora acho que te odeio 
São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 

Acho que gosto de São Paulo 

E gosto de São João 
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Gosto de São Francisco e São Sebastião 

E eu gosto de meninos e meninas46 

 

Guattari & Rolnik declaram ainda que  
 

A homossexualidade que os homossexuais constroem não é algo 
que os especifique em sua essência, mas sim algo que diz respeito 
diretamente à relação com o corpo, à relação com o desejo do 
conjunto das pessoas que estão em torno dos homossexuais 
(GUATTARI; ROLNIK, 1987, p. 75) 

 
 

Desta forma, a problemática que Russo singulariza não é particular, não é 

panfletária, mas é a construção de uma subjetividade que se liga a outros universos. 

Além disso, não só discute esta questão, mas, em um determinado trecho, a própria 

língua, dogmática, é posta em derrisão, é fraturada, em uma insurgência quanto às 

regras gramaticais, a “polidez” da língua (“Me deixa ver como viver é bom/ Não é a 

vida como está, e sim as coisas como são/ Você não quis tentar me ajudar/ Então, a 

culpa é de quem? A culpa é de quem? / Eu canto em português errado/ Acho que o 

imperfeito/ não participa do passado/ Troco as pessoas/ Troco os pronomes”). 

Carlos Drummond de Andrade (2006, p. 141), também, questiona a língua 

em seu poema “Aula de português”: 

 

A linguagem 
na ponta da língua, 
tão fácil de falar 
e de entender. 
 
A linguagem 
na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que ela quer dizer? 
 
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 
o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas, 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
 
Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 

                                                           
46 LEGIÃO URBANA. “Meninos e meninas”. Renato Russo [compositor]. In: “As Quatro 
Estações”. Rio de Janeiro: EMI. 1989. Faixa 9. 
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do namoro com a prima. 
 
O português são dois; o outro, mistério. 

 

 

Drummond problematiza a diferença entre a língua falada (“A linguagem/ 

na ponta da língua/ tão fácil de falar/ e de entender”) e a língua normatizada 

ensinada nas escolas (“A linguagem/ na superfície estrelada de letras/ sabe lá o que 

ela quer dizer?”). O poeta desterritorializa um lugar fechado, institucionalizado, 

mostra a sua perturbação diante da “complexidade” da língua escrita, do estudo da 

gramática, expressando o que os alunos sentem (“Figuras de gramática/ atropelam-

me, aturdem-me, sequestram-me”). Drummond “abre o território”, ao olhar aquilo que 

o poder determina. 

A poesia geralmente é feita com ideias, reflexões filosóficas; como diz 

Rancière (1995) “a boa poesia é ao mesmo tempo uma não-poesia que não fabrica 

mentira alguma e não divide nenhum sujeito”, não é nem nunca foi fechada em si 

mesma com apenas uma proposta de leitura, mas sempre aberta, que traz à 

superfície a materialidade do corpo das palavras. 

Sobre isto, afirma Rancière (1995, p. 144): “Pode-se escrever na forma de 

poema o que ainda não está dito, aquilo que, ao mesmo tempo, impede o dizer da 

humanidade nova de entrar na ordem do ‘fazer’”. Acima de tudo, tanto a poesia de 

Carlos Drummond como a poética musical de Renato Russo se afirmam como 

“poder de comunidade, fundamentam a comunidade sensível por meio da qual 

qualquer um e qualquer coisa pode ser captado no wandering poético”, de acordo, 

ainda, com o que diz Rancière. 

Desta forma, evidencia-se o reconhecimento desse diálogo e das 

reflexões trazidas pela contemporaneidade, presente tanto em Drummond quanto 

nas letras de Renato Russo, mais especificamente, nos álbuns da Legião Urbana, 

estabelecendo um processo poético de remissão ao outro e investimentos de 

natureza semiótica, compreendendo rostidades e resistências a rostos na condição 

do gauche. 

Desta maneira, antes de tudo, existiria um link que ligaria os 

deslocamentos de Carlos Drummond de Andrade, à contemporaneidade e o 

inconsciente russoniano. Para Rancière (2009), a modernidade se constitui a partir 

de um inconsciente estético – seu sujeito e não seu predicado – porque nela o que 
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está em jogo é o mundo do sensível, o encontro, a mistura, o resvalar dos corpos 

vivos produzindo forças de trabalho. 

Segundo esse pensamento, o dizer de Renato Russo refletiria esse 

inconsciente que também pode ser descoberto em vias latentes em Drummond, uma 

vez que seu percurso é de revolução dentro da natureza poética, não porque 

espelha dores e angústias, mas porque se utiliza da linguagem poética que nos 

retira do mundo e nos coloca novamente nele, porém como desdobramento, como 

possibilidade de vivenciar outra versão do mundo. Como diz Rancière (1995), ele 

reescreve em uma língua nova, inventa a língua de seu futuro. 

Não há, então, por parte de Renato, uma atitude proposital em evidenciar 

este indivíduo gauche, mas a manifestação deste inconsciente. Diz Rancière (2009) 

que “tal espaço é o domínio desse inconsciente estético, que redefiniu as coisas da 

arte como modos específicos de união entre o pensamento que pensa e o 

pensamento que não pensa”. 

Este posicionamento, deste gauche, portanto, afirma-se tanto em 

Drummond como em Russo ao longo da produção de suas composições - pela 

banda -“inscrevendo no poema o ponto de coincidência do político e do poético. 

Construindo poeticamente o espaço dessa coincidência” (RANCIÉRE, 1995, p. 125) 

e demonstrando o deslocamento deste sujeito que está (e quer continuar) à margem 

do sistema, assumindo esta postura, não importando qual temática seja abordada.  

Escóssia & Mangueira destacam um misto de zona de existência e zona 

de influência que só prossegue se servir aos corpos em “contato”: 

 

Se um “contato” entre corpos enseja uma nova composição é, como 
dissemos acima, à revelia dos corpos que se encontram, pois cada 
corpo apenas afirma a si mesmo. O novo é a afirmação de uma 
força. Na afirmação, o corpo determina a si próprio, progride, constrói 
um mundo imanente. Tal mundo não pode ser avaliado do exterior. O 
critério para uma afirmação é sempre imanente a ela: é a criação de 
um mundo. (ESCÓSSIA; MANGUEIRA, 2005, p. 97) 

 

 

Sendo assim, Renato Russo antes de "compor" precisou de "pesquisas" e 

tais pesquisas vieram de um contexto de "real", mas também veio de perceptos e de 

afetos, o que se pode chamar de zona de influência - a qual se remete à ideia de 

inconsciente estético de Rancière, pois, de acordo com Soares (1998), “para a 
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leitura desta poética do tempo, o autor re-lê o passado (a tradição) como texto de 

possibilidades, de criação”. 

Contudo, devido ao fato do poeta-letrista não abster-se de ficar apenas no 

pensamento "mimético/reprodutor", ele ousou burlar as "regras", (des) ensinar seu 

pensamento e seu lado subjetivo para ousar driblar as rédeas do real, abrindo para 

as potências de criação, sua percepção e afeto, virando esse pensamento criador, 

um devir do pensamento que, por sua vez, se faz filosófico, revolucionário, ou 

selvagem. É o que Soares aponta ao identificar que 

 

a leitura do passado transcende a uma delimitação temporária do 
que foi vivenciado, já que o sujeito leitor da experiência tem sempre 
um outro olhar. Um olhar que é “desejo e palavra”; que vê e se deixa 
invadir por outros olhos. O olho como instrumento e enunciado 
poético. (SOARES, 1998, p. 1) 

 

Assim, ao sair dessa zona de limites, concebe um novo espaço que, 

logicamente, com o tempo tenderá a se juntar aos que já existiam, forçando o ser 

que pensa – neste caso, Renato Russo - a expandir ainda mais sua potência 

criadora. Esse fato faz com que ele saia em direção à zona de existência que é zona 

de concretização, tornando real aquilo que se expandiu, transformando, em algo, 

aquilo era só potência de.   

Desta forma, as letras deixaram de ser apenas pesquisa e devaneio de 

Russo para serem consumadas em obra poética, espaço de existência e, por 

conseguinte, revolucionário, pois parte da zona de influência e faz com que os 

outros também saiam. Assim, concebe-se um corpo-subjetividade entre outros, 

composto e atravessado por forças em processo de atualização, isto é, constituindo-

se e constituindo outros corpos.  

Então, esse gauche drummondiano representa o “duplo movimento 

inerente a todo corpo-subjetividade, que é o de “ser” e “tornar-se” ao mesmo tempo 

e, por outro, a tarefa de permanecer atento ao que se encontra em vias de 

composição.” Este se atualiza, em uma nova constituição, em um “outro olhar”, pelo 

posicionamento nas letras de Russo. 

Dizem ainda Escóssia & Mangueira: 
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Se a interpretação é um sentido dado e um valor afirmado, e não “O” 
sentido/valor verdadeiro, se ela não se esconde nas malhas do 
autoritarismo, então outras interpretações são possíveis, outras 
criações hão de advir. Desse modo, os corpos podem atentar para 
suas zonas de influência pré-individuais, para o que se encontra em 
vias de diferir de si, para afirmar suas infra-percepções, suas ínfimas 
ideias, seus quase imperceptíveis afetos em direção a uma nova 
composição. (ESCÓSSIA; MANGUEIRA, 2005, p. 97) 

 

Pode-se perceber nesta travessia poética – entre Drummond e Russo - o 

pensar a literatura como margem, como uma forma de problematizar os restos 

escuros, a obscuridade, a nossa insuficiência diante do real, pois não se consegue 

mais sentir nenhuma sensação genuína, cada vez menos vivemos a vida que 

sentimos. 

Uma passagem do livro O Inconsciente Estético de Jacques Rancière 

sugere que 

Essa literatura se vincula à outra identidade do logos e do pathos de 
que eu falava há pouco, aquela que vai, ao contrário da primeira [que 
busca desvelar um segredo que se revela através de histórias 
individuais], do claro ao obscuro e do logos ao pathos, isto é, à pura 
dor de existir e à pura reprodução do sem-sentido da vida. 
(RANCIÈRE, 2009, p. 39) 

 

Essa problemática é a que coloca o poeta nesse traçado gauche, em uma 

condição de estrangeiro. O que inscreve uma cartografia do desejo como lugar de 

uma lei que lhe é própria. Assim, o que une os dois autores é o devir político e 

poético. 

Ainda sobre esta condição do estrangeiro, diz Kristeva: 

 

Os dissabores que, necessariamente, um estrangeiro encontrará – 
ele é uma boca a mais, uma palavra incompreensível, um 
comportamento incomum – ferem-no violentamente, mas por 
instantes. Eles o depuram imperceptivelmente, deixam-no liso e duro 
como um cascalho, sempre pronto para prosseguir a sua caminhada 
infinita, mais longe, para além, em outros lugares. (KRISTEVA, 1994, 
p. 13) 

 

O gauche é aquele que sai pela cidade à procura de um mundo diferente, 

(talvez) invisível, inexistente. É a busca por essa porosidade, absorção, 

demonstrando que “o pleno funcionamento do desejo é uma verdadeira fabricação 
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incansável de mundo” (ROLNIK, 2011). É o que se pode observar, neste trecho de 

“Faroeste Caboclo”: 

 
Na sexta-feira ia pra zona da cidade 
Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador 
E conhecia muita gente interessante 
Até um neto bastardo do seu bisavô 
(...) 
Mas ele não queria mais conversa 
E decidiu que, como Pablo, ele ia se virar 
Elaborou mais uma vez seu plano santo 
E sem ser crucificado, a plantação foi começar.” 
 (RUSSO; BONFÁ; VILLA-LOBOS, 1987) 

 

.  

Sendo assim, ao tomar a definição de diffèrance, passamos ao jogo 

sistemático das diferenças, do espaçamento pelo qual os elementos se remetem uns 

aos outros. Tendo, então, o espaçamento como a produção de uma escrita dupla 

que, ao mesmo tempo, reverte a hierarquia fala/escrita e emerge “uma escrita no 

próprio interior da fala”, uma escrita suplementar, como define Derrida ao afirmar 

que “o suplemento não é nem um mais nem um menos, nem um fora nem um 

complemento de um dentro, nem um acidente nem uma essência” (2001b, p. 50). 

Dessa maneira, a produção poética de Drummond e a produção poético-

musical da MPB de Renato Russo consistiriam, inclusive, em um trabalho de 

gramatologia, podendo-se, assim, tomar o gauche como escritura dos rastros, sem o 

despotismo das letras e do logos, participando a escritura do poeta drummondiano e 

a de Russo do princípio do anômalo. E o gauche não uma figura quixotesca, mas 

exorbitada pela força da diffèrance, um jogo suplementar da escritura drummondiana 

e da russoniana. No limiar do corpo sem órgãos, que pode ser tido igualmente como 

“suplemento perigoso”, produzido com traços irônicos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de reunir, analisar, cartografar e apreender a figura do gauche 

num movimento singular, mas do que de semelhanças ou identidades fixas, 

relacionando Drummond a Renato Russo, ao longo dessa dissertação, percebemos 

na travessia poética entre os dois autores um jogo de virtualidades e atualizações, 

com efeitos, antes, de dissimilar do que de assimilar e reproduzir uma figura 

representativa.  Podemos tratá-la, ao modo deleuziano, como uma figura móvel que 

emerge de um bloco de sensações individuadas na produção poético-literária em um 

e no outro. Nós dois, remetendo-se a forças de intensidades que vêm de fora, o que 

asseguraria outra e necessária mobilidade da visão que se destitui de figurações 

imóveis, produzindo imagens sempre novas, conforme diria Deleuze (2007). 

Inicialmente, ressaltou-se a identificação de um devir revolucionário - 

presente nesta posição discursiva do gauche, insinuada na cultura reacionária em 

referência ao sinistro, ao feiticeiro ou bruxo no espectro medieval religioso, cristão 

católico. Retomada na filosofia moderna sartreana a palavra introduz problemáticas 

de forças e singularidades, a partir das quais é retomada por Deleuze que 

estabelece sua afirmatividade, tornando-se parte de criatividades que saem dos 

paradigmas clássicos das artes orgânicas para desenrolarem-se no movimento 

periférico da linha orgânica ou dos corpos sem órgãos. Artes de minorias, 

construtoras de língua menor, suscitadoras de cartografias do desejo e do devir 

revolucionário, em meio a multiplicidades e rizomas de que fazem fluxos tanto de 

vida, quanto na busca do heterogêneo e do novo. 

Além disso, percebe-se – também apoiando-nos na filosofia de Deleuze e 

Guattari – que o movimento de desterritorialização/ reterritorialização empreende as 

linhas de fuga que colocam o território como provisório, passageiro, sendo o gauche 

um estrangeiro em sua própria terra. Estrangeiridade esta que é parte dos 

deslocamentos daqueles que se desterritorializam, que passam a viver nesta terra 

de ruínas, repleta de intermezzos. 

À luz da teoria de Jacques Rancière, constatou-se que a figura do gauche 

promove, a princípio, convergências de identidade que, no entanto, dissimilam-se, 

abrindo-se em significâncias e subjetivações que atuam no sentido da diferenciação 

e da individuação, efetuam uma espécie de partilha do sensível que corresponde a 
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um espaço de dissensos, inclusive do non-sense que desfaz rostos e introduzem 

traços passionais, obscuridades e, no caso de Drummond, num sentido, e de Russo, 

noutro sentido, a ironia que permeia o equívoco e as analogias dos discursos 

poéticos. 

Assim, as letras musicais compostas por Renato Russo se aproximam da 

perspectiva da poética drummondiana, tendo o gauche como forças micropolíticas 

que fraturam o discurso hegemônico para promover a diferença, o fluxo de vida, no 

que se pode entender como uma inserção nesta “partilha”. E nisso, a equivocidade 

do jogo do mundo, do ego e de Deus (DELEUZE, 2009, p.274). 

Chega-se a considerações parciais que o gauche estabelece esta ligação 

entre Renato Russo e Carlos Drummond de Andrade, entretanto, não como uma 

repetição do mesmo, mas ressaltando as singularidades de ambos que 

caracterizam, de forma muito peculiar, a manifestação desta gaucherie, ao se opor a 

uma determinada visão de mundo promovendo uma permanente tensão social. 

Através desta pesquisa, pode-se dizer que Carlos Drummond de Andrade 

gera uma resistência preparadora de mutações, critica o instituído, principalmente, 

por meio do humor da fina ironia, que ressalta o espaço de contestação e dissenso. 

Vê-se, também em Renato Russo, a ironia vinculada à rebeldia, ao seu grito de 

revolta, que dá corpo a esta gaucherie e demonstra seu encaminhamento à sua 

singularidade selvagem, mas não por ser “porta-voz” de uma juventude 

desesperançada, tentando viver entre os estilhaços da repressão e da liberdade, 

portanto, “vítima” deste sistema. Senão para corroer e dificultar a captura ideológica 

de sua obra musical, sua escrita e discurso. 

Desta forma, a figura do gauche dá-se só como uma poética de travessia 

de imagens, fantasmas, subjetividades rasuradas, mas também instauradora de 

misturas de corpos e signos, no sentido deleuziano, atuando como dispositivo de 

resistência que prepara mutações, como se vê, sobretudo, em Drummond.  Renato 

Russo, por sua vez, surpreendendo esse movimento, captando seus fluxos 

esquizos, suas linhas de fuga, apreende-o em seus devires, e parte para relações de 

força discursiva e de escrita as quais se podem associar às singularidades 

selvagens, aquelas que, de acordo com Foucault, colocam-se de maneira esquiva 

relativamente ao assujeitamento à máquina de Estado e às representações 

institucionais. 
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Rompendo com a ideia de “homem universal”, e com a escrita 

“representativa”, no plano de individuação e de imanência de suas obras, ambos os 

autores articulam-se como agenciadores coletivos, escapando da lógica do senso 

comum e da “eterna busca do sujeito interiorizado, que defende ideias próprias e 

tem algo a dizer ao mundo” (SCHÖPKE, 2012, p.180). Por isso, pode-se afirmar 

neles uma possível política da escrita em permanente gestação e uma partilha do 

sensível como aliança e conjunção, desfazendo qualquer sugerida mimesis entre 

ambos, mas, distinguindo-se eles pela afirmação das diferenças.   
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