
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
MESTRADO EM LITERATURA COMPARADA 

 

 

 

 

NATÁLIA OLIVEIRA MOURA 

 

 

 

 

Estética e sombra: margens, imagens e corpo em 

improvisos de BaléRalé, de Marcelino Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Natal-RN 
2016  



 
 

NATÁLIA OLIVEIRA MOURA 

 
 
 
 

Estética e sombra: margens, imagens e corpo em 

improvisos de BaléRalé, de Marcelino Freire 

 

 

Dissertação submetida à banca examinadora 

como requisito para a obtenção do título de 

Mestre em Estudos da Linguagem. 

Área de concentração: Literatura Comparada 

Linha de pesquisa: Poéticas da modernidade 

e da pós-modernidade 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Natal-RN 
2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nome: MOURA, Natália Oliveira 

Título: Estética e sombra: margens, imagens e corpo em improvisos de 

BaléRalé, de Marcelino Freire 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca de defesa do Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem, na área de 

concentração Literatura Comparada, vinculada à linha de 

pesquisa Poéticas da Modernidade e da Pós-modernidade, 

como requisito para obtenção do título de Mestre. 

 

 

Aprovada em: _____/_____/_____ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Presidente: Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

____________________________________________________________ 

Examinador interno: Prof. Dr. Alex Beigui de Paiva Cavalcante 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

____________________________________________________________ 

Examinadora externa: Profa. Dra. Michelle Cristine Medeiros da Silva 

Universidade Federal de Campina Grande 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu vô Pepeta 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha querida orientadora, a Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa, que 

me acolheu, desde o início da minha graduação em Letras, e sempre acreditou em 

mim, me dando tanto apoio e carinho e me engrandecendo a vida com sua mente tão 

encantadora. Por todos os momentos felizes, todas as longas conversas, por ter se 

dedicado tanto, junto comigo, à realização deste trabalho. 

Aos meus pais, Ricardo e Ivânia, que são parte fundamental do que aqui está 

escrito e aos quais eu tanto amo. 

A Nino, meu amor e meu amigo, por toda paciência de sempre estar comigo 

em todos os momentos, pela leitura de cada linha desta pesquisa, por me incentivar 

e me ajudar sempre com suas ideias e críticas. 

Aos meus avós, Francisco (Pepeta), Francisca (Dalina) e Ubiratan (Bira) (in 

memoriam) e à minha avó Auxiliadora (Cilinha), que sempre se põe feliz com as 

minhas conquistas. Sei que os outros três, se aqui estivessem, também ficariam 

contentes.  

A Dora e Hélio, por me ensinarem, a cada dia, o que é a sinceridade e a pureza 

do amor. 

Aos meus bens Bruna e Michel, amigos que a graduação me deu para toda a 

vida, pelo carinho sincero, por sempre me fazerem tão bem, pelos conselhos, pelas 

risadas, pelas alegrias e por serem tanto para mim. 

À minha irmã de vida, Tryce, por estar ao meu lado mesmo antes de que eu 

soubesse que rumo seguir e a quem também vi crescer em todos os sentidos, que 

tanto me orgulha e a quem tanto quero bem. 

Aos membros da banca, Profa. Dra. Michelle Medeiros e Prof. Dr. Alex Beigui, 

por terem aceitado participar deste momento de defesa. 

À instituição de fomento à pesquisa, CAPES, por ter patrocinado com bolsa o 

desenvolvimento e realização deste trabalho. 

A todos, amigos e professores, que contribuíram, de algum modo, com esse 

acontecimento. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo aquilo que a nossa 
civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

serve para a poesia. 
 

Manoel de Barros



 
 

 
 

RESUMO 

Percebe-se, na escrita de Marcelino Freire, em BaléRalé (2003), o estilhaçamento de 
um modelo de repetição circular, inserindo na literatura um novo paradigma estético 
(GUATTARI, 1992) que não o do sublime e do tradicional, mas sim o de uma estética 
rasurada, contrária à colonização de alteridades.  Considerando esses aspectos, viu-
se a relevância de promover um estudo acerca da relação entre margens, imagens e 
corpo dentro da obra freiriana, observando como essas três instâncias fomentam uma 
ruptura com padrões de normatividade, seja social, simbólica e corporal, que 
apreendem os processos de singularização (GUATTARI; ROLNIK, 2013). Nas 
margens surgem as sonoridades de uma língua menor que se produz, na escrita do 
autor pernambucano, como máquina de guerra e de expressão (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997b). Além disso, produz-se imagens que desconstroem – por meio do 
diálogo suscitado com outras artes, aqui destacando-se a fotografia (BARTHES, 2012) 
– tanto os regimes de visibilidade e representação, como a sua pretensa condição de 
revelação, fixidez e nitidez, provocando novas formas de semiotização (BARTHES, 
2007) ao se fazer destituir as identidades formadoras, remetendo a fluxos de desejo 
que dissolvem a unidade da linguagem.  Os lances ficcionais, intitulados por Marcelino 
Freire de improvisos, surgem como lugar dos corpos-linguagem (DELEUZE, 2011), 
corpos fragmentados, sem órgãos (DELEUZE; GUATTARI, 1996) os quais desfazem 
o corpo orgânico, em processos de intensidade e potência, pelos quais se reinventam. 
O fluxo de desejo se estende para dimensões que não se limitam apenas ao corpo 
humano, mas a outros objetos e fragmentos de corpo, instaurando uma experiência 
intensiva e contraditória do interdito e da transgressão e também sua anulação, como 
na baixa prostituição (BATAILLE, 2014), promovendo a perda do sentido e lançando 
o corpo para a emergência do diferente. Em face de tais problemáticas, percebeu-se, 
por meio dessa pesquisa, que as potencialidades discursivas do pensamento literário 
do autor pernambucano promovem as margens como condutoras de potências de 
transformação. Estas são expostas em superfícies propulsoras de novas formas de 
subjetivação, dando vez no ficcional à proposta de uma literatura e de uma noção de 
minorias não assimiladas à categoria de representação, mas de um desejo que se 
pluraliza. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Marcelino Freire. Estética rasurada. Imagens. Margens. Corpo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 
Se percibe, en la escritura de Marcelino Freire, la ruptura de un modelo de repetición 
circular, que se inserta en la literatura un nuevo paradigma estético (GUATTARI, 1992) 
que no sea de lo sublime y de lo tradicional, pero sí lo de una estética rasurada, 
contraria a la colonización de la alteridad. Teniendo en cuenta estos aspectos, se 
observó la importancia de promover un estudio sobre la relación entre los márgenes, 
las imágenes y el cuerpo dentro de la obra de Freire, observando cómo estos tres 
casos fomentan una ruptura con los estándares normativos, ya sea social, simbólica 
y del cuerpo, que se apoderan de los procesos de singularización (GUATTARI; 
ROLNIK, 2013). En los márgenes vienen los sonidos de una lengua menor que se 
produce, en la escritura del autor pernambucano, como máquina de guerra y de 
expresión (DELEUZE; GUATTARI, 1997b). Además, se produce imágenes que 
deconstruyen - a través del diálogo planteado con otras artes, aquí destacando la foto 
(BARTHES, 2012) –  tanto los regímenes de visibilidad y de representación, cuanto 
su presumida condición de revelación, la fijeza y claridad, provocando nuevas formas 
de semiotización (BARTHES, 2007) cuando para deshacer las identidades 
formadoras, remetiendo a los flujos de deseo que disuelven la unidad del lenguaje. 
Los juegos ficcionales, intitulados por Marcelino Freire de improvisos, emergen como 
lugar de los cuerpos-lenguaje (DELEUZE, 2011), cuerpos fragmentados, sin órganos 
(DELEUZE; GUATTARI, 1996), que rompen el cuerpo orgánico, en procesos de 
intensidad y potencia, por los cuales se reinventan. El flujo del deseo se extiende a 
las dimensiones que no se limitan solamente al cuerpo humano, sino a otros objetos 
y fragmentos del cuerpo, estableciendo una experiencia intensiva y contradictoria del 
interdicto y de la trasgresión y también su anulación, como en la baja prostitución 
(BATAILLE, 2014), instituyendo la pérdida del sentido y lanzando el cuerpo a la 
manifestación del diferente. Debido estas cuestiones, se percibió, por medio de esta 
pesquisa, que las potencialidades discursivas del pensamiento literario del autor de 
pernambucano promueven los márgenes como como conductores de potencias de 
transformación. Estos se exhiben como propulsores de nuevas formas de 
subjetivación, dando paso en el ficcional a la propuesta de una literatura y de una 
noción de minorías que no se asimilan a la categoría de representación, pero de uno 
deseo que se pluraliza. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Marcelino Freire. Estética rasurada. Imágenes. Márgenes. 
Cuerpo. 
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1. INTRO-DUCTO 

 

A definição de margem pode ser considerada como tudo que não se encontra 

em um centro; como o que se distancia, de certo modo, dele, sendo assim opostos, 

mas coexistentes, e não essencialmente distintos. Considerando essa concepção 

mais abrangente e trazendo-a para uma noção de cultura dominante, vê-se que ela 

está presente em todos os âmbitos e conduz para o que Guattari (2013, p. 123) 

conceitua como a “trama das minorias”, correspondendo à saída de uma sociedade 

enraizada, para a entrada na pluralidade rizomática dos devires-minoritários e das 

multiplicidades que abolem o elemento unificador e propicia a coexistência, sem um 

ponto de origem rígido, nem referencial hierarquizador.  

As margens sendo percebidas como produzidas pelo social significariam 

instâncias dele mesmo como o que põe em crise a afirmação de um poder 

homogêneo, hegemônico, ou, conforme afirmaria Deleuze, estudando Foucault, o que 

seria concebido enquanto “uma multiplicidade de pontos de resistência” (DEL EUZE, 

2005, p. 96), que preparam singularidades de mutação, consistindo, pois, numa 

expressão dos devires minoritários, em face ao sedentarismo conservador.  

Já quando se pensa nestas como forças deformantes, ou anamorfoses, as 

quais desorganizam as imagens naturalizadas, sob o senso comum estético, e 

estereotipadas do social, impõe-se a questão das máquinas de expressão, ou das 

formas que forçam o canônico a exibir o seu poder de exclusão. Nesse sentido, falar 

de margens é trazer as qualidades do sensível que agem como potências de ruptura 

e transgressão no social pretensamente hierárquico, centralizador e homogêneo, 

abrindo-lhe passagens para o questionamento das ilusões referenciais, a favor das 

desterritorializações e potencialidades de diferenças. 

Tal problemática nas artes surge dentro da cultura ocidental com o abalo das 

condições autoritárias, despóticas da tradição logocêntrica, falocêntrica, fonocêntrica 

e antropocêntrica, constantes no pensamento, nos paradigmas científicos, sociais e 

mesmo na produção das subjetividades e suas práticas, como a literatura, a pintura, 

a música, a fotografia, o cinema, mais recentemente. Vigência que se estilhaça, até 

que se dê a sua discussão filosófica e política, trazendo o pensamento derridiano da 

desconstrução e da diferença (CULLER, 1997). A repercussão mundial desses 

deslocamentos e saídas para uma nova compreensão das margens atinge a América 
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Latina, dentro desta o Brasil, que padece de uma cultura autoritária, reiteradora do 

mesmo, da repetição, segundo o pacto colonizador e fundador (MARTINS, 2002).  

Observamos que as práticas de diferimento vão emergir, na literatura 

contemporânea, consistindo estas na experiência de escrita de Marcelino Freire, que 

busca romper com a circularidade de temas, gêneros e questões ligadas à 

representação, surgindo disso uma ficção voltada para as minorias, seja no sentido 

do descentramento, seja no sentido de realizar uma crítica a respeito da condição de 

sujeição, articulando discursos de alteridade, dando lugar a uma produção das 

margens, que põe em evidência as minorias, aqui analisadas na perspectiva 

deleuziana e guattariana da literatura menor, assim compreendida:  

 

As três categorias da literatura menor são a desterritorialização da 
língua, a ramificação do individual no imediato-político, o 
agenciamento coletivo de enunciação. Vale dizer que “menor” não 
qualifica mais certas literaturas, mas as condições revolucionárias de 
toda literatura no seio daquela que chamamos de grande (ou 
estabelecida). (DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 28).  
 

 
 

Entendemos, portanto, por minorias, aqui, não uma parte quantitativamente 

minoritária de uma sociedade ou culturalmente inferiorizada, mas, sim, como 

potências que transgridem e minam forças reguladoras e centralizadoras de poder, 

em sua tessitura homogeneizadora; aquela que faz emergir devires e campos que se 

constroem fora de um domínio do particular, porém articulados a um “domínio da 

construção de uma subjetividade que se conecta e se entrelaça com problemas que 

se encontram em outros campos” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 87). E o que essas 

minorias levantam são outras configurações e concepções políticas, culturais, raciais, 

estéticas, linguísticas, de gênero – enquanto instância sexual – liberando o que há de 

recalcado nestas. Isso fazendo, sem lançar mão de associações funcionais, sem 

analogias, sem o primado daquilo que pode ser simbolizado, como podemos observar 

no livro do autor aqui analisado. 

Nascido em Sertânia, sertão do estado de Pernambuco, em 20 de março de 

1967, Marcelino morou em cidades como Paulo Afonso, na Bahia, ainda na infância, 

e Recife, onde fez teatro e escreveu os seus primeiros textos. Em 1991 mudou-se 

para São Paulo, uma mudança que, segundo ele, foi decisiva na criação do seu estilo 

e da sua temática, pois foi lá onde conheceu uma cidade que “acorda”, com suas 
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buzinas, seu trânsito caótico, sua pressa e sua paisagem de contrastes, como ele 

mesmo afirmou em entrevista na CIENTEC (Semana de Ciências, Tecnologia e 

Cultura), no ano de 2012, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Publicou seus dois primeiros livros de forma independente, AcRústico (1995) e 

EraOdito (1998). Já com editora, publicou Angu de sangue (2000); BaléRalé (2003); 

Contos negreiros (2005), com o qual ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em 2006, 

na categoria contos; Rasif: mar que arrebenta (2008), Amar é Crime (2010), que teve 

uma edição revista e ampliada em 2015 pela editora Record, e Nossos ossos (2013), 

seu primeiro romance. Marcelino Freire também é autor, juntamente com Adrienne 

Myrtes, do livro infanto-juvenil A linda história de Linda em Olinda (2007) e organizador 

de uma antologia de microcontos, Os Cem menores contos brasileiros do século 

(2004).  

O autor foi idealizador e é atualmente coordenador de um dos eventos de 

literatura mais importantes do país, o Balada Literária, que teve sua primeira edição 

no ano de 2005. O evento ocorre na cidade de São Paulo e, em cada ano, figuras do 

universo literário são homenageadas, tais como Lygia Fagundes Telles, Raduan 

Nassar, Augusto de Campos, Laerte, Carolina de Jesus, dentre outros. A Balada 

Literária conta com diversas mesas redondas, saraus, shows musicais, peças teatrais 

e lançamentos de livros. Vários de seus escritos foram adaptados ao teatro, que 

deram origem a peças como Hospital da Gente, encenada pelo Grupo Clariô de 

Teatro, com música de Chico César e direção de Mário Pazini e Bicha oca, com a 

atuação de Rodolfo Lima e direção de Edu Reis. O autor mantém, ainda, um blog1, 

denominado Ossos do Ofídio, no qual publica textos literários de sua autoria e 

relacionados à arte, de modo geral. 

O livro escolhido para ser trabalhado foi BaléRalé, que conta com 18 

improvisos, todos eles permeados pela temática da marginalidade, nos seus mais 

diferentes âmbitos, escapando de encerrar-se nos paradigmas significacionais que 

operam na literatura “oficial”, situando-se esteticamente a partir da noção de rasura, 

assinalando o “real não representável” (BARTHES, 1978, p. 22).  

A escolha da obra literária se deu pelo fato de BaléRalé ser um dos livros menos 

comentados de Marcelino Freire e também pela relativa escassez de trabalhos sobre 

este, se comparado às obras mais afamadas do autor pernambucano, como Angu de 

                                                           
1 Disponível em: <https://marcelinofreire.wordpress.com>. Acesso em maio de 2016. 

https://marcelinofreire.wordpress.com/
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Sangue e Contos Negreiros. BaléRalé surge entre os dois, o que acabou, de certo 

modo, deixando-o à sombra, nesse entremeio, que se fez margem dentro da própria 

obra do autor. BaléRalé possui uma similaridade com os outros livros de Marcelino 

Freire, seja com relação às problemáticas, seja por sua escrita desafiadora, porém 

essas semelhanças não ofuscam a sua singularidade.  

As experiências do autor com a linguagem colocam em relação pornografia e 

violência, numa instância do “fora-da-lei”, na profusão de alteridades, rasuradas, 

refratárias à simbolização e que se estabelecem na espacialidade das margens.  

Nessa literatura de resíduos, restos, identidades são disfuncionalizadas, 

desromantizadas, introduzindo a produção de imagens deformantes, metamorfoses, 

anamorfoses, não determinando, como diria Deleuze, “mais dados representativos” 

(2007, p. 51), num ritmo que mistura caos e violência.    Desconstroem-se os regimes 

de verdade e apontam-se as transições dos sujeitos.  

Faz-se importante destacar, no entanto, a diferenciação entre a literatura 

marginal e a qual será chamada, aqui, de literatura das margens, mas também suas 

convergências enquanto produções que vão além de um social categorizador, 

sugerindo-nos, num espaço de vizinhanças com as singularidades de mutação, a 

ocorrência de singularidades selvagens, fazendo cair a máscara simbólica, unificadora 

da linguagem. Singularidades que se reportam ao pensamento foucaultiano, sobre o 

qual se debruçou Deleuze (2005), como formas de exterioridade irredutíveis ao 

institucional, permanecendo de fora, suspensas, como quase experiência, não uma 

experiência acabada, concluída. 

 Na década de 70, no Brasil, surge a poesia marginal, designada também como 

literatura marginal ou geração mimeógrafo, devido à necessidade que tinham os 

escritores dessa geração de publicar seus trabalhos fora do mercado editorial formal, 

driblando a repressão militar, recorrendo, assim, a cópias mimeografadas de seus 

escritos, que eram vendidas a baixo custo. Esse movimento era composto por 

escritores como Ana Cristina César, Paulo Leminski, Chacal, Cacaso, Nicolas Behr, 

dentre outros.  

Comparar a literatura marginal da década de 70 com a literatura das margens 

nesta contemporaneidade, configurada na perspectiva de Marcelino Freire, mostra 

que já se divisa, naquela produção, a inquietação nômade, errante, algo nietzschiano 

que se pronuncia na poética de Paulo Leminski (2013): “viver é super-difícil/o mais 
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fundo/está sempre na superfície”. Ou, em Ana Cristina César (1991): “Aula de 

ginástica: desfazer o rosto. Tocar nas órbitas. Recuar do ponto constante tensão. 

Descolar a pele”. 

 Todavia, é importante salientar, ainda, que as margens são instâncias 

mutáveis e que, em consequência, igualmente serão mutáveis as reflexões acerca de 

sua constituição.  Essa marginalidade no processo de produção, a ameaça da morte, 

da violência levaram esses escritores a desconstruir a ordem instaurada e a própria 

literatura social nela implicada. Não remete a situações opressivas de um povo 

desfavorecido, à desigualdade social ou a uma demografia da desigualdade, pois o 

que falta é o próprio povo nas representações dominantes em que se esteiam as 

literaturas tidas como homólogas do social.  

Trata-se, na literatura marginal, como na literatura de margens contemporânea, 

no que consiste um traço comum, não de uma representação que suponha inscrever-

se “em intenção de”, antes, procura-se desestabilizar o intencional para inscrever 

processos de transformação, em que a experiência cultural seja posta em crise, 

modificada, metamorfoseada. Como afirma Deleuze, em Crítica e Clínica:  

 

Compete à função fabuladora inventar um povo. Não se escreve com 
as próprias lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a 
destinação coletiva de um povo por vir ainda enterrado em suas 
traições e regenerações (DELEUZE, 1997, p.14). 
 
 
 

A literatura, desse ponto de vista, desfuncionaliza o social, levando-o ao delírio 

(DELEUZE, 1997, p.15): “A literatura é delírio, mas o delírio não diz respeito a pai-

mãe: não há delírio que não passe pelos povos, pelas raças e tribos, e que não ocupe 

a história universal”. E é essa margem delirante que se vê instaurada na dinâmica das 

sensações dos improvisos freirianos, sendo estes mesmos o improviso 

performatizado, essa forma delirante, súbita, imprevista, intempestiva. 

 Assim, as margens podem ser compreendidas como potências 

transformadoras de um povo ausente nas representações sociais, mas cuja ausência 

operacionaliza o presente na performance que a atualiza numa linguagem não como 

um referente, e sim, no sentido freiriano, como uma experiência repentina da produção 

escritural, sendo o improviso uma forma de dizer essa ausência, destituída de uma 
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origem, como recusa da memória de um povo, de uma memória “grande”2. A produção 

da escrita se faz também margem. 

E, nela, a produção estética desterritorializa3 universos de valor excludentes, 

por meio de linhas de fuga que trazem à tona as multiplicidades, pondo abaixo a ordem 

binária da mecânica sensório-motora do social, pois: 

 

Dualismos sem saída – como as oposições entre o sensível e o 
inteligível, o pensamento e a extensão, o real e o imaginário – 
induzirão [...] a instâncias transcendentes, onipotentes e 
homogenéticas, como Deus, o Ser, o Espírito Absoluto, o Significante” 
(GUATTARI, 1992, p. 132).  

 

 

A estética – desterritorializada e desterritorializadora – acolhe o que escapa à 

hegemonia da universalização e evidencia os equívocos da univocidade. Em 

BaléRalé, essa problemática aponta para a estética rasurada, como se grifou no 

próprio título desta dissertação (Estética), que contraria aquela ordenante, a 

“Estética”, de caráter metafísico. A rasura na palavra mostra a erosão de um campo 

minado e a erosão da imagem estética ocidental tendo como fundamento a imago-

mundis, sob o abalo dos processos identificatórios que a constituíam. 

Em Marcelino Freire, a estética rasurada dá-se pela inscrição das 

multiplicidades, nas margens, nos espaços de discussão, abrindo a sua ficção para 

os corpos rasurados, que longe estão de se constituírem em temáticas sociais, como 

poderiam ser identificados enquanto indivíduos sem instrução, anônimos, 

homossexuais, travestis, prostitutas ou sujeitos não-garantidos. Não é nesse aspecto 

que se apresentam, já que não se trata de persuadir o leitor de que fazem parte de 

narrativas verídicas, nem de narrativas de redenção social ou moral. São esses corpos 

rasurados parte, sim, da produção de imagens-afecção, processos de rostidade, 

                                                           
2 Nesse sentido, o que tomamos como essa recusa de uma memória “grande” remete à questão 
nordestina que teria na memória colonial esse modelo de representação o qual o autor desconstrói. 
3 Deleuze e Guattari mostram, em O Anti-Édipo (2010, p. 52), que “O problema do socius tem sido 
sempre este: codificar os fluxos do desejo, inscrevê-los, registrá-los, fazer com que nenhum fluxo corra 
sem ser tamponado, canalizado, regulado”. Em Diálogos (1998), Deleuze afirma a Claire Parnet que 
“Somente quando um fluxo é desterritorializado ele consegue fazer sua conjugação com outros fluxos, 
que o desterritorializam por sua vez e vice-versa. Sistema de substituição e de mutações pelo meio. A 
linha de fuga é criadora desses devires. As linhas de fuga não têm território. A escritura opera por 
conjugação, a transmutação dos fluxos, através do que a vida escapa ao ressentimento das pessoas, 
das sociedades e dos reinos” (p. 41).  
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criação de corpos sem órgãos, corpos-linguagem, dissociados da ideia de plenitude 

do ser, outra instância submetida à desconstrução. Como nos mostra Sousa: 

 

Um questionamento sucede às tensas configurações que tais ficções 
suscitam, reportando-nos às relações desconstrutoras do tratamento 
estético nelas conferido, confrontando-nos com a destruição de uma 
autoridade majestática que edificaria as artes ou a literatura e que 
traria no seu percurso ótico a experiência hierárquica do visto, da 
visibilidade, relacionando o dejeto, os excluídos, as margens, a uma 
invisibilidade impenetrável. (SOUSA, 2014, p.135). 
 

 

 Nessa vertente, a rasura na estética, como a rasura nos corpos, remete à 

própria cena da escritura e a sua relação com a obscena que se lança para além do 

sentido normatizado, estável e conhecido (SCHOLLHAMMER, 1996). A 

experimentação do obsceno aparecerá em BaléRalé ligada sobretudo ao corpo e ao 

modo como esse se configura nos improvisos, escapando-se do organismo, 

recriando-se enquanto linguagem, se metamorfoseando, podendo surgir por meio de 

transgressões sexuais ou não. Nos dois casos, estabelecemos contatos possíveis 

com a erótica de Georges Bataille (2014), improvisando a tensão entre a escritura e a 

imagem, através de uma obscenidade instauradora da pornografia e das vozes de um 

pornógrafo, a fazer dançar os significantes da linguagem, produzindo uma espécie de 

coreografia igualmente improvisada dos corpos fragmentados e dos gestos.  

A concepção do pornógrafo (DELEUZE, 2011) pode ser desse modo associada 

a BaléRalé, nascendo aí como improviso, como uma forma de relações aleatórias, 

efêmeras, cambiantes, extremamente vinculadas ao olho por onde passam as 

imagens, intensidades e fantasmas, no sentido grego de fantasia (phantasía). 

Frustrações do desejo, rasgões do abandono e até os fulgores fugazes. 

Não há pontos de ancoragem para se contar histórias, as cenas e obscenas 

não se prendem à representação. São constantes de seus improvisos – como assim 

o autor denomina-os – a não delimitação ou determinação de seus escritos em uma 

classificação de gênero literário, pondo em questionamento a concepção estética 

dentro da própria literatura, tanto no que diz respeito à forma, quanto ao gênero 

textual. E mesmo no que concerne ao entendimento do que é literatura hoje, mantém 

os improvisos num limiar de indeterminação poética, cujo alcance coloca em 

suspensão qualquer esforço de generalizá-los. 
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Na sua escrita, sucede-se a reversão de uma estética clássica da literatura do 

cânone ou da “Grande” literatura. O que surge é o menor, o estranho e distinto, se 

configurando não pelo explicitamente pensado e perfeito, mas sim na improvisação, 

no súbito, que faz emergir imagens de ruptura e transgressão dentro de seus textos. 

Vemos, no escritor pernambucano, a busca por introduzir a alteridade na diferença e 

não na identidade, repercutindo na desordem caótica do cotidiano, o que implica numa 

atividade estética que fissura o convencional, transferindo-se para dimensões de 

corpos inorgânicos, corpos dilacerados, rasurados. 

Com sua escrita sempre atuante, com elementos poéticos e prosaicos, a letra 

concorre com outros signos, flashes fotográficos, movimentos cinéticos, sonoridades 

intensivas, atingindo o rumor das vozes de seus personagens, dando lugar a uma 

musicalidade que evidencia corpos dançantes de um balé de margens e estetiza uma 

ralé, uma origem incerta, rasurada, dissonante, sem representação orgânica. É Zé 

com seu maracatu, sem dentes, em “Leão das Cordilheiras”. É o menino, de “Balé”, 

cujo corpo sem órgãos ergue-se como um alado, do duro solo da origem. É prostituta, 

de “Phoder”, e seu corpo estilhaçado. É Kyoto, japonês franzino e seu desejo pelo 

simulacro de objeto, a fotografia de Soraya, em “E sombra”. É o suicidado pela 

sociedade, em “A ponte o horizonte”. É desconstrução da figura materna em “Darluz” 

e “Mãe que é mãe”. É a experiência do estupro que atravessa a linguagem pela 

animalidade do ato em “Jéssica”. É a espuma da relação incestuosa de abuso em 

“Papai do céu”. É fragmentação da imagem do corpo quase inválido como aquele 

desprovido de desejo em “Na hora do banho”. Mas é também a travesti, de “Mulheres 

trabalhando”, Beth Blanchet, vista, perseguida, desejada pelo narrador em primeira 

pessoa, este movido por um desejo anal, que parece incidir sobre a problemática do 

olho ou da desocularização, em Bataille. 

Na ficção de Marcelino Freire, em meio a essa heterogeneidade, sublinham-se 

passagens que indicam proposições de mestiçagem, hibridismo, nomadismo, em 

cartografias micropolíticas que potencializam a rasura do desejo e operam um 

mapeamento rítmico, percorrendo do mesmo modo os hiatos que se instauram entre 

as potências de transformação, metamorfoses e anamorfoses, sem belas utopias. 
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Meus lábios batem nos céus e nos mares 
e a música me transporta do quintal 
  de minha casa 
para os anéis de qualquer planeta perdido. 
Em minha cabeça degolada amadurece um 
pensamento impossível. 
Mais uma vez não vou por bem vou por mal. 

 

Cacaso 
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2. MARGENS: O DEVIR-MINORITÁRIO EM BALÉRALÉ 

 

2.1.  SEGUE CANTO DE PASSARINHO: A LITERATURA MENOR E A 

SONORIDADE DAS MINORIAS 

 

Percebemos que as condições de margem convertem a pressão exercida pela 

centralização opressora em processos poiéticos, que se evidenciam nas produções 

artísticas. A arte, nesse aspecto, apresenta-se como efeito da agitação de forças 

impetuosas e revolucionárias que rechaçam formas tirânicas da considerada arte 

maior. Assim, surgem movimentos como o blues, o samba, o hip hop, na música; o 

graffiti, no campo das artes visuais; e a literatura menor, no âmbito literário, dentre 

outros. Guattari e Rolnik (2013) nos mostram, porém, que todo devir-minoritário se 

diferencia de um modelo político molar no instante em que sua luta se transporta para 

outros domínios menores, fazendo surgir processos de singularização.  

Dito de outro modo, o devir-negro, o devir-mulher, o devir-homossexual só se 

organizam como instâncias de ruptura a partir do momento em que se articulam com 

outras minorias, como vias de comunicação. Saem de uma defesa particular e 

alcançam esferas de todo o tecido social, dando lugar às resistências que, por seu 

lado, manifestam-se nas expressões que trazem o devir-minoritário à arte – o tornar-

se menor, enquanto potencialidades criativas – pois, por exemplo, como afirmam 

Guattari e Rolnik: “Há um devir-negro da pintura, um devir-negro da música, assim 

como se poderia dizer que há um devir-minoritário da literatura – recusa da inscrição 

da literatura nas formas dominantes.” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 86).  

É nessa via de discussão que Marcelino Freire traz, em seus improvisos, 

diversos devires-minoritários, dialogando, assim, com as mais variadas instâncias 

menores. Desse modo, notamos que, em seus textos, o autor não coloca uma 

problemática de reconhecimento apenas de um determinado grupo, não devendo ser 

rotulado como uma literatura “voltada para”, seja gays, negros etc. A escrita do autor 

pernambucano ultrapassa as dimensões de uma simples rotulação de conteúdo que 

busca restringir e enquadrar sua produção, transformando seu fazer literário em um 

fazer político molar. Sobre as dimensões políticas molares e moleculares vemos que:  
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Os mesmos elementos existentes nos fluxos, nos estratos, nos 
agenciamentos, podem organizar-se segundo um modelo molar ou 
segundo um modelo molecular. A ordem molar corresponde às 
estratificações que delimitam objetos, sujeitos, representações e seus 
sistemas de referência. A ordem molecular, ao contrário, é a dos 
fluxos, dos devires, das transições de fases, de intensidades. Essa 
travessia molecular dos estratos e dos níveis, operada pelas diferentes 
espécies de agenciamento, será chamada de “transversalidade” 
(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 385-386).  
 

 

No entanto, é fundamental salientar que os níveis molar e molecular não 

correspondem a um sistema de oposição. Eles agem no campo social e na produção 

de subjetividade de modo interativo e simultâneo, isto é, tanto o social quanto os 

processos de subjetivação são atravessados por forças de um regime de significações 

simbólicas como por instâncias que perfuram o conservadorismo, trazendo à tona as 

expressões do desejo e a singularização. 

Em Marcelino deparamo-nos com lances ficcionais que envolvem sujeitos 

postos à margem em um contexto macrossocial de representação, mas que escapam, 

por entre as brechas, de uma apropriação de forças por um aparelho de poder. Há 

sempre um movimento de resistência: promove-se a ranhura de um sistema 

despótico, traçada por linhas de fuga, que se configuram no devir. Não há lugar para 

hierarquizações ou dominações, pois tudo ocorre por processos rizomáticos4 

impulsionados por singularidades revolucionárias que, em seu caso, conduzem em 

sua escrita e no seu trabalho com a língua: uma literatura menor. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari concebem a literatura menor como sendo a 

realizada por escritores que se encontram numa relação tensional dentro/fora de um 

sistema social dominante (como no caso de Kafka, escritor de origem judia em relação 

à sociedade alemã de sua época). Assim, a literatura menor é toda aquela que “não é 

a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior5” 

                                                           
4 O conceito de rizoma é bastante recorrente em toda obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari. O termo 
foi tomado de empréstimo da botânica e expressa a oposição aos diagramas arborescentes que, 
segundo os filósofos, representam modelos de hierarquização, pois no rizoma não se pode centrar um 
ponto. Assim, os rizomas trariam “princípios de conexão e heterogeneidade”, ou seja, “qualquer ponto 
de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz 
que fixam um ponto, uma ordem” (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 14).  
5 Para Deleuze e Guattari, a questão da língua menor assim se inscreve: “As línguas menores não 
existem em si: existindo apenas em relação a uma língua maior, são igualmente investimentos dessa 
língua para que ela se torne, ela mesma, menor. Cada um deve encontrar a língua menor, dialeto ou 
antes idioleto, a partir da qual tornará menor sua própria língua maior. Essa é a força dos autores que 
chamamos ‘menores’ [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1995b, p. 43). 
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(1977, p. 26). Nesse caso, a designação de literatura menor não quer dizer, para os 

filósofos franceses, uma literatura inferior, ou de um povo inferior, mas sim aquela em 

que a língua age como coeficiente de desterritorialização, sendo essa sua primeira 

característica.  

A desterritorialização, nesse caso, é compreendida como forma de ruptura e 

oposição aos padrões linguísticos impostos por uma língua majoritária. O que se vê, 

na escrita de Marcelino Freire, é um trabalho com a língua que a retira de uma 

condição estrutural sólida, pois ele traz, nela, as alteridades que são apagadas em um 

modelo maior de discurso e literatura, dando lugar também a uma outra estética da 

escrita, contrária à perfeição formal das grandes literaturas. O que se encontra é a 

rima, o ritmo, as expressões de um coletivo rasurado, os trocadilhos. Ele foge da 

normatividade gramatical com a sua pontuação característica, com seu intercalar 

entre períodos (ou versos) breves e longos que não permitem rotular genericamente 

seus textos e sua linguagem ácida. Essas partículas vão, então, fragmentando a 

solidez de uma língua excludente, “correta” e dita culta, com um abalo desse solo, por 

meio de uma linguagem diferenciada dessa estrutura.  

Na escrita do autor pernambucano, faz-se essa disruptura na língua maior, já 

que a língua das margens se mostra em seu estado flexível, mutável e heterogêneo, 

como perceberemos num trecho de “Balé”, improviso em que uma mulher fala sobre 

o filho de sua comadre, um menino, que vive em uma zona rural do Brasil e tem o 

desejo de tornar-se bailarino, recusando-se a realizar determinadas funções que lhe 

são designadas, pois o que lhe obrigam a ser e a fazer não corresponde ao que, 

segundo ele, seria sua vocação, no caso, a dança: 

 

Disse que não, não vai cortar cana, morrer, moer neste sol. 
Disse que não, não vai ajudar o pai, salvar a mãe, os irmãos. 
Disse que não, bateu o pé, quer ir embora aqui de Catolé. 
Disse que não. Pra que diabo amassar pedra? Não quer ver chumaço 
de algodão. 
Disse que não, não quer rachar a linha da mão nem o quengo. 
Disse que não sobe em caminhão. (FREIRE, 2003, p. 33) 

 

 

Da mesma maneira que Kafka se utilizava da língua alemã, esta considerada a 

língua dos mestres, como Goethe, Marcelino Freire procede, na língua portuguesa, a 

uma desterritorialização tal, perfurando o português considerado culto e literário, e 
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atuando de uma forma que poderíamos associar ao afirmado por Deleuze e Guattari, 

no seu estudo kafkiano, ao fazer “da literatura algo de impossível” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1977, p. 25). É o que podemos perceber também na escrita de Hilda Hilst, 

nesse trecho de “O unicórnio”, presente em seu primeiro livro, Fluxo-floema (2003). 

Suas cinco ficções, assim como em BaléRalé, fissuram o que se impõe como 

características que forçam determinado texto a se enquadrar nos padrões de gêneros 

textuais, pois não se pode defini-los como contos, nem novelas, nem ensaios, porque 

suas singularidades não se permitem abarcar por meras classificações genéricas. 

Hilst apresenta ao leitor a língua menor, com sua quebra de estruturas linguísticas, 

sua linguagem pornográfica e sua escrita do nonsense:  

 

Estou escrevendo, estou quase terminando a palavra AMOR, estou 
escrevendo, meu Deus, agora é a última letra, agora 
...............................................................................................................
.... O zelador. Abre a porta de ferro: EEEEEE, BESTA UNICÓRNIO, 
hoje varrer a tua imundície, que fedor! Não! Por favor! Não! Agora não! 
Mas um unicórnio não sabe dizer. Me aproximo dele, reviro os olhos, 
encosto meu focinho no seu rosto, o zelador empalidece, começa a 
varrer com rapidez e diz: EEEEEE, BESTA UNICÓRNIO, está 
querendo me foder? (HILST, 2003, p. 214). 
 

 

Em face a essa radicalidade do impossível, os dois estudiosos franceses 

propõem as seguintes questões: a impossibilidade de não escrever, a de escrever na 

língua dominante (o alemão, no caso de Kafka), e a de escrever de outro modo, quais 

os negros fazem com o inglês, num contexto mais atual. Em Marcelino Freire podemos 

considerar que tais questionamentos operam para dar lugar, na sua escritura, à língua 

desterritorializada de sua colonização e sua herança.  

De certo modo, Kafka, nascido em Praga, escreve em alemão por uma 

imposição colonial, ao invés do tcheco ou do ídiche. Marcelino, tanto quanto Kafka, 

desterritorializa a língua maior através dos devires minoritários. Esse processo é o 

que singulariza a sua escrita. Digamos que Marcelino Freire é estrangeiro enquanto 

desterritorializador da própria língua. Como dito anteriormente, o autor promove 

fissuras na língua normativa e traz em seus escritos uma língua diferenciada, 

permeada por esses devires que irrompem em seus textos. Marcelino não dá voz, 

mas sim performatiza essas vozes advindas nos devires-minoritários. A língua na qual 
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escreve é permeada pelas minorias que lhe atravessam. É a do homossexual, da 

travesti, da prostituta, do menino sertanejo que sonha em tornar-se bailarino: 

 

Xinga a mãe toda hora, xinga quem trabalha, diz que não quer viver 
na merda, desculpe a palavra. 
Morrer na bosta. 
Não quer sofrer sufoco, não nasceu para mão-escrava. Parado não é 
pior? (FREIRE, 2003, p. 34) 

 

 

Nesse trecho de “Balé”, nota-se claramente a perfuração que a língua maior vai 

receber, levando-a à instauração do excremencial que fará funcionar a obscenidade, 

rompendo com a sua intenção de sublimidade, a sua intenção moralizante e a 

edificação do sujeito normatizado.  

 A língua desterritorializada se mostra a partir do momento em que faz emergir 

as vozes de um povo por vir. Podemos ver o anúncio disso na expressão do xingar e 

do xingamento que conduzem à recusa e à negação de uma realidade de 

predestinação, rompendo com a tradição rural, rompendo com esse destino. Na fala 

da comadre de sua mãe, observa-se que o menino recusa também um papel de 

redentor e aponta para uma fabulação do novo.  

O ato da interlocutora, de desculpar-se pela palavra dita fora de uma 

expectativa que se enquadra numa instância de delimitação discursiva – “diz que não 

quer viver na merda, desculpe a palavra.” – diz muito mais respeito a uma quebra com 

o esperado e com um padrão normativo do que pode ou não ser dito, de acordo com 

um discurso considerado correto, do que propriamente um arrependimento por ter 

divergido, em sua fala, da regularidade discursiva. Verificamos que, mesmo após o 

pedido de desculpas, a mulher retoma sua fala com “Morrer na bosta”, ratificando a 

expressão excremencial do anômalo. 

Além disso, as configurações rimática e rítmica, que as duas citações trazem, 

e as aproximações sonoras das palavras nos permitem perceber a questão da própria 

sonoridade nos textos freirianos, tanto na sua escrita, quanto nas imagens sonoras 

criadas em sua ficção.  

Deleuze e Guattari destacam também o interesse de Kafka pela matéria sonora 

em sua narrativa, como sendo:  
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[...] sua própria abolição, som musical desterritorializado, grito que 
escapa à significação, à composição, ao canto, à fala, sonoridade em 
ruptura para desprender-se de uma cadeia ainda muito significante. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1977, p.11).  

 

Em Marcelino Freire há uma relação com os sons que permeia sua escrita de 

movimentos sincopados, descontínuos, como no andamento musical, promovendo 

rupturas com a linearidade da narrativa, bem como com a construção da própria 

escritura ou de uma definição genérica de texto. Não é prosa nem poema, ou é ambos: 

improviso, assim como na música.  

Essa definição, porém, não classifica o improviso como uma nova forma de 

gênero, mas sim como sendo aquilo que leva consigo uma potencialidade súbita, o de 

repente irrepetível, o vir a ser. Nega e afirma, escapando de delimitações. A síncope 

e o improviso trazem a musicalidade, porém não “uma música composta, 

semioticamente formada [...], mas uma pura matéria sonora” (1977, p. 10), assim 

como Deleuze e Guattari apontam em Kafka.  

Essa sonoridade que surge como coeficiente de desterritorialização nos 

improvisos de Marcelino Freire traz também os efeitos da dança, das imagens, dos 

corpos, dos gestos e dos próprios significantes, igualmente desterritorializados e 

improvisados. Os sons surgem sejam como gritos de confrontação, como buzinas da 

metrópole São Paulo, como a sonoridade do maracatu, como uma música não 

estruturada de um balé do mesmo modo improvisado. 

Em “Balé”, os gritos e afrontas do menino podem ser vistos como matéria 

sonora que age como linhas de fuga a uma voz autoritária e ditatorial que busca 

reprimir sua autopoiese6: “O pai coloca de castigo, ele diz que não, não fica. Grita que 

é uma agonia”. O bradar também aparece como xingamentos: “Xinga a mãe toda hora, 

xinga quem trabalha”, e o blasfemar: “Já blasfemou às alturas” (FREIRE, 2003, p. 34). 

Passa-se, então, a acreditar que o menino estaria possuído pelo demônio, sendo 

                                                           
6 Autopoiese (do grego auto, que quer dizer “próprio” e poiesis, que significa “criação”) é um termo 
desenvolvido pelos biólogos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana na década de setenta 
para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si mesmos. A partir de então, esse termo 
foi estendido para outros campos de conhecimento, como o da psicologia e o da filosofia 
contemporâneas. Segundo Guattari, em Caosmose, “Humberto Maturana e Francisco Varela 
formularam o conceito de máquina autopoiética para definir os sistemas vivos. Parece-me que sua 
noção de autopoiese, como capacidade de auto-reproducão de uma estrutura ou de um ecossistema, 
poderia ser proveitosamente estendida às máquinas sociais, às máquinas econômicas e até mesmo às 
máquinas incorporais da língua, da teoria, da criação estética [...]. Tudo isso implica a ideia de uma 
necessária prática criativa e mesmo de uma pragmática ontológica. São novas maneiras de ser do ser 
que criam os ritmos, as formas, as cores, as intensidades da dança” (1992, p. 118-119).  
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chamado de “criança sem Deus”, justo por demonstrar, produzindo no grito e na sua 

rebeldia, uma monstração, uma potencialidade indomável, ou, como diria Deleuze, o 

advento das potências diabólicas, que batem à porta do simbólico para fazer cair a 

máscara da homogeneidade.  

Deus, em sua falta, aparece numa remissão ao discurso da perversão, em 

alguns momentos do improviso, relacionado aos desígnios do cristianismo, como o 

pecado, a redenção e a salvação. Entram em relação outras crenças, quando se refere 

à mãe Elvira, mãe de santo do candomblé, pondo em crise a figura divina, cristã, 

masculina, patriarcal, representativa da normatividade, embora à mãe de santo seja 

dado um papel de livrar um corpo das influências satânicas, retirando-lhe a 

resistência: “Falei pra comadre: procure Mãe Elvira. Ela tira do corpo o Satanás. Quero 

ver só o que ele faz.” (FREIRE, 2003, p. 34).  

Dentro dessas confluências de força, passa a surgir uma sintaxe do grito, como 

extravasamento sonoro da tentativa de repressão às forças inventivas da diferença, 

como Deleuze e Guattari nos mostram: 

 
Dele extrairemos o ladrar do cão, a tosse do macaco e o zumbido do 
besouro. Faremos uma sintaxe do grito, que desposará a sintaxe 
rígida [...]. Nós empurraremos até uma desterritorialização que não 
será mais compensada pela cultura ou pelo mito, que será uma 
desterritorialização absoluta, ainda que lenta, colante, coagulada. 
Lentamente, progressivamente, levar a língua para o deserto. Servir-
se da sintaxe para gritar, dar ao grito uma sintaxe. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1977, p. 40) 

 
 

Vemos então que tal sintaxe, na escrita freiriana, associa-se a uma espécie de 

teatro agonístico do Deus – “Grita que é uma agonia” –, a uma problemática da fala 

do blasfemador, na potência de fabulação. Isso se dá a partir do uso intensivo da 

língua menor, uso esse que surge de linhas de fuga traçadas em meio a essa 

discursividade cristã do destino e da designação. E emerge como uma instância que 

destitui a sintaxe rígida, movida por forças e potencialidades desejantes. O menino, 

em sua recusa e negatividade, dá lugar a um desejo de singularização, que promove 

o grito como desarticulação da sintaxe canônica. A desterritorialização, a que se 

procede, acontece quando essa língua se singulariza nesses atos descontínuos, que 

recusam, da mesma maneira, a imitação ou a mímesis da repetição.  

Nesse sentido, abandonando os significados já dados na língua pela força de 

disruptura do personagem, ela desertifica-se, descentralizando o discurso, remetendo 
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aos buracos que o constitui, minando as relações dicotômicas impostas pelo 

significante.  

A cultura e o mito, colonizados e cristianizados, não serão mais capazes, 

enquanto instâncias delimitadoras, de barrar os processos criativos e as novas formas 

de existência. Para o menino, não há um Deus que possa dissuadi-lo do seu desejo, 

nem uma cultura conservadora que o recalque. Pecado, para ele, é “viver na devoção”. 

A sintaxe do grito, desse modo, dá-se como uma sintaxe desejante, que traz um 

sentido outro, desarticulando os lugares de sedimentação. 

Vemos, ainda, no improviso, que uma força de inventividade irrepreensível se 

localiza a partir de uma coreografia própria, que se traduz no obscenus7, em face à 

sedimentação da cena social, como aquilo que não se apresenta como o discurso 

autoritário e que não se deixa submeter a essa força tirânica do sentido, que busca 

desativar as potências inventivas dos sujeitos que se encontram em situação de 

margem.  

O menino, com sua rebeldia, não se rende ao que se lhe destina, pois ele quer 

o distinto. Não quer cortar cana, nem rachar o quengo sob o sol, mas sim equilibrar-

se em ponta de pedra, desenvolver seu ouvido para detectar sons que não passam 

despercebidos pela sua sensibilidade, dançando ao som de uma pura sonoridade. 

Esse modo de comportamento faz com ele que seja visto como um ser sem salvação: 

“Eu não sei não. Acho que essa desgraça não tem mesmo salvação.” (FREIRE, 2003, 

p. 35). Ele não ter salvação equivaleria, nesse caso, a sua recusa de entrar na norma 

social, o que, na ótica do cristianismo, remeteria à redenção. 

A revolta torna-se uma insurgência do menino em relação ao desígnio cristão, 

enquanto a ingratidão que lhe apontam é parte dessa conjuntura cristã em que está 

imerso, em que vive. Ao passo que para ele, o menino, ser grato seria uma postura 

de conformação e aceitação, atos que contrariam a potência revolucionária de seus 

desejos: 

Não agradece nadinha. Não levanta a mão. Não diz “obrigado, Senhor, 
por mais um dia”. Vai seguir a sua vocação. Vocação? Agora mais 
essa “vocação”. Pois é. Será algum santo? Cruz-credo! Coitado de 
quem precisar desta alma, vai acender vela em vão, oração da braba. 
(FREIRE, 2003, p. 35). 

                                                           
7 Schollammer afirma, em um estudo feito acerca da obra de Bataille, que: “No sentido etimológico do 
obsceno, se poderia ver aqui um argumento para entender o obsceno – obscenus – como tudo aquilo 
que acontece além da encenação do sentido” (1995, p. 8). 



28 
 

 
 

Esse discurso ressoaria como uma ladainha contrastando com o campo de 

sonoridades novas a que o menino se atém nos seus voos. Situa-se contrariamente à 

sintaxe do grito que produz uma sonoridade nova e que se manifesta nas coreografias 

improvisadas numa virtualidade dançarina, em que a musicalidade formal encontra-

se ausente. Como mostram os franceses, “O importante é a pequena música, ou 

antes, o som puro, intenso” (DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 9). Assim, o que há no 

improviso são murmúrios, sons indefinidos que se combinam em uma melodia 

desterritorializada que se transporta ao corpo, gerando o movimento de um balé-

menor, por meio de uma música-menor: 

 
 
Acredita que o negócio dele é ficar dançando? 
É, mulher, dançando. Vive atrás de vento, assobiando. Diz que segue 
canto de passarinho, que escuta água chover em baixo da terra. Vê 
só, ele ali na ponta quente da pedra, se equilibrando. (FREIRE, 2003, 
p. 35). 

 
 

A música, denominada pelos franceses de “pequena música”, pode ser vista 

como um motivo musical, isto é, o menor elemento rítmico e melódico de 

desenvolvimento sonoro de uma música, motivo esse ainda não caracterizado como 

tema, mas sim como sendo uma sonoridade pura ainda não composta. O mesmo se 

aplica ao movimento dançante que se desliza pelo corpo do menino. Não se trata de 

um balé formal, mas, assim como a música, de uma movimentação pura de seu corpo. 

Para seus passos não há nomenclaturas ou definições, nem uma norma para executá-

los. Sua dança surge como um balé desterritorializado, que dá lugar à singularização, 

uma linguagem-menor que comunica a relação de seu corpo com o mundo, como o 

deslocamento de um pensamento que corta as fronteiras do predeterminado. 

 A música do balé dançado pelo menino não é formalmente composta por 

instrumentos e escrita em uma partitura para ser executada, ou ainda sua dança não 

surge de uma música já existente e presente em sua memória, por meio da qual ele 

libera seus passos. A música de seu balé-menor encontra-se na sonoridade pura e 

imaginativa, no canto dos pássaros, no assobio, no barulho subtelúrico da água. A 

musicalidade que movimenta o seu corpo transfere aos seus pés equilíbrio e leveza, 

pés esses que não tocam um chão rígido e sólido que impede a produção de 

singularidade, mas que fazem surgir diversos devires: devir-flutuante, devir-
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equilibrista, devir-bailarino: “O que ele tá pensando, o que comadre tá pensando? É 

preciso pisar o chão, cortar a sola do dedo. Mas não. Fica ali, voando. O menino fica 

voando. Eu não sei não.” (FREIRE, 2003, p. 35). 

Voltando às considerações deleuzianas e guattarianas, há também, em “Balé”, 

a dimensão do político que seria aquilo considerado a segunda característica da 

literatura menor. Os filósofos mostram-nos que os casos individuais (familiar, conjugal 

etc.) nas “grandes” literaturas “tendem a ir ao encontro de outros casos não menos 

individuais”, que servem o meio social como ambiente e fundo, enquanto na literatura 

menor: 

 

[...] o caso individual se torna então mais necessário, indispensável, 
aumentando ao microscópio, na medida em que uma outra história se 
agita nele. É nesse sentido que o triângulo familiar se conecta com 
outros triângulos, comerciais, econômicos, burocráticos, jurídicos [...]. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 26).  
 

 

Na literatura menor tudo se encontra em conexão e coexistência, em que cada 

instância componente se torna indispensável à existência daquela a que se liga, não 

havendo uma hierarquização de função e representação. Como afirmam os 

estudiosos franceses, seu pequeno espaço faz com que cada caso individual seja 

rapidamente ligado à política. Tomando ainda o improviso “Balé”, podemos notar que 

na ficção não se trata, apenas, de um menino que possui o sonho de ser bailarino e 

que tem seu desejo, na grande maioria das vezes, oprimido e incompreendido por 

aqueles que lhe circundam, ou ainda a história de um conflito familiar, ou até mesmo 

um relato autobiográfico do autor. O que emerge são todos esses aspectos 

exponenciados à mais alta potência, conectando-se a outros, distintos, igualmente 

ampliados, num bloco de entrelaçamento.  

A literatura menor, vista desse modo, se configura por uma movimentação 

política molecular, pois nela não há lugar para puras particularidades ou 

individualidades, mas sim para aquilo que a faz adquirir valor coletivo, sendo isto sua 

terceira característica. O autor, aqui, como dito anteriormente, não assume o valor de 

um Eu monológico. Não é apenas uma voz que fala, que grita, que produz uma 

sonoridade, mas, sim, o agenciamento de enunciação coletiva e impessoal, uma voz 

permeada de outras várias vozes.  
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Ao analisar a experiência do fora nos discursos blanchotiano, foucaultiano e 

deleuziano, Levy coloca-nos diante da seguinte afirmação: “Ao deslocar o eu para fora 

de si, ao caminhar em direção ao impessoal, a literatura marca seu índice de 

coletividade.” (LEVY, 2011, p. 47). O coletivo, nesse caso, permite pensar outras 

possibilidades de coletivo menores, refratando o discurso de nação, de pátria, de 

universalidade, sendo extraído da homogeneidade e distribuído na diferença, pela 

diferença, situando-se na pluralidade e multiplicidade. Na literatura menor não se 

exibe uma enunciação individuada (DELEUZE; GUATTARI, 1977. p. 27), mas sim 

uma enunciação coletiva.  

Como afirma Nelson Oliveira na apresentação do livro Nietzsche/Deleuze: jogo 

e música, organizado por Daniel Lins e José Gil: “Nesse espaço o sujeito não mais se 

afirma, torna-se apenas vestígio, uma quase miragem, multiplicada em diversas 

personagens que vagam pelo livro sem morada fixa.” (2008, p. VI). Na literatura menor 

não há uma centralização voltada ao caso individual, nem o texto verte-se ao seu autor 

como figura soberana de um criador único e detentor do sentido do texto. O que há é 

o coletivo, a multiplicidade e a multiplicação de casos que se interconectam nos lances 

ficcionais e que fazem emergir as vozes de uma minoria que nos permite conhecer 

não só “a literatura dos mestres”, mas também a literatura menor que carrega em si o 

seu devir revolucionário, uma máquina coletiva de expressão, evidente em BaléRalé 

e nas outras obras de Marcelino Freire.  

Ser menor, então, é exercer uma resistência dentro de uma instância maior, é 

exprimir as forças revolucionárias em função de uma enunciação coletiva, mas é, 

sobretudo, dar passagem ao novo, permitindo afastar-nos de um senso comum, 

levando-nos a uma outra forma de pensamento e do diferido: 

 

[...] a consciência coletiva ou nacional está “sempre inativa na vida 
exterior e sempre em vias de desagregação”, é a literatura que se 
encontra encarregada positivamente desse papel e dessa função de 
enunciação coletiva, e mesmo revolucionária: é a literatura que produz 
uma solidariedade ativa, apesar do ceticismo; e se o escritor está à 
margem ou afastado de sua frágil comunidade, essa situação o coloca 
ainda mais em condição de exprimir uma outra comunidade potencial, 
de forjar meios de uma outra consciência e de uma outra sensibilidade. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 27). 
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Marcelino Freire, migrante de Sertânia a Recife e posteriormente a São Paulo, 

encontra-se afastado de sua comunidade e isso ocorre como processo determinante 

em sua escrita. Inventar um povo, mas um povo já de uma origem incerta, 

desterritorializada, que traz à vista o coletivo, pois não remete ao particular ou ao 

sujeito, muito menos a um animal individuado, mas sim a sua multiplicidade e sua 

matilha, fazendo surgir uma literatura revolucionária e intrinsecamente política 

molecular ou menor. 

Em “Leão das Cordilheiras”, há a questão política e coletiva, que “contamina o 

enunciado” da literatura menor, uma micropolítica que faz surgir a singularização 

enquanto ruptura com um sistema territorializante. No improviso somos apresentados 

ao discurso de alguém que parece discordar da opinião de outrem a respeito de Zé, 

um sujeito desprovido de regalias capitalísticas e que não parece se importar com a 

sua condição de desvalido socioeconômico. A pessoa que fala sobre Zé surge como 

uma voz coletiva que reivindica a potencialidade criativa desterritorializadora de um 

devir-minoritário.  

A sugestão de uma voz autoritária, dentro da ficção de Marcelino Freire, parece 

confrontar-se com a voz da personagem, esta, não nomeada, que conta a história de 

Zé e exprime sua revolta à voz do controle. Não se vê um esforço, por parte de Zé, 

para se adaptar de algum modo ao sistema dominante ou a um território, muito menos 

uma passividade de sua parte a uma apropriação de uma instância maior, mas sim o 

que se nota é um movimento contrário: Zé singulariza-se quando não se deixa seduzir 

pelo falso discurso capitalístico igualitário. Ele traça o caminho reverso, apresentando-

se como uma potência micropolítica de resistência, como podemos ver no trecho a 

seguir: 

 

Zé não tem dinheiro porque não quer, tá me entendendo? Na 
rua, o povo quer dar, mas ele não quer, tá me entendendo? Dinheiro 
não faz falta, tá me entendendo? A gente se vira com o que tem. Pior 
do que ter a barriga vazia é ter a alma como a sua. Não tem vergonha 
não, sua puta? 

A alegria do Zé não tem preço, não tem quem compre. Ver a 
cara do Zé, contente. Desdentado, mas contente. O que não falta é 
doutor para fazer dentadura. Zé é que não quer. Pra que dente bonito 
se não tem sorriso no dente?  

Zé já tem o maracatu. (FREIRE, 2003, p. 73). 
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O maracatu surge, assim, como expressão de desejo e potencialidade 

transformadora, que emerge do seu devir-minoritário. Zé tem pelo maracatu um 

sentimento que o põe entre a intensidade de vida e morte: “Zé já tem o maracatu. Ele 

ama o maracatu, ele morre pelo maracatu, ele se desgraça pelo maracatu. Zé só 

existe por causa do maracatu.” (FREIRE, 2003, p. 73). A política se instaura, aí, no 

momento em que a linha de fuga traçada por Zé através do maracatu diz respeito a 

um movimento que configura uma articulação de conjuntos de microrrevoluções. A 

potência de criação despertada em Zé pelo maracatu, potência essa que age como 

uma desagregação de uma instância capitalística controladora, que por sua vez dá 

origem a um processo de singularização, dialoga e se une a diversas outras 

potencialidades transformadoras, micropolíticas e revolucionárias.  

O maracatu, ainda, remete-nos, como em “Balé”, à música e à dança, fazendo-

nos retomar a questão tratada anteriormente sobre a sonoridade, tão latente em toda 

a obra de Marcelino Freire. A sonoridade presente no décimo improviso de BaléRalé 

surge como um devir que retira de uma tradição a fôrma que busca padronizar 

expressões, trazendo, em si, a atualização enquanto renovação de traços de um 

passado por meio de produções inventivas.  

O maracatu surge, então, para Zé, como essa expressão outra, como uma linha 

de fuga que permite seu deslocamento de uma instância de dominação, dando vez 

aos processos de singularização, pelo ritmo e pela dança. Assim, não há um retorno 

ao mesmo, mas a instauração de uma subjetivação transformadora, como afirmam 

Guattari e Rolnik com relação aos devires que surgem das minorias: 

  

Em outras palavras, a ideia de ‘devir’ está ligada à possibilidade ou 
não de um processo se singularizar. Singularidades femininas, 
poéticas, homossexuais ou negras podem entrar em ruptura com as 
estratificações dominantes. Esta é a mola mestra da problemática das 
minorias: uma problemática da multiplicidade e da pluralidade e não 
uma questão de identidade cultural, de retorno ao idêntico, de retorno 
ao arcaico. No caso de traços arcaicos serem retomados – como 
traços das religiões africanas que existiram centenas de anos atrás –, 
não é enquanto arcaísmos que eles adquirem alcance subjetivo, mas 
na sua articulação num processo criador. (GUATTARI; ROLNIK, 2013, 
p. 86). 

 

 

  Guattari e Rolnik utilizam como exemplo o jazz, mostrando que, no gênero 

musical em questão, traços de singularidade dos spirituals negros foram incorporados 
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à sua essência, porém, não por isso, a música torna-se repetição de um modelo 

arcaico. Considerando que as subjetividades, segundo eles, tomam forma no e pelo 

registro do social e são atravessadas pelos mais diversos componentes desse 

contexto, seus processos se moldam de acordo com os padrões em vigência em um 

momento histórico, o que as fazem surgir como instâncias mutáveis e inapreensíveis, 

que não dizem respeito a uma totalização. 

Com a busca constante da sociedade de valores capitalísticos de se fixar 

padrões e normatizar subjetividades, fazem brotar os processos de singularização, 

como a diferenciação e o rompimento incessante com um pseudoequilíbrio. O jazz, 

então, surge por essa singularidade que se choca contra o muro do Estado, como 

sendo uma “música autêntica que corresponde à nossa sensibilidade, nossos 

instrumentos e nossos modos de difusão.” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 86).  

O maracatu, desse ponto de vista, pode ser visto como esse processo de 

singularização que permite com que Zé trace suas linhas de fuga, se desprenda com 

sua potência de criação – para a música, para a dança e para a fantasia – de um 

sistema capitalístico dominante. Zé nega, assim, o dinheiro: “Zé não tem dinheiro 

porque não quer, tá me entendendo? Na rua, o povo quer dar, mas ele não quer.” 

(FREIRE, 2003, p. 73), pois, para ele, o maracatu já lhe basta como forma de vida e 

expressão desta; nega até mesmo o valor dos dentes, tendo-se nisso a rasura de uma 

estética burguesa: “O que não falta é doutor para fazer dentadura. Zé é que não quer. 

Pra que dente bonito se não tem sorriso no dente?” (FREIRE, 2003, p. 73). Os dentes, 

aí, assim como o capital, podem ser vistos, da mesma maneira, como uma forma de 

dominância e normatização, que também é negada por Zé, pois para ele não há 

necessidade de se ter dentes se não houver alegria dentro de si.  

É interessante perceber a relação, que o improviso sugere, com a música “Ouro 

de tolo”, do cantor e compositor Raul Seixas. No texto freiriano, Zé é mostrado como 

sujeito que rejeita as instâncias capitalísticas dominadoras. Essa recusa é vista na 

negação de um dinheiro que lhe é oferecido, pois este é desnecessário ao seu modo 

de vida singularizado por sua potencialidade criativa, lançada no maracatu. A Zé não 

interessa enquadrar-se em um modelo social, muito menos adotar um padrão estético 

hegemônico de beleza, sustentado pela máquina capitalística. E, por isso, a voz que 

fala sobre Zé indaga: “para que dente bonito se não há sorriso no dente?”. Já na 

música do cantor baiano, há uma constatação de um padrão social e uma pretensa 
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conformidade a um modelo capitalista. Contudo, o movimento de errância a que se dá 

o personagem que fala na música traz a possibilidade de se pensar essa tentativa de 

criar um corpo sem órgãos para si: “Eu que não me sento/ No trono de um 

apartamento/ Com a boca escancarada cheia de dentes/ Esperando a morte chegar”.  

Isso mostra uma posição correlata à de Zé, embora a cena social que se 

apresenta entre um e outro seja divergente. Não ter ou ter dentes faz emergir 

dissonâncias quanto ao esperado pelo discurso social, na medida em que ter dentes, 

para o personagem de Raul Seixas, faz irromper na descrição do sedentarismo, de 

um possível sucesso alcançado e de uma rendição ao controle capitalístico.  

No entanto, vemos que há, por sua parte, a dissociação, a saída de uma 

redundância, na direção de uma desterritorialização que nos parece ter o alcance da 

caosmose, pensada por Guattari, sendo invadida através do olho: “Porque longe das 

cercas embandeiradas que separam quintais/ No cume calmo do meu olho que vê/ 

Assenta a sombra sonora de um disco voador”, fazendo com que ele atinja um 

caosmos.  

Em “Leão das cordilheiras” e em “Ouro de tolo” não há uma dimensão do 

celeste como um lugar de uma divindade cristã, mas sim de um espaço que remete a 

uma fantasia sideral, que por sua vez dá lugar aos processos de singularização, tanto 

de Zé, revestido com seu “manto carregado de estrelas” (FREIRE, 2003, p. 71), quanto 

do personagem de Raul Seixas, com a visão da “sombra sonora de um disco voador”.  

A ideia de adoração e louvor da figura de um Deus cristão é fragmentada por 

Zé no momento em que a voz que fala o designa como sendo ele mesmo um Deus, 

retirando o divino de um lugar de controle e supremacia: “Um Deus o Zé [...]. Um Deus, 

pois é.” (FREIRE, 2003, p. 71); bem como quando ela diz que: “Mais importante para 

o Zé é louvar Zumbi dos Palmares. O resto é besteira.” (FREIRE, 2003, p. 72), pois a 

Zé não interessa render-se à cristianização de uma rostidade8 promovida por um Deus 

tornado branco e sua consequente padronização, pondo abaixo uma soberania cristã.  

                                                           
8 Sobre o processo de rostidade, que será melhor abordado na terceira seção do segundo capítulo 
deste trabalho, Deleuze e Guattari afirmam: “Se o rosto é o Cristo, quer dizer o Homem branco médio 
qualquer, as primeiras desvianças, os primeiros desvios padrão são raciais: o homem amarelo, o 
homem negro, homens de segunda ou terceira categoria [...]. Devem ser cristianizados, isto é, 
rostificados. O racismo europeu como pretensão do homem branco nunca procedeu por exclusão nem 
atribuição de alguém designado como Outro [...]. Do ponto de vista do racismo, não existe exterior, não 
existem as pessoas de fora. Só existem pessoas que deveriam ser como nós, e cujo crime é não o 
serem. A cisão não passa mais entre um dentro e um fora, mas no interior das cadeias significantes 
simultâneas e das escolhas subjetivas sucessivas. O racismo jamais detecta as partículas do outro, ele 
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No final do improviso, vemos que a fala anônima da mulher, que atribui desde 

o início a Zé a divindade, ratifica o deslocamento do sagrado e do hierático do céu 

cristão para outra espécie de deus, o “seu” deus, o qual passa também a ter a 

propriedade da onisciência: “O que você quer, mulher? Infeliz, invejosa? Meretriz e 

pecadora? Deus tá vendo. Deus tá de olho na tua picuinha. Falar mal de Zé, aqui, 

sozinha.” (FREIRE, 2003, p. 73). Isso produz uma indeterminação e uma ambiguidade 

nesse campo do sagrado, já que ele está apropriado pelo reino do maracatu. 

Em “Ouro de tolo” a figura de Deus também é posta em dúvida pela ironia que 

se cria em torno de sua imagem, de sua onipotência: “Eu devia agradecer ao Senhor/ 

Por ter tido sucesso na vida como artista/ Eu devia estar feliz/ Porque consegui 

comprar um Corcel 73”, e “Eu devia estar feliz pelo Senhor/ Ter me concedido o 

domingo/ Pra ir com a família ao Jardim Zoológico/ Dar pipoca aos macacos”.  

Notamos, então, que a atribuição das “conquistas” pessoais a um Deus 

relaciona a divindade cristã a um Deus do capital, estabelecendo uma união entre o 

cristianismo e o que Guattari denomina de Capitalismo Mundial Integrado (CMI), que 

seria os diferentes modos de produção capitalísticos que têm como uma de suas 

principais funções o controle de todas as instâncias que compõem o meio social (as 

relações sociais, sexuais, as memórias, as percepções) e, consequentemente, 

buscam uma colonização dos diversos processos de subjetivação, criando barreiras 

à singularização, injetando, também, representações. Sobre isso, ele afirma que: 

 

O que caracteriza os modos de produção capitalísticos é que eles não 
funcionam unicamente no registro dos valores de troca, valores que 
são da ordem do capital, das semióticas monetárias ou dos modos de 
financiamento. Eles funcionam também através de um modo de 
controle da subjetivação [...]. Desse ponto de vista o capital funciona 
de modo complementar à cultura enquanto conceito de equivalência: 
o capital se ocupa da sujeição econômica, e a cultura, da sujeição 
subjetiva. (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 21).  

 
 

Dentro dos processos de subjetivação encontra-se a crença em Deus, Deus 

esse revelado, em “Ouro de tolo”, como intrinsecamente agregado a uma máquina 

capitalística que delimita o modo de vida burguês como sendo uma dádiva e fruto de 

                                                           
propaga as ondas do mesmo até à extinção daquilo que não se deixa identificar (ou que só se deixa 
identificar a partir de tal ou qual desvio).” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.41). 
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uma intervenção cristã, à qual devemos ser gratos. Atrela-se o sucesso financeiro à 

presença de Deus, fazendo surgir a noção de “merecimento” (quanto mais se tem, 

mais se mereceu ter) fruto de uma suposta devoção. Capitalismo e Deus tornam-se 

indiscerníveis a tal ponto que as características de um e outro não se distinguem.   

O capital pune tal como um Deus: se os seus caminhos não forem seguidos, 

dá-se o castigo. Do mesmo, ao se supor que “estar perto de Deus” coloca o sujeito na 

iminência de uma graça, aproximar-se do capital faz surgir o sentido de “bênção”, em 

que o seu acúmulo dará lugar a uma impressão ainda maior de “dádiva divina”.  

Desse modo, notamos que a cultura, e dentro dela a religião, encontra-se 

tomada pelo capital e suas intenções, fazendo com que ele se estabeleça como um 

Deus e, consequentemente, ocupe espaço soberano na produção de subjetividades. 

Porém essa soberania, tanto de uma instância capitalística, como de um “Senhor”, é 

posta em dúvida no momento em que o sujeito se mostra descontente com o 

alcançado, afirmando que “devia estar feliz” ou “devia agradecer ao Senhor”, mas não 

o faz. 

Vemos que há, na música de Raul Seixas, a presença de uma instância 

discursiva do capitalismo que desabilita o desejo, pois se alcança um nível de 

realização finita. Porém, o personagem desconstrói uma imagem conformista quando 

se indaga: “Porque foi tão fácil conseguir/ E agora eu me pergunto: E daí?/ Eu tenho 

uma porção de coisas grandes/ Pra conquistar, e eu não posso ficar aí parado”. Já em 

“Leão das Cordilheiras”, vemos que Zé se desterritorializa tanto dessa cultura 

capitalística que busca padronizar diferentes modos de semiotização, constituindo um 

dominante que retira de atividades semióticas suas realidades políticas, como de uma 

predestinação à subserviência a um modelo cultural escravista, latifundiário, que 

alocaria Zé no lugar do improdutivo.  

No entanto, a dimensão política e coletiva se insere, tanto na música do cantor 

e compositor baiano, quanto no improviso freiriano, no momento em que não se vê, 

em ambos, uma revalidação de um despotismo normatizante. Na música isso se 

percebe não só no momento em que o personagem afirma que não irá assumir uma 

posição sedentária diante da vida e aguardar passivamente o momento de sua morte, 

mas também no reconhecimento de um descontentamento com seu modo de viver 

que faz surgir, nele, uma potência desejante de conquista de dimensão molecular, 
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conquista do outro, do desconhecido, mas não aquela à qual se alcança e se finda, 

mas sim uma vontade movente de conquista infinita.  

Zé, por sua vez, rompe com diversos padrões e sobretudo com a própria visão 

de ser socialmente útil. Para ele, a utilidade da vida, de se viver, encontra-se nas 

sensações e na alegria provocada pelo maracatu, em uma potência intensiva de 

vitalidade e morte, “um desejo de vida que não flerta com o suicídio heroico e que, ao 

contrário, cultiva o inútil, a arte de se sentir feliz, de nada fazer de ‘importante’.” (LINS, 

2008, p. 54). 

A enunciação coletiva, em “Leão das Cordilheiras”, se instaura a partir do 

momento em que a história de Zé defronta-se com diversas outras histórias de 

devires-minoritários do mundo que buscam uma singularização e perpassam 

igualmente o improviso. São nesgas de histórias que trazem à tona novas formas de 

existência que, a seus modos, negam um comportamento conformista e submissivo 

diante de forças de controle e repressoras de processos criativos.  

O maracatu, como sendo parte dessas forças inventivas, se instaura como uma 

modalidade performática que estilhaça aquilo que impossibilita o lançamento de um 

olhar diferenciado sobre novos mundos possíveis. Como nos mostra Guattari, essa 

performatividade na arte se engendra por uma ecologia do virtual9, dando lugar a um 

novo paradigma de referências artísticas e estéticas e que se distancia de uma 

trivialidade delimitadora, de um senso comum, estes que caminham sempre em uma 

direção linear e harmônica de um sublime e transcendente na arte, recalcando uma 

dimensão ontológica de experienciação estética. Essa estética rasurada, que se 

configura no intempestivo, no improviso, no súbito, não surge por meio de algo já 

esperado, enquadrado por moldes, pois: “Nada está pronto. Tudo deve ser sempre 

                                                           
9 Sobre a ecologia do virtual, Guattari mostra que: “Uma ecologia do virtual se impõe, então, da mesma 
forma que as ecologias do mundo visível. E, a esse respeito, a poesia, a música, as artes plásticas, o 
cinema, em particular em suas modalidades performáticas ou performativas, têm um Iugar importante 
a ocupar, devido à sua contribuição específica mas também como paradigma de referência de novas 
práticas sociais e analíticas psicanalíticas em uma acepção muito ampliada. Para além das relações 
de forças atualizadas, a ecologia do virtual se proporá não apenas a preservar as espécies ameaçadas 
da vida cultural mas igualmente a engendrar as condições de criação e de desenvolvimento de 
formações de subjetividade inusitadas, jamais vistas, jamais sentidas. Significa dizer que a ecologia 
generalizada – ou a ecosofia – agirá como ciência dos ecossistemas, como objeto de regeneração 
política mas também como engajamento ético, estético, analítico, na iminência de criar novos sistemas 
de valorização, um novo gosto pela vida, uma nova suavidade entre os sexos, as faixas etárias, as 
etnias, as raças...” (GUATTARI, 1992, p. 116). 
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retomado do zero, do ponto de emergência caósmica. Potência do eterno retorno do 

estado nascente.” (GUATTARI, 1992, p. 119).  

Dessa forma, as instâncias performáticas tornam possíveis os processos 

criativos desprendidos de uma dimensão política molar, de moldes consensuais, 

fazendo surgir novos modos de subjetivação, novas mentalidades e agenciamentos 

coletivos de enunciação, que perfuram os limites da sedimentação.  

Com a fissura de um sistema de referências macropolítico, emerge uma política 

molecular da estética que possibilita uma experimentação e experienciação outra do 

mundo, descolada de códigos, significantes e sentidos que se direcionam ao mesmo. 

Há, em “Leão das Cordilheiras” e “Balé”, a inserção dos afectos, das sensações puras 

e dos desejos no campo dos processos criativos, configurando esses como novas 

formas de vida, pelo maracatu, pela dança e pela música, e dando, a essas instâncias, 

um caráter de originalidade.  

Portanto, notamos, assim, que a literatura produzida por Marcelino Freire pode 

ser vista como uma literatura menor, no sentido deleuziano e guattariano, por seu 

trabalho desterritorializador da língua, pela sua emergência política e por sua 

enunciação coletiva. Nela, são trazidos sujeitos não garantidos, que provocam 

fissuras em uma força de controle hegemônico, retirando-se de um estado de 

sedimentação por meio de pulsões desejantes, mostrando sua resistência a 

operações opressivas implícitas e explícitas, criando a fabulação do novo, que 

desterritorializa e fragmenta as formas de representação e ordenação dominantes, 

fazendo deslocamentos para a margem, para nela ativar as potências de 

transformação. Além disso, nela também se torna notável essa sonoridade outra, não 

fonética, não fonológica, irrompendo contra a escrita alfabética ocidental. 
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2.2. SER NÔMADE: MARCELINO FREIRE E A MÁQUINA DE EXPRESSÃO 

 

A função fabuladora freiriana traz à tona devires-minoritários que se 

configuram, por meio de uma língua desterritorializada, em forças inventivas e 

transformadoras. O trabalho com a língua, realizado pelo autor pernambucano, surge 

como potência de expressão de uma multiplicidade de sentidos, sentidos esses que 

não dizem respeito a um a priori da escrita, muito menos a uma finalidade que 

bloquearia novas formas de percepção, mas sim sentidos de um por vir, como 

instâncias que se engendram por infinitos processos rizomáticos. Marcelino Freire 

cria, assim, uma sintaxe das sensações, promovida por uma micropolítica que traz ao 

texto as intensidades desejantes por meio das palavras de uma língua estrangeira 

menor: 

 

O escritor se serve de palavras, mas criando uma sintaxe que as 
introduz na sensação, e que faz gaguejar a língua corrente, ou tremer, 
ou gritar, ou mesmo cantar: é o estilo, o ‘tom’, a linguagem das 
sensações ou a língua estrangeira na língua, a que solicita um povo 
por vir [...]. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 228)  

 

Em BaléRalé, o grito de uma força irreprimível, o canto de uma pequena música 

e o gaguejar de uma língua, já desterritorializada, emergem como coeficientes de 

ruptura com a normatividade e a fluidez de um discurso. Essa normatividade e fluidez 

discursiva, por seu lado, retiram a possibilidade de inserção de entradas múltiplas pela 

introdução do que Deleuze e Guattari denominam de inimigo, o Significante, e da 

interpretação, que bloqueia a percepção da obra literária como aquela “que na 

verdade se propõe apenas à experimentação.” (DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 7).  

Vemos, também, que não há uma priorização do conteúdo sobre a expressão, 

como ocorre nas “grandes” literaturas, o que também delimitaria um sentido e uma 

determinação à obra. Nela, a enunciação e expressão se configuram 

correlativamente, e a história se desenvolve de modo mútuo com a escrita, escrita do 

improviso, revolucionária, que estilhaça e desorganiza formas que impedem o 

alastramento da expressão por novas ramificações: 
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[...] não nos encontramos diante de uma correspondência estrutural 
entre duas espécies de formas, formas de conteúdo e formas de 
expressão, mas diante de uma máquina de expressão capaz de 
desorganizar suas próprias formas, e de desorganizar as formas do 
conteúdo, para liberar puros conteúdos que se confundirão com as 
expressões em uma mesma matéria intensa. (DELEUZE; GUATTARI, 
1977, p. 43) 
 

 

Os improvisos de Marcelino Freire, com seu caráter de máquina de expressão, 

surgem como instâncias que trazem à tona blocos de sensações: são afecções e 

percepções que se agrupam e dão à sua arte a distinção do novo, uma nova forma de 

produção do seu material particular, a sintaxe. Isso promove uma saída do campo das 

percepções vividas que, na experimentação de seus lances ficcionais, se desprendem 

de uma memória de um já vivido, como modo de conservação de um presente ou de 

retorno a um passado.  

O que ocorre, como afirmam Deleuze e Guattari:  

 

[...] é um bloco de sensações presentes que só devem a si mesmas 
sua própria conservação, e dão ao acontecimento o composto que o 
celebra. O ato do monumento não é a memória, mas a fabulação. 
(DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 218). 
 

 
Assim, os devires, que emergem em sua escrita por blocos, não dizem respeito 

a uma memória ou a algo reminiscente, mas sim a uma outra potencialidade, que se 

encontra nos sons e nas palavras. 

Com o seu modo particular e diferenciado de escrita, os textos freirianos já 

trazem consigo, em sua concretização, uma transgressão de padrões estabelecidos. 

Como exemplo de um traço da escrita do autor, notamos que, em todos os improvisos, 

há uma recorrente repetição na fala das personagens, que nos dá, por ela, a própria 

noção da quebra, da ruptura: a síncope, a fragmentação e uma descontinuidade, 

remetendo à inapreensibilidade do sentido, já que esse é algo produzido por meio de 

sempre novas maquinações10. Como podemos perceber, nos trechos de “Mulheres 

                                                           
10 A máquina, dentro da obra deleuziana e guattariana, é distinta de uma máquina da mecânica, pois 
essa remete a uma estrutura fechada, que se mantém por relações codificadas. As máquinas, para os 
filósofos, são estruturas que se engendram “umas às outras, selecionam-se, eliminam-se, fazendo 
aparecer novas linhas de potencialidades”. (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 385). Nesse caso, as 
máquinas – sejam elas estéticas, literárias, sociais, dentre outras –, são meta-formas que não 
funcionam separadamente ou independentemente, mas sim por meio de agenciamentos e 
associações. Como Deleuze e Guattari afirmam, ainda, “Uma máquina [...], portanto, é constituída por 
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trabalhando”, “Balé” e “Leão das Cordilheiras”, respectivamente, a repetição se mostra 

como um elemento que imprime, nos textos, uma língua poética que configura, assim, 

uma estética literária distinta, rasurada, uma sintaxe das sensações: 

 

Ela está nervosa. 
Dá um tempo. 
Dá um tempo. 
Vou dar um tempo. Beth Blanchet é tão linda. Vou dar um tempo. 
(FREIRE, 2003, p. 23) 
 
Disse que não, o excomungado. 
Por mais reza que reze, perdeu a fé, não escuta a nossa prece. 
Disse que não e não e não. 
Não quer sujar o destino desse jeito, o menino. (FREIRE, 2003, p. 33, 
34) 

 
O presidente pegou o cabelo do Zé e colocou na sua cabeça. O cabelo 
de papel celofane, não se lembra? Saiu em tudo que é jornal, não se 
lembra? O cabelo de papel celofane do Zé, não se lembra? Luzindo 
na televisão. (FREIRE, 2003, p. 72)11 
 

 

Essas repetições mostram que a escrita de Marcelino Freire toma uma 

potencialidade de máquina de expressão que caracteriza, nela, uma fissura com um 

modelo literário representacional, pois o que se vê não é a cópia de uma realidade, 

sua reprodução. Sua forma de criar permite a reelaboração de um paradigma estético 

que se diferencia em muito de uma estética clássica, maior, sobretudo pelo modo 

como o autor pernambucano desenvolve o processo de desterritorialização da língua 

em sua ficção, permitindo-nos, assim, experienciar uma nova forma de percepção do 

texto literário.  

Considerando esses aspectos, é possível perceber que em BaléRalé não há 

um compromisso com a reprodução de um modelo social, com uma imagem mimética, 

muito menos com uma significação delimitadora. O que há são extensões e 

reconfigurações de um mundo, ainda que iminente, pois “Escrever nada tem a ver 

com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por 

vir.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 11). A repetição da fala, aqui, diz mais respeito 

                                                           
conteúdos e expressões formalizados em graus diversos, assim como por matérias não formadas que 
aí entram, daí saem e passam por todos os estados. Entrar, sair da máquina, estar na máquina, 
caminhar ao longo dela, aproximar-se dela, isso ainda faz parte da máquina: são os estados do desejo, 
independentemente de qualquer interpretação” (1977, p. 14). 
11 Grifos nossos. 
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ao gaguejar de uma língua desterritorializada do que a um retorno ao mesmo ou a 

uma simples transcrição de uma oralidade.  

Nesse sentido, faz-se importante destacar que a gagueira se configura na 

língua desterritorializada não do ponto de vista metafórico, mas sim como uma 

metamorfose da língua. A máquina de expressão freiriana faz surgir o gaguejar da 

língua em movimentos intermitentes que se entrelaçam às vibrações, às oscilações, 

aos gritos, às repetições, ao abalo de uma linearidade.  

Desse modo, a gagueira surge como uma desviança de uma fala que se produz 

na normatividade de uma língua homogênea, fazendo com que o gaguejar não se 

confunda com uma fala, pois não surge a partir dessa, mas sim na própria língua, 

como um movimento desestabilizador e intenso em sua estrutura, que a retira de seu 

estado de equilíbrio. No entanto, Deleuze afirma que fala e gagueira só se confundem 

“quando se trata de uma fala muito especial, fala poética, que efetua toda a potência 

de bifurcação e de variação, de heterogênese e variação e modulação própria da 

língua.” (DELEUZE, 1997, p. 123).  

Em “Mulheres trabalhando”, vê-se que o medo de não encontrar Beth Blanchet, 

medo de sua rejeição, juntamente com a paixão, que toma o sujeito que fala, faz surgir 

uma sintaxe do delírio, da loucura, que faz desequilibrar uma língua homogênea, 

regular e linear: “Chamei: Blanchet, Blanchet, Blanchet. Outra vez: Blanchet, 

Blanchet. Fodeu. Meu coração não acreditou” e “Ela está nervosa. Dá um tempo. Dá 

um tempo. Vou dar um tempo.” (FREIRE, 2003, p. 22-23)12. Nota-se também essa 

sintaxe delirante em uma voz que se confunde à do sujeito que fala, e que parece ser 

da própria Beth Blanchet: “É, nunca aconteceu com você? Mulheres ricas. Levam a 

gente para salas ricas, camas ricas, piscinas ricas.” (FREIRE, 2003, p. 21)13. 

Vemos, então, que a repetição insere, na língua, bifurcações, outros possíveis, 

irregularidades, modulações, promovidas por uma gagueira que se engendra, porém 

não mais como uma característica de fala do personagem, mas “é o escritor que se 

torna gago da língua: ele faz gaguejar a língua enquanto tal. Uma linguagem afetiva, 

intensiva, e não mais uma afecção daquele que fala.” (DELEUZE, 1997, p. 122). É a 

repetição que faz surgir a palavra por entre a palavra, gerando uma minorização da 

língua: “O sol sol” (FREIRE, 2003, p. 20); um som dentro do som, uma pequena 

                                                           
12 Grifos nossos. 
13 Grifos nossos. 
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música, em conexão, como um movimento puro e intenso da língua, tomada por 

afectos: “Mora num buraco de apartamento. Apertado que nem pensamento” 

(FREIRE, 2003, p. 19), “Bonito, pinta de ser bom de pinto” (FREIRE, 2003, p. 21), 

“Saiu com a sainha. O cinto cintilou” (FREIRE, 2003, p. 22)14, como podemos 

perceber nesses trechos de “Mulheres Trabalhando”. A repetição aparece como 

sendo, nesse caso, sua forma de expressão, como aquilo que põe em funcionamento 

sua máquina, “uma gramática do desequilíbrio”. 

A repetição, nos improvisos, traz em si a diferença de uma expressividade 

singularizada, em seu estilo, que faz surgir, também, a contestação de uma linguagem 

representativa por meio de uma fala reinventada e ressignificada, ou seja, ela não tem 

a função, aqui, de representação, mas sim de apresentação de um mundo: 

 

A primeira repetição é repetição do mesmo e se explica pela 
identidade do conceito ou da representação; a segunda é a que 
compreende a diferença e compreende a si mesma na alteridade, na 
heterogeneidade de uma "apresentação". (DELEUZE, 1988, p. 55). 

 
 
Pela questão da repetição que se configura como diferença enquanto criação 

de um estilo que traz uma sonoridade e uma sintaxe outra ao campo das sensações 

na literatura, fez-se impossível não lembrar do terceiro excerto de Para apalpar as 

intimidades do mundo é preciso saber:, de Manoel de Barros, contido no Livro das 

ignorãças: “Repetir, repetir – até ficar diferente./ Repetir é um dom do estilo” (2008, p. 

11).  

Porém, vale evidenciar que o estilo, aqui, não corresponde a uma forma 

delimitadora, uma padronização da escrita, mas sim como aquilo que se faz 

necessário e latente na escrita, como a própria repetição que se distingue dela mesma 

ao se repetir, isto é, necessita-se, na produção artística, da liberação da vida como 

potência de criação. Como afirmam Deleuze e Guattari: 

  

Sempre é preciso o estilo — a sintaxe de um escritor, os modos e 
ritmos de um músico, os traços e as cores de um pintor — para se 
elevar das percepções vividas ao percepto, de afecções vividas ao 
afecto. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 220-221). 

 

                                                           
14 Grifos nossos. 
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Sobre a repetição, Sousa nos mostra, acerca do mesmo trecho do poema 

barrosiano, de acordo com a visão de Barthes, que a repetição “força o deslocamento 

do significante de sua posição linguística, gramatical, semântica, desarticulando o 

poder aurático da intimidação da linguagem” (SOUSA, 2014, p. 133). 

Considerando ainda essas questões, é imprescindível destacar, também, um 

trecho da música “Mimesis”, do rapper cearense RAPadura Xique-Chico, na qual põe-

se em objeção o modelo de repetição como cópia, como regresso do mesmo: 

 

[...] 

Acabo, acabo, acabo com a repetição, com a reprodução, dessa ficção 
Verbos em flexão, convicção, boa dicção 
Boa repercussão, ecoa minha percussão 
Interlocução, poemas que são arte e ressurreição 
 
Insurreição, ave de outrora, nas chamas do agora 
Rasgando aurora, fazendo a história, com duração 
Sinto a canção, repenso imagens, compenso em mensagens 
Condenso folhagens, as margens, dessa limitação 
 
Trazida em seres modernos, prazeres externos 
Imortais invernos congelam internos, morrem nos cadernos 
Se afogam a escrita, restrita, a vista, erudita 
O artista, dita, palpita, rima, que a mídia, me imita 
 
[...] 

 

 

A repetição, nesse sentido, pode ser considerada como força limitadora de 

novos processos de criação, como uma eterna ressurreição de um já visto e não uma 

insurreição do novo. O rapper faz perpassar sua inventividade por diversos gêneros 

musicais (como o próprio maracatu, o baião, o coco, o funk, o jazz, dentre outros), 

criando um rap desterritorializado, diferenciado e singularizado. 

Ele coloca em questionamento o juízo de valor de uma arte que confirma 

padrões e moldes, o que o faz dialogar, em seu fazer artístico, com os improvisos de 

Marcelino Freire e com os poemas de Manoel de Barros, enquanto sendo eles sujeitos 

confrontadores de um modelo canônico, de uma estética do belo e do sublime, de 

uma clareza da língua. Eles trazem as incertezas como opositoras das convicções, a 

gagueira e a minorização da língua contra a boa dicção, a deslocação do significante 

e do sentido como emergência do novo.  
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Dessa maneira, observamos que os artistas menores, como máquinas de 

expressão, promovem o deslocamento do significante e, consequentemente, da 

inserção de um sentido atribuído a uma fala moldada à gramaticalidade, pondo a 

língua em um estado de desordenação, em um não-sentido, suspensa e levitante, 

configurando uma fala ininteligível do ponto de vista organizacional, que faz quebrar 

uma sintaxe normativa, de modo a dar lugar a uma potencialidade inventiva tomada 

pela renúncia de uma repetição como reprodução. 

Visto isso, é interessante perceber que por mais que os improvisos de 

BaléRalé, bem como outras obras do autor, façam referência a uma oralidade, a 

linguagem que se insere no texto, enquanto literária, não possui um comprometimento 

com uma verdade exterior a ela, são performatizadas pela letra, pois a partir do 

momento em que ela se engendra enquanto produção inventiva, se descola de seu 

uso designativo e referencial. 

Nesse caso, na ficção freiriana, a língua se configura mais como uma espécie 

de voz que se desprende de um senso corretivo da escrita e seus norteadores, porém 

não uma voz de imitação, reprodutora e conformada a um modelo, mas aquela que 

traz consigo a fissura da língua, com as retomadas, as repetições, as gagueiras, 

fazendo delirar sua estrutura e não buscando a caracterização de uma coisa que não 

seja ela mesma. A literatura, assim, funda sua própria realidade. Levy, ao nos mostrar 

a visão de Blanchot acerca da linguagem literária, afirma: 

 

Essa realidade tem como característica ser obscura, ambígua, 
desconhecida. O engajamento do escritor consistiria menos em fazer 
a ponte entre literatura e realidade exterior do que em construir a 
própria realidade literária. (LEVY, 2011, p. 19). 
 

 

Desse modo, vemos que a representação de um real não se encontra em sua 

escrita, na sua literatura menor, pois o que tem valor surge no fora: traz à tona 

existências nômades, metamórficas, anamorfoses, permitindo a experimentação de 

um acontecimento por si mesma. As potências nômades se imbricam em sua 

produção e fazem emergir as máquinas de guerra. Essas máquinas, como Deleuze e 

Guattari (1997b) apresentam-nos, não dizem respeito propriamente à guerra, mas sim 

a forças combativas de um despotismo, de um aparelho de Estado, de normatizações, 

do Significante, pois são exteriores às suas soberanias.  
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A máquina de guerra produz, desse modo, uma incessante batalha contra a 

interioridade do aparelho de Estado, através de processos de criação, como as 

expressões artísticas e literárias, o mesmo ocorrendo com uma descoberta 

tecnológica significativa, dentre outros. Máquina e aparelho, exterioridade e 

interioridade, instâncias que se interpenetram e se interrelacionam; opostas, mas que 

às vezes se confundem15.  Combater o que busca apreender, a impossibilidade de se 

fazer transitar os fluxos; ser nômade, pois a mudança contínua, o deslocamento, dá 

lugar às forças revolucionárias de expressão. 

Nos improvisos “Mulheres trabalhando”, “Balé” e “Leão das Cordilheiras”, fica 

evidente esse devir-nômade, de efemeridades. No entanto, vale salientar que o 

efêmero não corresponde àquilo que passa ou que possui uma rápida duração, mas 

sim ao que não se ancora, como mostra Lins, que caracteriza uma estética do 

efêmero, que consiste “em aceitar o fluindo e o flutuante, em fazer da incerteza uma 

poética e uma estética da passagem voadora: Ícaro/Dioniso.” (LINS, 2008, p. 53). A 

estética do efêmero se mostra, nos improvisos, naquilo que a todo instante se 

encontra de passagem. As personagens sempre estão em trânsito, mudando de lugar. 

Não se fixam e nem se deixam fixar.  

Em “Mulheres trabalhando”, Beth Blanchet, uma travesti que faz programa nas 

ruas de São Paulo, surge como um ser em velocidade16. Modifica o horário e o local 

de trabalho, muda a esquina, não tem um ponto fixo: “Beth Blanchet mudou de horário. 

                                                           
15 Deleuze e Guattari mostram que a exterioridade da máquina de guerra por vezes se confunde 
parcialmente à interioridade do aparelho de Estado, pois em alguns momentos o aparelho de poder 
utiliza-se da exterioridade da máquina para operar, assim como a máquina utiliza-se da interioridade 
do Estado para dar continuidade ao seu funcionamento. Como exemplificam os estudiosos franceses, 
“por exemplo, uma organização comercial é também um bando de pilhagem ou de pirataria numa parte 
de seu percurso e em muitas de suas atividades; ou então é por bandos que uma formação religiosa 
começa a operar. O que é evidente é que os bandos, não menos que as organizações mundiais, 
implicam uma forma irredutível ao Estado, e que essa forma de exterioridade se apresenta 
necessariamente como a de uma máquina de guerra, polimorfa e difusa.” (1997b, p. 18). Assim, 
percebemos que máquina de guerra e aparelho de Estado são de categorias opostas, mas que se 
correlacionam e se interpenetram. 
16 Faz-se importante destacar a distinção entre movimento e velocidade para Deleuze e Guattari: “[...] 
é preciso distinguir a velocidade e o movimento: o movimento pode ser muito rápido, nem por isso é 
velocidade; a velocidade pode ser muito lenta, ou mesmo imóvel, ela é, contudo, velocidade. O 
movimento é extensivo, a velocidade, intensiva. O movimento designa o caráter relativo de um corpo 
considerado como "uno", e que vai de um ponto a outro; a velocidade, ao contrário, constitui o caráter 
absoluto de um corpo cujas partes irredutíveis (átomos) ocupam ou preenchem um espaço liso, à 
maneira de um turbilhão, podendo surgir num ponto qualquer. (Portanto, não é surpreendente que se 
tenha invocado viagens espirituais, feitas sem movimento relativo, porém em intensidades, sem sair do 
lugar: elas fazem parte do nomadismo.) Em suma, diremos, por convenção, que só o nômade tem um 
movimento absoluto, isto é, uma velocidade; o movimento turbilhonar ou giratório pertence 
essencialmente à sua máquina de guerra”. (1997b, p. 44). 
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A partir de hoje ela está noutra esquina” (FREIRE, 2003, p. 19). O mesmo se aplica 

ao sujeito que nos conta sobre Beth Blanchet, sua paixão. Ele sempre encontra-se 

vagando pelas ruas de São Paulo em seu carro, à procura do que ele chama de “minha 

mulher”. O ato de fixar-se torna-se insuportável para ele, havendo uma profunda 

necessidade de se estar em trânsito: “Vou rodar o carro para onde? Não tem coisa 

mais chata do que garagem de edifício. Chego ao meu apartamento sem Beth 

Blanchet. Chego à porra nenhuma.” (FREIRE, 2003, p. 19). É importante perceber 

que, ao mover-se de uma máquina nômade, o que interessa não é o ponto de saída, 

muito menos o de chegada, pois dessa forma encontrar-se-ia um destino, que por sua 

vez delimitaria a experiência de velocidade.  

Desse modo, o que importa à máquina nômade é o que provoca o 

desprendimento de uma fixidez, nesse caso, o meio, o próprio ato de deslocar-se. A 

chegada ao seu apartamento, sem Beth Blanchet, é atingir um lugar, o qual ele já 

conhece e promove, em si, um sentimento de dor e angústia: “Deito no banheiro, bato 

uma punheta. Tenho sonhos infelizes. E muita dor.” (FREIRE, 2003, p. 19). O 

masturbar-se, solitário apenas enquanto ato mesmo, surge, nesse momento, como 

uma tentativa de deslocamento ao outro, como um encontro intensivo com o outro que 

o traz à tona, com a “sua mulher”, e que promove momentaneamente a velocidade do 

trajeto nômade, a mudança de lugar e uma “metamorfose dolorosa do corpo” (LINS, 

1999, p. 23).  

O sonho infeliz remete ao desligamento de um percurso, ao se atingir um ponto 

– o findar da masturbação – e encontrar a terra quando se está à deriva, perceber-se 

em seu apartamento sem Beth Blanchet. Chegar com sua amada é não chegar, é 

ainda permanecer em trânsito, pois a intensidade do encontro origina o devir-nômade 

que o faz transitar mesmo que no mesmo lugar, visto que, com Beth Blanchet, o que 

há são movimentos absolutos e intensidades.  

Assim, o lugar nômade é o lugar da passagem, o que conduz, mas não se finca, 

servindo apenas de caminho a outros lugares, sem destino e sem chegada: “Rua 

Major Veloso, na boca da universidade, disseram. Há ruas que ficam quebradas, sem 

destino. É lá o lugar.” (FREIRE, 2003, p. 20-21). 

Em “Balé” também é possível se notar o nomadismo pelo modo como o menino 

adquire uma potência de transformação diante de uma força repressora de processos 

de singularização. Ele não se desloca, de fato, em um espaço físico, mas seu 
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nomadismo se configura enquanto linha de fuga, por meio da experiência intensiva da 

sua criação, da dança e da música, que não se deixa apreender e fixar, fazendo surgir 

a velocidade de uma viagem sem sair do lugar. 

Ele se desterritorializa a todo instante, seja pelo balé, pelo canto, pelo grito, 

pelo equilibrar-se, pelo voo, como um alado – se recusa a pisar em solo firme. A 

viagem, sem deslocamento, surge como uma potência de desejo que se externa em 

sua fala, em gritar que vai embora, que vai seguir: “Disse que não, bateu o pé, quer ir 

embora aqui de Catolé” (FREIRE, 2003, p. 33). O desejo de ir-se, nesse caso, implica 

na possibilidade de caminho, do intermezzo, no transitar, naquilo que não delimita, e 

são justamente essas instâncias que lhe atraem, o mergulhar no distinto e 

desconhecido: “Sabe o que ele fala? Que vai abandonar todo mundo, seguir estrada.” 

(FREIRE, 2003, p. 34).  

Zé, em “Leão das Cordilheiras”, mostra-se também como uma máquina 

nômade. Ele percorre diversas cidades igualmente tomado, assim como o menino 

bailarino, por uma experiência de intensidade, sua paixão pelo maracatu. Zé recusa-

se a se deixar integrar por uma forma de poder despótica, e age, assim, como uma 

máquina de guerra, que cria e desterritorializa os lugares assim como é criado e 

desterritorializado por eles.  

 

As crianças adoram o Zé, você sabe disso. Por onde ele passa, você 
sabe disso. Em toda zona da mata, você sabe disso. A caminho do 
Recife e de Jaboatão. Viaja 300 quilômetros na maior felicidade. A pé. 
Nem se importa com o sangue na chinela, o peso desgraçado dos 
badulaques. Não é covarde. Dor nos ossos, que nada. Sai para a 
praça, pára em tudo que é cidade. Carpina, Lagoa de Itaenga, 
Tapetinga, São José da Coroa Grande. (FREIRE, 2003, p. 72). 

 
 

Desse modo, podemos notar que por mais que se nomeie os lugares nos quais 

Zé transita em suas andanças, o que ocorre não é uma migração, um trajeto de um 

ponto a outro, mas sim uma trajetória que adquire uma consistência de movimento 

absoluto e intensivo, promovida por sua necessidade de singularização, trazendo 

consigo a velocidade dos afectos que se transcorre por todos os pontos, dando uma 

autonomia à sua direção. Não há, então, uma trajetória a espaços determinados e 

preestabelecidos, mas sim a espaços indefinidos, como afirmam Deleuze e Guattari: 
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[...] por mais que o trajeto nômade siga pistas ou caminhos 
costumeiros, não tem a função do caminho sedentário, que consiste 
em distribuir aos homens um espaço fechado, atribuindo a cada um 
sua parte, e regulando a comunicação entre as partes. O trajeto 
nômade faz o contrário, distribui os homens (ou os animais) num 
espaço aberto, indefinido, não comunicante. (DELEUZE; GUATTARI, 
1997b, p. 43). 

 

A máquina de guerra nômade também surge, em Zé, na sua potência de 

metamorfose promovida pela fantasia. Zé não se limita a ser um só, mas sim dá lugar 

a uma multiplicidade de ser, sendo vários: “Parece que nunca viu ele sair e se vestir 

de lança. De estandarte, gola e roupa de baiana” (FREIRE, 2003, p. 71). 

Zé, com seu manto de estrelas, leão sem dentes, se veste de caboclo de lança 

e se traveste de baiana. Beth Blanchet, com sua sainha e seu cinto cintilante, também 

se traveste e se transforma: “faz maquiagem, veste rímel, desenha a curva da boca. 

Põe cílios e quase nenhuma roupa” (FREIRE, 2003, p. 19). O menino, em seu devir-

bailarino, equilibra-se em ponta quente de pedra e flutua sobre um chão enrijecido em 

seu devir-pássaro, surgindo como ser alado numa intensidade de voo que dá lugar a 

expressão do vento, que mina a expressão da “grande” literatura. Surgem corpos 

rasurados, não-heroicos, fora de uma organização social, que se constituem como 

corpos sem órgãos, escapando da tradição e perfurando-a. 

Vemos, portanto, que em BaléRalé a produção de sentido acontece por meio 

de uma incessante engrenagem, essa que não produz os mesmos encadeamentos 

de movimentação da máquina de produção literária, mas a que promove o ainda não 

experimentado. Não há, assim, uma finalidade específica, uma verdade ou razão que 

busca um fechamento sobre si mesma. Na máquina de expressão tudo se configura 

em extensões rizomáticas, em relações heterogêneas, que estilhaçam a 

sedimentação de um modelo representativo e promovem, dessa forma, com linhas de 

fuga, o transporte das multiplicidades. Não há uma raiz fixada por uma imagem da 

cópia de um mundo, mas sim a expansão, um alargamento deste e, 

consequentemente, sua desterritorialização. 
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Dice un proverbio japonés que hay que 
lavarse los ojos después de cada mirada. 
 

Enrique Vila-Matas  



51 
 

 
 

3. IMAGENS: NEM IMAGEM, NEM REAL, UM SER NOVO 
 
 

3.1.  A ALTERIDADE DAS IMAGENS 
 

A etimologia da palavra imagem possui origens controversas, mas, segundo 

Barthes (1990), ela poderia estar relacionada à raiz de imitari. Essa logo traz consigo 

a concepção de imitação, remetendo a uma espécie de repetição do Mesmo. Não sem 

motivo é, portanto, o fato de se pensar nas imagens e, junto a elas, a definição de 

cópia vir imediatamente aglutinada. Liga-se a imagem a uma reprodução visível de 

um elemento ausente, dando a ela um caráter de representatividade analógica e 

reduzindo sua potência sensível a um visível mimético.  

No entanto, ao se refletir acerca da produção de imagens na literatura de 

Marcelino Freire, nota-se que emerge, nela e dela, uma multiplicidade de sensações 

e percepções que suscitam no leitor uma posição interrogante, essa que possibilita 

questionar a ideia do texto literário sustentada no representável e na representação. 

As imagens surgem, nos improvisos de BaléRalé, como lances que suscitam novos 

modos de significância, justo por se distanciarem da remissão de uma exterioridade 

mesma, de um visível delimitador das potências de transformação, essas que 

desconstroem a semelhança e provocam a ruptura com um modelo identitário de um 

real concreto. 

Nesse sentido, a literatura freiriana, enquanto produção artística, dá condições 

ao surgimento de uma dessemelhança: as imagens que se configuram no e por meio 

dos improvisos divergem de um visível idealizante, colocando o que se encontrava 

fora de cena – o obsceno – em evidência, antes obscurecido por uma hierarquia a 

qual põe a imagem-cópia do concreto à frente da imagem-sensível da literatura. 

Assim, a escritura de Marcelino Freire desautoriza o olhar do olho enquanto órgão da 

visão, promovendo uma desocularização e permitindo com que se possa enxergar as 

imagens literárias de outras maneiras. Como nos mostra Rancière:  

 

As imagens da arte são operações que produzem uma distância, uma 
dessemelhança. Palavras descrevem o que o olho poderia ver ou 
expressam o que jamais verá, esclarecem ou obscurecem 
propositalmente uma ideia. [...]. Em primeiro lugar, as imagens da arte, 
enquanto tais, são dessemelhanças. Em segundo lugar, a imagem não 
é exclusividade do visível. [...]. O visível se deixa dispor em tropos 
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significativos, a palavra exibe uma visibilidade que pode cegar 
(RANCIÈRE, 2012, p. 16). 

 

Em BaléRalé dá-se lugar à alteridade da imagem, essa que insere o Outro e 

não mais se refere a um Visual que só remete a ele mesmo. Vemos então configurar-

se, nos improvisos, uma arquissemelhança da imagem, que não diz respeito à réplica 

de uma realidade, mas sim que se apresenta como uma espécie de “testemunho 

imediato de um outro lugar” (RANCIÈRE, 2012, p. 17). A literatura de Marcelino Freire 

estilhaça o regime representativo no momento em que se faz desdobrar a 

arquissemelhança: 

 

Mãe é mãe ou não é mãe, doutor? Pois é.  
Se a mãe arrasta os cabelos garranchudos da filha assim que a 
consulta termina é para o bem da filha. É para o bem da mãe. 
Seus cabelos, desgraça, estão do tamanho do mundo. 
Mãe que é mãe cuida dos piolhos da filha. Muito mais do que cuida da 
filha. Segue a orientação médica e raspa tudo. Os piolhos continuam 
lá, como se tivessem formado covas rasas na cabeça da filha.  
Mãe que é mãe não deixa a filha enfiar coisas na vagina. 
Do tipo: 
- Carvão, 
- Gravetos, 
- Unhas, 
- Pelo de capim. (FREIRE, 2003, p. 46). 
 

 

No trecho do improviso “Mãe que é mãe” podemos perceber que as imagens 

construídas ultrapassam e rompem com o visível representativo a partir do momento 

em que suscitam a inquietação no leitor, instaurada pela contradição e muito mais 

pela ironia que desencadeia um humor capaz de desconstruir a imagem hierárquica 

da “Mãe”: “mãe que é mãe”. Dá-se também a crise do discurso materno em relação 

ao desenrolar das atitudes, incongruências que distorcem as semelhanças entre o que 

se espera, dada a repetição da afirmação, e o que não se realiza, antes ocorrendo o 

inesperado.  

Constroem-se, assim, imagens do dissenso, as quais garantem aos textos 

freirianos uma estética outra da arte e uma experienciação que ultrapassa o campo 

visual da analogia, pois trazem consigo a rasura de um modelo estético17 literário 

                                                           
17 A visão acerca da literatura e, consequentemente, sobre sua produção de imagens, veio sendo 

modificada com o tempo. Como nos mostra Rancière (1995), no século XVIII, a literatura estava 
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padronizador. A sublimidade das belas-letras perde lugar para o escatológico e a 

margem do intratável residindo na constituição da obscenidade, a qual se evidencia 

por meio de uma escrita que faz vacilar a mímesis e instaura um novo regime de 

imagens, de signos. Enfim, de partilha do sensível, dando lugar a práticas e efeitos 

estéticos que rompem com a hegemonia do conceito de estética nas artes, 

configurando, desse modo, uma política que surge na não correspondência, pela 

quebra de expectativas, isto é, pelo dissenso. 

Vejamos o que considera Velthen Ramos sobre a questão política rancieriana: 

 

Para Rancière, tal dissenso não é a controvérsia de ideias, mas o 
conflito entre vários regimes sensoriais. A política da arte é, portanto, 
a atividade que reconfigura os quadros sensíveis no seio do qual se 
dispõem os objetos comuns, rompendo com a evidência de uma 
"ordem natural" que define os modos de fazer, os modos de dizer e os 
modos de visibilidade. (RAMOS, 2012, p. 103). 

 
 

A política se instauraria, nesse caso, na literatura freiriana, nas imagens que 

advém de uma língua viva a qual promove uma emancipação do leitor/espectador, 

desprendendo-o dos limites do visível e da representação. Isso não acontece, de 

acordo com Sousa (2014), com a literatura da tradição, que remete a uma linguagem 

de subordinação à gramática, a uma forma dita culta sob regência da ordem unitária 

do discurso.  

                                                           
diretamente ligada a um saber, esse dos letrados, e relacionada a uma concepção estética de arte bem 
definida, que prezava pela eloquência e valorização do sublime, repleta de regras e técnicas. As aulas 
de literatura, nesse período, eram voltadas a ensinar a apreciação das obras que se enquadravam 
nessas normas aos letrados, ou seja, àquilo que permitia avaliar os textos literários como pertencentes 
às belas-letras. Já no século XIX, parece haver uma certa mudança no que se entendia por literatura 
em relação ao século anterior, pois o que antes era visto como um saber, passou a designar seu objeto, 
e as aulas, que no outro momento eram voltadas ao ensino da apreciação das belas-letras, passou-se 
à apreciação das próprias obras literárias. No entanto, como nos mostra o filósofo francês, não há, de 
fato, uma transformação significativa no conceito de literatura entre os séculos, quando afirma que: “As 
coisas ocorrem como se apenas tivessem sido mudados um nome e um ponto de focalização. As belas-
letras teriam adotado o nome de literatura, o ponto de vista teria se deslocado do saber do apreciador 
para o conhecimento da idiossincrasia particular do produtor. Parece assim assegurada a continuidade 
das belas-letras de antanho para a literatura.” (RANCIÈRE, 1995, p. 26). Porém, com o advento da 
modernidade, que influenciou fortemente as produções artísticas a partir do século XX, houve uma 
mudança notável em relação à visão que se tinha da literatura, como também que diz respeito ao fazer 
literário, à construção de imagens e à concepção estética, abalando as delimitações sedimentadas e 
hierarquizantes dos séculos anteriores.  
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Enquanto isso, a língua viva torna-se uma língua em ato, em desempenho, em 

performance18, ao passo que na perspectiva do beletrismo enfatiza-se o simbólico, 

quando não, o dialético. Desse modo, aprisiona-se as imagens num circuito intelectual 

pleonástico. Ao contrário, na língua em ato o que há são potências, fluxos e fugas, 

para que os signos se desterritorializem: 

 

São várias metamorfoses em vista e que incitam o instante de 
emancipação na cena ou na paisagem, ao derrubar a convicção do 
realismo das imagens na superfície metamórfica engendrada 
esteticamente, desencadeando novas possibilidades sensíveis e 
mesmo novas margens de pensatividade não discursiva, mas 
imagética. (SOUSA, 2014, p. 138). 

 

Vemos, por exemplo, em BaléRalé, como se evidenciam esses 

questionamentos, no improviso “Mulheres trabalhando”, à primeira leitura parece se 

introduzir no discurso sociológico com as proposições de instituir a relação mimética 

entre sociedade e literatura. Entretanto, este título desorienta-nos quanto à 

expectativa de sentido. Ao decorrer do texto, qualquer valoração nesse aspecto é 

destruída. Tal processo faz surgir uma outra e nova emissão de imagem e de social 

solapando, aluindo ou arruinando a pretensa cena macropolítica, num jogo de 

dessemelhanças e disjunções.  

Tais incursões conduzem-nos, assim, à renovação de interesse acerca da 

imagem literária e de suas transformações não só na obra de Marcelino Freire, como 

na literatura contemporânea em geral. De um modo ou de outro, as experiências 

literárias abrem espaços para novas linguagens que se ocupam da imagem especular 

e da quebra dessa especularidade, na desconstrução da visibilidade institucional, em 

face à atividade criadora ou artística. Remetemos, quanto ao papel singular dessas 

práticas, as considerações de Schollhammer:  

 

 [...] o verdadeiro contemporâneo não é aquele que se identifica com 
o seu tempo, ou que com ele se sintoniza plenamente. O 
contemporâneo é aquele que, graças a uma diferença, uma 
defasagem ou um anacronismo, é capaz de captar seu tempo e 

                                                           
18 A linguagem literária surge, em Marcelino Freire, como uma instância atuante em performance que, 
segundo Cohen (2002), promove um movimento de ruptura com convenções e formas estéticas, 
criando-se e reinventando-se como um corpo em desempenho performático, em cena, o qual abre 
espaço para a improvisação, “para o imprevisto, e portanto para o vivo, pois a vida é sinônimo de 
imprevisto, de risco.” (COHEN, 2002, p. 97). 
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enxergá-lo. Por não se identificar, por sentir-se em desconexão com o 
presente, cria um ângulo do qual é possível expressá-lo. Assim, a 
literatura contemporânea não será necessariamente aquela que 
representa uma atualidade, a não ser por uma inadequação, uma 
estranheza histórica que a faz perceber as zonas marginais e 
obscuras do presente, que se afastam de sua lógica. Ser 
contemporâneo, segundo esse raciocínio, é ser capaz de se orientar 
no escuro e, a partir daí, ter coragem de reconhecer e de comprometer 
com um presente com o qual não é possível coincidir 
(SHOLLHAMMER, 2009, p. 9-10). 
 
 

O escritor contemporâneo problematiza mais as relações com seu tempo e se 

predispõe à busca da forma emancipada abandonando a posição política molar de 

engajamento. Acentua, nesse aspecto, os elementos de ruptura que fissuram a 

contextualização histórica e deslocam as subjetividades na direção de múltiplas 

margens que abalam as sedimentações e causam a estranheza temporal, trazendo 

uma perturbação para os sentidos os quais incidem sobre a própria organização da 

visibilidade, o redimensionamento da construção sígnica mediante sintaxes do desejo. 

Segundo Rancière, do jogo “com a ambiguidade das semelhanças e a instabilidade 

das dessemelhanças” (RANCIÈRE, 2012, p. 34). Produzem-se, assim, novos regimes 

do visível no trabalho da arte. 

Nessa medida, podemos notar, na ficção de Marcelino Freire, a proposição de 

uma política da imagem, no sentido rancieriano, mas também em termos deleuzianos 

e guattarianos, enquanto parte de enunciações coletivas. A configuração de novas 

imagens surge por entre as sombras das zonas marginais de um hodierno que se 

apresenta na disjunção com o presente enquanto forma ideológica de encarceramento 

literário. Atravessa-o, perfura-o, penetra-o com o agenciamento do desejo 

desarticulando a língua consagrada, a língua maior, com práticas que põe em 

funcionamento a máquina coletiva de expressão (DELEUZE; GUATTARI, 2000). 

Tal processo promove uma ruptura com as imagens definidas, enquanto cópias 

e imitação, bem como com a própria concepção de texto literário enquanto 

representação de um real. Devido ao modo como a linguagem se configura, se dobra 

e desdobra, nos múltiplos improvisos, traz a imagem literária como um conjunto de 

percepções e sensações que transcende aquele que a experiencia, o que Deleuze 

(2001) define como perceptos, que se esquivam às representações canônicas. Assim 

considerando, em BaléRalé, vimos processar-se a desconstrução da percepção 

clássica da imagem.  
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A obra de arte, para o filósofo, é lugar de força dos perceptos e afectos, pois é 

por meio dela que se emerge uma multiplicidade de lances sensoriais e perceptivos 

que se imbricam e ultrapassam a experiência individual e o já vivido. Considerando tal 

definição, os perceptos são seres que se lançam pelas manifestações artísticas e 

extravasam as limitações das percepções, se mostrando como distintos dessas, pelo 

fato de elas estarem diretamente relacionadas ao sujeito e às experimentações. O 

mesmo ocorre com os afectos, os quais também transcendem os sentimentos e as 

afecções, fazendo surgir os processos de devir. Nesse aspecto, vê-se que a arte é 

produtora de sensações e faz surgir perceptos e afectos, seres sensíveis que 

independem da presença humana, pois valem por si próprios. Como nos mostram 

Deleuze e Guattari: 

 

Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado 
daqueles que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos 
ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados por 
eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si 
mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do homem, 
podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, sobre 
a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio um composto de 
perceptos e de afectos. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 213). 

 
 

Nesse sentido, as imagens literárias, na ficção freiriana, investem-se e 

revestem-se de perceptos e afectos, tornando visível o invisível, audível o inaudível, 

porém não por um simples processo de fazer ver ou ouvir o existente, isto é, de 

representá-lo, mas sim fazer audível e visível o que não é, o inventado, o que está por 

vir, ligado à experiência do fora, à exterioridade. Como Foucault indaga: “o que pode 

ser a literatura senão uma frágil existência póstuma da linguagem?” (FOUCAULT 

apud. MACHADO, 2000, p. 154). Ou como afirma Deleuze: “A literatura está do lado 

informe, ou do inacabamento” (DELEUZE, 1997, p. 11). 

 Assim, as imagens sonoras e visuais se mesclam nos improvisos, traçando-se 

como linhas de fuga que se descolam de uma certeza, fazendo surgir, em termos 

blanchotianos, sua importância enquanto torna-se objeto de dúvida (BLANCHOT, 

1997, p. 291). 
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3.2. A FORÇA DA LUZ AFETA A PROFUNDIDADE DA SOMBRA: A LITERATURA 
FOTOGRÁFICA FREIRIANA 

 

Um ponto que merece destaque na literatura freiriana é a relação e o 

entrelaçamento constantes que o autor promove, em sua escrita, entre as diversas 

manifestações artísticas. Essa imbricação de uma variedade de imagens e sensações 

que são suscitadas por outras formas de arte e se mostram em conexão com o texto 

literário na ficção de Marcelino Freire, permite perceber o caráter múltiplo de sua 

escritura; essa, de fronteiras turvas, em que o gênero textual se mostra diluído, assim 

como seu próprio limite de ser produção literária, pelo seu diálogo e pela interconexão, 

tão intrínseca, ao cinema, à música, à dança, à fotografia, ao teatro e até mesmo a 

outros textos literários, como por exemplo, no pequeno romance19 “Ricas secas”, 

contido no livro Amar é crime (2015). Nele é realizada uma desconstrução paródica 

do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, originalmente pulicado em 1938. O 

texto de Freire, inicialmente, traz elementos que suscitam uma ligação ao romance de 

Graciliano Ramos, explicitada na parte IV, na qual o autor transcreve um trecho de 

Vidas Secas no momento final20.  

No entanto, o autor pernambucano apresenta uma inversão da história do 

nordestino pobre, retirante, que buscaria se inserir nas grandes metrópoles, 

quebrando com a expectativa social da literatura. No pequeno romance, tem-se a 

história de uma mulher da classe média alta paulista que se vê obrigada a migrar de 

sua cidade, onde, segundo ela, está toda a sua “[...] família mais do que centenária. 

Toda ela aqui enterrada.” (FREIRE, 2015, p. 136), pela seca que a assola. Ela julga 

que foram os nordestinos os maiores culpados pela escassez de água: “Tinham tanta 

fome de água que viram muita água por aqui. Aí foi aquele desperdício. Aquele banho, 

aquela festa, sem fim.” (FREIRE, 2015, p. 134). A mulher atribui ao outro a inesgotável 

                                                           
19 Apesar de ter se tornado conhecido como contista, Marcelino Freire adota uma nomenclatura 
diferenciada, na maioria de suas obras, para designar seus textos. Exceto em Angu de sangue, o autor 
intitula seus escritos de maneira distinta da convencional. São os “improvisos” em BaléRalé, os “cantos” 
em Contos negreiros, as “cirandas, cirandinhas” em Rasif: mar que arrebenta, os “pequenos romances” 
em Amar é crime e, por fim, em Nossos ossos, considerado seu primeiro romance, o autor designa 
como “prosa longa”.  
20 “Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de sinhá Vitória. Os meninos se 
espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A catinga ficaria 
verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E, como não podia ocupar-se daquelas coisas, 
esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria dormir.” (RAMOS apud FREIRE, 
2015, p. 141). 
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saciedade responsável pela situação. Ela lança-os com seus estigmas e preconceito 

e faz seu julgamento insensato parecer uma verdade.  

A relação com o romance ramosiano pode ser percebida em diversas 

passagens, como no trecho a seguir: 

 

[...] O filho mais novo berrou. Esse não tinha noção do que era berro 
nobre. O berro miserável. A mulher ainda teve de enganchá-lo nos 
quartos – e odiou aquela imagem matuta e humilhante. Essa coisa de 
cuidar da própria cria. De não ter mais babá para arrastar as crianças. 
Quem diria? O menino mais velho vinha logo atrás. E trazia com ele: 
Fifi e Magali. 
Pobre é que põe nome grande nos seus bichos de estimação. Baleia, 
Tubarão. Não sabem que a alma dos bichos é coisa de anjo, anjinho. 
Pequenininho. Coisa de recém-nascidos. Fifi, a cadelinha. Magali, a 
calopsita (FREIRE, 2015, p. 138-139)21. 
 

 

Com relação à produção de imagens, vemos desenrolar o choque elétrico, o 

curto-circuito do imaginário literário nordestino destinado a se perpetuar em clichês, 

estereótipos de um sertão hostil, cruel e filho da penúria, numa geografia da fome, 

ressurgindo num campo de imagens tensionais e coextensivas a realidades 

heterogêneas. O retrato do nordestino retirante, cunhado na chamada literatura de 30 

é perfurado, e cada perfuração transforma-se em múltiplos olhos que se crivam na 

nova paisagem da cena da seca, com seus personagens “quatrocentões”. Desaba 

sobre estes “a imagem matuta e humilhante”. Surge um novo roteiro que redireciona 

a percepção até então domesticada. Em Marcelino Freire o olhar transita para além 

das visualidades em busca das margens inacessíveis que interrogam a evidência do 

visível. 

Já no livro Contos negreiros (2005), temos uma relação com o cinema pelo 

canto “Solar dos príncipes”, um texto que foi inspirado pelo documentário de Eduardo 

Coutinho Babilônia 2000 (2001), como afirmou o autor em seu blog em uma postagem 

sobre a morte do diretor22. No filme, o cineasta e seus assistentes sobem ao Morro da 

Babilônia, no Rio de Janeiro, e visitam as favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, no 

                                                           
21 Esse pequeno romance, acrescentado a Amar é crime em sua segunda edição, inicialmente foi 
escrito para ser publicado na Folha de São Paulo, solicitado ao autor em virtude da crise hídrica que 
vem afetando todo o estado de São Paulo desde o ano de 2014. O texto, porém, não foi aceito para 
publicação no jornal pelo seu teor excessivamente crítico e desconstrutor de expectativas, como 
afirmou Marcelino Freire no FLIPIPA 2015, festival literário realizado na praia de Pipa (RN). 
22 Disponível em <https://marcelinofreire.wordpress.com/2014/02/05/cinema-e-literatura/>. Acesso em 
janeiro de 2016. 

https://marcelinofreire.wordpress.com/2014/02/05/cinema-e-literatura/
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último dia do ano de 1999. Por 12 horas Eduardo Coutinho colhe depoimentos dos 

moradores das comunidades. Em “Solar dos príncipes” há o que se poderia afirmar 

com Ana Cristina Cesar (1980) a proposta de desafinar o coro, no momento em que 

quatro negros e uma negra, moradores do Morro do Pavão, buscam filmar o cotidiano 

das famílias abastadas da classe média carioca em seus condomínios. A começar por 

aqueles que se propõem reverter o objeto do documentário descortinando neste a 

problemática étnica que envolve quanto ao lugar dos negros e da negra fevelados 

como documentaristas, enquanto sujeitos tidos por não-garantidos, subvertendo as 

formas de representação a que foram sujeitados. O canto aponta para as tensões que 

essa subversão de papeis coloca, a transgressão de fronteiras que exige, e como isso 

incide, também, na desconstituição de imagens sublimadas: 

 

Quatro negros e uma negra pararam na frente deste prédio. 

A primeira mensagem do porteiro foi “Meu Deus!” A segunda: “O que 

vocês querem?” ou “Qual o apartamento?” Ou “Por que ainda não 

consertaram o elevador de serviço?” 

“Estamos fazendo um filme”, respondemos.  

[...]. 

A ideia foi minha, confesso. O pessoal vive subindo o morro para fazer 

filme. A gente abre as nossas portas, mostra as nossas panelas, 

merda. 

Foi assim: comprei uma câmera de terceira mão, marcamos, 

ensaiamos uns dias. Imagens exclusivas, colhidas na vida da classe 

média (FREIRE, 2005, p. 23-24). 

 
 

No canto, portanto, se percebe uma ironização da representação do social, 

instaurando-se no contexto da cena o inesperado: o grupo querer obter “imagens 

exclusivas” da classe média, o introduz em agenciamentos que vão além do discurso, 

numa ambivalência que a câmera na mão não captura. Como diria Cesar a 

“encenação silenciosa do cotidiano pela burguesia não poderia ser flagrado pela 

câmera. As imagens, se colhidas, seriam como ‘imagens ensaiadas’” (CESAR, 1980, 

p. 49). O canto “Solar dos príncipes”, título que pareceria remeter a alguma espécie 

de enigma, mostra-nos na produção da imagem, na sua interdição ou na sua 

manipulação, uma outra ordem de imagens que se desenrola no horizonte de uma 

visibilidade sitiada pelos significados do imaginário social.  

A relação com as artes cênicas, com as quais Marcelino Freire sempre possuiu 

grande ligação – pois atuou em grupos de teatro dos nove aos dezenove anos na 
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cidade do Recife23 – também é bastante recorrente em seus textos. O autor, que 

costuma ler seus textos em voz alta, carregada de teatralidade, dá a eles um caráter 

diferenciado por meio de sua voz a quem o escuta recitar. Na ciranda, cirandinha “Os 

atores”, contida no livro Rasif: mar que arrebenta (2014), fica nítido o diálogo que seu 

fazer literário realiza com o teatro: 

 

Desde quando o vi, dentro do meu olho àquele dia. Para sempre. 
Escuro. Quem é ator sabe o tempo que dura a escuridão. Segundos 
antes de o espetáculo acontecer. Essa sombra que é. Escondida. 
Aflita. Nas coxias, por trás das cortinas se abrindo. Um mundo no início 
do mundo. Reagindo, reagindo. Abrindo, abrindo. O fim para outro fim.  
O espetáculo começou. Sem clima (FREIRE, 2014, p. 72). 

 
 

No texto, temos a história dramática de amor de Fernando Cabral, ator de meia 

idade, que se apaixona por Leocádio Rosas, ator mais jovem que inicia sua ascensão 

na carreira teatral ao passar a atuar em uma das peças de Fernando Cabral como 

figurante e, a partir desse momento, começou a ganhar cada vez mais espaço e 

reconhecimento e despertar o ciúme e a inveja daquele o qual concedeu, a ele, a 

oportunidade de atuar. Nessa ciranda, cirandinha vemos a quebra de fronteiras entre 

a ficção e a realidade concreta, pondo-nos a interrogar os limites do sistema binário 

arte-vida e, por que não, também, a separação entre uma e outra como sendo 

instâncias distintas, separação essa que bloqueia percepções e sensações que 

possibilitam experienciar a indissociabilidade entre elas, fazendo ruir sobreposições, 

graus de importância e legitimidade. 

No teatro, o sentido de representação ganha um caráter distinto do aqui 

abordado em relação à literatura. Representar, no palco, não se restringe à simples 

imitação de um outro, a uma cópia ou idealização, mas sim diz respeito a inventar um 

outro, ser outro, ressignificar e transformar-se, sempre num devir-outro. No teatro 

pode-se criar um novo mundo, uma nova vida, outras vidas, fazendo-se realizar o 

irrealizável a partir do momento em que se nega o real particular, que se distingue da 

cópia por se configurar como acontecimento e não como ideia; é trazer consigo novos 

possíveis, assim como na literatura.  

                                                           
23 Como afirmou em entrevista concedida ao Cândido, Jornal da Biblioteca Pública do Paraná, realizada 
por Márcio Renato dos Santos. Disponível em <http://www.candido.bpp.pr.gov.br/ 
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360>. Acesso em março de 2016. 

http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360
http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360
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Levy nos fala, baseada na visão blanchotiana da negação, que: 

 

É preciso negar o real para se construir a (ir)realidade fictícia. A “outra 
coisa” fundada pela literatura, ou pela arte em geral, é sempre, em 
relação ao real, irreal. O mundo é aqui realizado pela negação de 
todas as realidades particulares [...]. Este todo, ou nada, [...] se dá 
como acontecimento, não como ideia, uma vez que é realizado. No 
entanto, deve-se ter claro que essa realização é sempre a realização 
de algo irreal, do real negado, e por isso é sempre tomada de um ponto 
imaginário. (LEVY, 2011, p. 23). 
 

 

Em sua prosa longa, Nossos ossos (2013), também é possível perceber a 

relação da literatura freiriana com o teatro: 

 

[...] o teatro me deu consciência e superação, o disfarce ideal, isso, 
por exemplo, que está acontecendo comigo não é comigo que está 
acontecendo, quem está aqui dentro, olhando para mim, é uma outra 
pessoa, além, sou um outro ator em cena já faz um bom tempo. 
(FREIRE, 2013, p. 78). 
 

 
O romance, dividido em duas partes denominadas “Parte um” e “Parte outro”, 

respectivamente, nos traz o dramaturgo Heleno de Gusmão, saído da também 

Sertânia de Marcelino Freire, que se arrisca ir embora do Recife para São Paulo atrás 

de seu grande amor, Carlos, para escrever peças e inventar outros mundos. A 

linguagem do teatro perpassa todos os momentos da peça em que Heleno atua, a 

qual se vai engendrando sem um foco único e sem um ator principal: é o abandono 

de Carlos ao chegar na capital paulista; é a morte de seu “boy”, Cícero; é a saga para 

levar o corpo do garoto de programa a sua família, na cidade de Poço do Boi, em 

Pernambuco. Não se sabe onde termina Heleno e se inicia o ator/dramaturgo e vice-

versa, pois ele parece representar sua própria vida a todo instante como outro, cria 

suas histórias, personagens, medos, dramas, supera-os, morre e revive junto com 

eles: 

 
[...] pensei que, se eu tivesse que escrever, na vida, uma outra peça 
de teatro, escreveria esta, a de um dramaturgo de sucesso que 
atravessa o Brasil em um carro funerário, levando, para seu último 
descanso, o corpo de um garoto de programa com quem ele havia 
trepado, uma história, digamos, de amizade, ao que parece, também 
daria um bom filme essa viagem, se não fosse ela, em vez de ficção, 
a mais pura verdade. (FREIRE, 2013, p. 76). 
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Mais uma vez podemos notar a indistinção entre o real e o irreal, a verdade e a 

ficção, ou a ruína de ambos os conceitos. Em Nossos ossos literatura e teatro se 

interpenetram. A escrita surge como pulsão e o corpo atua como resposta duvidosa, 

a ela, que não pretende um fim, pois esse implicaria na verdadeira morte da potência 

de criação e transformação que a arte promove, é o puro devir. O desejo de Heleno 

pela atuação já se inicia na infância, com os ossos que eram encontrados e serviam 

como partes do figurino do pequeno ator: “[...] a brincadeira era juntar os ossos, de 

tudo que é animal, e também de humanos, sim [...]” (FREIRE, 2013, p. 26). Os ossos, 

aqui, se revelam como imagens que reportam a morte, porém não se apresentam 

como aquilo que se enterra e se finda, mas que trazem consigo os falecimentos para 

reviver a vida, dar vida, pela poiesis da arte.  

Em BaléRalé, temos referências à dança pelo título do livro e também por 

alguns de seus improvisos, como por exemplo “Balé” e “A sagração da primavera”24, 

este último homônimo do famoso balé transgressor do compositor e pianista russo 

Igor Stravinsky, coreografado originalmente pelo bailarino russo Vatslav Nijinski: 

 

- Nijinski 
- Hã?  
- Você já ouviu falar de Nijinski? 
Perguntei pra Mayara outro dia. Ela estava lá em casa, como sempre, 
roubando coisas da minha geladeira, dando uma de conselheira, 
mexendo a colher na sopa alheia. 
Respondi: 
- Nijinski nasceu russo, em 1890, e morreu em Londres, aos cinquenta 
anos. Aos 10, entrou para escola de balé. Dançou ao lado de Pavlova. 
Você já ouviu falar de Pavlova? 
- Pavlova? 
- Anna Pavlova. 
Qual mesmo a diferença entre Anna Pavlova e Ana Botafogo? 
Pesquisei a vida de Nijinski – e gritei da sala quando descobri. Nijinski 
foi casado. (FREIRE, 2003, p. 116). 
 

 

No improviso, que traz também nomes de outros célebres bailarinos e figuras 

da dança, como Isadora Duncan, Fred Astaire e Irina Baronova, se faz possível 

estabelecer relações entre as imagens criadas no texto com seções do balé de 

                                                           
24 O texto foi publicado pela primeira vez com o título de “Purpurina cega”, In: OLIVEIRA, Nelson de 
(org.). Geração 90 – manuscritos de computador. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001., junto com 
“Linha do tiro”, posteriormente inserido em Contos negreiros e “A ponte o horizonte”, contido em 
BaléRalé com o mesmo nome. 
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Stravinsky. A personagem que fala expõe sua paixão por um bailarino que conhece 

em um sarau realizado em sua casa, e que inicialmente não encanta pelo seu balé, 

pois durante todo o evento permanece retraído, recusando-se a dançar. O tormento 

da personagem se inicia nesse momento, como o da virgem que toma conhecimento 

que será sacrificada ao deus da primavera. Porém, ao contrário do balé de Stravinsky, 

em que a moça escolhida para ser sacrificada leva a crer que esse ato contraria sua 

vontade, esse parece ser o desejo da personagem freiriana, que afirma que “faria 

tudo, me cortaria aos seus pés, me perpetuaria em sua escrava.” (FREIRE, 2003, p. 

120) pelo bailarino, visto por ela como um deus. No entanto, sua paixão não é 

correspondida, e Mayara, sua amiga e conselheira, que “[...] tem uma razão terrível” 

(FREIRE, 2003, p. 117), como o sapiente da Procissão dos sábios25, a alerta quanto 

à impossibilidade de haver algum tipo de relação amorosa entre eles: “Todo bailarino 

é boiola, menina.” (FREIRE, 2003, p. 114).  

Outro momento em que se pode notar uma possível releitura de Freire do 

espetáculo stravinskiano é o instante em que a personagem se recorda, por meio do 

bailarino, de um menino de sua rua, numa Invocação dos ancestrais26, com o qual 

trocava as vestes quando criança, num ato infantil transformista de ser outro, e que 

posteriormente descobre-se que ele transformou-se em Susan Star.  

Em um outro encontro, a dança, tão esperada, definitivamente é aceita pelo 

bailarino e acontece como a Dança do sacrifício27, arrebatadora, instaurando o 

sentimento de quase morte da personagem, levada ao gozo do encantamento pelo 

seu escolhido e ao ápice de sua paixão, que cega como purpurina, que surge como 

brilho que ofusca. 

Desse modo, podemos perceber as inúmeras conexões que os textos freirianos 

estabelecem com outras expressões artísticas, bem como as relações que esses 

diálogos suscitam na leitura de seus lances ficcionais, relações essas que dão, aos 

seus textos, um caráter múltiplo e distinto. 

Porém, daremos um destaque especial, aqui, à relação entre a imagem literária 

e a fotografia, esta última que, ainda nos dias atuais, gera discussões acerca de sua 

legitimidade como sendo ou não produção de arte, visto que, durante muito tempo, foi 

                                                           
25 Denominação da sexta seção da primeira parte da A sagração da primavera. 
26 Denominação da quarta seção da segunda parte de A sagração da primavera. 
27 Denominação da seção final de A sagração da primavera, quando a virgem escolhida dança até a 
morte. 
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um instrumento “facilitador” da pintura”28, até o momento em que se descobriu a 

sensibilidade à luz de alguns compostos de prata, no início do século XIX, o que foi 

crucial para a sua autonomia enquanto produção.  

Para Barthes, a fotografia seria algo que “desloca a noção de arte e é nisso que 

ela faz parte de certo movimento, de certo progresso do mundo.” (BARTHES, 2004, 

p. 503). A imagem fotográfica viria a abalar a concepção de arte em seu sentido 

clássico, por ser produto de uma reprodução mecânica e técnica, e por muitas vezes 

ser considerada como uma simples “cópia” de uma realidade. Ainda, segundo o crítico 

francês, ela se encontra em uma zona intermediária entre a arte e a não-arte, pois não 

se pode afirmar que ela seja uma mera transcrição de um real, já que conta com uma 

certa elaboração em sua produção, desde a escolha do referente pelo fotógrafo; nem 

uma arte como a pintura, pois o objeto fotografado é vivido como real por quem a 

observa. Em outras palavras, a fotografia está à margem da arte e, com sua “dupla 

desgraça”29, perturba as concepções preestabelecidas. 

Como a relação com outras produções sensíveis (artísticas, literárias e outras), 

a fotografia também se mostra presente na obra de Marcelino Freire. O autor, 

sobretudo em BaléRalé, parece apresentar uma concepção fotográfica da literatura, 

em que as imagens se revelam para além de uma ideia de uma montagem simbólica. 

Considerando esse aspecto, pode-se pensar que todos os seus improvisos são como 

que clicados, são lances, flashes, que resultam de uma relação entre a luz e a sombra, 

a cena e a obscena. É máquina literária freiriana que cospe fotografias, como Kyoto. 

                                                           
28 Machado mostra-nos que o marco da fotografia possui origens controversas, porém não se deve 
confundir com a descoberta das placas sensíveis à luz, em 1826. Como afirma o autor: “A fixação 
fotoquímica dos sinais de luz é apenas uma das técnicas constitutivas da fotografia; a câmera 
fotográfica, porém, estava inventada desde o Renascimento, quando proliferou sob a forma de 
aparelhos construídos sob o princípio de câmera obscura [...]. Tais aparelhos eram caixas negras 
inteiramente lacradas, que deixavam vazar a luz apenas por um pequeno orifício, de forma que os raios 
luminosos penetravam no seu interior fazendo projetar numa das paredes o ‘reflexo’ invertido dos 
objetos iluminados. Os pintores renascentistas utilizavam com muita frequência esses aparelhos, pois 
eles pareciam favorecer uma reprodução mais ‘fiel’ do mundo visível, afinal, era a própria ‘realidade’ 
externa que se fazia projetar de forma invertida na parede oposta do orifício, enquanto o papel do artista 
consistia apenas em fixar essa imagem com pincel e tinta.” (MACHADO, 1984, p. 30). 
29 Barthes diz-nos, em O grão da voz que, para se construir uma teoria da fotografia, dever-se-ia partir 
da sua dupla desgraça, dessa sua posição limítrofe entre o que se compreende por arte e o que se 
encontra fora dela, pois “a foto não pode ser transcrição pura e simples do objeto que se dá como 
natural, a começar pelo fato de ela ser plana e não em três dimensões; e, por outro lado, ela não pode 
ser uma arte, visto que copia mecanicamente.” (BARTHES, 2004, p. 497). No entanto, vemos que a 
cópia, aqui, não diz respeito à mera representação de algo que ocorreu, já que o teórico francês afirma 
que se pensar na fotografia como uma “pura transcrição mecânica e exata do real” (BARTHES, 2004, 
p. 495) é uma visão excessiva e errônea, “porque mesmo uma fotografia de reportagem implica uma 
elaboração, uma ideologia da tomada de vistas.” (BARTHES, 2004, p. 495). O mecânico diz respeito 
ao processo de reprodução de imagens pela câmera fotográfica e à sua estreita relação com o já vivido. 
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Em “E sombra”, deparamo-nos com Kyoto, japonês franzino, que trabalha em 

um laboratório de revelação fotográfica na cidade de São Paulo, o Photo Hiroshima. 

A ele não lhe agrada ser o que é: Kyoto quer ser negro, quer ser jogador de futebol e 

quer ter uma teleobjetiva. Kyoto não gosta do que acha que é: sente-se feio, miúdo, 

sua figura não é impactante. E por isso ele permanece na sombra, no escuro do 

laboratório. Se algo vem à luz de Kyoto, são apenas as fotografias que revela. Quando 

ele se põe diante da imagem de uma mulher chamada Soraya, a fotografia, em sua 

materialidade, assim percebida pelo olhar do personagem, parece, entretanto, reter 

uma fulguração, no sentido de remeter a uma história de amor, fazendo com que a 

imagem fotográfica ultrapassasse as fronteiras da representação, enquanto 

linguagem, signo que é, descolando-se da mera visão impressa pela câmara para 

trazer à tona um tempo indefinido das intensidades, o tempo do Aion (DELEUZE, 

2011). 

Desse modo, nesse improviso, vemos que a fotografia de Soraya se configura 

como sendo algo que traz, consigo, uma potência de vida e morte, uma imagem que 

suscita o deslocamento de Kyoto de uma realidade prefixada, para uma travessia de 

fronteiras atravessando temporalidades, transferindo-se para um tempo outro, tempo 

da poiesis. Percebemos, assim, que Kyoto não enxerga a imagem de Soraya como 

cópia de um ser concreto, detido na fotografia, mas como signo visual resultante de 

uma atividade de simulacro que desperta, nele, as mais diversas sensações e afectos.  

Deleuze apresenta, em um dos apêndices de A lógica do sentido (2011), 

intitulado “Platão e o simulacro”, a diferenciação entre a cópia e o simulacro e, 

instigado pelas ideias nietzschianas, propõe uma reversão do platonismo, 

evidenciando o caráter subversivo de dessemelhança, de perversão e desvio daquele 

que se considera como mau pretendente.  

O filósofo francês mostra-nos que, para Platão, as cópias pretendem, 

essencialmente, ser fieis à reprodução da Ideia, sendo assim imagens carregadas de 

similitude, que trazem à tona a fidedignidade da Ideia e, consequentemente, seu 

equilíbrio. Os simulacros, diferentemente dessas, são imagens que instauram o 

intempestivo, o por vir, que se configuram não em uma relação de modelo do Mesmo, 

uma imitação, mas sim que se produzem sobre disparidades, um modelo do Outro, 

fazendo emergir sua “dessemelhança interiorizada”: 
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Consideremos agora outra espécie de imagens, os simulacros: aquilo 
a que pretendem, o objeto, a qualidade etc., pretendem-no por baixo 
do pano, graças a uma agressão, de uma insinuação, de uma 
subversão, “contra o pai” e sem passar pela Ideia. Pretensão não 
fundada, que recobre uma dessemelhança assim como um 
desequilíbrio interno. (DELEUZE, 2011, p. 262-263). 

 
 

Notamos, a partir disso, que os simulacros não pretendem assemelhar-se à 

Ideia pois não passam por ela, isto é, eles não aspiram a uma similitude, a uma 

idealização, pois configuram-se, para Platão, como espécies de imperfeições, 

contrárias às restrições de uma vigência do modelo do Mesmo, o qual limita ao 

suspender os devires que surgem com o simulacro. Isso ocorre devido à potência do 

simulacro, do “seu trabalho subterrâneo e da possibilidade de seu mundo próprio” 

(DELEUZE, 1988, p. 212). Prossegue o filósofo francês: 

 

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. Em suma, há no simulacro um devir-louco [...], um devir 
sempre outro, um devir subversivo das profundidades, hábil a esquivar 
o igual, o limite, o Mesmo ou o Semelhante: sempre mais e menos ao 
mesmo tempo, mas nunca igual. (DELEUZE, 2011, p. 264). 

 

No improviso “E sombra”, movemo-nos na direção da cao-errância30 do 

simulacro. Kyoto carrega em si já o abalo do fundamento da própria identidade, 

impedindo o seu percurso de herói. Ele não cessa de negar sua fidelidade étnica e 

abismar-se nas imagens do outro, fabricando-se um filho ilegítimo. O simulacro age 

nele, no seu trabalho subterrâneo de abismamento e, ao mesmo tempo, de 

descentramento na sua busca suicida, no seu desejo de aniquilação, de certo modo, 

de esquecer-se.  

Nesse caso, é possível se pensar a fotografia como sendo não uma cópia fiel 

de um dado objeto real ou uma simples representação desse. Ela diz respeito ao 

                                                           
30 Deleuze mostra que o conceito de Nietzsche de eterno retorno não diz respeito a uma ordem adversa 
ao caos, mas sim que é a própria potência afirmativa do caos, ao declarar que há um ponto no qual 
Joyce é nietzschiano, “quando mostra que o vicus of recirculation não pode afetar e fazer girar um 
‘caosmos’. À coerência da representação, o eterno retorno substitui outra coisa, sua própria cao-
errância. É que, entre o eterno retorno e o simulacro, há um laço tão profundo, que um não pode ser 
compreendido senão pelo outro.” (2011, p. 270). Assim, vê-se que o eterno retorno nietzschiano não 
está ligado a um retorno do Mesmo, nesse caso, não diz respeito à cópia e à representação, mas sim 
a um retorno do outro, do distinto, das séries divergentes, inserindo a diferença (e nesse momento sua 
relação intrínseca com o simulacro), que se diferencia também de uma certeza, dando lugar ao caos e 
à errância. 
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simulacro, pois a partir do momento em que traz consigo a participação do observador 

e, consequentemente, suas afecções e percepções, ela deixa de ser algo que 

pretende o verdadeiro, fazendo surgir uma experimentação de um tempo intensivo em 

que não se pode delimitar as fronteiras entre passado e presente, bem como 

potenciações em que se amalgamam vida e morte: o Aion, tempo dos acontecimentos, 

e o punctum, que diz respeito às intensidades das imagens. 

A literatura de Marcelino Freire parece trazer consigo a quebra de uma 

temporalidade fixa que se percebe desde a constituição do próprio texto, enquanto 

nomeados como improvisos. Estes se inscrevem no tempo em que se fazem e 

também naquele ao qual remetem e atravessam. Desse ponto de vista, percebemos 

a concepção fotográfica do instantâneo, de um olhar de câmera que a literatura tem 

para o autor. O improviso se articula a esse caráter de flash, de lampejos em meio às 

sombras, de um dardejar ou arremessar de pequenas lanças pontiagudas sobre os 

alvos, dando-se como um modo de escritura que passa pelos corpos, pela linguagem 

e elaborando-se finalmente como pensamento no discurso freiriano.  

Improvisar, nesse sentido, se constitui no próprio tempo do fazer poético. 

Improvisar torna-se um processo de perceptos e afectos, sem estar aprisionado a um 

movimento de linearidade. Antes isso se dá como um movimento de corpos, de 

gestos, como vibrações das coisas, ligando-se a uma lógica das sensações, a um 

grão da voz. Podemos afirmar que sua obra não se fixa em um tempo histórico preciso, 

definido, como se fotografasse a realidade deste. A concepção de improviso atua 

como uma performance capaz de intensificar tensões e provocar a crise da ilusão 

especular. Assim, o texto não é dado apenas a mostrar-se como espaço de temas 

fotográficos, ele se torna, nesses improvisos de BaléRalé, o próprio espaço que urde 

as relações de força entre aquilo que é concebido como fotografia e aquilo que se 

concebe como literatura.  

Outras relações de força também compõem esse trabalho literário freiriano, as 

quais correspondem a sensações melódicas, em cada ponto dos improvisos. 

Equivalem, ao mesmo tempo, a sensações pictóricas que não correspondem a uma 

plenitude visual, mas a algo que contém um resto escuro indiscernível, como uma 

resistência à luz.  
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Nesse sentido, Marcelino Freire também traz a noção de mundos improvisados 

e involuntários. Também pode-se pensar nele o conceito de involução31, não de uma 

linearidade da criação, até o ponto em que sua literatura nos coloque diante do 

impensado, do imprevisível e do incalculável, do devir, portanto, pois no devir não há 

tempo preciso, nem um início e nem um fim, mas sempre o meio, a passagem.  

Na fotografia o atravessamento do tempo se dá de forma ainda mais clara. A 

foto tirada de algo em um instante qualquer traz, a quem a vê em outro momento, a 

sensação de deslocamento, transportação, viagem, a uma temporalidade que não 

aquela em que a foto foi tirada, muito menos a fotografia é trazida ao tempo em que é 

vista. A relação fotografia/observador se dá em um tempo suspenso em que passado 

e futuro subsistem, subdividindo e dissolvendo um presente que remete sempre a uma 

incorporação ou a uma representação de algo que já se foi.  

Na fotografia em que há uma fragmentação do tempo habitual há também um 

detalhe que atinge o observador, um ponto diferenciado que distingue essa imagem 

fotográfica das jornalísticas, por exemplo. Essas últimas preocupam-se em cobrir 

fatos, processos históricos, culturas. São utilizadas como registros de um dado 

momento. Essa imagem, que se insere numa cronologia, é a que Barthes (2012) 

denomina de studium, aquela que diz respeito ao saber e à cultura: 

 

[...] tem a ver com um afeto médio, quase com um amestramento. [...]. 
É pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba 
como testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros 
históricos: pois é culturalmente [...] que participo das figuras, das 
caras, dos gestos, dos cenários, das ações. (BARTHES, 2012, p. 31).  
 

 

Percebemos, então, que o studium é a fotografia que se insere em um domínio 

histórico e cultural, e diz respeito, também, à intenção do fotógrafo em satisfazer o 

gosto do observador (BARTHES, 2004). Ela desperta nossa atenção não por um 

                                                           
31 Deleuze mostra a Parnet a concepção de involução, essa que se liga diretamente ao devir: “O devir 
não passa por aí. No devir não há passado, nem futuro, e sequer presente; não há história. Trata-se, 
antes, no devir, de involuir: não é nem regredir, nem progredir. Devir é tornar-se cada vez mais sóbrio, 
cada vez mais simples, tornar-se cada vez mais deserto e, assim, mais povoado. É isso que é difícil de 
explicar: a que ponto involuir é, evidentemente, o contrário de evoluir, mas, também, o contrário de 
regredir, retornar à infância ou a um mundo primitivo. [...] A experimentação é involutiva, ao contrário 
da overdose. É verdade também da escritura: chegar a essa sobriedade, essa simplicidade que não 
está nem no início nem no fim de alguma coisa. Involuir é estar "entre", no meio, adjacente”. (DELEUZE; 
PARNET, 1998, p. 24-25). 
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determinado ponto em específico e especial, mas sim por ser um retrato de um fato, 

uma época ou uma cultura. 

O conceito barthesiano de studium liga-se, intrinsecamente, ao de Cronos, que 

nos mostra Deleuze (2011), como sendo aquele presente que remete a um corpóreo 

concreto, que tem passado e futuro como duas dimensões relativas a si mesmo, onde 

só ele existe, promovendo a incorporação e mistura dos elementos: 

 

O presente em Cronos é de alguma maneira corporal. O presente é o 
tempo das misturas ou das incorporações, é o processo da própria 
incorporação. Temperar, temporalizar, é misturar. O presente mede a 
ação dos corpos ou das causas. O futuro e o passado são, antes, o 
que resta de paixão em um corpo. (DELEUZE, 2011, p. 167). 
 

 

Desse modo, a imagem studium se encontra nos domínios de um tempo 

cronológico de fatos, tempo preciso e determinado, e se configura como sendo uma 

fotografia unária (BARTHES, 2012, p. 43), ou seja, é aquela que propaga uma 

realidade unívoca, que não a deturpa inserindo uma ambiguidade, mas sim sendo a 

que promove uma fixidez de sentido que não sugere o abalo dessa realidade 

retratada. Isso a traduz, portanto, como sendo uma espécie de fotografia que possui 

todos os caminhos para tornar-se banal, pois não traz consigo o novo que advém dos 

afetos de um detalhe que a imagem fotográfica pode suscitar.  

Vemos, em “A ponte o horizonte”, um exemplo de fotografia que se insere no 

Cronos e se configura como uma produção de imagem studium. O improviso traz-nos 

um homem que busca suicidar-se ao lançar-se de uma ponte. No entanto, o que se 

vê não é a comoção das pessoas que por lá passam e observam a cena, mas sim o 

incitamento da ação por parte delas, a espetacularização de uma possível tragédia 

solitária que passa a ser compartilhada no momento em que se envolvem e se 

misturam, seja para registrar o atirar-se do corpo na fotografia: “É palhaçada. Esse 

fotógrafo com esse flash na minha cara. Porra, mete essa luz no cu da tua irmã. Lá tá 

mais escuro que aqui. Não vê o sol, não vê?” (FREIRE, 2003, p. 28); seja para, no 

fim, forçá-lo ao ato devido à sua demora em jogar-se, descaracterizando, assim, o 

suicídio: 

 

Agora nunca pensei que a coisa fosse acontecer desse jeito. 
Olha, se continuarem gritando, eu não pulo. Tô dizendo: não pulo. 
Por favor, será possível? 
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Eta povinho de merda. 
Que saco! 
Caiam fora. 
Sai pra lá, não é hora. Agora. Porra. É foda. 
Não empurra. (FREIRE, 2003, p. 29). 
 

 

Nesse caso, tem-se uma fotografia que se compromete em registrar um fato 

trágico que está ocorrendo e seu possível desfecho num tempo linear, sem fragmentar 

sua unidade – um exemplo do fotojornalismo convencional – em que se produz uma 

imagem comprometida com o real, como sendo apenas sua reprodução mecânica. 

Deleuze e Guattari mostram o Cronos, ainda, como “o tempo da medida, que 

fixa as coisas e as pessoas, desenvolve uma forma e determina um sujeito” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 42). Para eles, o Cronos não suscita a criação de 

novos possíveis, a imagem já está dada e se limita àquilo que remete ou retrata, sem 

atravessá-lo, transgredi-lo, sendo assim fixa e determinada por ele. É a imagem que 

se difere também da literária, já que não rompe com as determinações que 

sedimentam as potências criativas e que bloqueiam o surgimento de linhas de fuga, 

do distinto, do outro e do sempre por vir. 

Ligando-se o tempo do cronos e a espacialidade fechada do studium, Barthes 

define, ainda, que o studium é da propriedade do to like, e não do to love (BARTHES, 

2012, p. 33). Ao nos depararmos, na fotografia, enquanto spectator, com as intenções 

do fotógrafo (operator), estamos defronte do studium, pois ele é exatamente isso: 

perceber essas intenções, de algum modo, aprová-las ou não, mas compreendê-las 

enquanto objetos de uma cultura e de um momento; é encontrar um operador, 

sobretudo, e de algum modo pôr-se em seu lugar, buscando compreender suas ideias, 

mas sem acreditar veementemente nelas (pois as percepções são intimamente 

pautadas por aquilo que se sabe). 

Assim, nota-se que o fotógrafo que se dispõe a retratar o possível desenlace 

trágico em “A ponte o horizonte”, teve aquele momento como sua intenção pura de 

operator da câmera, sem buscar ultrapassar os limites daquele acontecimento no 

tempo, mas sim capturá-lo como um registro. A intenção é facilmente percebida pelo 

spectator que vê a fotografia a partir de uma cultura, como sendo “um contrato feito 

entre os criadores e os consumidores” (BARTHES, 2012, p. 33).  

Já em “E sombra”, o sentimento de Kyoto pela fotografia de Soraya a faz 

perceber como sendo distinta do studium. Barthes nos mostra outro tipo de imagem 
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que se opõe ao studium por conter, nela, algo que atravessa o observador, como uma 

espécie de lance que o atinge, um detalhe, um ponto especial, algo que se destaca e 

desautomatiza o olhar, o punctum: 

 

[...] essa ferida, essa picada, essa marca feita por um instrumento 
pontudo; [...] pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e 
também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, 
nela, me punge (mas também me mortifica, me fere). (BARTHES, 
2012, p. 31-33).  
 

 
O punctum, assim, seria a sensação, provocada por uma imagem, que se liga 

diretamente ao campo dos afectos, é aquela que desperta uma latência dolorosa em 

quem a observa e que desarma uma lógica cultural. O punctum é, frequentemente, 

um detalhe, uma instância que suspende a fotografia de seu estado de “coisa 

acabada” ou de “pretexto”. Para Kyoto, as fotografias de Soraya são como uma flecha 

dorida que o acerta no peito, um flash que queima, um raio: “O sorriso de Soraya é 

que é um raio. [...] Seus seios, cílios de alumínio”. (FREIRE, 2003, p. 78-79). São fotos 

que dão a Kyoto a vontade de “viver nelas” (BARTHES, 2012), as quais o tocam, 

fazendo com que ele se sinta imerso em um desejo que o desloca de si, que o faz 

experimentar um outro possível, distinto de tudo que vive, no instante em que vê as 

fotografias de Soraya, que despertam, nele, o desejo de ser outro, sempre outro. 

Ao observar as fotos de Soraya, Kyoto transporta-se a uma temporalidade 

diferenciada daquela encontrada no studium, a qual não possui início e nem fim – mas 

sim aquela que se aloja no meio – por entre a intensidade de um afecto: “Pára o tempo. 

O tempo ficou sendo a hora em que os olhos de Kyoto bateram nos olhos de Soraya”. 

(FREIRE, 2003, p. 79). A fotografia não mais é aquela em que se percebe a intenção 

de um operator, como no studium, mas sim é a que se mostra intensiva, inquietante, 

que traz consigo um tempo indeterminado, onde o acontecimento excede o fato, sua 

causa e consequência. O acontecimento surge como velocidade que se estende e se 

renova ao repartir-se, um contínuo não finalizado, um momento de vida e morte, 

fazendo surgir, assim, o Aion: 

 

[...] tempo indefinido do acontecimento, a linha flutuante que só 
conhece velocidades, e ao mesmo tempo não para de dividir o que 
acontece, [...] um algo que ao mesmo tempo vai se passar e acaba de 
se passar.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 42).  
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O tempo cronológico é cessado no momento em que Kyoto lança seu olhar a 

Soraya, e ela, na fotografia, retribui a ele esse gesto. Nesse instante, Kyoto 

experiencia a celeridade do momento aiônico, sendo atingido pelo raio que é o sorriso 

de Soraya, que o punge, num instante impetuoso. Por vezes Kyoto atenta-se a 

detalhes nos retratos de Soraya (seu sorriso, seios, cílios), mas ela, por inteiro, é o 

próprio punctum da fotografia, coisa perfurante, que rasga a malha do Cronos e revela 

o que há pelo meio, pondo à vista o intenso e indeterminável. 

O corpo, tanto no improviso freiriano quanto na fotografia – a de Soraya – é 

ressignificado, inserindo-se no Aion, em um vazio impessoal onde só há lugar para os 

simulacros e fantasmas, uma “pura forma vazia do tempo, que se liberou de seu 

conteúdo corporal presente e por aí desenrolou seu círculo [...]” (DELEUZE, 2011, p. 

170). 

O que se vê não é mais a corporeidade de um presente delimitador, da 

incorporação, mas o simulacro, um presente de superfície trazido por uma fotografia 

que desloca Kyoto tanto no tempo quanto no espaço, quando com as fotografias de 

Soraya ele viaja: “Kyoto viajou com Soraya. Todo japonês viaja. Foi a Santiago. Rumo 

a nova Friburgo. Ao céu de Boiçucanga” (FREIRE, 2003, p. 79). Deleuze assim nos 

mostra que: 

 

Este presente do Aion, que representa o instante, não é 
absolutamente como o presente vasto e profundo do Cronos: é 
presente sem espessura, o presente do ator, do dançarino ou do 
mímico, puro “momento” perverso. É o presente da operação pura e 
não da incorporação. Não é o presente da subversão nem o da 
efetuação, mas da contra-efetuação, que impede aquele de derrubar 
este, que impede este de se confundir com aquele e que vem redobrar 
a dobra. (DELEUZE, 2011, p. 172-173). 
 

 

Quanto ao studium, é importante destacar que ele não exclui, automaticamente, 

o punctum. Muitas vezes, num espaço unário, um detalhe desperta a atenção do 

observador, fazendo com que ele modifique sua leitura acerca da fotografia. Como 

afirma Barthes: “Não é possível estabelecer uma regra de ligação entre o studium e o 

punctum (quando ele está presente). Trata-se de uma copresença” (BARTHES, 2012, 

p. 45). Em outras palavras, quando se tem uma fotografia em que se capta as 

intenções do fotógrafo, em que fica evidente a pretensão de registro, mas na qual há 
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um detalhe que atinge e retira o spectator de seu centro de saber que remete a um 

sentido, há o punctum.  

 

Para perceber o punctum nenhuma análise, portanto, me seria útil [...]: 
basta que a imagem seja suficientemente grande, que eu não tenha 
de escrutá-la [...], que, dada em plena página, eu a perceba em pleno 
rosto. (BARTHES, 2012, p 47). 
 
 

Assim, a visão que se construiu anteriormente é alterada, subvertida por um 

detalhe que surge despretensiosamente na fotografia, que não foi buscado pelo 

observador e que escapa de qualquer classificação e análise. Dá-se uma nova 

imagem, um não sentido, pois é inapreensível por qualquer força de racionalização. É 

a imagem que deixa de ser cronológica e delimitada e se insere no Aion, no tempo 

outro, das velocidades e afetos.  

Tendo em vista esses aspectos, vemos que a imagem literária freiriana, 

relacionada à fotografia, promove uma dissolução dos limites, tanto de tempo quanto 

de espaço e também entre o real e o imaginário, quando se pensa, em “E sombra”, 

no amor de Kyoto pelas fotografias de Soraya. Marcelino Freire cria uma relação na 

qual o que se ama não é o retrato de alguém real representado na foto num dado 

momento no tempo, mas sim a própria imagem, não sendo um objeto de desejo real, 

mas o simulacro: “O que é isso? Nunca viu Soraya de muito perto. Nem sabe se a 

carne existe.” (FREIRE, p. 81). Kyoto não sabe se a carne é real e o que ama não é a 

carne, de fato, mas sim sua imagem, que também não é uma ideia de algo concreto 

(uma ideia do ser Soraya enquanto sujeito físico), mas sim que é concreto enquanto 

fotografia, rompendo, assim, com uma concepção platônica de amor. Soraya surge 

como simulacro-fantasma, como imagem de um corpo sem referência, aparição 

inesperada que assombra a sombra de Kyoto: 

 

“Kyoto não imaginaria a imagem de Soraya. 
Soraya. 
O amor tem suas químicas. E fantasmas.” (FREIRE, 2003, p. 78). 
 

 
Notamos, em contrapartida, que as fotografias reveladas por Kyoto que não 

dizem respeito a Soraya adquirem um sentido diferenciando, aproximando-se da 

cópia, justo por não trazerem consigo o afecto, o ponto que punge. Nesse caso, 

podemos notar que por mais que a imagem fotográfica não seja um mero retrato do 
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real, pois como vimos em Barthes, mesmo as fotografias studium contam com uma 

elaboração, uma tomada de perspectiva pelo fotógrafo, o que por si só já 

descaracteriza a fotografia como cópia, as outras fotografias passam a ser 

banalizadas, reproduzidas mecanicamente, como pode ser percebido no trecho: “A 

vida dos outros continua. Kyoto corre para copiar. O churrasco de mais um cliente, a 

festa de formatura, a viagem a Nova Iorque, o parque de domingo.” (FREIRE, 2003, 

p. 80).  

No instante em que Kyoto parece ver a pessoa de Soraya, enquanto sujeito 

concreto, a sua imagem, para ele, não parece se materializar, pois ela o ofusca com 

a sua luminosidade excessiva, contrastando com sua sombra, o que o impede de 

enxergá-la com nitidez, como numa fotografia superexposta: 

 

Kyoto ficou branco. Não piscou. Mudou a posição do sol, de repente. 
A força da luz afeta a profundidade da sombra. Kyoto tem um coração 
doente, alaranjado. Interiores com iluminação de tungstênio. 
Anêmico. (FREIRE, 2003, p. 79). 

 
 

Assim, vemos que o amor proveniente do platonismo não se concretiza por 

parte de Kyoto, pois esse significaria projetar no outro o mesmo, fazendo com que sua 

imagem corresponda a uma idealização de algo que se imagina perfeito, ao qual a 

imagem necessita corresponder de forma fiel, recalcando, nesse sentido, a diferença, 

a singularidade e os devires do simulacro, posto ali pela fotografia.  

As imagens, que emanam na escrita freiriana, fissuram o representativo e 

também a hierarquia e a binarização de sobrepor e opor o real ao imaginário, o 

concreto ao criado, a vida e a arte. Elas provocam o leitor, incitando uma percepção 

diferenciada do texto literário e também das outras formas de arte, essas que surgem 

tão interligadas em sua ficção. 
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3.3.  A IMAGEM DESCENTRALIZADA:  DO SENTIDO ESVAZIADO À ROSTIDADE 
 

As imagens freirianas, criadas nos improvisos, fazem abalar um sistema de 

sentido fechado em que os elementos parecem se encaixar relacionando-se por uma 

lógica ou semelhança. Deparamo-nos com algo que foge da racionalização, do bom 

senso ou do senso comum, e também de uma conformidade. Desse modo, as 

imagens se engendram como “estranhas”, isto é, como aquelas que dão lugar a um 

desconhecido, ao mesmo tempo excessivo e singular, pois se diferenciam e 

extrapolam padrões preestabelecidos. Essas imagens nos improvisos, enquanto 

textos literários, se dão por meio da linguagem, porém vimos, com Deleuze e Guattari, 

que as rupturas com o Mesmo e com a língua maior ocorrem pela via da língua menor, 

que se comporta como uma língua estrangeira, que fissura a estrutura de significados 

de uma língua excludente. 

Tal perspectiva conduziu-nos igualmente na leitura do improviso “E sombra”, 

no qual Kyoto, imigrante japonês, pouco fala. Estrangeiro, tanto por suas origens 

nipônicas quanto por não parecer pertencer a lugar nenhum, Kyoto limita-se a 

observar, desprendendo-se de uma fala, fala essa de um país distinto daquele de sua 

ascendência, distante da “tagarelice ocidental” (BARTHES, 2007), uma fala de uma 

língua desconhecida que ao mesmo tempo se conhece, mas não se compreende: 

estranha. A compreensão seria, nesse caso, como o sentido fechado da linguagem, o 

fim das possibilidades múltiplas, sua morte. Isso acontece, na medida em que Kyoto 

é indiferente à busca do sentido. Ele não se constitui na ordem central do logos. O 

japonês não tem um caráter ideogramático. Mas, dir-se-ia, que não são apenas ideias: 

são caracteres e imagens, acrescentando um diferencial de intensidades; é o que 

parece repercutir na relação de Kyoto com a fotografia de Soraya. O olhar opera na 

própria imagem com uma proximidade tal que provoca um vínculo afetivo. Ela se torna 

o foco luminoso, o punctum da imagem sensível. 

Ser estrangeiro, assim, permite com que se traga a diferença à língua – 

esvaziando-a de sentido – fazendo com que certos sistemas de verdade sejam 

questionados, dando vez ao intraduzível e a outras formas de percepção, numa 

desterritorialização que leva à desertificação da língua como um lugar sem dono, 

como um terreno vasto e vazio; centro vazio e isenção de sentidos. Como nos mostra 

Barthes: 
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perceber nela [na língua estrangeira]32 a diferença, sem que essa 
diferença seja jamais recuperada pela sociabilidade superficial da 
linguagem, comunicação ou vulgaridade; conhecer, refratadas 
positivamente numa nova língua, as impossibilidades da nossa; 
aprender a sistemática do inconcebível; desfazer nosso “real” sob o 
efeito de outros recortes, de outras sintaxes; descobrir posições 
inéditas do sujeito na enunciação, deslocar sua topologia; numa 
palavra, descer ao intraduzível, sentir sua sacudida sem jamais a 
amortecer, até que, em nós, todo o Ocidente se abale e vacilem os 
direitos da língua paterna, aquela que nos vem de nossos pais e que 
nos torna, por nossa vez, pais e proprietários de uma cultura que, 
precisamente, a história transforma em “natureza”. (BARTHES, 2007, 
p. 11-12). 

 

O crítico literário e semioticista francês, em O império dos signos (2007), 

adentra na cultura oriental japonesa. O autor realiza uma espécie de leitura 

despretensiosa da imensidão de signos percebida por ele, no país, enquanto 

estrangeiro ocidental, que suscita em si uma escrita, essa sem a intencionalidade de 

representar, analisar ou contrastar o oriente e o ocidente como realidades, mas 

apenas de observar o Japão como lugar onde o simbólico se desmembra 

completamente do ocidente, se inserindo na diferença e promovendo uma revolução 

nos sistemas simbólicos.  

Embora demonstre, logo de início, não ter a intenção de apontar elementos 

culturais, históricos, filosóficos ou políticos que distanciem ou aproximem os dois 

pontos do globo, pois isso implicaria em percebê-los como realidades concretas e 

fugiria da ideia de escrever o Japão como um sistema de traços distintos, Barthes 

mostra algo bastante fundamental em seu texto: a diferença das linguagens e sua 

implicação na construção de sentido. Acerca das cidades ocidentais, Barthes afirma: 

 

Conforme ao próprio movimento da metafísica ocidental, para a qual 
todo centro é o lugar da verdade, o centro de nossas cidades é sempre 
pleno: lugar marcado, é nele que se reúnem e se condensam os 
valores da civilização: a espiritualidade (com as igrejas), o poder (com 
os escritórios), o dinheiro (com os bancos), a mercadoria (com as 
grandes lojas), a fala (com as ágoras: cafés e passeios); ir ao centro é 
encontrar a “verdade” social, é participar da plenitude soberba da 
“realidade”. (BARTHES, 2007, p. 46-47). 

 

                                                           
32 Grifo nosso. 
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Ele mostra que, enquanto no ocidente há uma supervalorização da fala e dos 

centros das cidades como locais de produção de sentido e classificação, em que os 

valores se condensam, no Japão os signos estão por todas as partes, configurando 

outras formas de percepção; os centros, assim, são descentralizados, não havendo 

uma confluência de valores, mas sim uma dispersão que dá lugar ao vazio, vazio que, 

por sua vez, abre espaço para as potências de criação.  

Assim sendo, o vazio se mostra como um elemento constitutivo da cultura 

nipônica, e que a cidade da qual fala, Tóquio, não é concêntrica como as ocidentais, 

seus elementos circulam, deslocam-se, desviando-se continuamente e refratando 

algum poder; uma cidade de centro esvaziado, onde nada se concentra, mas se 

evapora, dando lugar a sujeitos também vazios. 

Considerando esses aspectos, podemos perceber que a ausência de fala de 

Kyoto é contrastada, no improviso, com uma voz ocidental que em todo momento 

parece relacionar a carência de fala do japonês e seu comportamento a uma 

estranheza que se aproxima da loucura: “Kyoto é doido, Kyoto é pedra, Kyoto não 

esbugalha os olhos.” (FREIRE, 2003, p. 77). O japonês leva à falência a fala, sentido 

ocidental como forma de comunicação que, por meio da compreensão, estabeleceria 

uma interação entre os sujeitos, sendo também o local onde se inserem os juízos de 

valor: lugar que liga o indivíduo “a uma origem regional e social [...], seu grau de 

cultura, de inteligência, de gosto.” (BARTHES, 2007, p. 17). Desse modo, isentar-se 

dela é ser distinto, é afastar-se, ser estrangeiro, aquele que não busca classificar pela 

língua, mas que observa e encontra uma expressividade longe de um sentido pleno 

que a fala supostamente preencheria.  

Por vezes, a imagem de Kyoto se constrói como sendo referente a uma 

introspecção do sujeito. Seu isolamento, sua falta de contato mais profundo com 

alguém distinto de sua mãe, seu desejo de ir em busca do pai e seu desejo pelas 

fotografias de Soraya causam a impressão de que esses fatores são instâncias 

motivadoras de uma demasiada subjetividade e melancolia. No entanto, essa 

ausência de fala, e sua condição de oriental, o retira de uma posição de enunciação 

semelhante àquela do homem ocidental, ou seja, o vazio surge como contraste de 

uma fala que se dirige a um exterior – uma constatação – diferentemente da 

impressão, característica da língua japonesa, segundo Barthes (2007, p. 12). Desse 

modo, esse envoltório vazio que rodeia Kyoto parece, ao ocidental, um excesso de 
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subjetividade, porém seu silêncio pode ser visto muito mais como um modo de 

impessoalizar-se, evaporar-se enquanto indivíduo que se revela na língua, “uma forma 

de diluição, de hemorragia do sujeito numa linguagem parcelada, particulada, 

difratada até o vazio.” (BARTHES, 2007, p. 12-13).  

Pode-se ver, também, que há uma ligação entre Kyoto e as cidades japonesas 

não só pelo seu próprio nome, que remete tanto à antiga capital do Japão, Kyoto, 

quanto por, numa inversão silábica, ser possível também relacioná-lo à atual capital, 

Tokyo, mas pela ausência, em si, de uma centralidade, essa que parece nortear o 

comportamento, e estabelecer uma conduta correta a se seguir. 

O vazio, que se percebe em Kyoto, o põe como distinto pela dissolução de uma 

imponência em sua imagem. Suas atitudes, a partir do momento em que tem contato 

com as fotografias de Soraya, se diferenciam por romper com o previsível, 

contrariando expectativas e causando estranhamento nos demais, que passam a 

julgá-lo como louco ou relacionar seu comportamento a uma interferência sobrenatural 

da magia, do feitiço, justo por fugir de uma norma. O que se espera é a racionalização 

como forma de domar as linhas de fuga traçadas pelos seus desejos, a efetividade e 

coerência, a postura e a consciência plena dos atos, que Kyoto acaba por não 

corresponder: “Já estão dizendo que Kyoto perdeu o juízo. Deprimido, esquisito. 

Demorando com os pedidos. Por que não joga raciocínio nesse feitiço? Cadê o 

raciocínio?” (FREIRE, 2003, p. 81). 

Em volta de Kyoto parece se construir um bloqueio sonoro que incita, em si, a 

observação. Seus olhos, ainda que miúdos, a partir do momento em que encontram 

as fotografias de Soraya, os conduzem a uma imensidão de outras formas de 

expressão e experienciação que não pela fala, pela linguagem direta. O que se 

instaura, nesse momento, não é o fechamento de uma imagem como cópia de uma 

realidade, nem muito menos Kyoto lança seu olhar à foto como quem estabelece um 

limite entre o possível e o impossível, mas sim o puro acontecimento, esvaziado.  

A experiência de revelar as fotografias de Soraya seria como uma espécie de 

escritura, da qual nos fala Barthes, aquela que abala o indivíduo, suas estruturas, que 

põe ao avesso o sentido e de seu avesso esvazia-o, “sem que o objeto cesse jamais 

de ser significante, desejável.” (BARTHES, 2007, p. 10). A essa escritura o crítico 

francês atribui uma relação com o satori, acontecimento Zen, que seria o “abalo 

sísmico” que retira a certeza do conhecimento e do sujeito, fazendo cambalear uma 
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verdade. O satori, nesse caso, é o acontecimento que se configura no vazio de fala, 

na paralisação dos sentidos que coloca o sujeito em estado contemplativo, percebida 

na imagem de Kyoto enquanto “monge, servil” (FREIRE, 2003, p. 77). A servidão, 

nesse sentido, seria vista não como um sinal de subserviência daquele que abdica de 

sua vontade e desejos por imposição de uma força controladora, mas como uma 

entrega ao vazio, um contato direto com a diferença e uma ausência de fala “livre de 

todo sentido pleno.” (BARTHES, 2007, p. 18).  

Nesse caso, percebemos que a linguagem, em “E sombra”, se abala e se 

fragmenta justo pela abdicação de uma fala preenchida de sentido. A linguagem se 

extravasa por outros meios que fazem surgir um modo de percepção outro, uma 

espécie de experiência e de comunicação dos sentidos (o olhar, o toque, o cheiro, o 

sabor, os sons) que esvaziam os signos, tornando-os puros acontecimentos, e dando 

lugar às vacilações e imperfeições de uma linguagem hesitante, linguagem e imagem 

do corpo. Kyoto comunica-se com as fotografias de Soraya pelo olhar, pelo tato, pelos 

sentidos, e elas com ele. É justamente essa linguagem diferenciada que faz com que 

surja, por meio do texto literário freiriano, uma configuração de imagens que suscitam 

uma inquietação, que acontece sobretudo quando somos postos em contato com 

aquilo que estilhaça estruturas dominantes de um retorno ao mesmo. Sua ligação com 

o Japão, país que, como nos mostra Barthes, possui um império de signos tão vasto, 

promove em Kyoto uma troca de sígnica que excede a fala, fazendo com que seu 

corpo por inteiro se comunique, pois é “o corpo todo (os olhos, o sorriso, a mecha, o 

gesto, a roupa) que mantém conosco uma espécie de balbucio [...]” (BARTHES, 2007, 

p. 18). 

Essa comunicação, liberta de todo sentido pleno, o satori, remete justamente 

ao Zen do budismo. No entanto, o Zen não diz respeito a um modo de ser vazio da 

alma que abre caminho para uma relação entre o homem e o divino, pois não há um 

deus, nem se trata de “revelar” um sentido, nem muito menos um estado iluminativo 

do espírito, pois o que se coloca é justamente o que se está “na sombra”, na 

opacidade, naquilo que não se evidencia claramente, como numa fotografia 

subexposta. Como afirma Barthes: 

 

Articulado sobre uma metafísica sem sujeito e sem deus, 
correspondente ao Mu búdico, ao satori Zen, que não é de modo 
algum descida iluminativa de Deus, mas “despertar diante do fato”, 
captura da coisa como acontecimento e não como substância, acesso 
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à margem anterior da linguagem, contígua à opacidade. (BARTHES, 
2007, p. 102). 

 

Kyoto “desperta diante do fato”, diante da foto, e Soraya aparece como 

acontecimento, esse que o faz viver o próprio improviso, o repentino, o esvaziamento 

de algo anterior, o movimento intensivo do devir. 

Soraya, com seu nome originado a partir da palavra árabe Thurayya, 

significando “estrela da manhã”, que também se atribui ao planeta Vênus; “brilhante”; 

“luminosa”33, parece ser a imagem iluminada de uma liberdade a qual Kyoto 

desconhece, que contrasta com sua obscuridade, num jogo fotográfico de luz e 

sombra. O ambiente claustrofóbico em que vive permite perceber sua imagem como 

a de um passarinho, porém não aquele que passa a impressão de voo e liberdade, 

mas sim de um animal sensível, frágil, preso em uma gaiola, ou melhor, em seu 

apartamento-tronco: “Kyoto vive com a mãe num tronco de apartamento.” (FREIRE, 

2003, p. 77); que se mostra também preso em seu local de trabalho, um passarinho 

que não canta nem encanta: “Chegar em casa. Trancado, suado.” (FREIRE, 2003, p. 

78). Kyoto parece sair de seu sorumbático ninho somente quando viaja com Soraya, 

por meio de suas fotografias, aos lugares aos quais ela visitou, acompanhando sua 

vida: “Kyoto começou a acompanhar a vida de Soraya, congelar seus movimentos. 

Quando ela vai à praia. Quando faz aniversário. Quando beija a boca do otário do 

namorado. Quando viaja.” (FREIRE, 2003, p, 79), mostrando, assim, que seu voo e 

liberdade se dão apenas nesses momentos, bem como quando pensa em fugir para 

encontrar a imagem do pai, retornar ao Japão. 

Porém, quando não está com Soraya, fica evidente que Kyoto se aloca num 

ambiente claustrofóbico, do qual sua única vontade é fugir, como ave enclausurada. 

Sua vivência e os afectos que vêm junto com ela desencadeiam em um devir-animal 

em Kyoto, que atravessa o homem e que afeta “não menos o animal do que o homem.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 14). Como nos mostra os pensadores: 

 

O afecto não é a passagem de um estado vivido a um outro, mas um 
devir não humano do homem. [...] não é uma imitação, uma simpatia 
vivida, nem mesmo uma identificação imaginária. Não é a 
semelhança, embora haja semelhança. É antes uma extrema 
contiguidade, num enlaçamento entre duas sensações sem 

                                                           
33 Definição retirada de GUÉRIOS, Rosário Farâni Mansur. Dicionário etimológico de nomes e 
sobrenomes. São Paulo: Editora Ave Maria Ltda., 1981. 267p. 
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semelhança, ou, ao contrário, no distanciamento de uma luz que capta 
as duas num mesmo reflexo. (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 224). 
 

 

O devir-animal se instaura, nesse sentido, não numa correspondência de 

relações entre o homem e o animal. O devir-animal de Kyoto não se dá por meras 

características e semelhanças, ainda que haja, mas sim por afectos reais, esses que 

dão lugar ao seu devir-pássaro, como uma espécie de entrelaçamento de naturezas. 

Segundo Deleuze e Guattari: “O devir-animal do homem é real, sem que seja 

real o animal que ele se torna; e, simultaneamente, o devir-outro do animal é real sem 

que esse outro seja real.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 15), sendo o devir, assim, 

a própria realidade, na sua fragilidade e transformação. Não se pode tornar-se animal 

nem homem sem que ocorra uma mudança substancial na natureza de ambos, de 

modo que não haja sujeito distinto de si mesmo. Um animal não se torna simplesmente 

homem e vice-versa, mas sim formam, juntamente, um bloco de devir, uma 

coexistência. O homem em um devir-animal não é mais homem e muito menos animal, 

mas sim o próprio devir, homem desterritorializado em pássaro e o pássaro também 

desterritorializado. Kyoto, mamífero-ave, que inesperadamente se contamina pelo 

amor: “Quem vê Kyoto assim, os olhos miúdos, não julgaria que o amor viesse um 

dia. Para ele, logo ele, um passarinho.” (FREIRE, 2003, p. 77).  

 Notamos, ainda, que o devir-animal de Kyoto fissura o modelo de animal 

edipiano apresentado pelos filósofos franceses: “os animais edipianos, de historinha, 

‘meu’ gato, ‘meu’ cachorro; estes nos convidam a regredir, arrastam-nos para uma 

contemplação narcísica.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 18). Nele, há um desejo 

oculto de matar a mãe e fugir, configurando o reverso do comportamento de um animal 

doméstico e objeto narcísico (meu gato ou meu cachorro como reflexo de mim, seu 

dono): “Vontade de matar a mãe. De fugir ao monte Fuji, atrás do pai.” (FREIRE, 2003, 

p. 81). Sua mãe, em seu devir-formiga, não operária e sim inerte, “[...] naquela língua 

de formiga. Formiga minguada, magra. Mãe que só diz ‘sim’. O ensinamento do ‘sim’. 

A cabeça fundada para o chão.” (FREIRE, 2003, p. 80), é para Kyoto a imagem daquilo 

que ele não almeja ser: “A mãe de Kyoto o espera no começo da noite. Tem a cara 

das plantas que cultiva. Inativas. Anos para nascer uma pétala. Anos para florar uma 

flor. É preciso sol.” (FREIRE, 2003, p. 80). Ele aspira libertar-se do mesmo, visto que 

vê na figura de sua mãe a semelhança e também uma submissão de vegetal estéril, 
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contrária à sua vontade de ser distinto. Kyoto busca, então, desprender-se dessa 

indolência, com seu desejo de matricida, e fugir ao Fuji34. 

Sua busca não é pela semelhança, pela repetição do Mesmo, mas sim pela 

diferença, pois a semelhança acaba por ser uma apropriação de poder. Assim, nota-

se uma outra produção de imagens que não as ocidentais, pois, como mostra Barthes, 

na cultura oriental, a imagem especular surge esvaziada, e não como a reprodução 

fiel da imagem de si, isto é, como símbolo de um narcisismo: 

 

No ocidente, o espelho é um objeto essencialmente narcíseo: o 
homem só pensa no espelho para se olhar; mas no Oriente, ao que 
parece, o espelho é vazio, ele é símbolo do próprio vazio dos símbolos. 
(BARTHES, 2007, p. 103). 
 

 
Podemos ver que, a todo instante, Kyoto deseja ser outro, surgindo sempre em 

busca do que se mostra como distinto daquilo que se é, almejando um outro que 

enxerga nas fotografias de Soraya, seja por meio dela mesma, seja por meio de seu 

namorado e, sobretudo, porque gostaria de ser negro. Kyoto é um japonês que não 

se satisfaz com sua própria imagem e, no momento em que se descobre a imagem a 

qual busca, notamos, mais uma vez, a desconstrução que Marcelino Freire promove 

em sua ficção. A imagem que Kyoto sente vontade de ter não é a estabelecida pelo 

padrão de beleza ocidental, mas sim uma que está à margem dele, percebida não só 

pelo seu desejo em ser negro, mas também pela mulher da fotografia por qual se 

apaixona, que traz consigo a etnia árabe no nome. Além disso, a ruptura com os 

paradigmas estéticos também se configura quando a imagem de Soraya sugere ser a 

de uma mulher madura, mais velha: “Mulher madura à primeira vista. Close fechado.” 

(FREIRE, 2003, p. 78), imagem essa que, majoritariamente, também é posta à 

margem no que diz respeito às configurações do desejo. 

Percebemos, então, que em “E sombra” há uma reversão da problemática 

narcísica. No mito grego, Narciso apaixona-se por sua própria imagem e mergulha, 

por ela, para a morte; Kyoto, por sua vez, mortifica-se por uma imagem que se sabe 

não ser a sua e, por isso, por não ver, nela, uma cópia de si, apaixona-se, dando lugar 

                                                           
34 O nome Fuji tem origens controversas, mas uma delas, bastante antiga e popular, aponta para a 

junção de 不 (que quer dizer “não”) e 二 (que quer dizer “dois”), significando, assim, sem igual34. 

Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Fuji>. Acesso em maio de 2015 e tradução conferida 
no <https://translate.google.com>. Acesso em maio de 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Fuji
https://translate.google.com/
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à alteridade. As três etnias que são postas no improviso encontram-se em variados 

contextos de margem na cultura ocidental, porém, o texto freiriano, ao trazê-las de 

maneira ressignificada, coloca abaixo a concepção de ideal de ego: é a oriental, que 

surge por Kyoto; a negra, remetida pelo seu desejo de atingir o choque dos contrastes; 

e a árabe, trazida por Soraya. 

É possível perceber, assim, que imagem de Kyoto surge discretamente por 

entre as sombras, subexposta, com contornos não marcados, visto que não aspira a 

uma imponência mitológica ocidental, muito menos o que lhe atrai não é a imagem 

eurocêntrica, pois, como mostra Barthes:  

 

[...] a coisa japonesa não é contornada como uma iluminura; não é 
formada de um contorno forte, de um desenho, que viriam “preencher” 
a cor, a sombra, a pincelada; à sua volta, há: nada, um espaço vazio 
que a torna fosca (e portanto a nossos olhos: reduzida, diminuída, 
pequena). (BARTHES, 2007, p. 58). 
 
 

A sua imagem não é aquela repleta de luminosidade e grandeza de um deus 

ocidental, mas tem o seu poder, pois traz consigo a possibilidade de uma diferença, 

promovendo uma revolução dos sistemas simbólicos. Kyoto surge, assim, como deus 

asiático: “a imagem de Kyoto não tem poder. E tem. Feito deus asiático.” (FREIRE, 

2003, p. 78). Assim, o improviso se constrói como se quisesse dizer que é preciso ver 

e conceber o outro na sua estranheza.  

Indo do sentido esvaziado chegamos, então, à produção de significados, que 

se apresenta de forma quase sempre excludente, isto é, fortemente opressora e 

castradora de processos de singularização. Inserem-se, assim, formas de 

representação e significação que promovem o bloqueio da inserção daquilo que se 

mostra como distinto do que, de certo modo, se preestabelece como sendo o 

aceitável, correto etc.  

Nos improvisos freirianos, temos contato com imagens que permitem perceber 

diversas formações sociais semióticas. Deleuze e Guattari, avaliando essa questão, 

apresentam o conceito de rostidade. O rosto, dentro da perspectiva dos filósofos 

franceses, é visto como um misto de semióticas, lugar de compreensão de um 

significado. Dito de outro modo, o rosto é percebido como local de ressonância de um 

sentido e de uma realidade dominante. Os filósofos irão denominar esse processo de 

formação de um rosto de máquina abstrata de rostidade, essa como sendo a máquina 
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que cria sistemas de muro branco-buraco negro. O muro branco diz respeito à 

significância, que depende dele para depositar suas redundâncias e seus signos; o 

buraco negro corresponde à subjetivação, que necessita deste para alojar sua 

consciência, suas paixões e também suas redundâncias. Esses fatores mostram o 

rosto como lugar de ressonância e seleção do “real mental ou sentido, tornando-o 

antecipadamente conforme a uma realidade dominante.” (DELEUZE; GUATTARI, 

1996, p.29). 

Os rostos, assim, nascem de uma máquina abstrata de rostidade, pois ele, por 

si só, não é capaz de produzir muros brancos e buracos negros, ou seja, estes eixos 

não são produzidos pelo rosto, pelo significante somente, mas sim são engendrados 

pela máquina abstrata de rostidade que sobrecodifica a cabeça, atribuindo a ela um 

significado pela formação de um rosto: 

 

É certo que o significante não constrói sozinho o muro que lhe é 
necessário; é certo que a subjetividade não escava sozinha seu 
buraco. Mas tampouco estão completamente prontos os rostos 
concretos que poderíamos nos atribuir. Os rostos concretos 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. O sistema buraco negro-muro branco não seria então já 
um rosto, seria a máquina abstrata que o produz, segundo as 
combinações deformáveis de suas engrenagens. Não esperemos que 
a máquina abstrata se pareça com o que ela produziu, como que irá 
produzir. (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 30). 

 
 
Podemos perceber que a subjetividade não produz sozinha um buraco negro, 

nem a significância um muro branco. Desse modo, então, vemos que o rosto é o 

produto de uma máquina abstrata de produzir muros brancos e buracos negros, isto 

é, o rosto não é uma produção já previamente formada. 

Nesse sentido, dizem eles ainda: “A mão, o seio, o ventre, o pênis, a vagina, a 

coxa, a perna e o pé serão rostificados” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 35). De 

acordo com os franceses, poderíamos afirmar que a humanidade de todos os tempos 

atualiza a multiplicidades de rostos, enquanto as máquinas de Estado acionam a 

colonização desses, ocultando-os pela hegemonia do uno. 

No que diz respeito aos significados político-sociais, culturais de rosto, vemos 

que este é transformado em conteúdo manipulável por relações de semelhança e 

identidade, de um modo que sua exterioridade é desvinculada de sua alteridade. 
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Nessa perspectiva, agem estruturas sociais opressoras, quais as apontadas por 

Lévinas: 

 
Quando se vê um nariz, os olhos, uma testa, um queixo e se podem 
descrever, é que nos voltamos para outrem como para um objeto. A 
melhor maneira de encontrar outrem é nem sequer atentar na cor dos 
olhos! Quando se observa a cor dos olhos não se está em relação 
social com outrem. A relação com o rosto pode, sem dúvida, ser 
dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o que 
não se reduz a ele. (LÉVINAS, 1982, p.77). 
 

 

Em um certo aspecto, essa discussão está presente em Gilles Deleuze e Félix 

Guattari, entretanto, eles se dirigem não a uma transcendência do rosto, como em 

Lévinas. Antes apresentam as rostidades como devires ou metamorfoses que fazem 

a materialidade formal para o informe, ou atravessa a matéria que o delimita. O rosto, 

para eles, pode ser relacionado, por um lado, ao poder do horror, ao ser confrontado 

com uma ordem totalitária: Rosto, que horror! Afirmam: “Conto de terror, mas o rosto 

é um conto de terror.” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.33). Por outro, colocam:  

 
O rosto é uma superfície: traços, linhas, rugas do rosto, rosto 
comprido, quadrado, triangular; o rosto é um mapa, mesmo se 
aplicado sobre um volume, envolvendo-o, mesmo se cercando e 
margeando cavidades que não existem mais senão como buracos. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.33). 
 

 
 

Mesmo tocado por uma luz, o rosto traz uma obscuridade que o constitui como 

muro branco-buraco negro por onde passam as significâncias e as subjetivações. É 

visto como um misto de semióticas, ou a partir de semióticas mistas. Diante dessas 

operações orgânicas, constrói-se uma rostidade-padrão, hegemônica, carregada de 

mecanismos controladores, que procuram reter e impedir a passagem de rostos de 

desviança do rosto-Cristo, como por exemplo o rosto do negro, da travesti, da 

prostituta, do oriental, são exemplos deles, trazendo estigmas, estereótipos, tomados 

como não-seres, desfigurados, ultrajados, espoliados.  

O negro, que tem seu rosto considerado como divergente daquele que se 

mostra como sendo o socialmente aceito pela cultura ocidental, em “E sombra”, ele 

se descaracteriza como aquele que é renegado, rejeitado, pois é posto como imagem 

do desejo. Ele rompe com a hierarquia do modelo antropológico ocidental, pois até 

mesmo o que ele deseja ser está à margem de um padrão etnocêntrico europeu do 
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homem branco. Não há espaço para corpo glorioso e a produção de imagens não se 

reduz ao sublime, mas sim dá lugar à instância do anômalo, que fratura a normalidade. 

O rosto, a sua formação, implica, assim, em uma desterritorialização enérgica, 

o que Deleuze e Guattari denominam como desterritorialização absoluta, já que a 

cabeça sai do estrato de organismo e é acoplada a outros estratos, como por exemplo, 

os de significância e subjetivação. A cabeça, enquanto organismo, é local de produção 

da máquina abstrata de rostidade, que a reterritorializa com a criação de rostos, 

criação essa motivada pela necessidade de um aparelho de poder. O rosto agora 

passa a moldar a forma do significante na linguagem, pois o ouvinte será guiado a se 

embasar na representação social do rosto daquele indivíduo que fala, buscando neste 

um significado predeterminado. Dessa forma, a máquina abstrata de rostidade 

“assume um papel de resposta seletiva ou de escolha: dado um rosto concreto, a 

máquina julga se ele passa ou não passa, se vai ou não vai, segundo as unidades de 

rostos elementares.” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 40). Dito de outro modo, a 

máquina abstrata é responsável por selecionar ou rejeitar rostos não-conformes, 

contrários aos que são selecionados como padrão, e instaurando relações binárias 

entre o que pode ou não ser aceito em um certo momento ou situação.  

É o que se pode perceber no canto “Solar dos príncipes”. A estranheza causada 

pela inversão de papéis considerados como socialmente aceitos: o negro surge 

também como ser de potência criativa, inventiva. O negro, visto como ladrão, bandido, 

se mostra em uma impossibilidade de criação, de fazer cinema. Uma forte e redutora 

esquematização do destino e da vida dos personagens coloca em cena o racismo, a 

hostilidade. Porém, na ficção freiriana, ele se retira de seu lugar de sujeito subjugado 

e impotente, fragmentando uma imagem imposta por uma representação social: “A 

gente não só ouve samba. Não só ouve bala.” (FREIRE, 2005, p. 25). É a criação de 

um povo que falta. A palavra direciona-se ao combate. Empurrados para as margens, 

impedidos de entrar no território solar soberano, não deixam de se afirmar diferentes, 

fabular povos por vir, correndo por fora, afastando-se do tempo simultaneamente 

discriminador e hierarquizante e do discurso social da repetição, instaurando 

igualmente uma política da escrita. 

Esse ato de reversão pode ser visto como um modo de destruir as 

subjetividades significantes de um rosto, de adentrar na imperceptibilidade, para 

desfazer o rosto e encontrar a vida, revigorar suas forças inovadoras, como se viu 
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também em “Leão das Cordilheiras” com Zé e sua boca sem dentes que, em vez de 

calar-se, abria-se ao riso: 

 

[...] se o homem tem um destino, esse será mais o de escapar ao rosto, 
desfazer o rosto e as rostificações, tornar-se imperceptível, tornar-se 
clandestino, não por um retorno à animalidade, nem mesmo pelos 
retornos à cabeça, mas por devires-animais muito espirituais e muito 
especiais, por estranhos devires que certamente ultrapassarão o muro 
e sairão dos buracos negros, que farão com que os próprios traços de 
rostidade se subtraiam enfim à organização do rosto, não se deixem 
mais subsumir pelo rosto, sardas que escoam no horizonte, cabelos 
levados pelo vento, olhos que atravessamos ao invés de nos vermos 
neles, ou ao invés de olhá-los no mesmo face a face das 
subjetividades significantes. (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 32). 

 

 

As manifestações artísticas que rompem com a linguagem hegemônica e com 

o modelo mimético de produção – nesse caso, em especial, a literatura – podem ser 

vistas como forças de desconstrução do poder e desterritorializadoras do pensamento 

despótico. Nos textos de Marcelino Freire, as formações sociais de opressão se 

mostram em evidência, entretanto, se percebe que estas são questionadas em sua 

substantividade, que tenta se consolidar, enquanto tal, sob a perspectiva da repetição, 

intencionando um conformismo por parte do ser inferiorizado. Irrompe-se nelas, nessa 

regularidade repetitiva, abrindo lugares de eclosão de potências transformadoras de 

criação, como singularidades de resistência. 

As condições que viriam a se colocar, nessa contemporaneidade, quando se 

recusa uma totalidade, fechada, excludente, não tem a ver com uma consciência 

tautológica, monológica, já que a consciência do rosto traz traços de um ajuizamento 

moral. E igualmente não se trata de instaurá-lo, fixado numa ordem dominante. Mas 

de considerá-lo como um campo de virtualidades, capaz de interpelar essa ordem, 

provocar a própria carnalidade, para além de toda codificação.  
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Debaixo da pele, o corpo é uma usina quente, 

e por fora, o enfermo brilha, reluz, por todos 

os seus poros, estalados, como uma 

paisagem de Van Gogh na metade do dia. 

Antonin Artaud 
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4. CORPO: O QUE ELE PHODE?  
 
 

4.1.  JURO QUE DEIXO VOCÊ ENFIAR: EROTISMO E A ESCRITA 
PORNOGRÁFICA DOS CORPOS-LINGUAGEM 
 

Na margem está posto tudo aquilo que não se é admitido no centro. O que se 

mostra como desvios de padrões socialmente aceitos, que vão se engendrando como 

linhas de fuga as quais traçam caminho para o improdutivo, em oposição à 

mecanicidade do trabalho e à vivência regrada e repleta de pudores, caminham 

também para ausência de um prestígio, como uma autoridade que se revela de 

maneira degradada. Essa força desconcêntrica das margens se expande a todas as 

formações simbólicas humanas, atingindo diretamente, e sobretudo, a própria relação 

com o corpo. 

O corpo expõe-se, em BaléRalé, por meio de uma relação intrínseca com a 

linguagem, ou, assim como nos mostra Deleuze acerca de Klossowski, “sobre uma 

reflexão de um no outro” (DELEUZE, 2011, p. 289). Nos improvisos do autor 

pernambucano, a linguagem se faz corpo e o corpo linguagem. Ela, em seu estado de 

desnudamento que traz a obscenidade de sua escrita, a qual se revela sem pudores, 

mistura-se ao corpo, igualmente desnudado, rasurado, instrumento de transgressão e 

também de resistência, fazendo desconstruir-se as identidades que limitam o ser a 

ser idêntico a si mesmo.  

Na escrita freiriana há uma reflexão do corpo e da linguagem (na flexão dos 

corpos-linguagem), na qual instauram-se os simulacros, justo pela capacidade da 

linguagem de duplicar, de exprimir todos os duplos. O obsceno, em seus textos, 

extravasa-se pelo corpo, pelos excessos e, na sua relação com a linguagem, ao 

mesmo tempo em que é fabricado por ela, a ultrapassa, no momento em que também 

a obriga a ultrapassar-se a si mesma, como se pode perceber por meio de Gallimard, 

citado por Deleuze:  

 

Não há nada de mais verbal do que os excessos da carne... A 
descrição reiterada do ato carnal não somente dá conta da 
transgressão, ela própria é uma transgressão da linguagem pela 
linguagem. (GALLIMARD apud. DELEUZE, 2011, p. 290). 
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Segundo Deleuze, a reflexão surge como necessária para que as palavras 

possam libertar-se, trazendo à tona aquilo que não a evidencia, que esconde o que 

se flexiona, o que é variável. Assim, vem à tona, por meio da linguagem flexionada e 

dos corpos, aquilo antes não revelado pela palavra, o que se nota na pornô-grafia 

freiriana, a qual põe em cena o que se buscava ocultar: 

 

O corpo é linguagem porque é essencialmente “flexão”. Na reflexão, a 
flexão corporal se acha como desdobrada, cindida, oposta a si, 
refletida sobre si; ela aparece enfim por si mesma, liberada de tudo o 
que esconde ordinariamente. (DELEUZE, 2011, p. 294). 
 

 

A escrita freiriana é pornográfica, sobretudo, pelo desdobramento dos corpos 

nos improvisos enquanto instâncias fundamentais às temáticas trabalhadas – de 

maneira explícita e crua – pelo autor em BaléRalé: o sexo, a prostituição, o incesto, o 

abuso sexual, o travestimento e até mesmo a dança, enquanto manifestação erótica 

dos excessos do corpo.  

Bataille, em O erotismo (2014), mostra-nos que a experiência erótica é aquela 

que promove um instante de continuidade na descontinuidade35 do ser, sendo assim 

o um estado intensivo da vida humana. Estaria ele intimamente ligado ao prazer da 

carne e às relações sexuais, mas não somente a isso. O erotismo surge no momento 

em que se fissura uma proibição pelo prazer, é a atividade do corpo que transgride as 

delimitações de um interdito, que manifesta o desejo de duração, de continuidade, do 

sujeito.  

A dança, em “Balé”, se apresenta como uma dança erótica, partindo do 

momento em que se pensa no desejo do menino de movimentar seu corpo como um 

desprendimento à descontinuidade do mundo do trabalho, ao qual ele se recusa. O 

                                                           
35 Fernando Scheibe, na “Apresentação do tradutor” da primeira edição da Autêntica Editora de O 
erotismo (2014), afirma que: “Para Bataille, o ser humano é um ser descontínuo. Nasce só. Morre só. 
O paradoxo é que se, por um lado, queremos sempre conservar essa descontinuidade (tememos a 
morte), por outro, sentimos falta da continuidade perdida ao nos percebermos como ‘indivíduos’ 
(desejamos a morte). O erotismo é a dança, propriamente humana, que se dá entre dois polos: o do 
interdito e o da transgressão. O interdito, a proibição, é o mundo do trabalho, da identidade, da 
conservação, da descontinuidade.” (2014, p. 16). Completa, ainda, Bataille: “Somos seres 
descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, mas temos a nostalgia 
da continuidade perdida.” (BATAILLE, 2014, p. 39). Vê-se que a descontinuidade diz respeito ao 
interdito, ou seja, a tudo aquilo que busca inibir o ser de entregar-se ao movimento violento da 
transgressão. Nesse sentido, a continuidade estaria ligada à questão dos prazeres, ao erotismo, à 
ruptura com a eficiência humana do trabalho, com as determinações religiosas, com a reprodução.  
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seu balé sem música surge pelo prazer do movimento, o corpo surge como se despido 

de uma existência descontínua, ainda que momentaneamente, em um instante de 

fuga promovido por um estado de comunicação do corpo com a continuidade erótica, 

oposta a um estado fechado. O corpo todo transforma-se em música e dança, se 

desconstrói enquanto forma, enquanto vida produtiva, substituindo o isolamento do 

ser descontínuo pela violência do movimento de continuidade. Como mostra Bataille: 

 

O que está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas 
constituídas. Repito-o: dessas formas de vida social, regular, que 
fundam a ordem descontínua das individualidades definidas que 
somos. (BATAILLE, 2014, p. 42). 

 
 

Em qualquer forma do erotismo, de acordo com o escritor e teórico francês, 

seja ele dos corpos, dos corações ou sagrado, o que se mostra como cerne da 

questão é pôr o sentimento de continuidade profunda do ser no lugar de seu 

isolamento, sua descontinuidade. Essa substituição sempre caracteriza um ato de 

violência que, por sua vez, conduz à morte.  

Porém a morte que surge por meio do erotismo não diz respeito a uma morte 

física, mas sim à passagem de um estado descontínuo a um contínuo. No erotismo 

dos corpos, estaria ela ligada à dissolução de um ser constituído a partir do momento 

em que se funde a outro. Na relação sexual, há uma espécie de morte dos dois seres 

no momento em que se fundem, quando os corpos se penetram e são tomados pelo 

prazer erótico. É perder-se, é desagregar-se de si. Nesse momento, no instante de 

continuidade da relação sexual, do desejo, da transgressão, há a morte dos dois seres 

enquanto individualidades descontínuas, por meio da violência que infringe o sujeito. 

É a morte da estrutura fechada que é o sujeito em seu estado normal: 

 

A passagem do estado normal ao de desejo erótico supõe em nós a 
dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua. [...] Toda 
a operação erótica tem por princípio uma destruição da estrutura do 
ser fechado que é, no estado normal, um parceiro do jogo. (BATAILLE, 
2014, p. 41). 

 
 

No entanto, vemos que, em alguns improvisos, o trabalho, que se liga ao 

interdito, também surge como lugar do erotismo, como em “E sombra”, “Mulheres 

trabalhando”, “Phoder” e “Amor de poeta”. A prostituição, presente nos três  últimos 
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improvisos citados, pode ser considerada como uma forma de trabalho em que se liga 

diretamente descontinuidade e continuidade. Bataille mostra que o mundo do trabalho 

está relacionado ao interdito, pois esse exige do ser uma conduta racional que leva à 

eficácia produtiva, rechaçando a violência e os excessos do erotismo, justo pelo 

esforço devidamente calculado que o trabalho impõe ao sujeito, visando sempre à 

eficiência. Porém, há os momentos em que o homem se desliga da automatização do 

trabalho, como afirma Bataille: 

 

O mundo do trabalho e da razão é a base da vida humana, mas o 
trabalho não nos absorve inteiramente e, se a razão comanda, nossa 
obediência nunca é ilimitada. (BATAILLE, 2014, p. 63). 

 
 

São nesses momentos em que o indivíduo cede lugar à violência, essa não 

mais que surge como uma violência natural, mas sim de maneira ainda mais intensiva, 

pois excede os limites da razão e faz surgir os excessos e a experiência erótica. Nesse 

sentido, a prostituição se mostra como uma forma de trabalho que fornece o sexo 

como produto, pelo qual se paga. Sabe-se que há, na maioria das vezes, uma 

automatização da relação sexual por parte da prostituta, proveniente dessa relação 

entre sexo e capital, e por ela ser o objeto de desejo que leva o sujeito à experiência 

erótica. A prostituição pode ser vista, ainda, como uma constante transgressão do 

sagrado, pois é por meio dela, muitas vezes, que o sujeito transgride o pacto religioso 

do sexo institucionalizado pelo casamento:  

 

Na prostituição, havia a consagração da prostituta à transgressão. 
Nela, o aspecto sagrado, o aspecto interdito da atividade sexual não 
cessava de aparecer: sua vida inteira era votada à violação do 
interdito. (BATAILLE, 2014, p. 158). 
 
 

Porém, diferente da prostituição religiosa36, advinda da prostituição sagrada, 

essa que remontaria a tempos anteriores ao cristianismo e que designa um aspecto 

                                                           
36 A diferenciação entre a prostituição religiosa (a qual o autor põe ao lado da moderna) e a baixa 
prostituição para Bataille (2014), se dá propriamente na ausência da vergonha. O despertar do desejo 
de um homem para com a mulher surge quando ele a percebe dentro do jogo da esquiva, isto é, dentro 
de uma negação, ainda que fingida, a qual ressalta o valor do objeto conquistado, elevando o desejo 
masculino por meio da violência e vontade de profanar a interdição, pois: “Normalmente um homem 
não pode ter o sentimento de que a lei está sendo violada em si mesmo, é por isso que espera, mesmo 
que encenada, a confusão de uma mulher, sem a qual ele não teria a consciência de uma violação. É 
pela vergonha, encenada ou não, que uma mulher se harmoniza com o interdito que funda nela a 
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sagrado às prostitutas, elevando-as a um caráter sagrado semelhante ao dos 

sacerdotes37, é a baixa prostituição, a qual se evidencia não apenas pelo pagamento, 

sendo essa uma característica que também diz respeito à prostituição religiosa. Ela 

surge quando os sujeitos que a tem como fonte de sobrevivência estabelecem o 

caráter de comercialização do corpo, por estarem imersos numa condição de miséria. 

Devido a isso, tornam-se alheios ao interdito, degradando-se, assim, à categoria dos 

animais. Bataille mostra que essa espécie de retorno a uma animalidade faz com que 

se desligue o homem do interdito que lhe conectaria à humanidade, deixando com 

que se flua o impulso animal. 

Assim, a prostituta de baixo nível é vista como escória de um social excludente, 

suscitando a repugnância de uma civilização movida pelos interditos. Sua indiferença 

ao interdito, que se mostra como sendo uma regressão ao estado animal, ou melhor, 

o rebaixamento que permite o curso da impulsividade animal, no entanto não 

caracteriza por si só um pleno retorno à animalidade, pois a baixa prostituta sabe-se 

humana, tem consciência de sua decadência, apesar de não parecer envergonhar-se 

de sua condição. 

O rebaixamento também pode ser visto no tratamento dado à linguagem. Ela 

surge na e pela violência extrema que se dá no corpo, sem nenhum indício de pudor, 

despida e desprendida de qualquer interdito, trazendo consigo a sujeira de uma 

animalidade que repugna e repele o civilizado e também o desprezo pela vida humana 

enquanto lugar das interdições. A linguagem chula, nesse sentido, despedaça uma 

língua maior, correta, asséptica e cristã, a qual rejeita o Mal por remeter, com a figura 

do diabo com sua cauda e chifres, ao animal, como desviança da imagem e 

semelhança divina: 

                                                           
humanidade.” (BATAILLE, 2014, p. 158). A vergonha, nesse caso, só desaparece por completo na 
baixa prostituição, em que a ausência da vergonha dá lugar à animalidade do ser. 
37 Sobre a prostituição sagrada, o escritor e teórico francês afirma que: [...] num mundo anterior – ou 
exterior – ao cristianismo, a religião, longe de ser contrária à prostituição, podia regular suas 
modalidades, como fazia com outras formas de transgressão. As prostitutas, em contato com o 
sagrado, em lugares eles próprios consagrados, tinham um carácter sagrado análogo ao dos 
sacerdotes. (BATAILLE, 2014, p. 158). Desse modo, nota-se a estreita relação que se estabelecia entre 
a sexualidade e a espiritualidade. Oliveira (2014) mostra que a prostituição, sendo essa uma prática 
milenar, era indissociada dos cultos religiosos em culturas de sistema matriarcal. Assim, as prostitutas 
sagradas seriam aquelas que encarnavam as deusas do amor e da fertilidade e, em seus rituais de 
adoração, havia a oferenda corporal ao sexo (Ishtar, dos acádios; Astarte, dos fenícios; Hator, do Egito 
Antigo). Porém, é na Grécia Clássica que se inicia o processo de rebaixamento feminino: “[...] já na 
Grécia clássica e na maioria das cidades-estados do mundo antigo a prostituição era um negócio 
rentável, pois fora fruto da ascensão da falocracia militarista que, por sua vez, propicia a escravatura, 
o que incluía a dominação e o rebaixamento das mulheres.” (OLIVEIRA, 2014, p. 64). 
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Na origem da decadência das prostitutas se encontra a concordância 
com sua condição miserável. Essa concordância é talvez involuntária, 
mas é, na forma da linguagem chula, parti pris de recusa: a linguagem 
chula tem o sentido de uma rejeição da dignidade humana. A vida 
humana sendo o Bem, há, na decadência aceita, decisão de cuspir no 
Bem, de cuspir na vida humana. (BATAILLE, 2014, p. 162). 

 
 
 Em “Phoder”, a linguagem pornográfica emerge a partir do próprio título do 

improviso, que traz a dubiedade de sentido ao contrapor, e ao mesmo tempo interligar, 

o poder, ao se pensar na letra “h” como muda, ao ato sexual, pelo foder, considerando 

que o fonema [f] anteriormente era representado pelo dígrafo “ph” na língua 

portuguesa38. Marcelino Freire joga com a língua e insere, com esse jogo, a 

obscenidade, que se entranha em sua escrita e que profana a língua maior. O “ph” no 

título faz referência a uma antiguidade da língua que remete ao clássico, ao obsoleto, 

ao velho com o qual a prostituta se força a fazer programa. A contrariedade e a 

angústia surgem por ele fazê-la lembrar da imagem do pai, esse que, por sua vez, 

remete ao poder de um patriarca incestuoso, o qual dela abusava sexualmente. O “ph” 

mais uma vez surge no texto como referência a essa lembrança que por vezes parece 

fazê-la sair de si: “Meu pai, esse filho da puta, nordestino filho da puta. Meu pai 

cheirava a sabonete Phebo39. O velho limpo.” (FREIRE, 2003, p. 40). 

  A lembrança do pai, trazida pela imagem do velho, leva a crer que se insere na 

prostituta o sentimento de vergonha, ausente na baixa prostituição, fazendo com que 

ela sinta em si o peso do interdito que, em sua condição de rebaixamento, parecia 

desligado. Assim, ela busca afirmar a si mesma sua condição de puta, tentando 

contrariar uma recusa que parece surgir em si:  

 

Tirei os sapatos do velho, tirei as meias, desapertei a cintura, tirei o 
cinto. O velho ficou contente, só vendo. Eu é que fiquei triste, sei lá. 
Triste, triste. Onde já se viu isso? Sou puta ou não sou puta, o velho 
um velho?  
Lembrei do meu pai, foi isso, aquele filho da puta. Não é hora de 
lembrar, mulher. (FREIRE, 2003, p. 40). 
 
 
 

                                                           
38 O “ph”, que demarcava as palavras de origem grega, foi retirado da língua portuguesa na Reforma 
Ortográfica de 1911, em Portugal, e, no Brasil, por meio do Formulário Ortográfico de 1943. Disponível 
em <http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/educacao/auxilio-a-pesquisa-escolar-reforma-
ortografica.php>. Acesso em junho de 2016. 
39 Grifo nosso. 

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/educacao/auxilio-a-pesquisa-escolar-reforma-ortografica.php
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/educacao/auxilio-a-pesquisa-escolar-reforma-ortografica.php
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 A prostituta tenta, a todo instante, afirmar a si mesma seu interesse, que é a 

venalidade de seu corpo, a comercialização do seu sexo pelo dinheiro, porém a 

perturbação causada pela rememoração da figura do pai, juntamente com o seu poder 

de dominação e violência, a faz entrar em conflito consigo mesma, com aquilo que 

acredita ser, fazendo-a retomar, em um momento de dispersão de sua tarefa de puta, 

um desejo que existiu outrora: “Sempre tive vontade de ser enfermeira.” (FREIRE, 

2003, p. 40). Mostra-se, então, o surgimento do interdito ligado ao seu antigo desejo 

de ter um trabalho considerado “comum”, esquecida no passado, junto com seu pai. 

A autoafirmação da venda do corpo aparece como rejeição da angústia advinda do 

sentimento de reconhecer-se humana, fazendo surgir um fingimento reverso do 

apontado por Bataille na prostituição religiosa: o que se finge não é a esquiva para se 

atiçar o desejo do homem, mas sim fingir o próprio desejo. No entanto, na baixa 

prostituição não há lugar para o fingimento, pois a banalização do ato sexual torna as 

prostitutas alheias a ele:  

 
O velho cheio de ruído lambido. Porra, aquele não era o primeiro idoso 
que me aparecia, por que essa putaria, essa angústia, essa bosta de 
merda? 
O dinheiro é bom. 
Quanto? 
Vou cobrar mais do velho só por causa desse sacrifício, essa dor 
estranha que me apareceu. No juízo do peito. 
[...] 
Desci as unhas roxas pelas coxas do velho, toquei seu umbigo. Fingi 
um sorriso. Vencerei tudo isso. Era puta ou não era puta, porra? 
(FREIRE, 2003, p.41). 

 
 

 

Bataille afirma que, na baixa prostituição, pela prostituta se degradar à 

categoria dos animais, “ela suscita em geral um nojo semelhante àquele que a maior 

parte das civilizações demonstra pelas porcas.” (BATAILLE, 2014, p. 159). No entanto, 

em “Mulheres trabalhando”, Beth Blanchet, enquanto prostituta também de baixo 

nível, não parece provocar asco no sujeito que fala, mas sim o contrário: ele é 

dominado pela avassaladora atração sexual, pela paixão violenta.  No entanto, o 

sujeito busca inserir o interdito como sendo uma espécie de necessidade de se ter 

algo que retorne a sua descontinuidade, percebido pelo seu desejo de casar-se com 

Beth Blanchet: “Vou me casar com Beth Blanchet. Vou ver o que ela acha.” (FREIRE, 

2003, p. 20). Porém, esse sentimento contrasta com a vontade que ele parece ter de 
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igualar-se ao seu baixo nível de prostituta, no momento em que se submete à relação 

mercantil da prostituição e a vagar pelas ruas a sua procura, mesmo que movido pelo 

desejo. O rebaixamento não surge, nesse caso, pela condição social miserável, mas 

sim pelo fato de ele se subjugar a tudo pelo desejo, desejo por alguém considerado 

pela civilização como ser repugnante, numa relação de submissão reversa entre 

contratante e contratado: 

 

Beth Blanchet, meu amor, porra.  
Juro que deixo você enfiar no meu cu esse pau gostoso. 
Eu deixo. (FREIRE, 2003, p. 24). 

 
 
A inserção no mundo do rebaixamento surge, também, quando se observa a 

renegação ao mundo do trabalho. A razão cede lugar ao desvario, fazendo com que 

o sujeito apaixonado passe a se ausentar de suas responsabilidades, utilizando-se da 

mentira – transgressão da verdade – e atenuando de sua vida o interdito: 

 

Ligo para o escritório e digo que vou ao cartório. Doutor Aristeu 
entendeu, há pendências jurídicas, cobranças, enfim. Sempre falta um 
carimbo. Reservei logo essa manhã para Beth Blanchet. (FREIRE, 
2003, p. 20). 
 

 
Nega-se o trabalho socialmente aceito para se ir em busca de uma obsessão 

visceral pelo corpo de outrem, sustentando, dessa maneira, um trabalho 

(considerando a relação mercantil do corpo como mão de obra e o seu produto, o 

sexo) que suscita o nojo e a rejeição da dita humanidade, não reconhecido como 

“digno” e “correto”:  “Não fui trabalhar ontem. Não fui trabalhar hoje. Estou mal. Não 

faz isso comigo. Vamos passear na Marginal.” (FREIRE, 2014, p. 24). 

A prostituição, na ficção freiriana, não surge como sendo uma designação 

exclusiva da mulher. No improviso “Amor de poeta” a história gira em torno da relação 

homoafetiva entre um poeta e um michê40, o qual o poeta conheceu em uma praça, 

                                                           
40 Bataille, em O erotismo, limita sua discussão acerca da prostituição à figura feminina, a qual ele 
intitula de “objeto privilegiado de desejo”. Ele afirma que um homem também pode ser o objeto de 
desejo de uma mulher, entretanto “o procedimento inicial da vida sexual é o mais das vezes a procura 
de uma mulher por parte de um homem. Os homens tendo a iniciativa, as mulheres têm o poder de 
provocar o desejo dos homens. Seria injustificável dizer das mulheres que elas são mais belas ou 
mesmo mais desejáveis que os homens. Mas, na sua atividade passiva, elas tentam obter, suscitando 
o desejo, a conjunção a que os homens chegam perseguindo-as. Elas não são mais desejáveis, mas 
se propõem ao desejo. [...] Não há em cada mulher uma prostituta em potencial, mas a prostituição é 
a consequência da atitude feminina. Na medida de seu atrativo, uma mulher é alvo do desejo dos 
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lugar onde o sujeito com quem se relacionava e outros rapazes tinham como ponto 

de prostituição. O sujeito que fala conta sobre seu relacionamento com o poeta a 

alguém que o entrevista, relação na qual havia uma troca: certas facilidades e dinheiro 

por companhia e sexo. A prostituição masculina se revela, mostra-se o homem 

também como objeto do desejo de outro, que se submete à venda de seu próprio 

corpo para outro homem, assim como a figura feminina, e não apenas como aquele 

homem que “compra” o corpo da mulher e o tem momentaneamente como 

propriedade sua. 

 

Eu não era bobo.  
Ele me dava dinheiro, me dava camisa, comprava sapato. Mas foi 
ficando meio pegajoso. Pegajoso.  
Aguentei por causa das facilidades, entende? Eu queria um terno, sei 
lá, uma casa.   
Sim, uma casa para morar.  
Ganhei um terno e um chapéu novo. (FREIRE, 2003, p. 87). 

 
 

Ainda considerando o trabalho como lugar em que também se abre espaço 

para experiência erótica, e não apenas local próprio do interdito, podemos ver que em 

“E sombra”, Kyoto, por meio do seu trabalho, tem contato com seu objeto de desejo, 

as fotografias de Soraya. Estabelece-se, nesse texto, o erotismo dos corações. 

Bataille afirma que esse erotismo, ao contrário daquele dos corpos, se separa da 

materialidade do corpo. E, apesar de, na maioria das vezes, o erotismo dos corações 

derivar do erotismo dos corpos, o qual ele considera como “pesado”, “sinistro”, e que 

traz consigo um “egoísmo cínico” por reservar em si a descontinuidade individual, o 

dos corações pode se desagregar por completo daquele que se acredita dar-lhe início: 

 

Mas, para aquele que a experimenta, a paixão pode ter um sentido 
mais violento do que o desejo dos corpos. Jamais devemos esquecer 
que, a despeito das promessas de felicidade que a acompanham, ela 
introduz, antes de mais nada, a perturbação e a desordem. 
(BATAILLE, 2014, p. 43). 

 

                                                           
homens. [...] A prostituição propriamente dita não faz mais que introduzir uma prática de venalidade. 
[...] uma mulher tem a si própria como um objeto que incessantemente propõe a atenção dos homens 
(BATAILLE, 2014, p. 154-155). A figura da feminina, vista como passiva, se dá pela disseminação de 
uma sociedade falocentrista que tomava a mulher como objeto de apoderamento sexual. Porém, vê-se 
que, atualmente, a prostituição masculina passou a ser mais discutida e está cada vez mais em 
evidência, sendo uma temática bastante recorrente em outras obras de Marcelino Freire, mais marcada 
em seu romance Nossos ossos. 
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A desordem, assim, surge como movimento de desorganização das formas 

sedimentadas de vida. Em Kyoto, ela – por vezes confundida com loucura – irrompe 

por meio de sua paixão pelas fotografias de Soraya, fazendo com que haja um 

desprendimento do ser de maneira mais intensiva, uma morte da estrutura fechada 

do sujeito: “Kyoto não bate, Kyoto não bate bem.” (FREIRE, 2003, p. 77). O mesmo 

acontece em “Mulheres trabalhando”, quando se percebe que aquele que narra 

parece, por vezes, se desintegrar, devido a sua paixão violenta por Beth Blanchet, a 

caminho da morte: “Mas não sei o que fazer com esse motor no meu peito, morto.” 

(FREIRE, 2003, p. 24).  

Nesse sentido, Bataille mostra que ter o ser amado não significa, 

necessariamente, a morte, mas que ela se envolve diretamente nessa busca. A 

felicidade que vem relacionada ao encontro do objeto de desejo, por vezes, surge de 

forma tão violenta que acaba por confundir-se com seu oposto, o sofrimento, o qual 

cresce a cada momento em que se revela a verdadeira significação do ser amado. 

Essa angústia, promovida pela paixão e pelo sentimento de continuidade associado à 

figura desse ser, incita, no sujeito apaixonado, a iminência de uma morte, seu desejo, 

que se confunde com a morte do ser o qual ama – o qual parece ser o único capaz de 

realizar a ruptura com os limites da interdição – ou com sua própria morte: 

 

Se o amante não pode possuir o ser amado, pensa às vezes em matá-
lo: muitas vezes preferiria matá-lo a perdê-lo. Deseja em outros casos 
a própria morte. (BATAILLE, 2014, p. 43). 

 
 

Kyoto, por vezes, parece encontrar-se com a morte em diversos momentos, 

encontro esse promovido pelo interdito, seu trabalho, mas que também traz consigo a 

experiência erótica de pô-lo em contato com sua paixão. Vemos que, para o japonês, 

“morrer na profissão seria zen. Na concentração. Na disciplina” (FREIRE, 2003, p. 78), 

pois é por meio dela que ele se mantém próximo às fotografias de Soraya, imagens 

que possibilitam o contato direto entre a descontinuidade e a continuidade. A 

concentração surge, nesse caso, não no sentido de voltar-se a um centro dentro de 

si, mas sim quando se é possível observar seu desligamento de uma exterioridade 

presa em um real concreto, fazendo com que seu trabalho surja como um momento 

de meditação profunda, desligamento do eu, um isolamento que permite o esvaziar-
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se, em que tudo encontra-se em dispersão, é o erotismo que surge: “Olhar como uma 

meditação. Olhar como um abismo é olhado. Um voo iluminado.” (FREIRE, 2003, p. 

81).  

É possível perceber que o abismo, em “E sombra”, se mostra a Kyoto como 

uma distância entre ele e Soraya, a impossibilidade, essa de comunicar-se sem que 

se suprima a diferença original entre os dois seres, um abismo que causa em si uma 

vertigem violenta e incontrolável. Kyoto, enquanto ser descontínuo, tem consigo a 

possibilidade da morte e, junto a isso, também seu instante de continuidade, 

encontrado nas fotografias, no erotismo dos corações. É Kyoto que morre, e não 

Soraya41. Como afirma Bataille: 

 

[...] não posso evocar esse abismo que nos separa sem ter 
imediatamente um sentimento de uma mentira. Esse abismo é 
profundo, não vejo como suprimi-lo. Acontece que podemos sentir em 
comum a vertigem desse abismo. Ele pode nos fascinar. Esse abismo 
em certo sentido é a morte, e a morte é vertiginosa, fascinante. 
(BATAILLE, 2014, p. 37).  

 
 

A desagregação de si, o rompimento com a estrutura fechada do ser, surge 

justamente com a morte, com a angústia da paixão e o sentimento de impossibilidade: 

“A paixão engaja assim no sofrimento, já que ela é, no fundo, a busca de um 

impossível”. (BATAILLE, 2014, p. 43).  

É interessante se perceber a noção de voo como um lançar-se ao improvável, 

ao inesperado, como um ato de continuidade, experiência erótica do corpo. O voo 

surge, tanto em “E sombra” quanto em “A ponte o horizonte”, como um lançar-se fora 

de uma força que busca apreender os devires, a transgressão que vai de encontro ao 

interdito. Tem-se o corpo que busca se desprender, o qual se pretende jogar ao vazio, 

ao abismo da queda, pondo-se em uma estreita relação com a morte. Entretanto, a 

morte, nos lances ficcionais freirianos, não diz respeito a uma negação da vida, mas 

a uma recusa ao que deseja dominar, à duração da descontinuidade, a vontade do 

interdito de domar as singularidades, como se pode observar no trecho de “A ponte o 

horizonte”: “Vamos, caiam fora daqui. Quero ficar na minha. Livre com minha 

consciência. O voo é meu, livre. A queda é minha, livre. A morte eu escolho morrer.” 

                                                           
41 Acerca dessa impossibilidade, Bataille afirma ainda que: “Tentamos nos comunicar, mas nenhuma 
comunicação entre nós poderá suprimir uma diferença primeira. Se você morrer, não sou eu que morro. 
Somos, você e eu, seres descontínuos.” (BATAILLE, 2014, p. 37). 
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(FREIRE, 2003, p. 27). Vê-se que o sujeito que ameaça pular da ponte parece querer 

contrariar uma voz macropolítica que dita a adequação dos comportamentos, bem 

como opor-se a um discurso que busca como justificar a subversão dos atos a 

intervenção maligna, discurso esse pautado na religião cristã: “Voz de capeta falando 

no meu ouvido, que é isso? Não, minha senhora. Repito: ninguém manda em mim. 

Nem o Diabo. Vou pular porque eu quero.” (FREIRE, 2003, p. 29). 

O sujeito, que busca jogar-se da ponte, ao abismo da morte, esbraveja contra 

uma sociedade que o suicida, pois a todo instante tira-lhe a vida com suas amarras. 

Responsável por fazê-lo buscar cometer o ato de matar-se, ao fim se mostra como a 

própria força causadora de sua morte. O improviso possibilita a relação com o texto 

de Artaud Van Gogh, o suicidado da sociedade (2004), o qual o escritor francês dedica 

ao pintor holandês, após visitar uma exposição com suas obras no museu L'Orangerie, 

em Paris. Van Gogh, considerado pela sociedade como alienado, não cometeu 

suicídio, segundo Artaud, mas sim foi morto por essa que se negou a ouvi-lo, 

silenciando-o e impedindo-o de expressar certas “verdades insuportáveis” (ARTAUD, 

2004, p. 260), para o francês, “a consciência geral da sociedade, para puni-lo por ter 

se desprendido dela, o suicidou.” (ARTAUD, 2004, p. 262). 

O suicídio surge, assim, como um ato de morte contínuo, limiar entre o interdito 

e a transgressão, o qual culmina em um desfecho, que é a concretização da própria 

morte. Kyoto também é um suicidado: “A vida é um suicídio. Devagarinho”. (FREIRE, 

2003, p. 81). Pela impossibilidade do amor, pelo rosto, por querer ser outro: esse outro 

que se livra dos cérebros viciados, os quais são condenados por Artaud. 

Percebemos, nesse sentido, que a morte pelo suicídio, que não é cometido pelo 

próprio sujeito, o qual ele é levado a cometer, claramente visto em “A ponte o 

horizonte”, seria como um ato erótico induzido e levado às extremas consequências, 

a morte física, num ato de transgressão ao mandamento religioso: “não matarás”; 

sobretudo a si mesmo. Ser suicidado pela sociedade, pois como mostra Artaud, 

“ninguém se suicida sozinho, nunca ninguém esteve só ao nascer.” (ARTAUD, 2004, 

p. 58), é torná-la toda ela assassina e transgressora, e tornar-se a si mesmo também 

transgressor. O lançar-se do corpo para a morte é também o lançar-se ao 

esquecimento a descontinuidade do ser, do mesmo modo que um ímpeto que surge 

como um ato de prazer que traz junto de si a sensação de perda dos limites, a ideia 

da infinita continuidade desconhecida, secreta, experimentada na fatalidade. Deixa-
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se, assim, de se temer a morte por ela remeter à finitude inevitável do ser, pois a vida 

é mortal, mas a continuidade não: 

 

A vida é acesso ao ser: se a vida é mortal, a continuidade do ser não 
o é. A aproximação da continuidade, a embriaguez da continuidade 
dominam a consideração da morte. Em primeiro, a perturbação erótica 
imediata nos dá um sentimento que ultrapassa tudo, de tal forma que 
as sombrias perspectivas ligadas à situação do ser descontínuo caem 
no esquecimento. Então para além da embriaguez aberta à vida 
juvenil, nos é dado o poder de abordar a morte face a face, e de nela 
ver enfim a abertura à continuidade ininteligível, incognoscível, que é 
o segredo do erotismo, e cujo segredo apenas o erotismo traz. 
(BATAILLE, 2014, p. 47). 

 
 

Já em “Jéssica” temos um relato, sem intermediações, de uma experiência 

traumática, crispado pela dor, pela violência e crueldade, em que se fundem e 

misturam a voz do predador e a voz entrecortada da mulher que reconstrói o ato de 

estupro para um doutor que surge desfuncionalizado de seu papel, trazendo para o 

espaço da clínica, por meio de sua narração, um aparente lugar de distanciamento 

científico em relação ao corpo aviltado, depreciado, e tratado como um animal de 

abatedouro. Seu discurso corre sem pausas, como se coincidindo com a própria 

ausência de fôlego no momento da consumação do ato, retomada pela rememoração 

provocada pelo relato. 

A mulher que ali se encontra, despedaçada por uma dor semelhante ao 

sentimento de perda da sua humanidade, está em busca de livrar-se de um 

nascimento que não deseja, como sendo esse parte de si, carregando consigo a 

insustentável verdade, quando o aborto garantiria que nenhuma lembrança 

sobrevivesse à experiencia: “[...] doutor o que será de mim doutor por favor diga o que 

devo fazer que nome dar a essa filha que não quero ver nascer?” (FREIRE, 2003, p. 

103). 

Nesse sentindo, a vítima tenta se desencarregar de se reconhecer como 

imagem materna. A violência sofrida faz surgir, nela, um paradoxo: não quer dar lugar 

à descontinuidade ao dar origem a outro ser, pois essa descontinuidade implicaria a 

reprodução concreta de uma relação sexual que se aproximou da animalesca, que 

afastou de si sua condição humana e que não se deu como momento de continuidade 

de uma experiência erótica. Isso porque, apesar de o interdito ser aquilo que destrói 

em nós a violência da impulsão sexual, no estupro ele se atenua, como na baixa 
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prostituição: o violentador não vê a vítima como humana, mas como animal, logo não 

transgride o interdito. O ato sexual não acontece como ato de continuidade justo pela 

falta do interdito, e a transgressão também não ocorre, pois ela o suspende, mas não 

o suprime, diferindo de um retorno à natureza (BATAILLE, 2014, p. 59).  

Podemos notar que a animalidade é, a todo instante, suscitada no relato da 

mulher violentada. A humanidade se descaracteriza: o homem, visto como um animal 

incapaz de controlar seus impulsos sexuais, liga a figura da mulher a qual violenta 

também a uma animalidade: 

 

[...] pensei em gritar que não queria mas não devia ele me batia com 
o pau molhado a cabeça sangrenta acesa do seu mastro e gritava que 
eu dissesse baixo põe tudo seu desgraçado me fode nunca vi animal 
assim tão macho cheirando a cavalo42 óleo asfalto [...] (FREIRE, 2003, 
p. 102). 
 

 

Associar a imagem da vítima à do animal é uma maneira de vê-la como mulher 

a qual o interdito não protege, semelhante à visão que se tem das prostitutas de baixo 

nível. Em “Jéssica”, o homem aparece como “bicho”, “cavalo”, nos momentos em que 

o discurso da mulher violentada se faz presente. Quando reproduzido o discurso do 

estuprador, vemos que o animal ao qual ele a associa é a piranha, animal esse que é 

utilizado para designar, de maneira chula, justamente a “mulher considerada de vida 

licenciosa” (FERREIRA, 2000, p. 536). Como nos mostra Machado:  

 

[...] vadias e prostitutas são permitidas a todos os homens. Assim, se 
podem ser “usadas” por todos, nem o uso da violência por parte do 
homem, nem o não querer da mulher de nada valem diante deste 
saber/regra/modelo mais forte da relação sexual com a mulher não 
proibida. Como violar uma mulher não interditada? (MACHADO, 1998, 
p. 241). 
 

 

Nesse caso, ao enxergar a mulher como ser desprovido de humanidade, o 

estupro não se caracteriza, ao estuprador, como uma transgressão, mas sim como 

um ato de rebaixamento do corpo: apoderar-se de um corpo sem qualquer limite, esse 

que até a própria transgressão traz consigo; é fazer do corpo simplesmente carne, 

alimento da fome de um animal que devora o outro como presa, arrebata e abatida: 

                                                           
42 Grifos nossos. 
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[...] ai que me tire da sua presa outra vez chegou perto colado à minha 
coxa esquerda direita ordenando que eu virasse o outro lado que eu 
deixasse o cheiro de merda ser lavado largado do seu corpo negro 
enlameado pôs a sua tora na minha xota e começou o passeio pedindo 
que eu agitasse a cabeça que eu abrisse e fechasse os nervos 
piranha que eu pulasse os olhos para dentro do mato piranha que eu 
não mirasse o acostamento piranha que eu não pedisse ajuda ao 
acostamento piranha43 que eu não visse esperança no acostamento 
desmaiado e lento meu corpo se concentrasse no seu movimento meu 
corpo deixasse que ele gozasse que ele mijasse que ele ordenasse 
vai vai vai feito vento violento só depois que ele foi embora é que eu 
chorei compulsivamente que eu chorei assustadoramente [...] 
(FREIRE, 2003, p. 102-103). 

 
 

A imagem do violentador como animal surge também em “Mãe que é mãe”. No 

improviso, a mãe sugere que a filha é abusada por Adamastor, aquele que parece ser 

seu companheiro, em seu discurso proferido também a um doutor silenciado e 

desfuncionalizado: “Mãe é mãe ou não é mãe, doutor? Pois é.” (FREIRE, 2003, p. 46). 

Induz-se que ela tem consciência dos acontecimentos, porém finge não saber e nada 

faz para impedi-los, negando-se ao papel materno: 

 

Mãe que é mãe quer o melhor casamento. Não quer o pior para filha. 
Encontrar a filha assim, desfalecida, fodida. Como se tivesse pulado 
de dentro da filha outra filha. Como se tivesse pulado de dentro da filha 
um demônio. Que animal violentou minha filha? Deus, meu Deus, qual 
o bicho ruim? (FREIRE, 2003, p. 48). 

 
 
Em “Jéssica”, a descrição da violência relatada pela mulher permite estabelecer 

que tal inscrição remete a uma cena primordial da horda e da crueldade, considerando 

a figura do predador, do estuprador, como uma figura negativa do pai. Introduz o mal 

do pai. Ou o mau pai. O estupro, assim, surge como caráter sacrificial do corpo da 

mulher, em que a figura masculina se apodera unilateralmente do corpo do outro 

(MACHADO, 1998, p. 234). 

Pensando nesse aspecto, a violência provocada pela animalidade permite 

estabelecer relação com a horda, isto é, formas de grupos tribais nômades, ou 

errantes. Por extensão, passou a significar “bando indisciplinado”, “caterva” “multidão 

de pessoas ou animais” (CUNHA, 1982, p. 415). Trata-se do mito da horda primitiva 

                                                           
43 Grifos nossos. 



104 
 

 
 

que vem à tona no inconsciente coletivo quando as sociedades fragilizadas não 

atendem nem reconhecem o corpo normatizado, sucedendo-se então estupros 

coletivos, saques, arrastões e outros tipos de violência, sobretudo urbana, sem limite 

nem lei, em outras palavras, sem lugar para o interdito. A forma da horda tem o caráter 

de mito (FREUD, 1973) a horda assassina o pai, efetuando, na narração da violência, 

a subtração do símbolo e de sua soberania.  

A narração se dá fora de qualquer protocolo discursivo e está também fora da 

ordem do saber e do simbólico. Se há gozo é da fala, essa pornográfica. Marcelino 

Freire se faz então pornógrafo: “o que é um Pornógrafo? É um repetidor, é o iterador. 

E que o literato seja essencialmente iterador deve nos ilustrar sobre a relação da 

linguagem com o corpo.” (DELEUZE, 2011, p. 298). Na instância do corpo a fala se 

arma obscena e se aciona a repetição da obscenidade em linguagem: o pornógrafo, 

“a pornografia-repetição”, o pornógrafo-repetidor, o literato-iterador que sem voz épica 

produz ação narrativa iterativa, como elementos distintivos de uma gênese rasurada 

ou abortiva. 
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4.2.  A IMPROVISAÇÃO DO CORPO: A SERVIÇO DE QUE ESTÃO NOSSOS 

ÓRGÃOS?   

O corpo, pensado como unidade física, um sistema unificado de órgãos 

destinados a cumprir devidamente suas funções em prol de sua própria permanência 

enquanto organismo, é o lugar organizado do Eu. No entanto, no que diz respeito aos 

processos de singularização, às potências de criação, o corpo organizado pode ser 

considerado como um corpo morto. Há um corpo que coexiste com esse, o qual 

escapa desse regime regradamente biológico, um corpo de intensidade, em que os 

órgãos não mais trabalham para a sobrevivência morta do Eu, mas sim que funcionam 

como instâncias particulares do desejo, promovendo uma ruptura com o organismo 

sedimentado. Um corpo em constante reinvenção, que se recria e se remodela ao se 

desfuncionalizar enquanto sistema.  

Criar um corpo desorganizado é promover uma rebelião contra o que se 

estabelece como função de seus órgãos. É rasgá-los, costurá-los, mutilá-los, mas 

também tornar o corpo imortal pela ausência desses, o corpo como potência, como 

acontecimento. Pela revolta declarada por Artaud aos seus órgãos, Deleuze pensa 

num corpo sem órgãos (CsO), na maneira de criar para si um corpo em que os órgãos 

estejam a serviço das experimentações, das sensações e dos afectos: 

 

Por que não caminhar com a cabeça, cantar com o sinus, ver com a 
pele, respirar com o ventre. [...]. Onde a psicanálise diz: Pare, 
reencontre o seu eu, seria preciso dizer: vamos mais longe, não 
encontramos ainda nosso CsO, não desfizemos ainda suficientemente 
nosso eu. Substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação 
pela experimentação. Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, 
é uma questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de 
tristeza e de alegria. É aí que tudo se decide. (DELEUZE; GUATTARI, 
1996, p. 10). 
 

 
Nesse sentido, podemos dizer que Marcelino Freire, em seus lances ficcionais, 

cria, inventa corpos, esses que se revelam na linguagem. Porém sua arquitetura não 

é aquela que não se pretende harmônica: ela é a da destruição, dos excrementos, da 

pornografia, da obscenidade. Na ficção freiriana os órgãos surgem como instâncias 

que promovem a improvisação do corpo, e esse, por sua vez, surge improvisando a 

vida, ressignificando-a, ao mesmo tempo em que se desterritorializa enquanto 

organismo, se desprendendo do regime funcional de seus órgãos: é criação do próprio 
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corpo improvisado. O ânus não mais serve como orifício final do reto, por onde deve-

se evacuar os excrementos, mas sim como objeto de desejo, como ducto de 

intensificação do prazer, pois, como proferiu Artaud: 

 

Onde cheira à merda 
Cheira a ser 
O homem podia muito bem não cagar  
[...]. (ARTAUD, 1983, p. 151). 

 
 

O autor pernambucano joga com a língua ao intitular o primeiro improviso de 

BaléRalé de “Homo herectus”, o que, a princípio, remete à linguagem taxonômica, a 

um discurso científico e logocêntrico, preso ao metódico e à racionalização – um 

discurso organizado e asséptico – introduzido pela expressão latina que designa a 

evolução do homem no decorrer da história, ao fim traz uma quebra de expectativa 

com o que se infere por meio do título. A cientificidade começa por se romper com a 

incerteza de quem fala, ao questionar excessivamente alguém que se mantém em 

silêncio. Não há certeza no que se sabe, pois saber é do domínio do Eu. A dúvida se 

instaura quando o corpo organizado se retira de si, única certeza, dando lugar aos 

questionamentos que permitem as experienciações: 

 

O homem ressuscitado, você viu na TV? De ossos miúdos? 
Esmiuçados? Abertos para o estudo? À visitação nos museus 
americanos? Como uma múmia sem roupa? Quase? Flagrada como 
se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico? O 
homem embrionário? Das origens cavernosas da humanidade? Sabe 
este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordonha? 
Mesolítico? Nômade? Perdido? 
Esse homem dava o cu para outros homens. 
 
E ninguém – até então – tinha nada a ver com isso. (FREIRE, 2003, p. 
16). 
 

 
A frases finais surgem como afirmações. Porém não afirmações que indicam o 

fechamento do corpo ao saber. O que se vê, aqui, é o contraste entre o corpo sem 

órgãos de um homem primitivo, que só conhece intensidades, e o corpo organizado 

da ciência, essa que permitiu se conhecerem os órgãos e suas funções biológicas, 

abrindo espaço para os julgamentos de condutas que divergem da utilização do órgão 

para um fim ao qual não lhe cabe. No improviso, o ânus é desfuncionalizado enquanto 

órgão do sistema excretor, transformando-se em objeto de prazer, de sexo. O corpo 



107 
 

 
 

surge como liberto de uma ordenação despótica, rebelado contra a captura do 

sensível, do desejo, e do devir. Em “Mulheres trabalhando” também é possível se ver 

a disfunção do ânus: o ânus, com seu nome científico, perde lugar para o cu, que por 

sua vez traz consigo a pornografia, o lado obsceno da palavra, a palavra liberta do 

policiamento, a palavra feia, essa que configura justamente nos textos freirianos uma 

estética rasurada, suja, porém liberta dos órgãos: “Faz uma semana que penso no cu 

de Beth Blanchet. Toda mulher devia ter o cu de Beth Blanchet.” (FREIRE, 2003, p. 

20). E o pênis se erige, não para a reprodução, mas pela excitação que o desejo pelo 

sexo desperta e que, esse quando não realizado como se quer, permite ao desejo 

escapar por outros meios, dando lugar à criação, à fantasia, pela potência desejante, 

que no caso do sujeito que fala em “Mulheres trabalhando”, culmina na masturbação. 

Assim, notamos que os órgãos surgem como limiares do desejo ou como 

lugares de onde o desejo se sobressalta. A bunda, nesse caso, surge como uma 

afronta à cabeça, como sua opositora que, como afirma Sloterdijk: “Se a cabeça se 

dispusesse ao menos uma vez a dialogar com sua antípoda, esta começaria por lhe 

mostrar a língua, caso tivesse uma.” (SLOTERDIJK, 2012, p. 209). A cabeça, lugar da 

razão, do saber, do Eu, do corpo organizado. A bunda, local do desejo, da 

obscenidade, da intensidade, do corpo sem órgãos. A assepsia versus a sujeira. Ela 

surge como local de superação de fronteiras, ultrapassa as limitações, diferentemente 

da cabeça: “Ludicamente, a bunda supera todas as fronteiras, à diferença da cabeça, 

a quem muito importam as fronteiras e as propriedades.” (SLOTERDIJK, 2012, p. 

210). Ao se observar a prostituta em “Phoder”, podemos perceber que a rememoração 

do pai fez com que se iniciasse, nela, a formação de uma barreira, fazendo surgir o 

pudor advindo com a lembrança traumática do abuso sofrido. A bunda aparece como 

oposta à lembrança, como tentativa de desprender-se das fronteiras da mente, pois a 

recordação de seu corpo organizado, violentado, traz-lhe a angústia de um retorno 

que não se insere na diferença: “Vou balançar a bunda.” (FREIRE, 2003, p. 40). 

Podemos notar, em “Jéssica”, que a fala alucinada da mulher, na tentativa de 

reproduzir o discurso do estuprador, traz à tona a violência do corpo e da linguagem: 

traga-se a língua como o fumo, cisca-se no ouvido como ave de rapina, respira-se 

fundo para que se mostre a vida num corpo em desvanecimento, cravam-se os dentes 

no pescoço como animal selvagem que abate a sua presa. No corpo, cravado pela 

dor, se inscreve uma territorialidade, o corpo tomado, o corpo arrancado do próprio 
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corpo, violado. A sua boca não aparece como lugar da fala articulada, e como porta 

inicial do aparelho digestivo, o que entra não é o bolo alimentar, mas sim o 

excremento, o mijo e também o sexo: a pirosca, as bolas. A bunda, aqui, também 

aparece como objeto de desejo: 

 

[...] primeiro me chamou de vagabunda depois tragou a minha língua 
pediu para eu ciscar no seu ouvido disse assim respire fundo cravou 
os dentes no meu pescoço arranhou as minhas costas chegou no meu 
seio durinho devagar e forte devagar e forte amarrou a mão nos meus 
cabelos desceu pela minha barriguinha puta enquanto ia e vinha me 
pôs de joelhos e pediu que eu chupasse a sua pirosca isso que eu 
chupasse as suas bolas isso que eu chupasse o seu mijo quietinha 
isso quis ver a minha bunda [...]. (FREIRE, 2003, p. 101). 
 

 
 A fala desregrada, frenética, sem pausas e repetida aparece também no 

improviso “Papai do céu”. A criança, que vive intensivamente a todo instante, aparece 

como ser que desconhece os limites da palavra, do corpo e do discurso. Os sentidos 

escorrem pelo corpo – boca, pernas, umbigo, peito, bunda – como a espuma branca 

de seu pai, a espuma ejaculada de seu pai, numa experiência de banho incestuoso, 

fazendo com que o corpo se dissolva em matéria escorregadia. As bocas se abrem e 

a língua se revela, lambe-se a espuma, a espuma-esperma com sabor de nuvem, 

essa que o gosto não traz prazer, que desagrada. Mistura-se então à urina, a urina 

como água que se produz da nuvem, a chuva do corpo: 

 

[...] um monte de espuma branca que papai vive me mostrando a 
espuma branca e ele coloca a espuma branca no umbigo e me mostra 
o umbigo cheio de espuma e me mostra a espuma na perna e me 
mostra a espuma espumando e me mostra a espuma na bunda e papai 
fica engraçado com aquela espuma na bunda e fica engraçado com 
aquela espuma escorregando com aquela espuma gorda 
escorregando e papai diz que a espuma tem gosto bom mas eu não 
acho que a espuma tem um gosto bom mas papai diz que a espuma 
tem um gosto bom como o gosto da nuvem lá de cima [...] e papai 
coloca a espuma branca e lambe a espuma branca e diz que está 
lambendo a nuvem lá de cima do céu [...] e pede pra eu colocar a 
espuma na língua e colocar a espuma na minha cara e colocar a 
espuma no meu peito e colocar a espuma na minha bunda e a espuma 
branca escorrega na minha bunda e [...] papai faz xixi na espuma e 
pede para eu fazer xixi e a gente faz xixi na espuma e o chuveiro faz 
xixi e tudo faz xixi na espuma e papai pede para eu colocar xixi na 
espuma branca e eu coloco xixi na espuma branca na nuvem branca 
do papai e na nuvem branca que fica na minha bunda branca e na 
bunda branca do papai [...] não gosto do gosto da nuvem branca não 
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gosto do gosto da espuma branca que papai espuma. (FREIRE, 2003, 
p. 96-97). 

 

Já no improviso “Na hora do banho” o desejo se revela de maneira inesperada. 

Tem-se um corpo velho, quase inválido, aparentemente incapaz de banhar-se 

sozinho, de limpar-se. Um corpo sujo e impotente que depende dos cuidados de 

outrem para que se torne apresentável, como matéria de negação ao corpo sórdido. 

O corpo do velho Sebastião encontra-se sem função social, improdutivo, à margem. 

Entretanto esse corpo reserva em si o desejo, revelando um contraste entre um corpo 

quase morto enquanto organismo e um corpóreo que surge da potência intensiva, 

manifestando-se na pornografia, na linguagem repetitiva e obscena, onde não há lugar 

para o pudor e para decência: 

 

– Eu cuido do senhor, Seu Sebastião. 
– O pinto. 
– Com amor, Seu Sebastião. 
– O pinto. 
– O senhor já tem oitenta anos.  
– O pinto. 
– Oitenta anos, Seu Sebastião. 
– O pinto. 
– Que bosta, Seu Sebastião. 
– O pinto. 
– Meto já esse sabão na sua boca. 
– O pinto. 
– Cala a boca, Seu Sebastião.  
– O pinto. 
– Agora é a cabeça, Seu Sebastião.  
– O pinto. 
– Sua bunda está imunda, Seu Sebastião? 
– O pinto. 
[...] 
– Já ouvi, Seu Sebastião. 
– O pinto. 
– Tá aqui, Seu Sebastião. 
– O... 
– Devagar. 
– ... 
– Para não engasgar, Seu Sebastião. (FREIRE, 2003, p. 127). 
 

 

Em “Vovô” é possível se perceber com mais clareza a visão social que se tem 

da velhice como momento de perda do organismo, isto é, da organização orgânica 

dos órgãos. A neta anseia pela morte de seu avô, visto por ela como um fardo, também 
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como um corpo improdutivo, doente, sem função no mundo: “Vai pra puta que pariu, 

vovô, acabei de lavar o banheiro. Vovô caga, e cagará, vovô mija que treme. Vovô 

precisa morrer”. (FREIRE, 2003, p. 51). Ela esbraveja sua indignação de ter de ser 

responsável por cuidar desse corpo que não mais consegue controlar sua merda, seu 

mijo, que não hierarquiza as funções de seus órgãos, desfazendo o organismo, esse 

que é:  

 

[...] um fenômeno de acumulação, de coagulação, de sedimentação 
que [...] impõe formas, funções, ligações, organizações dominantes e 
hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um trabalho 
útil. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 19-20). 

 
 
Porém, vemos que a velhice, tanto em “Na hora do banho” quanto em “Phoder”, 

não surge como período de atenuação do desejo e de uma potencialidade sexual. O 

velho aparece não como corpo morto, mas sim como pulsão dos prazeres: procura 

engasgar-se com o pinto, enfiá-lo em sua boca até a garganta; procura-se a prostituta 

como alvo de fissura do pudor, que por sua vez traz o prazer, esse o qual pode provir 

de diversas zonas do corpo: 

 

Tinha uns olhos azuis o velho. Não estava tudo morto, pois é. Reparei 
bem, fiquei sem graça. O olho azul do velho. Não sei se a boca do 
velho, a língua, o jeito de ficar na sombra. Entre, meu amor. (FREIRE, 
2003, p. 39). 
 

 
A velhice surge como lugar de experiência intensiva também em “Mulheres 

trabalhando”: “Self-service de prostitutas e travestis. Bem na hora do almoço, para os 

executivos. Sem contar os velhos que dizem que vão ao banco ou apostar no bingo. 

Aparecem lá, vi, fiquei sabendo.” (FREIRE, 2003, p. 20) e “Um velho sinalizou. Beth 

Blanchet foi até o espelho. O velho não demorou nem dez segundos. A puta entrou 

com ele.” (FREIRE, 2003, p. 23). A relação com o self-service se estabelece quando 

se pensa nesse como lugar em que se vai para escolher a comida, montar o prato a 

seu gosto. Nesse caso, seleciona-se os corpos a serem comidos, num ato canibalismo 

simbólico de comer o outro. Que sabor teria o corpo?  

Já em “Darluz”, há uma desconstrução do sentimento materno como sendo 

aquele proveniente do ato de um ser “sair de dentro de si”, semelhante ao que se 

percebe também em “Mãe que é mãe”. Seus filhos são gerados como se não 
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possuíssem relação alguma com seu corpo. Ela apenas dá à luz, o corpo surge como 

máquina gestante de parir. Nesse sentido, é possível perceber que se descaracteriza 

a construção social de uma relação de maternidade, ou seja, à mulher que narra pouco 

importa a responsabilidade e o amor que se deve ter por seu filho, pois ela não os 

enxerga como seus. Ela gera e seu parto é para os outros: “Menino é para largar 

mesmo. Agora dizer que dá um peso no peito, a consciência chumbada, que nada, 

não tem essa.” (FREIRE, 2003, p. 57-58). 

Dessa forma, há uma disfunção do útero materno quando se percebe que, 

mesmo esse sendo o órgão responsável pelo desenvolvimento do feto, ele trabalha 

como máquina de produção, em estado de ruptura com a naturalidade, pois seu único 

prazer, enquanto mãe, é a satisfação de ver os filhos nascerem todos vivos: “Melhor 

que ter filho morto, tenho esse orgulho. Todos nasceram vivos.” (FREIRE, 2003, p. 

60). Aproveitando-se do que lhe sobra, o seio que amamenta surge como objeto 

mercantil: 

 

Já vendi até leite do peito, você acredita? Vendo. Teta, treta, entende? 
Alimentei aí um bichinho que a mãe não quis dar pra ninguém. Fica ali 
agarrando o filho na miséria, pode? Peito tá morto, não tem leite? Eu 
dou, mas cobro. Troquei por um sofá, não lembro. (FREIRE, 2003, p. 
59). 
 

 
A ficção freiriana traz a vida aos textos, mas uma vida deslocada do organismo. 

Os órgãos surgem libertos para se produzir vidas de intensidades, prazeres, dores, 

como singularidades selvagens que se rebelam contra um social que pretende reduzir 

as sensações e os afectos. Surge o Marcelino Freire pornógrafo que, iterador, 

repetidor, produz sempre a diferença, duplicando o corpo, multiplicando os órgãos, 

criando simulacros: “O que é um Pornógrafo? É o repetidor, é o iterador.” (DELEUZE, 

2011, p. 298). Lins, a respeito de Artaud, fala de uma escrita visceral, a qual traz 

consigo também o cheiro da vida, mas que não se desprende suas impurezas: 

 

[...] produzir uma escrita das vísceras, elaborar conceitos grávidos de 
acontecimentos e trabalhar com citações inseridas no universo da 
contaminação e não da cópia, criando assim uma nova linguagem que 
cheira à vida, com suas impurezas, sujeiras, e que, de deslize em 
deslize fabrica “uma enorme máquina de carne” engendradora da 
merda necessária para desenhar na folha branca a escrita saída das 
pedras. Pedras dos rins, da vesícula, da verga enrijecida: verga-dor, 
verga-ensanguentada, priapismo cristão, ereção dolorosa e 
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perpetuamente mantida. Pedra do ânus, ventosa vaginal, grande boca 
devoradora do sol; absorção, expulsão, orgasmo sem queda, grito 
condenado à sua própria jubilação, sem recaída nem final possível. 
Pedra como passagem que bloqueia os orifícios da vida – vagina, 
clitóris, narina, cu, por onde o devir-cocô e o devir-Ser encontram sua 
singularidade regida por uma lógica do múltiplo sentido [...] (LINS, 
1999, p. 8). 
 
 

 Percebemos, então, a coexistência de dois corpos: aquele que é rebaixado e 

submetido ao juízo, e um outro que se põe aberto à experimentação (DELEUZE; 

GUATTARI, 1996). Em BaléRalé o corpo não surge como roubado de si, não é 

estratificado, arrancado de sua imanência. Não há uma hierarquização funcional de 

seus órgãos, eles se desdobram em si próprios, movem-se violentamente em um 

combate contra todas as estratificações, contra todas as formas, causando o abalo 

das sedimentações que bloqueiam o plano de consistência, o qual dá livre passagem 

ao CsO.  
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5. PROST-ESCRITA: BALÉRALÉ, PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DOS FINS 
 

BaléRalé é uma obra que perturba e intriga e, portanto, retira-nos de uma zona 

de conforto enquanto leitores. As margens transcorrem por toda sua constituição 

enquanto produção literária, pondo-nos defronte de uma escrita que inquieta em 

diversos aspectos e que se engendra por meio de uma língua estrangeira, seja pela 

não adequação às amarras genéricas ou à normatividade de uma língua excludente 

(a qual não fala de um povo que falta), pois rompe com aquilo que busca normatizar 

e limar as singularidades; seja pela produção de imagens que se lançam como flashes 

nos improvisos, fazendo surgir o simulacro no momento em que não remete a uma 

realidade social, mas sim que se cria e se reinventa, sempre impulsionando o novo e 

rompendo com a representação e, dentro desse, a formação do rosto. Ou, ainda, pela 

configuração do corpo enquanto potência de intensidades, que se desconstrói como 

organismo e se desterritorializa pela linguagem, por meio de uma pornografia que 

vomita a perversão dando lugar ao excremencial, aos órgãos inapreensíveis e 

desfuncionalizados. 

Nesse sentido, a escrita de Marcelino Freire desmonta radicalmente a relação 

da literatura contemporânea com linguagens funcionais canônicas, integradas a uma 

discursividade literária institucional. Dir-se-ia, de modo barthesiano, que o autor 

brasileiro nos coloca na decepção infinita. Segundo o crítico e semioticista francês, “o 

escritor reencontra o mundo, um mundo estranho, aliás, já que a literatura o 

representa como uma pergunta, nunca, definitivamente, como uma resposta.” 

(BARTHES, 1982, p. 32). 

Assim, buscou-se, com esta pesquisa, apontar caminhos para se pensar 

nessas três instâncias – as margens, as imagens e o corpo – como pulsões de vida, 

que rasgam a pele de um corpo social sedimentado. Com a improvisação, com a 

escrita impetuosa de BaléRalé, tornou-se possível perceber uma estética literária 

outra, que não aponta ao asséptico e ao belo, não se pondo, assim, como um eterno 

retorno do Mesmo, mas sim se inserindo na diferença no momento em que traz em si 

corpos fragmentados.  

A estética do belo, que se apreende, em BaléRalé, é rasurada. Dá-se então 

lugar à estética que faz emergir o que antes estava na obscuridade, na sombra, na 

obscena, que se buscava a todo custo ocultar. A rasura se mostra em sua violência, 
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apontando-se na escrita como um golpe, uma ferida aberta, sempre aberta a novos 

possíveis. 

A própria estética mostra-se, em sua obra, não como uma devolução das 

práticas consagradas. Um belo devolvido ao belo. Não. Não há nem função estética 

nem sua instrumentalização. Os improvisos freirianos fazem da superfície literária um 

espaço de sensibilidade viva, que rompe com qualquer homogeneidade, recusando a 

referência limitada por um real visível, regido por uma lógica figurativa. 

 Desse modo, ao tomar como pontos de análise os três elementos 

desenvolvidos nos capítulos e aqui apontados, o interesse foi de observar como as 

margens, as imagens e o corpo convergem na obra de Marcelino Freire e se 

interpenetram, como fluxos, tornando-se indissociáveis, fazendo com que se sinta sua 

literatura como expressão da singularidade e, por ser tão crua e tão escancarada, 

suscita em nós a percepção do sensível de sua escrita e mina qualquer ideia de 

encerramento. 

  Marcelino Freire, com a sua linguagem acelerada, rítmica e repetitiva, 

caracterizando uma sintaxe de afectos e sensações, mostra que o poético não se 

apresenta na pureza, na forma (que enforma), no conteúdo que nega o que está à 

margem, mas que se faz com o cu e com a bunda, com a porra, com a merda e o mijo, 

com o sexo despudorado, com prostitutas, travestis, homossexuais, negros e pobres, 

com tudo aquilo que falta nas representações, com a podridão, o lixo, criando uma 

literatura de corpos sujos, porém corpos que resistem e que criam. 

 Tendo isso em vista, pode-se dizer que na literatura freiriana o regime da 

visibilidade instituído na cultura ocidental estremece quando em contato com as 

formas anárquicas da percepção de imagens nela suscitada. Em Marcelino Freire o 

olhar desprende-se de seu globo: “urge uma revolta contra a rotina do olhar” (TIMM, 

2003, 166). Desfuncionaliza-se ao desocularizar-se, desloca-se para margem ao 

desviar-se de seu centro.  

Por esse motivo, a visão se retira de sua condição dominadora de outros 

sentidos, ao mesmo tempo em que se desvencilha daquilo que se apresenta como já 

dado, preestabelecido pelas convenções sociais. O olho, em sua obra, se assemelha 

muito mais ao da História do olho (2015), de Bataille, o ovo, o olho anal, também 

remetido na capa do álbum Todos os olhos (1973), de Tom Zé.  
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Essa analidade do olho provoca fraturas no olhar viciado, desencadeando algo 

próximo a uma gênese da invisibilidade e do obscenus. Veríamos, nessa irrupção do 

anal, algo do qual emergem processos de subjetivação, como se dá em Marcelino 

Freire, e que podem ser epigrafados com enunciados poéticos: 

 

Numa gênese que presentifique um simulacro. 
Que signifique mais do que represente. 
Assim abrimos janelas a paisagens inauditas. 
E recuperamos o desejo, esgotado no imediatismo de visualidades 
digestivas. (TIMM, 2003, p. 168). 

 

Os improvisos se operam como o punctum barthesiano no momento em que 

não se permitem limitar ao olhar condicionado, fazendo emergir sensações e forças 

afetivas tais que se deslocam entre a margem da percepção, a do signo e a da 

imagem. Tem-se, dessa maneira, em BaléRalé, lugar para os cheiros (seja da merda 

ou do perfume de Beth Blanchet), os sabores (seja do pau ou da espuma), os tatos 

(seja da violência de tomar o corpo do outro, dos pés bailarinos que não se fincam ao 

chão), e também os sons (seja das buzinas ou da música silenciosa de um balé das 

margens, não convencionado). 

Diante dessas forças de produção, nosso estudo não pode deixar submeter-se 

pela normatividade acadêmica, ao contrário, segue o singular, a anomalia, o 

engendramento dos corpos que se movimentam numa literatura de velocidades, 

nômade, errante. Além disso, a contemporaneidade das temáticas que se lançam em 

BaléRalé, bem como em outras obras do autor, possibilita se pensar num estudo 

comparado entre seus textos e outras manifestações artísticas, como foi desenvolvido 

no segundo capítulo dessa dissertação, em que apontamos essa relação também em 

outras obras do autor, dando ênfase à fotografia em BaléRalé. Nesse sentido, 

notamos a multiplicidade de perceptos que a obra suscita, fazendo surgir ideias e 

relações outras, pois é evidente que este estudo não visa ao encerramento das 

possibilidades de leituras dos improvisos freirianos, mas o contrário, espera-se que se 

suscite novas imagens acerca de seus textos e outros possíveis de pesquisas. 

Nesse aspecto, considerando a proximidade da literatura de Marcelino Freire 

com outras expressões artísticas, notou-se, nesse momento final, a grande 

proximidade da ficção literária freiriana com o cinema contemporâneo de Cláudio 

Assis, também pernambucano, que teve sua estreia como diretor de longa-metragem 
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em Amarelo manga (2002). Com seu slogan: “O ser humano é estômago e sexo”, o 

filme de 2002 de Cláudio Assis traz histórias e sujeitos que se cruzam com os de 

BaléRalé, remetendo de maneira semelhante a uma estética rasurada de corpos 

fragmentados, como também se pode notar em outras de suas produções: Baixio das 

bestas (2006) e A febre do rato (2011).  

Mesmo o cinema se caracterizando como uma produção audiovisual, os filmes 

de Cláudio Assis fazem emergir imagens que exigem muito mais dos sentidos, do 

mesmo modo que a literatura freiriana: dá-se a experiência-limite dos órgãos, sua 

disfunção. É a desterritorialização do olho. Não se deve limitar a multiplicidade de sua 

ficção às dicotomias sociais. Assim, vê-se que ambas as formas de arte promovem 

uma desautomatização do olhar, a desconstrução das imagens sensório-motoras, 

imagens essas que se estabelecem pela unidade orgânica e se configuram sob uma 

lógica de encadeamento e ordem, das quais trata Deleuze em Imagem tempo (2005).   

 A pesquisa que aqui se finda na escrita permanece ainda em trânsito e 

velocidade. E BaléRalé é isso, uma obra que permanece. No entanto, essa 

permanência não é aquela que se mantém sem mudança, que em seu sentido literal 

quer dizer “continuar a ser ou ficar, conservar-se” (FERREIRA, 2000, p. 529), isto é, a 

palavra reacionária, fincada. Nos improvisos freirianos dá-se lugar a uma micropolítica 

que nada mantém no lugar, que nada conserva em ordem. BaléRalé, por fim, 

permanece sim enquanto potência, como extravasamento dos desejos mais 

intrínsecos, lugar de devir-intenso, permanecendo, sempre, como um vir-a-ser.  
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ANEXOS 

 

Textos de Marcelino Freire utilizados que não fazem parte de BaléRalé 

 

Solar dos príncipes 

 

 Quatro negros e uma negra pararam na frente deste prédio. 
 A primeira mensagem do porteiro foi “Meu Deus!” A segunda: “O que vocês 
querem?” ou “Qual o apartamento?” Ou “Por que ainda não consertaram o elevador 
de serviço?” 
 “Estamos fazendo um filme”, respondemos. 
 Caroline argumentou: “Um documentário”. Sei lá o que é isso, sei lá, não sei. A 
gente mostra o documento de identidade de cada um e pronto. 
 “Estamos filmando”. 
 Filmando? Ladrão é assim quando quer sequestrar. Acompanha o dia-a-dia, 
costumes, a que horas a vítima sai para trabalhar. O prédio tem gerente de banco, 
médico, advogado. Menos o síndico. O síndico nunca está. 

- De onde vocês são? 
 - Do Morro do Pavão. 
 - Viemos gravar um longa-metragem. 
 - Metra o quê? 
 Metralhadora, cano longo, granada, os negros armados até as gengivas. Não 
disse? Vou correr. Nordestino é homem. Porteiro é homem ou não é homem? Caroline 
dialogou: “A ideia é entrar num apartamento do prédio, de supetão, e filmar, fazer uma 
entrevista com o morador.” 
 O porteiro: “Entrar num apartamento?” 
 O porteiro: “Não.” 
 O pensamento: “Tô fudido”. 
 A ideia foi minha, confesso. O pessoal vive subindo o morro para fazer filme. A 
gente abre as nossas portas, mostra as nossas panelas, merda. 
 Foi assim: comprei uma câmera de terceira mão, marcamos, ensaiamos uns 
dias. Imagens exclusivas, colhidas na vida da classe média. 
 Caroline: “Querido, por favor, meu amor.” Caroline mostrou o microfone de 
longe. Acenou com o batom, não sei. 
 Vou bem levar paulada de microfone? O microfone veio emprestado de um pai-
de-santo que patrocinou. 
 O porteiro apertou o apartamento 101, 102, 108. Foi mexendo em tudo que é 
andar. Estou sendo assaltado, pressionado, liguem para o 190, sei lá. 
 A graça era ninguém ser avisado. Perde-se a espontaneidade do depoimento. 
O condômino falar como é viver com carros na garagem, saldo, piscina, computador 
interligado. Dinheiro e sucesso. Festival de Brasília. Festival de Gramado. A gente 
fazendo exibição no telão da escola, no salão de festas do prédio. 
 Não. 
 A gente não só ouve samba. Não só ouve bala. Esse porteiro nem parece preto, 
deixando a gente preso do lado de fora. O morro tá lá, aberto 24 horas. A gente dá as 
boas-vindas de peito aberto. Os malandrões entram, tocam no nosso passado. A 
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gente se abre que nem passarinho manso. A gente desabafa que nem papagaio. A 
gente canta, rebola. A gente oferece a nossa coca-cola. 
 Não quer deixar a gente estrear a porra do porteiro. É foda. Domingo, hoje é 
domingo. A gente só quer saber como a família almoça. Se fazem a mesma festa da 
nossa. Prato, feijoada, guardanapo. Caralho, não precisa de síndico. Escute só. A 
gente vai tirar a câmera do saco. A gente mostra que é da paz, que a gente só quer 
melhorar, assim, o nosso cartaz. Fazer cinema. Cinema. Veja Fernanda Montenegro 
quase ganha o Oscar. 
 - Fernanda Montenegro não, aqui ela não mora. 
 E avisou: “Vou chamar a polícia.” 

A gente: “Chamar a polícia?” 
          Não tem quem goste de polícia. A gente não quer esse tipo de notícia. O 
esquema foi todo montado num puta sacrifício. Nicholson deixou de ir vender churros. 
Caroline desistiu da boate. Eu deixei esposa, cadela e filho. Um longa não, é só um 
curta. Alegria de pobre é dura. Filma. O quê? Dei a ordem: filma. 

Começamos a filmar tudo. Alguns moradores posando a cara na sacada. O 
trânsito que transita. A sirene da polícia. Hã? A sirene da polícia. Todo filme tem sirene 
de polícia. E tiro. Muito tiro. 

Em câmera violenta. Porra Johnattan pulou o portão de ferro fundido. O porteiro 
trancou-se no vidro. Assustador. Apareceu gente todo tipo. E a ideia não era essa. 
Tivemos que improvisar. 

Sem problema, tudo bem. 
Na edição a gente manda cortar. 
 
 
 

Os atores 
 
 
 A última cena é assim: ele tira o revolver da gaveta, dispara à queima-roupa. E 
eu caio. Como um rei cairia. Ou a Petra. Ou a Phedra. Depois, Leocádio sopra um 
monólogo sem fim. E chora e ri. As cortinas fecham o espetáculo. E voltamos 
abraçados para o espetáculo.  
 Mas, dessa vez, eu não voltarei.  
 Explico: hoje, preparo a arma. A munição. Colocarei duas balas de verdade, 
para não dar erro. Nem branco. Para não haver chance de eu me levantar. 
 Leocádio, o ator, não vai acreditar. Tudo farei por amor a ele. E ódio. Sei que é 
dramático. Mas eis no que me transformei: um velho cansado desse faz de conta. Meu 
coração não aguenta mais maquiagens. E luzes azuis. E ribaltas.  
 Chega uma hora em que a gente quer ir embora.  
 Pois bem: a ocasião é essa, perfeita. Morrerei para o público ver.  

Minha melhor interpretação. No chão, na poça. 
 Na merda. 
 Porque me apaixonei por Leocádio. Ele, o mais jovem da companhia. E o que 
faz mais sucesso. Digo: com as garotas e os garotos. Está cotado para uma novela. 
E para alguns comerciais. 
 Lembro: quando chegou a este camarim, queria me conhecer de perto. Suguei 
do seu perfume. E os músculos abertos. E o seu jeito de perguntar. De querer saber 
como é o Olimpo. Você é meu monstro sagrado.  
 Eu? 
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Sim, você, Fernando Cabral, meu ator preferido. Meu ídolo, essas coisas. O nome 
dele era Leon Rosas. Mas eu gosto mais de Leocádio Rosas. Porque fica com mais 
jeito de leão. Velho. E já fiquei imaginando as falas dos amigos de teatro. Oh! Viu? 
Não viu? Bofe bonito o amiguinho do Fernando. Sarado. Puta que pariu! Uma história 
de amor. 
 E tragédia. 
 Ela, começada àquela mesma noite em que cheguei em casa. E não tirei o 
sonho do pensamento. Indo e voltando. Decorando as luzes do meu quarto. No 
travesseiro, o seu cheiro. A sua energia. Faz tempo – desde que morreu meu 
companheiro – não acendia em mim esse desejo. 
 Febril e vírus. 
 Medo e arrepio. 
 No outro dia, ele me ligou, e fomos juntos a uma estreia. Seria nossa primeira 
vez em público. Senhoras e senhores: Fernando & Leocádio. Um texto cheio de 
ciúmes e loucura. Brigas em mesas de bar. Arranhões de copo. Tentativas de suicídio. 
 Ele fazia de mim o que não queria e queria. Porque sabia que o meu corpo era 
fraco. Sessentão. E era tentadora a tentação. Quando a minha língua cruzava as suas 
coxas. Encontrava um pau diferentemente. Gigante. Adentrando a minha vida. 
Primitiva. Gruta grega.  
 Eu, dono de uma falência dionisíaca. 
 Frequentamos festas, premiações e coquetéis. Marque uns testes com ele. 
Prometi-lhe uma figuração. Para começar. É só entrar com seu corpo e sua bandeja. 
E falar: boa noite, Nossa Senhora. Flores para Genet. Meu anjo bonito. E meteórico. 
Tinha futuro, sim.  
 Na confusão de pensão, veio morar comigo. E pesquisava em meus livros. E 
ouvíamos recitais. E trabalhou a impostação. Foi ganhando espaço. Não faltava a 
nenhum ensaio. Sempre grudado em meu umbigo, para cima e para baixo. Deixou 
que eu fizesse com ele os melhores papéis. Até que foram surgindo outras peças. 
Para o jogo. De montagens perigosas somos feitos, ou não? O revólver, desarmado, 
ali em minhas mãos, parecia um osso quebrado. Meti as duas balas lá para dentro. 
Com cuidado, fechei a culatra. Envernizei o objeto de cena. Fui até o cenário, ainda 
escuro. Coloquei-o na gaveta.  
 E o revólver? Leocádio veio me perguntar. Está tudo no seu lugar. Eu disse, 
seco. Na noite em que o contrarregra esqueceu, tivemos que resolver no dedo. 
 Pá, pá. 
 Mas hoje ele está seguro. O revólver. Para a última cena, enfim. Colocaremos 
um ponto nessa palhaçada. Da minha cara no espelho escorre uma lágrima derretida 
e humilhada. Virei um verme. Um rato. Não me reconheço pela madrugada, 
esperando o Leocádio chegar. Faminto. Enrolando cigarro. Dizendo que foi por aí. 
Orgulhoso porque foi convidado para trabalhar com o diretor Mario Alberto Vásquez. 
Ou: contracenarei com Paulo de Tharso. Assim que terminar nossa temporada. De 
sucesso. 
 O nosso texto é muito bom. Dois personagens que se amam. Um velho e um 
michê. Está na hora de a gente fazer esse casal. Meio Petra. Meio Phedra. Ou: Garbo. 
Saudades dos nossos exercícios. E laboratórios. Discutíamos deixas e ganchos e 
figurinos.  
 Com essa jaqueta, você fica mais real, Leocádio. Na hora da sua morte, por 
que você não usa essas pantufas, Fernando? E esse roupão de banho? 
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 Era a minha direção. E as marcações do tipo: você esqueceu a fala. Ou: o 
sentimento. Solte o ombro. Era, pois, a minha maneira de dominá-lo. De tê-lo ainda 
sob controle.  
 Quanta ilusão! 
 Desde quando o vi, dentro do meu olho àquele dia. Para sempre. Escuro. Quem 
é ator sabe o tempo que dura a escuridão. Segundos antes de o espetáculo acontecer. 
Essa sombra que é. Escondida. Aflita. Nas coxias, por trás das cortinas se abrindo. 
Um mundo no início do mundo. Reagindo, reagindo. Abrindo, abrindo. O fim para outro 
fim. 
 O espetáculo começou. Sem clima. 
 Sem ritmo, exagerei nos passos. Nos movimentos pesados. Nas frases que 
decorei. Não dialoguei.  
 Projetei todas as dores do mundo em volta. Do amor. Ah! Meu querido, adeus. 
Haveremos de nos reencontrar, um dia, perto de alguma estrela. Pirandelliana. 
Beckettiana. Shakespeariana. Ionesca.  
 E se o tiro falhar? 
 Em teatro do absurdo, tudo pode acontecer. Porra! Congelei. Por um instante 
pensei. Enquanto a hora se aproximava. A última: em que Leocádio abrirá a gaveta, 
apontará a arma e tudo virará pólvora, gemido e susto.  
 Não tive dúvida e me adiantei. Derramei-me à sua frente e ele não entendeu. 
Por quê? Perguntou: ficou doido? Reclamou no meu ouvido. O que é isso? Eu mesmo 
abri a gaveta. Leocádio Rosas, hein, agora o que faria?  
 Bem que ele vinha dizendo: você está ficando caduco. Doido. Este seu corpo 
amolecido, esta sua língua sem vida. Não preciso mais de você. Ator de bosta. Esta 
cena é minha. Desgraçado! Não estava no texto, previsto, aquele meu grito de bicho. 
O meu choro de monstro sagrado. Nem a beleza daquele improviso. 
 Para susto geral da plateia, fui eu que apontei o revólver para o seu peito.  
 Fui eu que apertei o gatilho. 
 
 
Ricas secas 
 
 
 Não somos pobres. 
 Não somos ricos. 
 Não temos planícies avermelhadas nem juazeiros. 
 Não somos infelizes. 
 São Paulo é a cidade da felicidade. 
 Ah, esse sufoco logo passa. Nós temos dinheiro. Nós temos o poder. A gente 
é capaz de mandar engarrafar. E trazer. Tudo que é correnteza. Mudar um rio de lugar. 
Pode crer. 
 A gente paga tecnologia japonesa. 
 Italiana, escocesa. 
 A gente estuda. A gente não é analfabeto. Nem atrasado. A gente não é 
ignorante. A gente não vai dar o braço, o pano, a toalha a torcer. O governo, daqui, 
faz chover. Por isso essa calma. Por isso a gente não alardeou. 
 Pra quê? Pobre é que gosta de grito. A gente é educado. A gente não se 
escancara feito um esfomeado. 
 Nossa seca não é seca. É crise hídrica. É outra coisa. Viu algum jumento, por 
aqui, agonizar? Viu cachorra reclamar? 
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 Nos Jardins, os cachorros continuam a passear. E a cagar. Como se nada, ao 
redor, estivesse acontecendo. E nada, de fato, está acontecendo. É preciso se 
concentrar. Manter a postura. 
 Nós temos classe. Nossos jardins continuam sendo jardins. Alamedas, 
alamedas. E vou dizer mais uma coisa. Numa boa. Sabe quem trouxe essa desgraça 
para cá? 
 Os nordestinos. 
 Tinham tanta fome de água que viram muita água por aqui. Aí foi aquele 
desperdício. Aquele banho, aquela festa, sem fim. 
 E deve ter batido neles saudade da dificuldade. 
 De levantar balde, andar léguas atrás de horizonte verde. 
 Nordestino gosta da dor. Sem a dor, não há salvação. A moeda de troca do 
nordestino é a dor. Sem dor não existe devoção. 
 Daí, esse atraso. Esse descaso.  
 Para quem consertar? Nós todos. Viu como rapidinho a gente ressuscitou um 
volume morto? Isso é ou não é pensamento positivo? Espírito tecnológico? 
 Olhe, vou lhe dizer: garanto que antes de o mundo morrer, a gente, paulista, já 
foi para Marte viver. 
 Mas, até lá, a gente vai ter de arranjar um jeito. De fazer um país só para a 
gente. Se a gente, todo mundo sabe, é quem sustenta o Brasil inteiro. 
 A Amazônia, por exemplo, é nossa. 
 Veja como a gente é bonzinho.  
 Não era a hora, agora, de fazer assim: puxar cano, torneira, nuvens artificiais, 
helicópteros poderosos, trens de carga, tudo devolvendo água para nós? 
 A conta de água, lá de Manaus, Belém, quem é que paga? De qual bolso sai? 
 Hein?  
 Para que você trabalha tanto, meu bem? 
 
 
II 
 
 
 Hoje de manhã meu marido veio me dizer. Nós vamos ter de viajar, urgente. 
Sair, se retirar. Vender tudo o que der para vender. Enquanto é tempo. Pegar os dois 
meninos. E também Fifi. E a Magali. E sair, ó, correndo. 
 O quê? 
 Eu não sou uma ladra. Não sou covarde. Não deixarei a minha cidade. A minha 
família mais do que centenária. Toda ela aqui enterrada. Nunca. Vá você sozinho, eu 
disse para ele. Não sou favelada. Não sou culpada. 
 Sabe quem criou o Clube de Regatas? O meu avô. Sabe o que ele mais criou? 
Pontes, meu amor. Isso tudo aqui era limpo. Era um progresso limpo. Meu avô tinha 
pensamento ecológico. Sabe o zoológico? Ele. O Butantã? Ele.  
 Ora, Olavo, faça o favor. Nós não somos pobres. 
 Vou repetir, até morrer. Não vou me humilhar saindo por aí, sem destino. Com 
os dois meninos. Não vou. Fifi na coleira. Magali numa gaiola. Debaixo do braço. Olha 
bem para a minha cara. Vê se eu tenho lá jeito de abandonada. 
 Nós temos bilhões de metros cúbicos de água. Escondidos. A gente acha. A 
gente despolui as regiões hidrográficas. Faz milagre nos esgotos. Aguarda. Por favor, 
eu estou te dizendo. Eu vivo te dizendo. Você não faz ioga, por isso esse desespero. 
Você acha mesmo, meu querido, que São Paulo vai virar um sertão sem futuro? 
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 Os Estados Unidos vão deixar? 
 A Inglaterra? O Papa Chico? 
 São Paulo não nasceu para viver na merda. Até ela, a merda, acredite, a gente 
vai saber aproveitar. Usa a inteligência mais uma vez só, meu amor. Vamos aguardar. 
 Agua... 
 Aguardar... 
 
 
III 
 
 
 São Paulo só pau. Eucaliptos magros. Mais magros. Os infelizes – só eu posso 
chamá-los assim – estavam cansados e famintos. O carro ordinariamente buzinava 
pouco. 
 Enfraquecido, porém borrado de poeira, nem parecia um Land Rover. 
Trocaríamos o carro por algum líquido precioso. Fazia horas que procuravam uma 
sombra. Ali, ali. A mulher gritou. Pela primeira ousou soltar um grito. Descabelada, 
sem gasolina. Está acabando também o combustível. Engana-se. O combustível já 
acabou. Não sei para que você inventou essa viagem. Não viu, mulher, que tudo em 
nossa terrinha acabou?  
 Nós somos ricos. Nós fomos. 
 E foram. Porque, pela miragem, parecia uma barragem à frente, à mostra um 
açude, uma bica de alguma coisa. O filho mais novo berrou. Esse não tinha noção do 
que era berro nobre. O berro miserável. A mulher ainda teve de enganchá-lo nos 
quartos – e odiou aquela imagem matuta e humilhante. Essa coisa de cuidar da própria 
cria. De não ter mais babá para arrastar as crianças. Quem diria? O menino mais 
velho vinha logo atrás. E trazia com ele: Fifi e Magali. 
 Pobre é que põe nome grande nos seus bichos de estimação. Baleia, Tubarão. 
Não sabem que a alma dos bichos é coisa de anjo, anjinho. Pequenininho. Coisa de 
recém-nascidos. Fifi, a cadelinha. Magali, a calopsita. Sem aguentar o calor, essa daí, 
tadinha, estava de língua à míngua. Naquele sol de rachar. Fifi já de olho na hora de 
a amiguinha não mais aguentar. Paparia seus ossos, todos, se a dona por acaso não 
se incomodar. 
 Não acredito. 
 A mulher suspendeu o vestido. Para conseguir sentar. E se sentou. A imagem 
também não ajudou. Ali, em cima da pedra, parecia uma herdeira das cavernas. Um 
bicho pré-histórico. Isso sem contar os urubus, que, no alto, bem perto, esperavam 
pela carcaça. De quem? A minha é que não é. Observou o marido. Não era mais 
engenheiro. Era um esqueleto desnutrido. Falido. Cadê os prédios que levantou? Se 
alguém tiver que morrer que seja ele, primeiro. Ele que não acreditou no potencial de 
São Paulo. Um traidor. Resolveu, ali mesmo, deixar claro: você é um traidor. 
 Um traidor, traidor! 
 Fifi se assustou e começou a latir contra o marido. Ela também, com seu laço 
de fita na orelha, caída, não estava gostando nadinha da mudança de hábito. Agora 
ter de trabalhar. Dar duro. Osso a osso, ter de se acostumar com a nova vida. Não 
era vida de cachorra essa vida. Ah, não era. A cadelinha também gostaria que o 
homem morresse. E que a gente voltasse ao nosso conforto. Vamos, de volta ao 
nosso conforto. Apontava o focinho para o carro, brecado, ruim das pernas. Por que 
não vamos passear? Vamos, vamos. A cadela pulava e nada. Ora essa. 
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 Magali, a calopsita, nem aí. Não se importaria se se fosse. Só não queria dar 
de comer àquela madame de quatro patas. Exibida, cheia de frescura. Se alguém, 
depois de morta, eu devesse alimentar, que fosse você. Desejou. Sinalizando as 
penas, desbotadas, para o menino mais velho. Agora ainda mais velho. Enrugado e 
sem palavras. 
 Ficaram ali. 
 Lembra-se, Olavo? Quando a gente ia à piscina, no domingo? Sócios vitalícios. 
E os meninos, pequenos, escorrendo no ouro da água. E se banhando, enormes. E 
gordos. Esse aqui nasceu com quase três quilos. Não é justo, repito, essa nossa sina. 
Não é justo, repito, que a minha família pague pelo que os outros fizeram. A gente não 
fez nada. 
 São Paulo não fez nada. 
 São Paulo fez tudo. 
 A mulher alucinava. Na quentura. 
 São Paulo fez tudo para que o nosso país fosse um manancial. Um chafariz 
feliz. Um lençol freático, caudaloso, vivo. Muito vivo, para a gente enriquecer. E 
sonhar. Vamos voltar para casa, meu amor. 
 Vamos voltar? 
 
 
IV 
 
 

Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de sinhá Vitória. 
Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam 
pelos arredores. A catinga ficaria verde.  

Baleia agitava o rabo, olhando as brasas. E, como não podia ocupar-se 
daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois iria 
dormir. 


