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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma leitura crítica da obra poética de 
Luciene Carvalho, a partir do contexto da hipermodernidade e sob a perspectiva 
crítica dos Estudos de Performance. Com a finalidade de situar tanto os Estudos de 
Performance, quanto  de caracterizar o tipo de sujeito multifacetado que ganha 
forma nos versos da autora estudada, realizamos inicialmente uma reflexão a partir 
de estudiosos como Gilles Lipovetsky (2004, 2005, 2015) e Zygmunt Bauman 
(1998, 2004, 2007a, 2007b, 2008) sobre a contemporaneidade, optando, então, por 
defini-la como hipermodernidade, uma nova era histórica que tem início em 
meados da década de 1990 e é entendida como sendo  uma sucessão da pós-
modernidade. Fruto dessas transformações de paradigmas, múltiplos contextos 
precisaram ser erigidos, o que também exigiu dos sujeitos novas reconfigurações 
em seu modo de conectar-se a esses espaços complexos e não poucas vezes 
contraditórios. É nesse ambiente multifacetado que a poeta-performer opta por uma 
atuação para além do modo usual de relação com a escritura e que redundará em 
suas performances, uma vez que estas – conforme pesquisadores como Azevedo 
(2004 e 2007) e Beigui (2011, 2012 e 2013) – partem da escrita como uma 
experiência (corpórea) sobre a qual inscreve suas textualidades. Ao multifacetar-
se, por sua vez, a poeta-performer atrela-se às mais variadas e contraditórias 
personas, como aquelas que remetem ao erotismo, à religiosidade, à bruxaria, à 
Lilith ou à loucura, ressignificando cada um desses elementos conforme seu 
interesse. Focalizando de perto essas figuras, procuramos demonstrar que o 
erotismo de que a poeta-performer lança mão não se trata de uma prática sem vida 
ou vazia, mas conforme teorizou Bataille (2014), o erotismo trata-se de um 
substituto da religião na busca de alcançar a continuidade num tempo em que as 
verdades metafísicas estão enfraquecidas. Nesse sentido, a religiosidade 
formulada no decorrer dos textos de Luciene Carvalho tem, por um lado, aspectos 
de uma fé morta, ou seja, não transcendente, e, por outro lado, a poeta-performer 
associa-se a ícones pré-cristãos ou marginalizados dentro do cristianismo para 
elaborar um modo peculiar de relacionamento místico. Considerando essas 
características, a loucura da qual a autora também faz uso complexifica seu 
repertório performático num ambiente de confusa configuração. Assim, a loucura e 
seus desdobramentos funcionam, estrategicamente, como pontos de conexão e 
justificam as metamorfoses de um sujeito que almeja, de imbricadas formas, 
significar para o mundo a sua existência. 

 
 

Palavras-chave: Hipermodernidade; Performance; Poeta-performer; Erotismo; 
Loucura. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

This work aims to a critical reading of the poetic work of Luciene Carvalho, from the 
context of hypermodernity and under the critical perspective of Performance 
Studies. In order to situate both Performance Studies and characterize the type of 
multifaceted subject that takes form in the verses of the author who is studied, we 
initially carried out a reflection from scholars as Gilles Lipovetsky (2004, 2005, 
2015) and Zygmunt Bauman (1998, 2004, 2007a, 2007b, 2008) on 
contemporaneity, choosing to define it as hypermodernity, a new historical era that 
began in the mid-1990s and that is understood as a succession of post-modernity. 
As a result of these transformations of paradigms, multiple contexts had to be 
erected, which also required the subjects to reconfigure their way of connecting to 
these complex and not infrequently contradictory spaces. It is in this multifaceted 
environment that the poet-performer opts for a performance beyond the traditional 
mode of relation with the writing and that will result in its performances, since these, 
according to researchers as Azevedo (2004 and 2007) and Beigui (2011, 2012 and 
2013), start from writing as an (bodily) experience on which it inscribes its 
textualities. The poet-performer, when multifaceted, is linked to the most varied and 
contradictory personas, such as those that refer to eroticism, religiosity, witchcraft or 
madness, re-signifying each of these senses according to its interest. Focusing 
closely on these figures, we try to demonstrate that the eroticism of the poet-
performer is not a lifeless or empty practice, but as Bataille (2014) theorized, it is 
the eroticism of a substitute for religion in the search of attaining continuity at a time 
when metaphysical truths are weakened. In this sense, the religiosity formulated in 
the course of Luciene Carvalho's texts has, on the one hand, aspects of a dead 
faith, in other words, it does not transcend, on the other hand, the poet-performer is 
associated with pre-Christian or marginalized icons within Christianity to elaborate a 
peculiar mode of mystical relationship. Considering these characteristics, the 
madness that the author uses makes complex her repertoire of performance in an 
environment of confusing configuration. Thus, madness and its developments work, 
strategically, as points of connection and justify the metamorphoses of a subject 
that seeks, in imbricated ways, to signify its existence to the world. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo una lectura crítica de la obra poética de Luciene 
Carvalho, en el contexto da hipermodernidad y bajo la perspectiva crítica de 
Estudios de Performance. Con el fin de localizar tanto los estudios sobre la 
perfomance como para caracterizar el tipo de sujeto multifacético que toma forma 
en los versos de la autora, se realizó inicialmente una reflexión a partir de los 
estudiosos como Gilles Lipovetsky (2004, 2005, 2015) y Zygmunt Bauman (1998, 
2004, 2007a, 2007b, 2008) en la contemporaneidad, eligiendo establecerlo como 
hipermodernidad, una nueva era que se inició a mediados de la década de 1990 y 
se entiende que es una sucesión de la posmodernidad. El resultado de los cambios 
de estos paradigmas, múltiples contextos tuvo que ser erigido, que también 
requiere de los sujetos nuevas reconfiguraciones en su camino a conectarse a 
estos espacios complejos y bastante a menudo contradictorias. Es en este entorno 
multifacético que el poeta-performer opta por un papel más allá de la tradicional 
forma de relacionarse con la escritura y que se traducirá en sus performaces, ya 
que éstos, como los dicen los investigadores Azevedo (2004 y 2007) y Beigui 
(2011, 2012 y 2013), surgen de sus escritos como una experiencia (cuerpo) en el 
que inscribir sus textualidades. El poeta-performer, utilizando las múltiples facetas, 
ha combinado los más variados y contradictorios personas, tales como las que se 
refieren al erotismo, a la religión, la brujería o la locura, dando un nuevo significado 
a cada uno de estos sentidos como lo hay interesado. Centrándose en cerca de 
estas personas, tratamos de demostrar que el erotismo que el poeta-performer 
utiliza no es una práctica sin vida y vacío, sino como Bataille (2014) teoriza es el 
erotismo de un sustituto de la religión en busca para lograr la continuidad en el 
tiempo que las verdades metafísicas se debilitan. En consecuencia, la religión 
formulado en los textos de Luciene Carvalho, por un lado, traer aspectos de una fe 
muerta, es decir, no trascendental, por el contrario, el poeta-performer se asocia 
con los iconos pre-cristianos o marginado en del cristianismo para desarrollar una 
forma especial de relación mística. Teniendo en cuenta estas características, la 
locura que también hace uso el autor hace complejo su repertorio performativo en 
un entorno de configuración confusa. Por lo tanto, la locura y su desarrollo trabajan 
estratégicamente como puntos de conexión y justifican las metamorfosis de un 
sujeto que, de formas superpuestas, tiene por objeto significar su existencia al 
mundo. 
 
 
Palabras clave: Hipermodernidad; Performance; Poeta-performer; Erotismo; 
Locura. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escrita de Luciene Carvalho, intimista, simples na escolha vocabular, 

pluritemática, em consonância com o espaço em que é produzida, e ainda, 

multiforme em seus canais de comunicação, oferece-se ao leitor/público como uma 

boa alternativa aos lugares-comuns da lida cotidiana. 

 Não bastasse a publicação de livros impressos, a autora, no seu afã de 

divulgar literaturas, provoca o acesso a elas por meio de adesivos, calendários, 

pelas redes sociais, através da música hip hop e pelos saraus que promove e dos 

quais participa em um ritmo bastante incomum no cenário da literatura mato-

grossense. 

Divulgando de maneira sistemática textos da literatura canônica em paralelo 

com aqueles de sua autoria, a escritora tem conseguido penetrar, aos poucos, o 

dique quase inquebrantável que separa os leitores residentes em nosso Estado e a 

literatura produzida nele. 

Como ocorre em qualquer região periférica, a produção cultural do Estado de 

Mato Grosso circula em guetos restritos. No caso da literatura, especificamente, é 

provável que esse cerco se feche ainda mais, visto que os índices de leitura como 

entretenimento no Brasil são significativamente baixos. Diminuindo o enfoque dentro 

da arte literária, temos a poesia que, a priori, tem se reduzido, na sua forma inteira, a 

circular apenas pelos espaços universitários ou entre as células sociais que de 

alguma forma estão vinculadas à universidade. 

É bem verdade que a poesia, conforme Luciene Carvalho afirma na entrevista 

das páginas seguintes, tem se reconfigurado para conquistar espaço nas diversas 

plataformas disponíveis atualmente, sobretudo naquelas relacionadas às redes 

sociais. Mesmo assim, o papel daqueles que propagam a poesia em estado bruto é 

relevante na medida em que possibilita ao leitor ter acesso à criação sem os 

remendos ou recortes realizados por outros sujeitos. 

Luciene Carvalho é uma das poucas escritoras que temos em Mato Grosso. 

Mas não estamos dizendo que a poeta mereça ser estudada ou lida unicamente 

porque seja mato-grossense. É difícil considerar apenas esse argumento como fonte 

legitimadora de uma literatura. Há, sim, poucos escritores circulando com grande 

nome no Brasil e a significativa maioria deles ocupa um lugar semelhante ao que 

ocupou por muito tempo a poeta-performer que estudamos: um lugar periférico ou 
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análogo a ele em relação ao mercado editorial. O argumento mais importante para 

se estudar a literatura de Mato Grosso é que a literatura de um país não se faz nas 

mãos apenas de escritores renomados. Eles talvez sejam os que se perpetuarão; os 

que serão reeditados indefinidamente e repetidos nas salas de aula. Mas, há, 

certamente, neste país muito mais escritores amados que foram esquecidos do que 

o nosso cânone faz parecer.  

A escrita local costuma manter-se atrelada ao ser que a criou. O autor 

deposita sua criação diretamente nas mãos dos consumidores pelos inúmeros 

espaços da cidade, formando novos leitores na intenção de vender seus livros. Ele 

anota seu nome junto ao nosso na primeira página, tornando-nos, nesse ato, íntimos 

de sua escrita, coautores dela.  

A literatura local é uma literatura recheada de presenças. Presença do lugar 

onde foi escrita – no caso de Luciene Carvalho: de mangueiras; de visões 

periféricas; de sol escaldante e não de chaminés de fábrica ou da casa rica de 

Copacabana ou do barraco pobre da favela que aqui não temos, já que nossa 

singularidade imagética são redes, quintais e quitutes, enquanto a do Nordeste é 

seca, mar e mangue, entre tantas coisas – presença do sujeito que escreveu (que 

para o leigo que aprecia não se difere da voz que fala no texto), presença de uma 

linguagem, algumas vezes, intraduzível aos estrangeiros e, por fim, presença do 

momento histórico que a criou. 

O quanto Luciene Carvalho, Tereza Albues (também escritora mato-

grossense), Daniel Liberalino ou Natércia Campos (estes dois últimos são do Ceará 

e do Rio Grande do Norte, respectivamente) e tantos outros já não ajudaram a 

formar de leitores em suas pequenas tiragens? Essa escrita que beira à margem, 

apresentada não pelo livro didático nem por aqueles livros com ficha de leitura, mas 

por vias paralelas, significa também uma alternativa política de acesso aos bens 

culturais. Uma literatura que não é de massa e não é da elite: é uma terceira via.  

Essa literatura é daquela que precisa ser consumida quente, que talvez não 

esfrie e cristalize-se como a de Cecília Meireles ou de Rachel de Queiroz, mas 

certamente, ao seu tempo, terá servido para alimentar muita gente. 

Boa parte da escrita de caráter regional ou local é, no que se refere ao 

reconhecimento social ou ao mercado editorial, uma escrita de fora, sem direitos, 

sem a cidadania que os críticos literários instam oferecer bem mais a uns que a 
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outros1. Mas se essa escrita não goza do prestígio que recebem os grandes 

escritores, seus autores a encetam como uma missão quase mística, em que a 

literatura tem a função de salvar a miséria do mundo ou pelo menos de salvar da 

miséria espiritual o próprio hospedeiro que por acaso negue-se a lançá-la para fora. 

No caso de Luciene Carvalho, a escrita parece funcionar ainda como um 

mecanismo para além da expiação ou missão a que se submete. A literatura 

oferece-se como meio de construção de um saber sobre si e de extensão até uma 

sociedade que por diversos modos mostrou-se inacessível. Assim, “universo 

performático” refere-se ao texto de um sujeito que, a partir dele, procura construir 

“lugares” como estratégia de ser e de permanecer atrelado ao corpo social.  

A poeta escreve contra todos os discursos que a comprimem e a colocam 

para fora do lugar desejado. Luciene escreve para acontecer no mundo. Sua escrita 

é uma espécie de reação, por vezes, aparentemente contraditória, contra uma 

iminente nulidade. Por isso, lança-se no arcabouço da loucura: metamorfoseia-se na 

loucura, representa e falseia a loucura. Por isso, anuncia de forma tão consistente 

sua feminilidade ao mesmo tempo em que não deseja existir apenas dela, mas 

coexistir com ela. Por isso, oferece seu corpo, com suas regras e contravenções e o 

estende de forma aracnídea até o universo do leitor.  

Temos em seus textos um sujeito que busca conexão, que escreve/encena 

num gesto pouco contido rumo à performance e, nos espaços em que sua poesia 

adentra, deseja penetrar também. Oferece ao leitor tudo de si, ao mesmo tempo em 

que pouco do espírito: só uma persona num corpo poético. A autora escreve a favor 

de uma visibilidade empoderadora, contra a falibilidade e a favor de seu espaço 

como sujeito. 

Nascida em Corumbá, Mato Grosso do Sul, Luciene Josefa de Carvalho logo 

cedo mudou-se para Mato Grosso e apropriou-se da capital, Cuiabá, como um dos 

                                            
1 Mário Cezar Silva Leite (2015) ao discutir o conceito de literatura regional, argumenta que a 

definição de literatura quase sempre está atrelada a elementos externos ao texto literário em si. 
Apesar de a literatura, tal qual as demais artes, estar envolta em um conjunto de características 
próprias que a compõem, outros fatores, como a circulação e a recepção, ajudarão a definir em qual 
espaço esse objeto artístico será compartimentado. Nesse aspecto, por vezes, a literatura regional 
tem sido entendida como uma subliteratura, no sentido de não ser uma literatura tão boa quanto as 
demais ou pelo menos por não ter o alcance editorial dos textos clássicos ou de elite. Outras vezes, 
tem sido acusada de ser uma literatura que fala para dentro, para um grupo restrito. Se o termo 
“regional” serviu durante muito tempo para consolidar uma literatura que se erigia nos trópicos sob a 
égide dos românticos brasileiros, argumenta o autor, logo que se faz desnecessária como afirmação, 
ela se torna antagônica ao que é urbano e desenvolvido. 
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referenciais de seu universo literário. Embora tenha começado desde a primeira 

infância seu contato com o teatro e a literatura, estreia como escritora em 1994, 

quando, juntamente com outros dois autores vencedores do XI FLAMP (Festival 

Livre de Arte e Música popular), organizado pela Universidade Federal de Mato 

Grosso, publica uma coletânea de poesias. 

Nessa primeira inserção no mundo da escrita literária, já emerge de seus 

versos um ser desalinhado com o espaço no qual está inserido e em descompasso, 

às vezes, até consigo mesmo. Enquanto em “O crime do amor perfeito” (FLAMP 93 

– Devaneios poéticos, 1994, p. 50) coloca em xeque o valor do casamento ao 

comparar o lar com uma “vala comum”, em seguida, no poema “Nada’s” (Idem, p. 

53), coloca os próprios sentimentos em questionamento ao exprimir os medos e 

traumas que moram consigo e que vão moldando seus caminhos. Entre esses 

caminhos que são moldados está o caminho do erotismo exposto em “Lúbrica”, onde 

a sensualidade está atrelada à ideia de continuidade. A lubricidade sexual é aquela 

mesma que faz continuar, deslizar, que desloca a coisa do estado de inércia e a liga 

a outro ponto. Necessária para o sêmen, mas também para o ser em si que deseja 

estender-se para mais adiante. 

Outros temas que se tornarão recorrentes também aparecem: a noturnidade, 

a loucura, o desconforto com o mundo, o confronto de gênero, o mal-estar 

existencial e a tentativa de aceitação. O metapoema, como uma tentativa de 

explicar-se, aparece de maneira bastante significativa, tal qual ocupará boa parte de 

seus futuros livros. 

Somente sete anos depois dessa primeira incursão literária, seu segundo livro 

é lançado. Teia apresenta um sujeito que se oferece sob a insígnia do 

multifacetamento. Seja na ideia do poema como produto do aracnídeo, sugerido logo 

no título, seja pela evocação de Lilith inscrita em diversos textos, o sujeito constrói-

se sob o signo do medo, da ameaça e da confrontação que, conforme seu campo de 

visão, constitui o habitat no qual está inserido. 

 Em Caderno de Caligrafia2 (2003), acentua-se o discurso de gênero e 

formação da identidade. O corpo torna-se um vigoroso espaço de tensão, de 

                                            
2 Devido à recorrência aos textos de Luciene Carvalho, preferimos, para fim de simplificação, utilizar 
as seguintes siglas ao fazer referência as suas obras: Devaneios Poéticos: (DP); Teia: (Teia); 
Caderno de Caligrafia: (CC); Aquelarre ou Livro de Madalena: (A ou LM); Sumo da Lascívia: (SL); 
Insânia: (Insânia) e Ladra de Flores (LF). 
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projeção e ao mesmo tempo de refúgio do sujeito. Em resumo, seu corpo todo 

oferece-se como um caderno de caligrafia, no qual o sujeito vai se inscrevendo no 

mundo a partir de linhas disformes, entre muitos erros e outros tantos tropeços, mas 

também com os acertos suficientes para a construção de um self que tem o 

empoderamento como a meta que mais valoriza. Se o caderno é seu corpo, não 

obstante, o corpo do qual fala também torna-se caderno e pelas letras de seu 

corpo/escrita, a poeta oferece-se num intercâmbio de comunicação de mão dupla 

com o leitor. O bairro onde cresceu, o Porto, é título e assunto de seu livro de 2006. 

Nos seus livros publicados no ano de 2007, prefere separar as temáticas por 

obra. Dessa forma, Sumo da Lascívia tem como potência o erotismo e seus 

desdobramentos. A capa, que traz uma obra da artista plástica Lúcia Picanço, 

insinua a figura de um sêmen, ao mesmo tempo em que faz menção a uma viola de 

coxo (artefato artístico musical tipicamente mato-grossense); uma referência ao sexo 

como elemento de procriação, mas também lúdico e lúbrico, ou seja, passível de 

possibilitar o deslocamento ou, conforme Bataille (2014), a continuidade de que os 

seres descontínuos necessitam. 

No segundo livro publicado nesse ano, Conta-Gotas, a autora insere-se no 

universo narrativo por intermédio de pequenos contos. Na obra, retorna à ideia de 

gênero e formação da identidade, bem como à crítica velada ao espaço social 

relegado à boa parte das mulheres neste início de nova era. Na terceira obra, 

Aquelarre ou Livro de Madalena, novamente devotada à poesia, a religiosidade 

passa a ser a potência que a anima. Flerta com os ícones religiosos por um lado, 

mas por outro evoca seus contrapontos. Acrescenta aos personagens bíblicos 

aqueles personagens de livros apócrifos. Prefere, ao Cristo, Madalena. Evoca muito 

mais as bruxas do que Nossa Senhora. Deseja muito mais que Deus destrone-se e 

venha morar consigo do que se oferece para a transcendência cristã.  

A loucura é a potência que anima o sujeito em Insânia, publicado em 2009. 

Resultado de suas experiências de internações em hospitais psiquiátricos entre 

meados dos anos de 1990 até o primeiro ano do novo século, o oitavo livro da 

escritora aborda tanto o desarranjo identitário provocado pelo diagnóstico que 

recebera quanto o sentimento de incompatibilidade que atravessa os denominados 

“loucos”. 

Ladra de Flores, por sua vez, apresenta um sujeito calejado pela vida. As 

expectativas de um futuro messiânico são traduzidas num presente em que cada 
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desejo precisa ser conquistado a partir de velhas batalhas. As flores estão para 

serem arrancadas. Tomadas do outro. Lançadas fora se necessário. Se, de alguma 

maneira, subjazia em Caderno de Caligrafia ou Teia uma expectativa de 

alicerçamento, de elaboração, no livro de 2012 não é possível passarmos à distância 

da ideia de um apocalipse do tipo pessoal nem de um sujeito que se revela, algumas 

vezes, tão usurário do mundo quanto aquele sujeito que denuncia em outros 

momentos. 

Sobre o tipo de abordagem da obra de Luciene Carvalho, este é resultado de 

estudos iniciais de literatura e gênero desenvolvidos no Mestrado em Estudos de 

Linguagem, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Naquela época, ao 

abordar a questão de gênero e construção da identidade na literatura, inúmeras 

inquietações foram surgindo, e só o debate restrito à identidade não foi suficiente 

para abarcar todas as formas de representação e reconhecimento do sujeito na obra 

literária. Pelo contrário, muitas vezes, tivemos a sensação de estar apenas 

superficialmente orientado pelas balizas de formação do sujeito.  

Aquele “eu feminino” que ali se instaurara, não era nada além de uma capa. 

Uma superfície falsa, um simulacro de um “eu” (ou “eus”) que jamais ficava evidente 

e nunca se mostraria. Por conta disso, o trabalho foi concluído acreditando-se que já 

não seria possível falar em identidade senão usando o plural: “identificações”. Por 

outro lado, questionamos também o termo “fragmento”, bastante utilizado por Hall 

(2002), Bauman (2005), Jameson (2007) e tantos outros, para definir essas novas 

identificações que tem se apresentado no teatro desta época histórica na qual 

vivemos. Dessa forma, pensando na relevância de conceituar, ainda que de forma 

mais ou menos precária, o período em que a escritora vive, procuramos debater, no 

primeiro capítulo do trabalho, alguns conceitos sobre o que comumente denomina-

se de pós-modernidade. 

Ante a esse conceito, preferimos aquele cunhado por Gilles Lipovetsky 

(2004), em que o prefixo “hiper” substitui o “pós” para marcar uma sociedade em que 

o exagero é a marca mais acentuada. O conceito de pós-modernidade, enquanto 

uma transformação ocorrida mais ou menos entre as décadas de 1960/1970 e que 

teria se dado de forma mais significativa a partir do estabelecimento de novas 

relações de consumo numa época de globalizações, parece não abarcar os países 

pobres, via de regra, territorial e economicamente distantes dessas novas 

possibilidades de consumo ou pelo menos não atravessadas por elas a ponto de 
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essa mudança de paradigmas resultar em uma alteração dramática nas relações 

sociais de sua gente. 

Embora seus efeitos tenham sido sentidos por aqui, ocorreram apenas como 

anunciação de uma nova era, retocando nossas artes e disseminando vozes 

dissidentes em nossa sociedade que, a despeito disso, resistia com sua postura 

social fortemente conservadora e sua população e economia devotadas ao meio 

rural. 

Lipovetsky (2004) tem o cuidado de apontar a hipermodernidade como 

sucessora da pós-modernidade e esta, por sua vez, como um estágio de transição. 

Em última análise, a hipermodernidade seria uma espécie de corolário, de realização 

dos ideais que erigiram a modernidade e que, em nosso presente, foram levados às 

últimas consequências. Conforme o autor, chegamos à modernidade consumada, 

oposta àquela outra, que ainda se atrelava ao passado e que era, portanto, limitada.  

Se for preciso pensar um tempo limite em que esse acontecimento 

estabeleceu-se como sistemático nas sociedades ocidentais – embora acreditemos 

que a data também sirva para quase todas as sociedades do globo – é razoável que 

estabeleçamos a década de 1990 como esse limiar de uma nova era, pois foi 

justamente nessa época que a revolução informática, iniciada vinte anos antes, deu-

nos sua mais revolucionária transformação, a Internet, cujos poderes atravessaram 

todos os povos, em todos os lugares e de todas as formas. 

Essa inovação impossibilitou por completo a voz unívoca ou seu antagônico 

silêncio como uma alternativa viável, ao mesmo tempo em que exaltou o eco e os 

ruídos (das vozes vazias, das imagens replicadas, das informações incessantes), 

como principal valor a ser perpetuado. 

Com o fim das totalidades, ou melhor, com a relativização das principais 

ideias totalitárias que perduraram até o século passado, o sujeito precisou 

multifacetar-se e ressignificar seu ser/estar no mundo. Apreender novos olhares a 

fim de redimensionar suas necessidades que se moldam conforme a força do 

mercado de consumo. Doravante, por ter abandonado as velhas ideias que o 

impeliam a alcançar o céu, agora o sujeito pergunta-se para onde deve ir. 

Respondendo a essas transformações, inclusive à proclamada “morte do 

autor”, surge na arte o conceito de performance, que está associado à presença do 

performer/autor em espaços dos quais anteriormente deveria manter-se afastado, 

aqueles pertinentes a obra e ao seu público. 
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Vivemos uma época hedonista em que se supervaloriza a experiência, assim, 

temos nos abstido de tudo aquilo que não nos proporcione “jouissance”, um gozo 

completo com o corpo todo. No caso da literatura não é diferente, temos buscado 

nela sentido para essa realização, e isso se dá na medida em que nós, leitores, 

atrevemo-nos a extrapolar o nosso lugar, até então mais ou menos passivo no texto, 

e metemo-nos no lugar apertado do autor, querendo, se possível, tirá-lo de lá, como 

já acontece em vários tipos de texto.  

Queremos sentir não mais apenas as sensações da leitura ou viver os 

personagens como fazíamos antes, quando também quase nos afogávamos em 

Vinte Mil Léguas Submarinas. Queremos experimentar, como leitores, o outro lado 

da margem, o gozo transcendental da escrita até aqui sacralizado nas mãos do 

escritor. Não é à toa que os “livros para colorir”, rasgar, jogar fora ou alterar partes 

do texto, têm estado entre os best-sellers mundiais.  

Todavia, a performance não é simplesmente um modo de fazer-se um texto, 

bem mais que isso, performance é uma maneira comunitária de apropriar-se dele. 

Matamos Deus e reescrevemos as doutrinas religiosas à nossa maneira, conforme 

nossas necessidades corriqueiras. Esse Deus que morreu não era, contudo, só 

aquele que nos criou com barro e sopro, mas todos que, de alguma forma, 

enrijeciam nossas posturas, nossos prazeres e nossas dores. Todos os heróis foram 

reescritos. Libertamo-nos e, afinal, deuses somos nós, que reposicionamos 

continuamente o universo. O autor que, como um oráculo, estava de nós sempre um 

passo à frente, agora toda vez que pega uma caneta e escreve o faz com seu 

sangue; por conseguinte, sua escrita sempre resulta em vivificação e morte. 

Considerando o novo modo de leitura performática que temos na 

contemporaneidade, há que se dizer, então, que todo texto, desde os versículos de 

São Pedro até os textos de Guimarães Rosa, pode ser encarado do ponto de vista 

da performance. Entretanto, é de se considerar que, na hipermodernidade esse 

sujeito néscio em busca de prazer atinge também o criador de textos. Não é só o 

leitor que intenta deslocar seu espaço e invadir outros, mas o criador quer 

transmutar-se em criatura, tal qual o Deus cristão à procura de novos prazeres, quer 

se fazer carne para experimentar as aflições derivadas do pecado.  

Posto isso, na hipermodernidade essas duas entidades, muito mais que em 

outros momentos históricos, estão interligadas. Autor e criador de textos almejam e 

alcançam um o lugar do outro e confundem-se, coabitam-se. Assim, toda “morte do 
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autor”, corresponde efetivamente a uma morte do leitor, pois este não existe mais 

em sua forma pura. Aquele que se propõe a apenas ler, decodificar isoladamente 

um texto, está fadado a ficar de fora de um universo de significações e sensações 

para cuja experienciação/decifração entrar com o corpo é a chave. Ao abrir um livro, 

o sujeito deve estar predisposto a também escrevê-lo. 

Conforme formulou Marvin Carlson (2010), a performance constitui-se como 

uma arte completa, uma vez que não há mais separação entre a passagem do 

tempo e a distância entre o produtor inicial da arte e aquele que, em primeira mão, a 

experimenta; essa é a temática que toma conta do segundo capítulo deste trabalho. 

A poesia, vista pela metodologia da performance, procura resgatar, ou trazer 

à tona, essa tentativa de continuidade que a arte tenta operar com o leitor. A arte é 

uma tentativa de integração, de continuidade, uma ruptura ao limite operado pelo 

corpo fadado à morte. Por isso, a arte é, a princípio, uma transgressão (BATAILLE 

2014). Dessa forma, o desmembramento cartesiano entre autor, obra e público 

fraciona o que só se justifica se for inteiro. 

Neste ponto, perguntamo-nos: por que é possível encontrar, numa rápida 

busca pela Internet, incomparavelmente mais textos que trazem a análise da prosa 

enquanto objeto de performance do que a análise sob esse viés de textos em 

versos? Não seria justamente a poesia o elemento mais evidente de contiguidade 

entre autor e o receptor de textos? Não é na poesia mesmo que o leitor comum 

continuamente dialoga com o autor, deixando de lado o conceito de eu lírico, 

retomado apenas nos meios especializados? É na poesia que a performance escrita 

ganha mais expressão. Mais se vivifica. A poesia é o elemento primordial da 

performance escrita, porque a poesia mantém, para a própria existência, a 

primeiridade. Performance, por sua vez, é poesia. 

No terceiro capítulo, abordamos a constituição do feminino pela poeta-

performer, bem como suas estratégias que visam ao empoderamento de gênero que 

deve agregar a emancipação do próprio corpo, pois só a partir dessa libertação será 

possível alcançar um status suficiente para o engendramento das personas sociais a 

serem desempenhadas dentro das relações amorosas ou sexuais.  

Alcançada a autonomia como um sujeito possuidor de direitos, a poeta-

performer tornar-se-á apta para estruturar os próprios paradigmas existenciais que, 

conforme demonstraremos em seguida, fará uso do erotismo como elemento-chave 

de interação com o mundo. Fundamentados nos conceitos tanto de Foucault (2014) 
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quanto de Bataille (2014), argumentamos que a sexualidade funciona, em parte, 

como mecanismo de reconhecimento de si. Segundo Foucault (2014), no último 

século, o sexo tem funcionado como dispositivo de acesso à própria inteligibilidade e 

à totalidade do corpo, além de ser base para formação da identidade. 

Para Georges Bataille (2014), no ser humano existe a sensação de uma 

continuidade perdida, fruto de um misticismo não de ordem religiosa, mas imanente. 

Como seres descontínuos, procuramos resgatar a continuidade perdida. O 

cristianismo, na medida em que foi se estabelecendo, tratou de dividir a dimensão 

do sagrado e do profano, o que no paganismo era uno. Desse modo, o erotismo 

ficou relegado ao espaço das negações. Mas o fervor religioso ou o frenesi sexual 

são faces do erotismo que, por sua vez, tem como intenção a unicidade de todos os 

seres descontínuos. Não é à toa que nas religiões pré-cristãs as orgias, as festas de 

fertilidade e aquelas devotadas aos sacrifícios também eram tidas como 

manifestações religiosas. Uma vez causada a separação entre o sagrado e o 

profano, o cristianismo reinou vigoroso como titular da continuidade.  

Na hipermodernidade, em que os discursos totalitários são abrandados ou 

relativizados, em cujo ambiente a posição religiosa deixa de ser uma unanimidade e 

é rebaixada ao estatuto de opção, o erotismo emerge novamente como força de 

religação entre os seres de nossa época. Dessa forma, ao invés de ser investigado 

como resultado apenas do excesso de objetificação dos seres num mundo 

permeado pela lógica do consumo, preferimos encará-lo como uma tentativa de 

conexão entre os seres que a religião não mais oferece com exclusividade. 

A aplicação do conceito de erotismo como continuidade, de Bataille (2014) em 

nossa época, a hipermodernidade, traz luz sobre os motivos que têm desencadeado 

uma profunda mudança de comportamento nos indivíduos. Ao tomar contato com a 

obra de Luciene Carvalho, cada vez mais, foi se tornando evidente que não seria 

possível julgar seu trabalho tendo como base conceitos fixos de identidade. Por 

outro lado, mesmo algumas expressões mais recentes, como “relativismo”, que 

acaba tomando conta da visão de mundo hipermoderna, não dá conta de explicar 

certos fenômenos. No texto sobre o qual nos debruçamos não há relativismo, mas 

elasticidade. Não há compartimentação, mas fruição. Não há sequer sexo banal, 

mas apenas um sexo ritual análogo àquele pré-cristão. Esse ritual tem por objetivo 

suprimir a ideia de finitude e estabelecer entre os seres uma ligação. 
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Enriquece essa possibilidade de estudo o fato de que a poesia em si é um 

elemento erótico, transgressivo, que só ocorre pela via da interdição do leitor. E ela 

será mais artística, terá mais qualidade, à medida que seu autor souber simular um 

jogo de distanciamento e aproximação com o leitor. É o jogo justamente de revelar e 

esconder, de sugerir e fazer imaginar, de entregar e tomar de volta, ou seja, o 

mesmo mecanismo do erotismo, que produz a poesia. Têm os dois também o 

mesmo objetivo: produzir a continuidade de que fala Bataille (2014). 

No capítulo final, debruçamo-nos sobre o tema da loucura, potência que 

norteia Insânia, de 2009, e muitos outros poemas publicados desde 1994. Segundo 

a autora, para além do aspecto clínico da loucura, da qual foi acometida no final do 

século passado, esta funciona como um refúgio diante de mundo governado pelo 

medo e visto como agressivo. Ainda nesse sentido, funciona também como uma 

inserção nas peculiaridades inerentes ao homem hipermoderno. Por outro lado, 

estrategicamente, como louca, tem a capacidade de catalisar suas angústias e 

transformá-las em literatura. A loucura é um corolário de suas inexplicabilidades; se 

a princípio é um ardil, dela apropria-se e a molda em favor próprio, desobnubilando 

seu sentido original para um que advogue em favor de seu projeto de constituição do 

self3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Self (do inglês) ou si mesmo, corresponde, para Jung, ao arquétipo central que regula a 
personalidade humana e a ordena. É formado pelo consciente e inconsciente do sujeito, sendo que o 
autor considera tanto o inconsciente pessoal quanto coletivo como preponderantes para formação da 
imagem de si. Ainda, para o autor, o self é uma grandeza que nos ultrapassa, pois jamais 
conseguimos, mesmo com processos de tomada de consciência, uma aproximação satisfatória, pois 
sempre haverá em nós uma quantidade indeterminada de material inconsciente (JUNG, 2008). 
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ENTREVISTA COM LUCIENE CARVALHO 
 

 
Nada melhor para a aproximação sobre a qual discorremos quanto o contato 

mais direto com o produtor do texto. Desse modo e, pensando tanto na visibilidade 

da escritora ante o trabalho crítico como em fazer conhecer mais de perto a voz que 

ecoa dessa nossa terra periférica, além de facilitar a apropriação do uso de sua fala 

na interpretação de seus versos, apresentamos, em seguida, a transcrição de uma 

entrevista que realizamos com Luciene Carvalho. A entrevista foi realizada 

pessoalmente no SESC Arsenal, em Cuiabá, no dia 23 de outubro de 2014. 

Entre aproximações e afastamentos das visões da autora, costuramos uma 

argumentação que tem, sobretudo, o texto poético como referência, mas que, 

todavia, não ignora o intercâmbio de construção de significados que, mesmo depois 

da escrita findada, vai se elaborando no texto literário. 

Consideramos que o texto jamais é uma coisa dada, posto que agrega na sua 

significação uma história de vida e a vida contínua – queremos dizer, não apenas a 

anterior à publicação da obra, mas a seguinte – de quem o escreveu, já que, toda 

vez que nos interessamos por um texto, após lê-lo detidamente, nosso próximo 

passo é descobrir sua autoria: como é a pessoa; qual sua formação; qual sua 

história de vida; enfim, cooptamos o criador para dentro de sua arte, para, então, 

costurarmos uma exegese que julgamos mais alinhada conosco. 

 
 

E.S4: Além de fazer poesia, você gosta muito de entregar essa poesia 
através da oralidade. Enquanto a imagem clássica do escritor é a de um sujeito 
detido no claustro, você se expõe junto aos seus versos. Como é essa 
relação? 

 
L.C: Não gosto, não é isso... 
 
E.S: O que seria, então? 
 
L.C: Eu nasci da oralidade; é ao contrário... Eu comecei a declamar. Não, eu 

vou te dar a letra para você entender, eu acho que vai se situar de uma maneira 
nova. Eu comecei a declamar com três anos e meio... Então, eu não me sei fora da 
declamação, da cena. Mas sempre estive fora do contexto profissional, nem nunca 
imaginei que eu fosse me inserir no mundo dessa forma. Eu venho de uma família 
muito interiorana, pobre. Eu sou do meio do Pantanal, de Corumbá. 

                                            
4 No decorrer desta entrevista, as abreviaturas “E.S” e “L.C” referem-se, respectivamente, ao 

pesquisador Edilson Serra e à escritora Luciene Carvalho. 
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Só que eu me mudei para uma cidade menor ainda, porque meu pai 
trabalhava na linha de frente. Meu pai estudou até o terceiro ano primário; era 
baiano e minha mãe nasceu em Livramento [cidade do interior de Mato Grosso]. A 
minha mãe tem uma verve cultural. Quando ela se casou com meu pai, que já ia 
para o terceiro casamento, desse vínculo eu nasci. Em nossa casa tinha um monte 
de primos e filhos dos casamentos anteriores do meu pai. E eu nasci numa casa 
cheia. E a minha mãe, kardecista, preparava pequenas peças. Ela gostava de 
declamar. Minha mãe cantou nas rádios em Campo Grande, na década de 50. Mas 
a vida a levou para outra direção. Ela gostava de recitar poesia. Cantava, dançava, 
estava sempre estimulada. Nessa época a gente morava no nada. 

Depois de Corumbá, há uma cidade chamada Ladário5, que é a última cidade 
depois do Oeste. Já tem uma marinha e um negócio de embarque e desembarque 
de gado das fazendas pantaneiras, depois de Ladário tem um posto, tem fronteira 
perto do Paraguai e da Bolívia, mais nada. Foi nesse lugar que eu vivi dos cinco aos 
nove anos; quer dizer, quando tomei conta de minha existência.  

Com três anos e meio minha mãe estava preparando uma peça com as 
primas, com a irmã, com as meninas. Se você olhar no livro Aquelarre ou no Conta-
Gotas, verá uma dedicatória às meninas. E elas estavam ensaiando, até que em um 
determinado momento uma disse: “Eu não quero, estou com vergonha, tia, não 
quero”. Diz a lenda que eu puxei o vestido da minha mãe e falei: “Eu quero, eu sei, 
eu sei tudo”. E eu sabia, eu tinha visto os ensaios e, daí, eles remodelaram a peça, 
era uma coisa das pretinhas da Guia, uma coisa muito singela, e eu fui ao palco, 
cantando. E aí, aos três anos e meio, eu fui declamando. Onde? Em casa, depois no 
colégio; eu fui cedo para escola, então, a minha relação com a oralidade... 

 
E.S: Antes de escrever, você já declamava? 
 
L.C: Depois da morte do meu pai (meu pai morreu eu tinha oito anos de 

idade) eu começo a escrever, mas eu não me lembro. Eu me recordo a partir do 
início da adolescência. Escrevia umas coisinhas especialmente para as amigas, 
quando elas estavam terminadas com o namorado, sabe, uma carta, uns versinhos. 
Quando eu estudei na Escola Técnica Federal, me lembro de escrever uma coisa de 
namoradinho. Um colega viu, emprestou o texto e o inscreveu no festival da Escola. 
Ele foi um dos classificados, fiquei feliz, mesmo meu nome não sendo mencionado 
como autora dos versos. 

 
E.S: Começou bem cedo... 
 
L.C: E era isso. Era uma coisa meio de menina, de adolescente, uma 

linguagem minha. Eu declamava cada vez menos, na verdade eu sumi um pouco. 
Eu fui militar na política. Nesse tempo iniciei, mas não concluí o curso de Serviço 
Social. Sempre era assim, eu contava uma história; eu fazia uma peça... Nessa 
época eu me afasto da escola, me afasto do espiritismo. E num dia de 1987, na 
televisão e na rádio, anunciavam a morte de Carlos Drummond e aquilo me doeu, de 
uma dor que eu nunca percebi em mim mesma. Para bem da verdade, eu nem gosto 
de ler poesias, eu corro, provo, e produzo os versos, mas Drummond morrer foi uma 

                                            
5  Ladário, tal qual Corumbá, é uma cidade de Mato Grosso do Sul. Esse Estado, por sua vez, até 11 
de outubro de 1977, fazia parte do grande Mato Grosso. A autora nasceu antes do desmembramento 
em dois Estados, daí referir-se, muitas vezes, como mato-grossense. 
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dor muito maior do que eu pudesse entender. Serviu também de empurrão. Eu 
venho escrevendo versos desde 1987, já com muitas peculiaridades, estilo. 

A poesia, quando brota em mim, ela me pega, ela me pega porque ela traduz 
parte de mim; na verdade eu só me entendo quando eu me leio. A produção me 
traduz para mim. Esse livro é fortemente marcado, é um livro bastante desprezado 
no sentido geral, é pequeninho, a letra incomoda, e é um livro de uma verdade 
imensa [a autora se refere a Caderno de Caligrafia, que está sobre a mesa]. Eu acho 
que tem intensidade, tem muito... É como se, de alguma forma, quando o lesse – 
como acontece com os livros de Drummond também – quando a gente lê, parece 
que dialogamos com o autor, nos conectamos a ele. 

 
E.S: E qual foi seu primeiro poema escrito, você se lembra? 
 
L.C: 

 
O amor é como uivo 
Guerra de peçonhentos  
Para as passagens da paixão.  
Chega sem data  
Sem hora, engole, destrói, 
Devora tudo, só deixa ilusão. 
Faz de novo apaixonado 
Loucos, bobos, desvairados,  
Totalmente alucinados, sem juízo, sem razão. 

 

Esse é o primeiro que eu me lembro, são muitos... Isso é adolescência pura, 
né? Voltei do exílio muito desnorteada, no sentido que essa palavra dá, de sem 
norte, sem saber o que fazer da minha vida. Eu já não tinha meus poemas e nem 
dinheiro para escrevê-los, mas eu soube que no FLAMP6 estavam premiando 
poesias naquele ano. E eu fiz inscrição de dois poemas, inclusive gratuitamente, 
porque não tinha dinheiro para pagar a inscrição e algumas pessoas me ajudaram 
pela militância do desenvolvimento estudantil (eu tive uma forte história com o 
desenvolvimento estudantil no período que eu estive na UFMT). 

O evento foi num teatro, no dia 27 de janeiro de 1992. Era uma quinta-feira 
como hoje. Os poetas iriam declamar. E como sempre, é na hora que eu declamo 
que minha poesia tem níveis de comunicabilidade em profundidade. Eu não sei se 
minha poesia escrita, solitária, tem força, tem atuação. Minha poesia é jogo, é voz; a 
minha poesia me tem muito mais do que eu a tenho. A correção, assim, é relegada a 
um segundo plano. Praticamente não mexo, compreende?  

 
E.S: Existe uma grande tradição que agrega à poesia a ideia de trabalho, 

“e teima, e lima, e sofre, e sua!” diziam os parnasianos, como no verso de 
Olavo Bilac. No seu caso, é outro movimento: escreveu o texto, está pronto? 

 
L.C: Sim, exatamente! E eu declamei três. Dois poemas foram classificados: 

“Noite” e “Nós”, naquele episódio de 1992. E foi uma surpresa quando saiu o 
resultado no dia 30 de janeiro, “Nós” (poema publicado no livro Devaneios Poéticos, 
em 1994) ficou em primeiro lugar e “Noite” em terceiro. Eu fiquei com dois prêmios 
do festival.  

                                            
6 Festival Livre de Arte e Música Popular, evento que teve várias edições na Universidade Federal de 
Mato Grosso. 
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No ano seguinte, no mesmo FLAMP, eu me inscrevi e fiquei em segundo 
lugar. O prêmio não era em dinheiro, como em 1992, mas seria a publicação de uma 
antologia com os três primeiros colocados. Nessa ocasião saiu Devaneios, que 
publiquei com outros dois selecionados. 

 
E.S: Qual sua história de leitura? 
 
L.C: Eu não tenho intencionalidade de construir uma personalidade de tudo 

que eu li. Porque eu não sou uma autora que se construiu lendo. De uma forma 
regular, na minha casa não tinha dinheiro para comprar livros. Quando apareciam, 
eram aquelas coleções de histórias de começos, de fadas. Eu vim de uma família 
em que os avós por parte de mãe e pai eram analfabetos. Eu não tenho 
antecedentes próximos ao universo literário, além das experiências teatrais de 
minha mãe, eu sou cria da minha história. E a minha história é de morar no quintal, 
de ser uma negra consciente. 

Hoje, construindo uma identidade de uma forma mais minha e menos possível 
escrita por outros. E a literatura para mim, não é uma escolha, é um refúgio. Sempre 
foi um lugar de encontro. Eu me descanso e me agito nela. Tirando raríssimas 
exceções, eu não tenho habilidade, entendeu? Eu sou caótica, sou desabilitada. 
Essa lenda da loucura e da poesia, se eu pudesse escolher, eu não carregava. Mas 
é fato. Então, tudo que eu estou respondendo para você é essa questão primeira. Eu 
sou na minha obra! Minha obra, ela não é magia encarnada de outrem; você 
também não vai encontrar um verso artificial, você não vai encontrar um verso 
imaginado, arquitetado. Toda a minha obra é experienciada. 

 
E.S: Há sempre nos autores, sobretudo naqueles que estão iniciando, 

preocupações em se inspirarem nos poetas renomados, legitimarem-se; um 
verso inspirado em Drummond, outro roubado da Cecília Meireles. No seu 
caso, desde seu início, isso é mais raro... 

 
L.C: É, acho que tem... É uma referência. Mas eu não me reconheço como 

alguém lapidado, em sentido de obra. Eu me identifico na obra. Um “eu” lapidado na 
obra não existe. Na realidade, eu vivo. No que eu vivo, às vezes, rola uma 
decantação que pode ser chamada de “poiésis”, não sei. Eu não sou uma literata, eu 
não sou alguém que estuda literatura, eu não dou conta disso. A realidade é dizer as 
coisas do cotidiano, transformá-lo em literatura é redenção para mim. A literatura 
para mim é a benção maior que me significa ser. Ainda que eu navegue na 
falibilidade do verso, ou naquilo que não seja, a princípio, poético, compreende? 

 
E.S: Sim, interessante. 
 
L.C: É verdade. O drama do cotidiano, do vivido no pequeno mundo ali, com 

o uso... Ave-Maria! É desse material que surge a grande poesia. Eu tenho duas 
grandes musas, essas são continuadas: uma musa se chama Cuiabá e outra é a 
minha mãe. E elas vão estar presentes em tudo. Você vai ver que em tudo eu 
escrevo a cidade; não que faça hinos, não é isso, mas a poesia está mergulhada 
nessa atmosfera. Eu sou caipira, eu sou pantaneira de nascença, tenho olhar de 
lonjura, meu olho ainda é. Então, ainda espantam as meninas, os moços... As 
mulheres cuiabanas têm uma ousadia que está muito além de mim. 
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A minha mãe é cuiabana, então, Cuiabá e minha mãe são coisas que me 
encantam e que significam... Porque a literatura vem de minha mãe, eu tenho uma 
coisa muito forte com essas duas coisas. E elas me impactam. As férias da Disney 
que eu não tive, as roupas que eu não tive, os sonhos materialistas de menina, o 
desejo e a frustração de não ser paquerada por ser negra, gordinha... Tudo que eu 
não tive [...] recompensei com a literatura. 

 
E.S: E me parece uma excelente recompensa... 
 
L.C: Que bom que você está considerando assim, porque eu não tenho 

autoimagem definida. É o outro que me devolve muito. Fazer literatura é um ato 
solitário. Porque a produção é solitária, a edição sofrida e o público quase 
inexistente, ainda mais em se tratando de poesia. Eu sou tão errada para a vida, que 
eu sou certa para escritora. 

 
E.S: E como é esse momento de escrita, do processo criativo, como é 

que nasce a poesia no seu dia a dia? 
 
L.C: Geralmente, são textos noturnos. Em geral, escrevo à noite, com 

múltiplos de três poemas. Eu faço sempre em bloco de três, às vezes nove, tudo 
parte da noite. Há certo incômodo, uma inquietude ranzinza; e nunca sei se é 
poesia.  

Eu me lembro de que a gente morava no [bairro] Dom Aquino ainda e eu fui 
para o tanque, assim [faz gestos de contrição] num cantinho espremida; e eu 
chorava e chorava. Fui lavar louça e minha mãe perguntava: “O que foi?” E eu: “Não 
sei”. Aquele poema foi um parto, sabe? Mas os demais nem tanto, um desconforto; 
eu fico... Eu incomodo as pessoas a minha volta e eu me incomodo com tudo, mas 
vai rolando até que é parido.  

 
E.S: Fale sobre ser uma mulher que escreve, do espaço feminino na 

literatura e fora dela. Como a feminilidade atravessa seus versos? A posição 
que a mulher ocupa na sociedade te incomoda?  

 
L.C: Eu não tenho essa bandeira não, eu sou consciente, sou menstrual, seja 

lá o que quiserem. Eu não me importo, mas sendo eu escritora, como é que eu 
trataria de outro mundo que não aquele em que vivo? É absolutamente o que sou. A 
mulher recorrente no meu tema é recorrentemente produto, parte de mim, de como o 
mundo me trata, como o mundo espera que eu seja e não sou, como eu imagino que 
o mundo espera que eu seja. Então, falo desse lugar... 

Quando escrevo, minha finalidade é atravessar a mim e aos outros. Isso, 
porque quando eu declamo, o faria para quê? O meu primeiro pagamento, a 
recompensa que eu tenho é o aplauso. Por isso, eu vou vestida de mim e a primeira 
vestimenta minha é o meu corpo. A poesia vai vestida do meu corpo e meu corpo é 
fêmeo. Eu tenho intensa observação de mim; obsessiva observação de mim, mas 
não é pura escolha, é necessidade de existir. Eu tenho temas que me chegam do 
mundo de diferentes maneiras... Não se trata simplesmente de empunhar uma 
bandeira feminista, pois, às vezes, eu sou o reverso disso. Tem uma expressão que 
eu uso em Teia, é “feminina”; é uma essência de superfície apenas, é quase o 
avesso do feminil, não, é mais... Quando ele se põe, existe no que ele se põe, 
entendeu? É o corpo que se põe; é a alma que se põe; é o sentir que se põe.  
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Cara, eu sou bicho, eu não gosto de pentear cabelo, não fico nesse negócio 
de dieta; até acho bonitinho unha pintada, mas não dá tempo. Sabe, tempo para 
salão de beleza? O mundo não tem roupa que me caiba, muito gorda, preta. Nada 
combina nunca, aí me acostumei. As coisas não foram feitas pra mim. Eu nasci 
errada para o mundo, para os padrões, estéticas. Daí, sinto que não me cabe nem a 
imitação, porque não pareço, então, preciso ir além.  

 
E.S: Então você é mulher, mas não mulher comum, Lilith, que seria 

aquela que foi morar com os demônios, ao invés de Adão. 
 
L.C: Eu até queria ser Eva, mas não dou conta, não sei porque, eu não dou 

conta. Na véspera de ser Eva eu durmo tarde e acordo fora do horário. Isso é 
dolorido, estar no mundo sem conseguir adequação. Por isso, o caminho da 
literatura, antes de entregá-la para o mundo, ela é minha, é onde me adéquo, e ela 
quer dizer intensamente de mim. 

 
E.S: Você não gosta de se expressar em formas preconcebidas... 
 
L.C: Não gosto. Não dou conta... 
 
E.S: Não é possível... 
 
L.C: Eu até tento. Você acha que eu não queria o conforto da aposentadoria 

num concurso do Tribunal de Contas? Eu queria isso. Eu quero uma estabilidade, 
mas eu não sou nada além de escritora, não sou, entendeu? Eu não acordo às oito. 
Não dou aula, não sou médica, não sou professora, não sou funcionária pública, 
estou preocupadíssima com o que vou fazer de mim, sabe? No final da vida eu sou 
só escritora, só sou poeta. Quando falo que sou poeta, eu não estou fazendo uma 
imagem. É um fato doloroso, porque a sociedade não contém pós-poetas, poetas 
aposentados... 

 
E.S: Compreendo. De outro lado, a loucura trata-se de um tema bastante 

recorrente na sua escritura. Contudo, para além da literatura, ela tem um 
aspecto clínico? 

 
L.C: Sim... Eu vivi num hospital para loucos. Usei maconha, usei outras 

drogas e, no decorrer dos anos, desenvolvi bipolaridade, então, tive surtos. Mesmo 
assim, demorei treze anos para aderir ao tratamento e ter um diagnóstico 
psiquiátrico. Eu sou bipolar. E tenho dependência química, agora controlada. Eu 
tenho uma doença que é incurável, progressiva, fatal, de característica compulsiva, 
obsessiva; e hoje eu procuro caminhos para lidar com ela. Trabalho, escrevo, vivo, 
apesar da abstinência, mas eu sou uma incapaz emocional. É real, é diagnosticado. 
Não tem nada de estratégia literária, como já ouvi dizer. 

Eu vou te falar, o que aconteceu é que me internavam e eu escrevia. Eu tento 
sonhar, eu tento apreender a internação. Fui internada no Adalto Botelho7, além de 
inúmeras outras instituições, na década de 1990. Depois, escrevi algumas coisas 
sobre aquela experiência dolorosa, vergonhosa, um residual de alcova. Sentia 
minhas mãos tortas, impossível segurar a caneta, meu corpo. Então, quando 

                                            
7 Antigo hospital psiquiátrico de Cuiabá. 
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escrevia não era uma alternativa para emergir na fantasia, um artifício de escritor, 
mas o oposto. É a poesia que me fincava e finca em mim, que me põe na realidade 
ao me conectar com o mundo. 

 
E.S: Já é muita coisa... 
 
L.C: Já é bom. Tem um tempão que estou melhor. Eu precisei ser acordada 

pelos meus ideais. Mas o que eu estou tentando te dizer é que eu não sou comédia 
na loucura.  

Eu guardei, eu escrevi algumas coisas em 2000, numa internação longa. Eles 
me deram uma pasta de escrita muito grande e eu coloquei tudo e escondi. Quando 
eu saí, eu tinha passado sete anos entre Devaneios e Teia. Decidi que não ia utilizar 
aqueles textos, por respeito, por medo. Medo de ser internada de novo, por 
vergonha imensa, porque o louco, além de não ter escolhido a loucura, ele tem 
muita vergonha; como se ele tivesse culpa. Então eu guardei isso e falei que algum 
dia eu iria trabalhar aquilo. Quando já era 2008, falei com um amigo. Uma semana 
depois nós fomos a [cidade de] Tangará da Serra e ele contou para Maria Tereza da 
[editora] Entrelinhas, que me conhecia desde a época da Escola Técnica. No fim de 
abril, ela me disse: “Vamos publicar”. Medo... Eu não tinha foto em nenhum livro 
meu até então. 

 
E.S: Ficou boa a foto... 
 
L.C: Acho que ele fez retoque, eu pedi para não fazer...  
Quando eu saí do hospício, em 4 de julho de 2000, meu irmão me perguntou 

o que é que eu iria fazer da vida. Perguntou se tinha decidido parar de dar voltas. Eu 
falei: “Ah, escrever um livro”. E ele deu aquela risada. Um ano e meio depois, saiu 
Teia, no dia 15 de dezembro de 2001. Lembro-me do momento em que eu ia entrar 
no palco para declamar. 

Mas o meu olhar é me lembrando daquele monte de mulheres declamando 
comigo lá no hospício. Eu me lembrava dos rostos, lembrava da dor, eu me 
lembrava dos corpos totalmente distorcidos delas. Elas foram comigo quando eu 
estreei no palco profissionalmente, era por elas também. Sabe, para louco ter 
chance de ter alguma coisa na vida, precisa se reinventar muitas vezes. Porque têm 
dois loucos que sobram quando se sai do hospício, é o “homem” ou “mulher do 
saco” e o “lobisomem”: os marginais. Estou tentando buscar na minha vida uma 
terceira via. 

 
E.S: Mudando de assunto. Em Sumo da Lascívia... 
 
L.C: Sim, Sumo da Lascívia vai falar do erótico. Porque eu fiz isso? Aí, é o 

feminino consciente; porque não mostravam uma mulher na mídia com um olhar 
diferente. Apenas o olhar dos homens: “Olha aquela bunda, aqueles seios”. E eu 
comecei a imaginar. A identidade da mulher não era aquilo, pelo menos a minha 
não. A identidade da mulher é das essências, das muitas unidades... E eu tenho 
experiência com o exotérico, com o olhar feminino, que eu acho até derivado da 
relação do olhar de Lilith. Eu desdobrei esse olhar, sobre essas coisas do espírito 
que fluem no corpo. E ele me ensinou a palavra chamada aquelarre: eles se 
encontram para compras, aquelarre; eles se encontram para orar, aquelarre. Para 
destacar o povo, eles chamam aquelarre... 
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E.S: “Aquelarre” quer dizer... 
 
L.C: E Aquelarre ou livro de Madalena, que é o olhar as fêmeas, mas não 

todas, as mais esquecidas, as mais solapadas; com as quais me identifico. 
 
E.S: É aquela que existe para servir... A Madalena... 
 
L.C: É aquela que recebeu a elipse da história durante muito tempo. E 

continua esquecida. Dessas coisas todas, essas povoações. E personagens 
femininos nos contos, são pequenas coisas do extremo olhar cotidiano... Tão 
simples. E o que tem para mim de mais fantástico em Conta-Gotas além de ser um 
livro de pequenos contos, é que Cuiabá está desenhada num mosaico lindo. Tem 
sempre alguma coisa, um pé de tarumã aqui, uma relação dessas coisas que tinham 
no sítio, que são fortes na construção de Cuiabá; é um trecho da [avenida] Isaac 
Póvoas ali descido; um recorte de rua; um não sei o quê, da UFMT. Acho uma 
pérola, não sei se é boa literatura, talvez não, mas acho que é reminiscente. 

 
E.S: Além desses espaços, seu corpo está bastante presente em seus 

textos. Para quem lê seus livros é improvável não sentir uma presença 
fortíssima. 

 
L.C: Dizem que sou toda fisicalidade. Eu sou inteira. Gostaria às vezes de... 

Tem pessoas que você olha para ela e não vê nada dela, né? Pessoas impessoais. 
 
E.S: Sim... 
 
L.C: Você não a percebe por ângulo nenhum. E tem pessoas que são...  
Eu falo às vezes, quando a gente está construindo um espetáculo, que os 

meus espetáculos me dão ensinamentos, pois me apontam uma direção. Eu preciso 
de meu corpo, o meu corpo conta para mim e o meu corpo conta com outro corpo. 
Eu tenho corpo para palco, eu não tenho medo da declamação e da ocupação cínica 
do meu corpo. Porque é o lugar mais seguro; porque eu sou extremamente tímida, 
vergonhosa. Eu não estou dizendo que não tenha habilidade de comunicação, mas 
meu corpo protege cinicamente o que se passa dentro de mim.  

Meu corpo é veículo que breca e acelera; não que eu tenha controle total 
dele. Não tenho, mas meu corpo é veículo, e tenho consciência que a poesia não 
mora no corpo, ela se reflete no corpo. Eu uso meu corpo, eu uso minha voz. Então 
eu penso que minha poesia tem, inclusive, um ritmo, uma verticalidade que está 
implícita no que eu escrevo. Porque eu escrevo como alguém que declama, já está 
implícito.  

 
E.S: Segundo estudos, a publicação de poesia e, respectivamente, o 

consumo de poesia têm sofrido bastantes reveses. Sem meias palavras, a 
poesia tem se transformado na prima pobre do mercado da literatura. A poesia 
tem se tornado cada vez mais um gênero menor, mais de fora, de linhas soltas 
e frases de efeito. Como você vê isso, há espaço no mundo de hoje para essa 
literatura? 

 
L.C: Eu não acho que a poesia seja assim... Você fala de comercializar, né? 
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E.S: Exatamente. 
 
L.C: Eu acho que a poesia migrou para a Internet. O poeta combina com o 

mundo virtual, nele a poesia está redimensionando seu espaço. 
Quando o ser humano... Quando Adão e Eva comem da árvore do fruto do 

bem e do mal, eles ganham consciência. Eles se percebem. E o que o homem tem 
de diferente de todo o cosmo, da planta, do animal? É a tal da alma, que é essa 
consciência. O homem tem a alma e a alma propõe percepção. É desse fruto da 
percepção que nasce a poesia. A percepção consciente ou não. Enquanto o homem 
tiver alma, vai caber poesia. Para se acabar com a poesia, só dedetizando as almas. 

Quanto ao mercado, as coisas se adéquam. A poesia é plástica. A poesia 
cabe na rádio, cabe no cinema, na televisão, ela cabe na Internet, nas redes sociais; 
quanto mais sistemas existirem, mais ela se reinventará. Quando querem falar de 
um tema um pouco mais importante na novela brega, colocam um trecho de um 
autor famoso. E é de poeta, não é trecho de prosa não, sempre um verso resume 
uma situação. Vivemos numa era em que todas as linguagens estão sendo 
abruptamente reformuladas, não poderia ser diferente com a poesia, pelo contrário, 
ela está sempre na vanguarda das transformações. 
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1 A ERA DO HIPER: CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS 
 

 
Vivemos em um período no qual a experimentação tem sido a mola 

propulsora de todos os postulados, onde presenças (de raça, de gênero, de classes, 

de credo, e de outros agrupamentos) têm sido impostas, reclamadas ou marcadas, 

como agora é o caso também da autoria. Considerando essa conjuntura social 

recente, é preciso refletir acerca desses contextos que terminantemente estão em 

negociação não só com os textos literários, mas também com o modo de percebê-

los através das lentes da crítica especializada. Nesse cenário de mudanças é que 

ressaltamos alguns conceitos relevantes para a definição de nossa época, a saber: 

hipermodernidade, pós-modernidade e modernidade líquida, entre tantas outras 

nomenclaturas que procuram dar conta deste período histórico. 

Conforme boa parte dos estudiosos (LYOTARD, 2008; BAUMAN, 1998; 

JAMESON, 2007), o que se convencionou chamar de pós-modernidade compreende 

o período histórico no qual vivemos e teve início em meados do século passado. 

Mais especificamente, conforme Perry Anderson (1999), o termo foi utilizado pela 

primeira vez na América hispânica, ainda na década de 1930, para referir-se a um 

grupo que operava, dentro do próprio modernismo, ideias conservadoras. Apesar de 

a expressão ter sido usada diversas outras vezes, ganhou fama entre os estudiosos 

europeus somente a partir da publicação de A condição Pós-moderna, de Lyotard, 

em 1979, conforme salienta Anderson (1999).  

Dentre os vários marcos históricos estipulados para o surgimento da pós-

modernidade, estão desde o fim da era vitoriana até a queda do muro de Berlim. Há 

pesquisadores ainda, como Bauman (1998) que, abandonando o termo comum, 

preferem nomear a contemporaneidade como “modernidade líquida”, por 

entenderem que o período em que vivemos não está completamente descolado 

historicamente da modernidade, mas sim, que é o alargamento desta, um mesmo 

lugar onde os elementos de sua composição foram esticados e comprimidos tantas 

vezes até o ponto de liquefazerem-se.  

Na contramão desse argumento, Lipovetsky (2004) prefere a ideia de que o 

pós-modernismo encerrou-se e o que caracteriza o mundo atual são os tempos 

hipermodernos, conforme discorreremos no próximo subtítulo. No que se refere às 

características da contemporaneidade, estudiosos como François Lyotard (2008), 

afirmam que esta era caracteriza-se, sobretudo, pelo fim das metanarrativas. Os 
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velhos discursos que nos estabilizavam submergiram em prol de um contexto fluido, 

onde todas as verdades precisam ser continuamente negociadas, onde o sujeito8 

existe por demandas que lhe chegam de forma repentina. 

Esse sintoma passa à primeira ordem dos novos tempos e é possível de ser 

percebido nas mais distintas configurações sociais ao redor do globo, nas artes e na 

literatura, em especial, conforme assinala Luciene Carvalho em Devaneios Poéticos: 

 

Dentro de nós há espaços em branco 
Ocupando espaço, incomodando 
Oscilando entre fome e sede. 
[...] 
Frases, palavras, letras, fonemas 
Qualquer ruído ou emoção 
Que preencha, que sacie. Ah! Sacie 
Que deixe repleto o poço, o oco. 
Algum som, barulho, código, eco 
Que mate a lacuna voraz, 
Que chegue por qualquer caminho. 
(DP, p. 55). 

 

Na pós-modernidade, um número significativo de crenças relativistas tomam 

conta da sociedade e o sujeito vê-se cada vez mais apreensivo em se posicionar 

abertamente a respeito de qualquer pensamento fixo. Segundo Bauman: 

 
Um número sempre crescente de homens e mulheres pós-modernos, ao 
mesmo tempo que de modo algum imunes ao medo de se perderem, e 
sempre ou tão frequentemente empolgados pelas repetidas ondas de 
“nostalgia”, acham a infixidez de sua situação suficientemente atrativa para 
prevalecer sobre a aflição da incerteza. Deleitam-se na busca de novas e 
ainda não apreciadas experiências, são de bom grado seduzidos pelas 
propostas de aventura, de um modo geral, a qualquer fixação de 
compromisso, preferem ter opções abertas (BAUMAN, 1998, p. 22-23). 

 

O autor comenta na sequência que, apesar dessa consagração da diferença, 

da multiplicidade, não há que se crer que a ideia de pureza foi deixada de lado e o 

                                            
8 O conceito de sujeito que utilizamos ao longo deste trabalho é semelhante ao utilizado por Stuart 
Hall (2003) e denominado por este de “sujeito fragmentado”; nesse sentido, o termo é antagônico 
àquele do cartesianismo. Preferimos, conforme o artigo “Identidades pós-modernas, revisitando 
conceitos” (SERRA, 2016), a expressão “multifacetado” em detrimento do conceito de fragmento, por 
acreditarmos que o sujeito contemporâneo não está cindido, mas apenas faz uso mais corriqueiro de 
seus múltiplos “eus” a critério dos contextos onde se situa. Na literatura, mais estritamente na poesia, 
o uso dessas personas incorre em performances. Por esse motivo, referimo-nos à “poeta-performer” e 
ao “sujeito” como termos sinônimos e que funcionam para se referir tanto a figura do criador da obra 
de arte, quanto para nomear aquelas personalidades que trafegam por suas linhas. Na contramão 
dessa perspectiva, a expressão “eu lírico”, elaborada com o intuito de cindir o sujeito civil criador de 
poesia e a voz que de seus versos ecoam, também partem de uma visão antagônica ao conceito de 
performance, que intenta justamente unir essas dimensões que compõe cada universo poético.  
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outro, o estrangeiro, ou conforme as próprias palavras do autor, “o estranho”, 

finalmente tenha seu lugar. Pelo contrário, os ritos de aceitação/negação continuam 

acontecendo, de modo que só é aceito no contexto da sociedade pós-moderna 

quem tem a capacidade de interagir com esses paradigmas da metamorfose 

imposta, sobretudo, pelo mercado consumidor. No trecho do poema acima, fica 

evidente que nem todos podem passar por essa prova. 

Bauman (1998) critica a pluralidade viciosa da modernidade líquida, que a 

tudo permite e, por isso, acaba por aprisionar seus partícipes. Um relativismo que 

acata todas as ideias e resulta, quase sempre, numa negação ou simplificação de 

todas as ideias a guetos determinados.  

Ocorre que esse contexto, desenvolvido na modernidade e radicalizado nos 

tempos atuais, torna precária a identidade do sujeito que, por mais que busque de 

maneira frenética a adequação com o meio onde vive, mantêm-se continuamente à 

mercê dele, o que resultará em um sentimento de falta de organicidade e de 

pertencimento: 

 

A mão sobre a mesa tem medo. 
Está coberta de poeira e medo. 
A mão tateia a madeira em busca de 
Rumo. 
(Teia, p. 73). 

 

O medo, a angústia, o individualismo e, não mais a identidade, mas as 

performances, os deslocamentos, as nuances, passam a ser os atributos e táticas 

do sujeito imerso na espiralada contemporaneidade. No fragmento acima, é 

marcante o contraste de uma mão que está em movimento (que tateia), marcando 

uma busca do sujeito por algo que lhe faça sentido, ao passo que está recoberta de 

poeira, o que marca a inércia ou sua pouca mobilidade em relação ao espaço no 

qual se articula.  

Seu movimento inseguro, medroso, é ineficaz na medida em que está preso 

ao tempo, à poeira do caminho. A mão do sujeito contemporâneo está sobre a 

mesa, não há como esconder carta alguma. É uma mão decifrada, uma mão sem 

mágica, pelo contrário, está, em tese, revelada. Seu blefe restringe-se ao nervo 

trêmulo de um tatear incerto. 

É interessante observar, nesse contexto, como funciona a construção da 

identidade. Como firmar-se a partir daquilo que já não se é? Ora, para afirmar: “sou 
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isso” ou “não sou isso”, é preciso, de antemão, estabelecer os paradigmas que 

autorizam tais afirmações. Só que esses postulados já não existem da mesma 

forma, logo, toda afirmação de identidade deve ocorrer toda vez a partir do ponto 

inicial, num eterno reinício. Porque a identidade não se estabelece numa base 

sólida, mas movediça, precisa estar continuamente em movimento. 

 De posse dessa contradição, é preciso indagar: Como será possível para o 

sujeito estabelecer uma presença para ancorar-se nela? Como determinar as 

origens do discurso se suas bases não são sólidas? Eis o perigo das identidades: 

para aqueles sujeitos que desejarem afirmar algo, pode ocorrer o equívoco de 

negarem ou afirmarem totalidades desprezadas na ordem do dia ou recarregadas 

com significados discrepantes temporalmente. Por isso, a autora de Teia, quando 

lhe perguntamos acerca da identidade feminina que aparece em seus versos, 

procura marcar esse processo a partir de um lugar menos fixo: 

 

Eu não tenho essa bandeira não [do feminismo], eu sou consciente, sou 
menstrual, seja lá o que quiserem. Eu não me importo, mas sendo eu 
escritora, como é que eu trataria de outro mundo que não aquele em que 
vivo? É absolutamente o que sou. A mulher recorrente no meu tema é 
recorrentemente produto, parte de mim, de como o mundo me trata, como o 
mundo espera que eu seja e não sou, como eu imagino que o mundo 
espera que eu seja. Então falo desse lugar (Ent. Cit.). 

 

Conforme anuncia a autora, o universo feminino é apenas parte do conjunto 

de faces com as quais se identifica. Nesse complexo emaranhado de possibilidades 

de elaborações discursivas motivadas pela fluidez de seu contexto, as identificações 

estão sempre por vir, por fazer-se. Não estão prontas nunca. Se em um milésimo de 

segundo podem afirmar certa perenidade, em outros momentos as identidades não 

existem, senão como projeções do sujeito. Assim, a literatura não pode desejar 

destruir nada, pois maldita é a arte que intente demolir algo, não há nada mais a ser 

demolido. Tudo está condenado a ser produzido a partir de um detestável marco 

inicial que, conforme Bauman (1998), é repetidamente desenvolvido a partir da 

colagem.  

As mesmas aparentes dicotomias valem para a arte. Bauman (1998) salienta 

que o artista deste período histórico produz sua obra a partir de regras ainda não 

produzidas, assim, julgar uma obra a partir de preceitos já produzidos trata-se de um 

equívoco, já que o artista ao produzir a obra, produz também a regra tardia que 

deverá avaliá-la. As regras não servem como baliza para as futuras obras, nem para 
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as obras já escritas.  O que o artista produz é único, por mais que faça referência a 

outros tempos históricos. Essas referências tenderão continuamente a construir algo 

novo, a produzir um novo sentido, perecível: 

 

Sejam quais forem os nomes dados à contemporaneidade, inegavelmente 
vivemos numa época em que a flexibilidade, a pluralidade, a expansão do 
tempo e do espaço, a realidade virtual, a exigência de movimentação e a 
incerteza povoam sobejamente o cotidiano do sujeito. O ser humano vive 
hoje uma condição de desenraizamento sem precedentes que o torna um 
sujeito circulante, em movimento, seja no espaço geográfico, seja no social 
e psicológico (JUSTO; NASCIMENTO, 2005, p. 177). 

 

Por outro lado, essas reinicializações não ocorrem sem razão. Há um motivo 

histórico para a emergência desse estado de vazio aparente. A estratégia do 

escamoteamento torna-se necessária à medida que a sociedade usa das 

identidades não hegemônicas para subvalorizar os sujeitos a elas vinculados. A 

cristalização das identidades continuamente tem resultado na subvalorização e 

consequente exclusão daquelas identidades que se situam na periferia do sistema 

social. Há menos de um século, negros eram tidos como inferiores e mulheres que 

tinham contato sexual antes ou fora do casamento, consideradas loucas; relações 

homossexuais eram punidas com banimentos ou prisões e, não raro, com a morte.  

É provável que essa história recente dos excluídos explique a necessidade 

que acomete nossa contemporaneidade por uma identificação mais frívola, menos 

fixa. Por conseguinte, isso não quer dizer que a contemporaneidade em que 

vivemos signifique o fim dos conflitos políticos e o resplandecer das alteridades. Os 

conflitos apenas ganharam novos vernizes civilizatórios.  

Com a globalização, o “nós” e o “eles” tornaram-se mais evidentes, apesar 

disso, as multidões têm exigido um sentido de humanidade mais amplo e repudiado 

a simples aniquilação pelo intermédio da força bruta, o que acarretou o 

escamoteamento dos antigos modos de dominação de um grupo sobre o outro. 

Apesar disso, para Lyotard (2008), essas transformações estão longe de constituir o 

surgimento de um novo discurso humanitário. 

O fim das grandes narrativas é o tema central de A condição pós-moderna, de 

François Lyotard (2008). A obra aborda o papel da narrativa tanto no que se refere 

ao conhecimento científico quanto no que se refere ao discurso cultural 

propriamente dito e às formas pelas quais eles são legitimados. A forma de 
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legitimidade que as culturas alcançam ocorre através das narrativas elaboradas 

tendo como base apenas a tautologia9.  

Esse tipo de legitimação, argumenta Lyotard (2008), é diferente daquele 

utilizado pela ciência, que prefere o sentido denotativo à narração. Aliás, o discurso 

científico opõe-se à narrativa na medida em que ele não justifica a si mesmo, mas 

precisa ser justificado por outros discursos. Segundo esse autor, entre os discursos 

que justificam o conhecimento científico está o da política, personificado na 

Revolução Francesa e segundo o qual esse saber é necessário para a emancipação 

do homem tanto da escravidão quanto da opressão de classe.  

O outro discurso a que nos remete o autor é o da filosofia, que se define pelo 

argumento teleológico de que o conhecimento é importante para a evolução da 

mente autoconsciente. O ponto de confluência, para o autor, está em que esse 

discurso legitimador da ciência na alta esfera também se faz pela narrativa. Assim, o 

discurso científico cai em contradição ao passo que se diferencia. Paralelamente, 

esse discurso menospreza a narrativa porque ela justifica a si mesmo enquanto a 

ciência não se autoriza, mas apenas a partir de outros discursos. Todavia, o 

discurso legitimador da ciência, por sua vez, trata-se, também, de uma narrativa. 

À parte essa contradição, Lyotard (2008) afirma que o poder legitimador 

oriundo dessas grandes narrativas vem diminuindo desde meados do último século. 

Seu argumento é que a ciência já não existe justificada pela perspectiva de futuro, 

ou seja, para que o sujeito atinja longinquamente um estado de evolução da 

consciência de si mesmo. Em nossa época, a ciência é justificada pelo que elabora 

aqui e agora, pelo seu poder performativo. Assim, passa-se do grande poderio das 

grandes narrativas, para o micropoder das narrativas fragmentadas. 

Steven Connor (2012) acredita que essas formulações lyotardianas são um 

tanto otimistas demais, primeiro porque partem da premissa de um mundo em que 

os jogos de linguagem ocorrem paralelamente e, do dissenso entre eles, nascerá a 

inovação. Connor (2012, p. 35), pelo contrário, afirma que as práticas capitalistas 

tenderão sempre a uniformizá-los, a exemplo do que acontece com a televisão; 

segundo, as ciências puras continuam sendo vinculadas “a modelos de 

racionalidade, de consenso e de correspondência a verdades demonstráveis”. 

                                            
9 Tautologia consiste num conceito que repete a si mesmo, por isso, nada diz. Em figura de 
linguagem equivaleria ao pleonasmo. Lyotard (2008) utiliza aqui o termo de forma abrangente, 
referindo-se às narrativas autoexplicativas, como aquelas criacionistas ou totalitaristas, por exemplo. 
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Connor continua argumentando que o conceito de Lyotard de que a ciência atual 

tende à paralogia e consequente abandono de uma perspectiva universalista é falha. 

Embora tenha ocorrido nos últimos tempos uma busca sem igual à diversificação do 

conhecimento, existem correntes importantes da pesquisa teórica na física buscando 

teorias unificadoras “que deem conta das operações de todas as forças conhecidas 

da natureza – uma grande narrativa como nunca houve” (CONNOR, 2012, p. 36). 

Posto isso, o autor ressalta que precisamos fazer perguntas diferentes acerca 

do debate sobre o pós-modernismo, tais como: “Em lugar de perguntar o que é o 

pós-modernismo, devemos perguntar: onde, como e por que o pós-modernismo 

floresce? O que está em jogo em seus debates? A quem ele se dirige e de que 

maneira?” (CONNOR, 2012, p. 17). Com base em perguntas como essas é que 

passamos a produzir as reflexões a seguir. 

 

1.1 PÓS-MODERNIDADE PARA QUEM? 
  

 A pós-modernidade é compreendida como resultado ou reflexo do 

capitalismo superlativo. Dentre suas características mais acentuadas está o fato de 

ela apresentar-se como resultado da exacerbação do consumo que ocorreu, 

segundo pesquisadores como Hall (2002), Bauman (1998), Lipovetsky, (2004) e 

David Harvey (2002), a partir do fordismo de 1920 e que ganhou nova fase na 

década de 1970, conforme Harvey (2002), período em que se deu a transição do 

capitalismo tradicional para aquele de “acumulação flexível”. Na pós-modernidade 

temos mudanças nas relações de consumo, nas quais passam a vigorar, no ato da 

compra, muito mais o fetiche do que a necessidade. 

Para Hall (2002), as mudanças nos aspectos globais de consumo repercutem 

tanto na formação de identidade do indivíduo como na sua percepção do local. 

Bauman (1998) defende a ideia de que na modernidade tanto a família quanto o 

Estado eram responsáveis por moldar o sujeito e definir sua sexualidade. Em 

seguida, dando prosseguimento ao raciocínio que tem base em Foucault, Bauman 

afirma que na pós-modernidade esse papel sai das mãos do Estado e da família e 

fica a cargo dos grandes aparatos capitalistas. A sexualidade, por exemplo, é 

moldada pelo capital e suas relações de consumo. 
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 Raciocinando nessa mesma perspectiva, de uma contemporaneidade que se 

diferencia pelas novas relações de consumo, está Fredric Jameson, que afirma em 

A cultura do dinheiro (2001), que o consumo instalou-se como o grande regulador 

das sociedades. Argumenta o autor que a cultura contemporânea só existe para 

servir a uma necessidade de mercado.  

Em contrapartida, Lipovetsky (2004) especula na contramão de boa parte da 

academia ao introduzir o conceito de hipermodernidade. O autor afirma que vivemos 

um período histórico para além da pós-modernidade. Segundo o estudioso, o que 

comumente chamam por esse nome foi apenas um período de transição. Estamos 

na era do hiper, momento histórico em que nossa vida é regulada por uma felicidade 

que se realiza apenas por intermédio do exagero, do excesso, do fetiche. Vivemos 

num tempo regulado pelo princípio da moda: “Tudo que é novo apraz” 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 60). Ainda conforme o autor, neste momento: 

 

Instalaram-se sociedades reestruturadas pela lógica e pela própria 
temporalidade da moda; em outras palavras, um presente que substitui a 
ação coletiva pelas felicidades privadas, a tradição pelo movimento, as 
esperanças do futuro pelo êxtase do presente sempre novo (LIPOVETSKY, 
2004, p. 60-61). 

 

Para ele, enquanto a pós-modernidade existia como uma negação à 

modernidade, a era a que ele faz menção revela-se como elemento integrador 

desta, como um estágio de seu capitalismo avançado: 

 

No cerne do novo arranjo do regime do tempo social, temos: (1) a 
passagem do capitalismo de produção para uma economia de consumo e 
de comunicação de massa; e (2) a substituição de uma sociedade 
rigorístico-disciplinar por uma “sociedade-moda” completamente 
reestruturada pelas técnicas do efêmero (LIPOVETSKY, 2004, p. 60). 

 

Nesse novo sistema, o grande desiderato do sujeito não é mais propriamente 

o objeto em si, mas a possibilidade de tê-lo e em seguida abrir mão dele, lançando-o 

fora. É essa relação de descarte que leva ao júbilo aqueles que vivem regulados 

pelo sistema da moda reinante e regulador do momento contemporâneo. 

Tanto na análise de Bauman (1998) quanto naquela de Jameson (2001), 

Lipovetsky (2004) ou de David Harvey (2002), o foco da pesquisa está detido, 

principalmente, nas sociedades eminentemente desenvolvidas economicamente, a 

saber, a América do Norte e Europa, e é deveras os fatores econômicos que 
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repercutirão na vida do indivíduo desta ou daquela maneira. Fatores que, 

necessariamente, não repercutem da mesma forma nas sociedades da parte mais 

ao sul do globo. 

Posto isso, para início de discussão, vale pensar: será que a percepção 

espaço/tempo ocorre da mesma forma para os povos dos dois hemisférios? Será 

que os povos do sul tiveram na mesma época, com o capitalismo – conforme os 

estudiosos, a mola propulsora da pós-modernidade – o mesmo tipo de experiência 

que os povos do norte tiveram?  

Parece-nos compreensível pensar o alinhamento dos teóricos americanos 

com os europeus quando o assunto é experiência de consumo e transferência de 

capital, tal qual o fetiche pela mercadoria. Contudo, é preciso perguntar: essas 

expressões atravessam-nos da mesma forma, já que uma das máximas da pós-

modernidade é a importância da experiência? Será que, nesse sentido, a 

experiência e o resultado dela, o sentimento de mundo, diz a mesma coisa para 

cantos tão distintos do globo? Não será mais um alinhamento mercadológico do que 

de necessidades, de experiências de vida? 

Nas últimas décadas e motivados recentemente pela crise de 2008, que 

abalou sobremaneira a economia europeia, têm-se visto nessa região inúmeras 

manifestações, umas até violentas, anti-imigração. A divisão nos países do norte 

(tanto nos Estados Unidos quanto na Europa) entre “nós” e “eles” tem se tornado 

cada vez mais acentuada em relação ao restante do mundo. É de comum acordo 

entre os analistas que o posicionamento político nesse sentido foi quem definiu a 

saída da Inglaterra da União Europeia e provavelmente definirá o vencedor das 

eleições nesse país ao cargo de primeiro ministro nas próximas eleições. Da mesma 

forma, mas por um motivo oposto, o tema da imigração ajudou a eleger o presidente 

Barak Obama e, há pouquíssimo tempo, uma onda contrária acaba de eleger o 

candidato com ideias segregacionistas Donald Trump, como presidente dos Estados 

Unidos.  

Nesses momentos, fica bem claro o espaço que é ocupado por uns e por 

outros no contexto da contemporaneidade, nem todos estão do lado pujante do 

universo do consumo. Até participam desse ambiente, entretanto, como outsiders, 

conforme definiram Elias e Scotson (2000), ou “excluídos”, na linguagem de Bauman 

(1998). 
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Será que essa enorme zona de confluência de sentidos dos grupos sociais 

ocidentais permite que falemos em uníssono em nome de uma teoria? O que é o 

Ocidente? Não há nele espaços, tempos e contradições tão grandes quanto aquelas 

exacerbadas na relação Ocidente-Oriente? Se sim, por que as conceituações 

teóricas ou críticas acerca do período em que vivemos devem encaixar-se mais nos 

padrões de vida do norte enquanto deixam-nos descobertos? Será que um conceito 

de centro dá conta de nossa realidade sem deixar enormes arestas sem explicação?  

É certo que a pós-modernidade, como em alguma medida acreditou-se, não 

resultou no fim da relação centro-periferia nem operou como diluidora dos discursos 

hegemônicos. Pelo contrário, seu processo também correspondeu a uma 

estadunização/europeização do mundo. Para quem nasceu no Brasil, por exemplo, e 

teve sua juventude vivida nos anos 1980, lembrar-se-á facilmente de que quase 

nenhuma manifestação cultural oriunda dos países latinos conseguia, com grande 

força e sem ser pela via do assujeitamento, atravessar a fronteira do Rio Grande, 

rumo aos Estados Unidos (a não ser aqueles países da Europa que eram 

alinhados), ao mesmo tempo em que éramos (e continuamos sendo) sufocados por 

produtos culturais, primeiramente europeus, depois norte-americanos, com o 

alavancamento da mídia de massa.  

Essa invasão foi de tal forma contundente que chegamos ao cúmulo de, nos 

anos 1970/80, vários de nossos melhores artistas adotarem nomes americanos e/ou 

cantarem suas composições em língua inglesa a fim de fazerem sucesso aqui 

mesmo no Brasil, já que aquele idioma tinha uma grande receptividade entre nosso 

povo. 

 Levando em conta suas idiossincrasias, a pós-modernidade, com seus 

avanços e permanências, apresentou-se – e é bem provável que o futuro demonstre 

isso – como uma época de transição para a hipermodernidade, que teve início na 

década de 1990, conforme assevera Lipovetsky (2004). E é essa mesma época que 

instaura o sujeito cambiante que tomará forma nos textos de Luciene Carvalho. A 

fluidez desorganizadora e ao mesmo tempo reestruturante que temos visto insta o 

sujeito a um posicionamento diante do mundo, seja como aquele que está dentro, 

seja como o que de alguma maneira está fora e por isso mesmo procura fazer ruir os 

paradigmas que o mantém distante do que julga merecedor. 
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1.1.1 O sujeito na contemporaneidade 
 

Ao tratar da formação do sujeito na pós-modernidade, Bauman (1998) 

caracterizará o indivíduo da época contemporânea como reflexo de uma sociedade 

de consumo. Para o autor, até a modernidade a identidade era tecida baseando-se, 

sobretudo, em um conjunto de particularidades (boa parte delas de caráter 

essencialistas) a que o sujeito, ao longo de sua vida, ia agregando valores. 

Sua identidade era formulada a partir do conjunto de valores que a sociedade 

a ele atribuía. Esses valores subjetivos, na contemporaneidade, foram cada vez 

mais sendo substituídos por valores quantitativos ligados ao poder de consumo. Sua 

identidade é mediada não só por sua capacidade de adquirir bens materiais, mas de 

consumir bens que os outros sujeitos não têm possibilidades financeiras de adquirir.  

Carlos Drummond de Andrade (1984), poeta que em muitos momentos serve 

de inspiração para Luciene Carvalho, conforme esta narra na entrevista que nos foi 

concedida, escreveu um poema bastante interessante sobre essa temática, “Eu, 

Etiqueta”: 

 
Em minha calça está grudado um nome 
Que não é meu de batismo ou de cartório 
Um nome... estranho. 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
Que jamais pus na boca, nessa vida, 
Em minha camiseta, a marca de cigarro 
Que não fumo, até hoje não fumei. 
[...] 
E fazem de mim homem-anúncio itinerante, 
Escravo da matéria anunciada. 
Estou, estou na moda. 
[...] 
Em língua nacional ou em qualquer língua 
(Qualquer principalmente.) 
E nisto me comparo, tiro glória 
De minha anulação. 
[...] 
Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é Coisa. 
Eu sou a Coisa, coisamente. 
(DRUMMOND, 1984, p. 85). 

 

Conforme os novos paradigmas erigidos por esse sujeito já apontado por 

Drummond, cada vez que tome posse de bens difíceis de serem alcançados pelo 

seu grupo, quanto mais sua identidade ascenderá socialmente.  
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Por outro lado, a simples acumulação de bens não é suficiente para 

assegurar um fortuito lugar ao sol. Assim, é preciso saber descartar para preencher 

novamente o espaço que acaba de ficar vazio. Na constante e incessante busca de 

aceitação, o sujeito pós-moderno tenta ser aceito pela sociedade global e isso 

requer consumir o que ela apregoa como sendo momentaneamente essencial.  

Para Bauman, 

 

Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e degradação social. 
Os desconfortos da existência localizada compõem-se do fato de que, com 
os espaços públicos removidos para além do alcance da vida localizada, as 
localidades estão perdendo a capacidade de gerar e negociar sentidos e se 
tornam cada vez mais dependentes de ações que dão e interpretam 
sentidos, ações que elas não controlam (BAUMAN, 1999, p. 8). 
 

Nesse sentido, a necessidade de aceitação deixa de ancorar-se no 

nacionalismo e passa ser global. Pertencer à sociedade global, no entanto, custa 

caro. É necessário integrar-se à moda e aos ditames momentâneos: 

 

Os notívagos daqui não tem ousadia 
Só etilismo 
Só é permitido o ruído 
Da claridade do mercúrio. 
Na verdade, são só impressões 
De alguém que não sabe 
Onde viver, como viver 
A sua porção noturna. 
(DP, p. 55). 

 

Em uma época em que a vida só tem validade na sua porção diurna, 

enquanto sua porção noturna é camuflada, conforme aponta o poema; em que os 

traumas, as frustrações e lágrimas precisam ser vergonhosamente arrastadas para 

debaixo do tapete, não é de impressionar que a esquizofrenia acabe ganhando certa 

visibilidade como traço de identificação e como modo de agir. 

É o equilíbrio entre as porções diurna e noturna, como afirma Durand (2002), 

que resultará no tempero necessário para a vivência cotidiana. Quando malogramos 

uma dessas porções, são criadas tensões que colocarão o sujeito em desequilíbrio 

com o mundo. 

Uma sociedade que se pauta por esse desequilíbrio, no entanto, tem cada 

vez mais se evidenciado nos tempos atuais. Nesse sentido e, considerando as 

relações de mercado que reverberam nas economias sociais, Bauman (2007a) tem 
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identificado nosso tempo como o da Modernidade Líquida. Nela as organizações 

não podem manter suas formas por muito tempo, “pois se decompõem e se 

dissolvem mais rápido que o tempo que leva para moldá-las” (BAUMAN, 2007a, p. 

7). O escritor polonês chama a vida moderna de “vida líquida” e aponta que:  

 

A vida líquida é uma sucessão de reinícios, e precisamente por isso é que 
os finais rápidos e indolores, sem os quais recomeçar seria inimaginável, 
tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeça, mais 
inquietantes. Entre as artes da vida líquido-moderna e as habilidades 
necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas tem prioridade sobre 
adquiri-las (BAUMAN, 2007b, p. 8). 

 

Antes, porém, dessa necessidade de “livrar-se das coisas”, vem a de adquiri-

las de forma acelerada, buscando pertencer a uma determinada sociedade ou 

classe, satisfazer desejos frívolos ou, como garante a mídia, ser feliz. Por um lado, 

os velhos valores, costumes e heranças da cultura popular, cada vez mais se 

afastam do ideário do novo sujeito que emerge nas cidades.  

Por outro lado, esse mesmo sujeito é subsumido pelos supostos atributos que 

o consumo exacerbado pode lhe propiciar. Quando o sujeito, apesar de ter se 

entregado freneticamente à prática consumista, mesmo assim se sente frustrado por 

não ter alcançado o que outrora lhe prometeram, acusam-no de não ter consumido 

suficientemente. Essa é a lógica que atravessa a sociedade contemporânea e nela 

perdura através de um círculo vicioso mantido pelas relações oriundas do 

capitalismo. 

Bauman (2005) analisa a validade efêmera dos bens e resume que as coisas: 

seres, ideais e pessoas, tudo tem uma data de validade afixada. Afirma que essa 

máxima vale tanto para objetos como para qualquer movimento cultural, para uma 

obra de arte, uma relação comercial e até mesmo uma relação amorosa: 

 

O ritmo vertiginoso da mudança desvaloriza tudo o que possa ser desejável 
e desejado hoje, assinalando-o desde o início como o lixo de amanhã, 
enquanto o medo do próprio desgaste que emerge da experiência 
existencial de ritmo estonteante da mudança instiga os desejos a serem 
mais ávidos, e a mudança, mais rapidamente desejada (BAUMAN, 2005, p. 
135). 

 

Nesse ritmo acelerado que “envelhece os objetos mesmo antes deles saírem 

da fábrica” (BAUMAN, 2005, p. 135), nada consegue manter-se em curso por muito 
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tempo. Assim, o consumismo faz com que o fútil e o supérfluo adquiram status de 

primeira necessidade. 

Com base nesse mesmo contexto, Giddens (2002) remete-nos ao culto da 

aparência. Ressalta que na sociedade moderna o “eu” é frágil, quebradiço, fraturado, 

fragmentado e, nessa perspectiva, “em maior ou menor grau, o projeto do ‘eu’ vai 

sendo traduzido como a posse de bens desejados e a perseguição de estilos de vida 

artificialmente criados” (GIDDENS, 2002, p. 158), característica que, mais uma vez, 

coincide com a ideia de rejeição da “porção noturna” salientada nos versos de 

Luciene Carvalho. Nessa atmosfera, ocorre uma desordem de caráter, uma 

preocupação com o self que impede o indivíduo de estabelecer fronteiras válidas 

entre si e os mundos exteriores. Os horizontes de atividade da pessoa parecem 

desolados e sem atrativos a despeito da crônica busca de satisfação em que: 

 

O consumo de bens sempre renovados torna-se em parte um substituto do 
desenvolvimento genuíno do eu;  a aparência substitui a essência à medida 
que os signos visíveis do consumo de sucesso passam a superar na 
realidade os valores de uso dos próprios bens e serviços em questão 
(GIDDENS, 2002, p. 183). 

 

O capitalismo, protagonista desse processo que tende a valorizar o ter em 

detrimento do ser e da aparência em contraposição a uma suposta essência, vive 

um novo momento caracterizado por uma natureza flexível, que ataca, inclusive, as 

consequências da rotina exacerbada e os sentidos e significados do trabalho. Cria 

uma situação de ansiedade nas pessoas, que não sabem os riscos que estão 

correndo nem a que lugar chegarão, colocando em xeque o próprio senso de 

caráter10 pessoal. Assim, em um sistema capitalista que valoriza o descartável, o 

volúvel, o que é de curto prazo, resta à sociedade o individualismo, constituindo-se, 

paradoxalmente, em um mundo em que as relações humanas poderiam ser 

facilitadas pela comunicação global. Nesse sentido, Hall assevera: 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 
Identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, 
histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar’ livremente. Somos 
confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos 

                                            
10 Conforme Sennet (1999, p. 10), caráter é “o valor ético que atribuímos aos nossos próprios desejos 
e às nossas relações com os outros” ou, em outras palavras, “são os traços pessoais a que damos 
valor em nós mesmos e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem”. 
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fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós) 
(HALL, 2002, p. 75). 

 

Na constituição das identidades, o consumo de supérfluos apresenta-se como 

elemento de distinção e distanciamento social. Para Bauman (2007b, p. 9-10), esse 

consumo é uma forma de combater o medo de rejeição por usar algo que já está 

ultrapassado. O autor ressalta que é necessário “correr com todas as forças para 

permanecer no mesmo lugar, longe da lata do lixo que constitui o destino dos 

retardatários”. 

Se não podemos negar que as considerações realizadas pelos estudiosos 

aplicam-se sobremaneira não só àqueles países desenvolvidos, mas também aos 

não tão ricos assim, ou mesmo relativamente pobres, é preciso considerar também 

que a Europa e os Estados Unidos apresentam discrepâncias significativas em 

relação ao resto do mundo, o que os coloca em situação sui generis. Tal qual em 

outros períodos, como aquele da entrada na modernidade, por exemplo, os países 

mais desenvolvidos economicamente largaram na frente e constituíram-se como 

vanguarda em relação aos menos desenvolvidos. Mas, neste instante, outros fatores 

tornam a situação do mundo sui generis. Assim, desconsiderar nosso atraso 

econômico nesse contexto de transformações, não o criticar ou esquivar-se de sua 

avaliação, de compreender as particularidades relativas a ele, em nada colabora 

para a caracterização do momento histórico que nos envolve. 

Os estudiosos que apontamos acima, quando fazem suas análises deixam 

bem pontuado que têm, como ponto de partida, o lugar de onde escrevem. Dessa 

forma, seus conceitos tenderão sempre a particularizar o que deveria ser global ou 

globalizar o que na verdade é local. Com base nesses argumentos, procuraremos, a 

seguir, demonstrar que a equiparação dessas experiências de consumo, 

efetivamente, apenas tornou-se análoga para os países em desenvolvimento, a 

partir da década de 1990. Além disso, nesse mesmo período, outros fatores, 

sobretudo a revolução informática, resultaram em modos drasticamente novos de 

lidar com a realidade. 

1.2 A HIPERMODERNIDADE E A REVOLUÇÃO INFORMÁTICA DA DÉCADA DE 
1990 

 

Ao invés de pensar a contemporaneidade basicamente pela via da relação de 

consumo, talvez seja mais promissor pensá-la pela via da interação entre as 
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diversas culturas dos povos promovida, tanto pelo advento da Internet quanto pela 

globalização que, conforme Giddens (1990), é uma das bases da modernidade. 

Certamente, globalização e consumo também estão interligados, mas atrelar as 

mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século passado enfaticamente 

ao consumo desfrutado pelos países ricos torna o nosso ponto de vista obliterado, já 

que outros fatores demonstram bastante preponderância nesse cenário de 

transformações. 

A globalização, indiscutivelmente motivada pela atração de diferentes 

mercados de consumidores, ganhou uma indumentária totalmente nova com os 

avanços tecnológicos na área da informática. O computador de mesa e o avião a 

jato repercutem culturalmente ao ressignificar a relação espaço-tempo a que 

estávamos acostumados, integrando o regional e o que estava fora dele, o global.  

Em 1970, quando o mundo estava mergulhado em crises político-econômicas 

e boa parte da população da terra vivia em estado famélico, pouco significavam as 

relações diretas de mercado de consumo de forma efetiva, mas, nesse mesmo 

momento, bilhões de pessoas no mundo todo reuniam-se na frente da tevê ou perto 

do rádio para ver a chegada do homem à lua.  

É nesse sentido que a globalização mudou as mentalidades e influenciou o 

sujeito humano a construir novos conceitos sobre si mesmo e sobre o outro. Lacan11 

(1995) utiliza, ao tratar do processo de identificação, a metáfora dos espelhos para 

dizer sobre a constituição das identidades. A chegada da globalização e seu 

exacerbamento a partir da segunda metade do século passado, através dos 

contatos que promoveu, deslocou o sujeito de seu antigo ponto de vista ao fazer 

desse espelho também uma lupa, de forma que enxergue infinitamente mais de 

perto não só os outros, mas a si mesmo refletido e ampliado.  

É, sobretudo, essa experiência que provocará um deslocamento dos antigos 

discursos identitários. O sujeito inventa-se a partir da relação com o outro. Quando 

esse elemento de oposição multifaceta-se em unidades infinitas, fica quase 

impossível uma só resposta, uma articulação racional e única do próprio “eu”. 

No que diz respeito à globalização, Hall (2002) argumenta que esse processo, 

tal qual o temos hoje, acentuou seus traços a partir da década de 1970 e uma de 

suas características principais é a: 

                                            
11 Lacan compreende o estádio do espelho como uma identificação e consequente transformação do 
sujeito quando este assume uma imagem de si mesmo (LACAN, 1998). 
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Compressão do “espaço-tempo”, a aceleração dos processos globais, de 
forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que 
os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre 
pessoas e lugares situados a uma grande distância (HALL, 2002, p. 70). 

 
 
Em seguida, o autor argumenta que, justamente o espaço e o tempo estão 

arrolados entre as premissas do sistema de representação. O modo como o sujeito 

pensa a si mesmo e projeta-se no mundo compreende sua percepção num espaço e 

num tempo determinados. Cada cultura tem um modo de representar a si mesma 

nessa relação.  

Considerando isso, Hall (2002, p. 71) aponta que “a moldagem e a 

remoldagem das relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 

representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são 

localizadas e representadas”. 

Embora as definições que temos encaixem-se de forma bastante satisfatória 

no instante histórico que estamos presenciando, é preciso considerar que tais 

críticas foram realizadas, em sua maioria, há cerca de 30 ou 40 anos ou tinham, 

como a análise de Hall (2002), o foco nesse período. Em um tempo caracterizado 

por mudanças abruptas, esse espaço torna-se significativo. A análise de Lipovestky, 

ao demarcar como espaço de transformação significativa os últimos 20 anos de 

nossa história, tem a qualidade de englobar populações mundiais antes excluídas ou 

inclusas à força do silêncio nas constatações científicas. A definição da 

contemporaneidade como hipermodernidade, conforme Lipovetsky, em Os tempos 

hipermodernos, sentencia que: 

 

Tudo se passa como se tivéssemos ido da era do pós para a era do hiper. 
Nasce uma nova sociedade moderna. Trata-se não mais de sair do mundo 
da tradição para aceder à racionalidade moderna, e sim de modernizar a 
própria modernidade, racionalizar a racionalização – ou seja, na realidade 
destruir os "arcaísmos" e as rotinas burocráticas, pôr fim à rigidez 
institucional e aos entraves protecionistas, rebocar, privatizar, estimular a 
concorrência. O voluntarismo do “futuro radiante” foi sucedido pelo ativismo 
gerencial, uma exaltação da mudança, da reforma, da adaptação, 
desprovida tanto de um horizonte de esperanças quanto de uma visão 
grandiosa da história (LIPOVETSKY, 2004, p. 56. Grifos do autor).  

 

O autor enfatiza essa nova lógica do movimento que se fixou no sujeito 

contemporâneo e que, não poucas vezes, o faz flertar com o vazio: 
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Por toda parte, a ênfase é na obrigação do movimento, a hiper-mudança 
sem o peso de qualquer visão utópica, ditada pelo imperativo da eficiência e 
pela necessidade da sobrevivência. Na hipermodernidade, não há escolha, 
não há alternativa, senão evoluir, acelerar para não ser ultrapassado pela 
“revolução”: o culto da modernização técnica prevaleceu sobre a 
glorificação dos fins e dos ideais. Quanto menos o futuro é previsível, mais 
ele precisa ser mutável, flexível, reativo, permanentemente pronto a mudar, 
supermoderno, mais moderno que os modernos dos tempos heroicos. A 
mitologia da ruptura radical foi substituída pela cultura do mais rápido e do 
sempre mais: mais rentabilidade, mais desempenho, mais flexibilidade, mais 
inovação. Resta saber se, na realidade, isso não significa modernização 
cega, niilismo técnico-mercantil, processo que transforma a vida em algo 
sem propósito e sem sentido (LIPOVETSKY, 2004, p. 56-57). 

 

 Na sequência, atrela a hipermodernidade ao consumo:  

 

Nasce toda uma cultura hedonista e psicologista que incita à satisfação 
imediata das necessidades, estimula a urgência dos prazeres, enaltece o 
florescimento pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do 
conforto e do lazer. Consumir sem esperar; viajar; divertir-se; não renunciar 
a nada: as políticas do futuro radiante foram sucedidas pelo consumo como 
promessa de um futuro eufórico (LIPOVETSKY, 2004, p. 61). 

 

 Retomando as ideias de Lyotard acerca das relações do sujeito 

contemporâneo com o tempo presente, Lipovetsky assinala que a busca do 

indivíduo é pelo prazer e essa busca, por sua vez, é mediada pelas relações de 

consumo, mas considera essas mudanças como significativamente transformadoras 

a partir dos últimos cinquenta anos. Aliás, são as relações de consumo as grandes 

mediadoras entre o sujeito e a sociedade na qual se insere. São essas relações que 

dirão quanto se deve investir no sujeito material e emocionalmente, quanto ele tem a 

oferecer, inclusive, moralmente, aos demais membros do corpo social. 

 À parte isso, é possível acreditar que para os povos do mundo em 

desenvolvimento, de um modo geral, o que se pode sentir como sendo a 

contemporaneidade de que falam está muito mais atrelado à globalização e à 

revolução informática, que se sentiu absolutamente apenas na década de 1990, que 

aos apelos de consumo, já amplamente analisados pelos teóricos dos países 

desenvolvidos há mais de duas décadas, época em que nossos mundos do sul 

nadavam em índices de mortalidade infantil, desemprego e inflação na casa dos 

quatro dígitos anuais.  

A revolução informática deu-nos a sensação de deslocamento através do 

tempo e do espaço, tornando efetivamente o mundo mais próximo e conectado. Foi 

a informática, mais que o avião, que aproximou o mundo, na medida em que 
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ofereceu às grandes massas, mesmo dos países extremamente mais pobres, a 

possibilidade da expressão e do deslocamento virtual.  

Através da Internet, presenças têm sido marcadas, existências têm sido 

postas em questão, pontos de vista têm sido afirmados e/ou deslocados, uma vez 

que, há na rede uma ficcional ideia de que as relações de poder são horizontais. 

Apenas os novos aspectos globalizantes que se estenderam até os anos 1980, tal 

qual a apreensão de mercados, não tinham sido suficientes para realizar o salto 

quântico que uma reconfiguração de época histórica requer. Essa reconfiguração 

ocorre, efetivamente, dez anos depois, quando finalmente a transformação na área 

da informática democratizou os deslocamentos e, por conseguinte, os discursos; 

elemento que se aliou aos outros aspectos consolidados e fez inaugurar a 

hipermodernidade. 

De semelhante forma, podemos pensar a separação entre os lugares mais 

distantes geograficamente do globo. Eles têm se aproximado, mas essa 

aproximação em pouco é análoga àquelas outras que até bem pouco tempo víamos: 

aproximações entre governos ou elites dos dois mundos; por via da imigração na 

qual, via de regra, os povos do Oriente eram percebidos como “outros” e através do 

turismo, que da mesma forma oblitera os espaços e os modos de representação 

entre os sujeitos.  

O contato propiciado pela tecnologia comunicacional é mais complexo na 

medida em que os diálogos podem ocorrer a partir dos espaços de convivência de 

cada um; as conexões são mantidas sem que precisemos deixar nada para trás, 

como na era do avião a jato, que passou. O teletransporte com o qual sonhávamos 

na década de 1970, já acontece nesse sentido, não da forma que outrora 

imaginávamos, no entanto. O que tem de diferente desta era é que podemos estar 

multiplicados em vários lugares do mundo apenas no intervalo do almoço. Mas não 

pelo deslocamento da matéria, como sonhou a modernidade tão atrelada a ela. Na 

hipermodernidade, o sujeito transcende à matéria e todos os efeitos mais inebriantes 

da corporeidade em seu estado meramente fisiológico.  

É a crença baseada nessas possibilidades de interação um dos mecanismos 

que mantém a nova era em ascensão. A crença nos micropoderes, tomada como 

verdade, possibilita negociações anteriormente impossíveis. Diferente do que é 

proclamada, a relação centro-periferia continua existindo, nas artes, na cultura, na 

economia, nas formas de ver e decifrar o mundo, a exemplo das próprias teorias que 
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alicerçam os conceitos da contemporaneidade. Mas essas verdades são deslocadas 

no mundo virtual criado há duas décadas. Através da rede pode-se conhecer tudo 

de Paris ou Bangladesh sem que se saia da frente do computador. Pode-se receber 

um milhão de curtidas sem ser artista famoso. Pode-se criar personas e ter mil 

identidades flutuantes, conforme o empenho de cada um. Pode-se viver, enfim, em 

um mundo paralelo que, boa parte das vezes, tem se confundido com a realidade 

prática. 

 Assim, se tomarmos as ideias de Lipovetsky (2004), de que a pós-

modernidade, durou até pouco e o que vivemos é a hipermodernidade, em 

consequência, deveremos concordar que a pós-modernidade não se tratou de um 

fenômeno mundial, mas apenas ocorreu em países de economias amplamente 

desenvolvidas. A maioria da população do globo, entre elas a do Brasil, passou da 

modernidade para a hipermodernidade, sendo aquela outra experimentada, se foi o 

caso, significativamente apenas no campo das artes, como, por exemplo, através do 

experimentalismo proposto pelos irmãos Campos, Décio Pignatari e, mais à frente, 

Wladimir Dias Pino. 

 É possível que a mais relevante contribuição dos países do sul, bem como de 

todos os sujeitos subalternos para a hipermodernidade, esteja associada à 

constituição de novas identidades. Se algumas dessas características que nos 

atravessam são oriundas dos países do norte, por outro lado, há características 

desse período histórico que só ganham a tônica dos nossos tempos através das 

atuações dos excluídos, a exemplo disso, temos o processo a que chamamos de 

“multifacetação” dos sujeitos. 

O conceito de sujeito fragmentado – que tem sua base no fordismo que 

impedia os sujeitos de conhecer a totalidade das coisas nas quais estavam 

envolvidos e não deixa de reclamar uma unidade esfacelada – cede, na 

hipermodernidade, espaço ao princípio da multifacetação. Mas, certamente, essas 

identidades multifacetadas sempre estiveram aí. Não eram percebidas ou porque 

fazíamos parte das identidades de centro – ou incorporávamos a voz dele – e os 

subalternos usavam suas várias faces para desviarem-se de nós, ou estávamos na 

periferia e esses processos não interessavam a mais ninguém.  

Certamente, quem precisou primeiramente multifacetar-se foi aquele que se 

encontrava à margem, o país dominado, que estava sob o domínio de cruéis 

exércitos, como na África ou na América invadida. A mulher, o negro, o estrangeiro, 
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o súdito camponês, aquele de sexualidade considerada desviante, esses é que 

foram historicamente e são instados, o tempo todo, a multifacetarem-se para não 

morrer.  

O homem negro na escravatura brasileira recorria ao escamoteamento de si 

como artifício de sobrevivência, pois precisava responder às inúmeras demandas no 

dia a dia. O senhor de engenho, exaltado socialmente, obedecido pela esposa, 

invejado pelos agregados, perdoado pela igreja, o próprio deus com poder de vida e 

de morte sobre os escravos, não precisava mais do que ser um, indivisível. E da 

mesma forma desejava a unidade para os demais, a fim de controlá-los melhor. Da 

escrava negra, por sua vez, resultavam inúmeras personas: era sacerdotisa para 

seu povo aprisionado; mãe de leite para o filho da sinhá, cozinheira para todos, puta 

para o senhor de engenho, esposa para o seu marido (com o qual resultava ser 

lucrativa parideira de mão de obra escrava) e descendente de Caim, para a Igreja.  

A multifacetação não é uma performance que resulta do centro, pelo 

contrário, ela só pode ser executada abandonando-se o centro e colocando-se em 

periferias (ainda que de si mesmo); a multifacetação é o tangenciamento do sujeito 

de um local fixo para a circulação em um raio poderoso de atuação. A multifacetação 

só pode ser operada por uma “performance do descompromisso”, ou seja, a atuação 

que o sujeito realiza é operada a partir de necessidades momentâneas, em oposição 

àquelas predeterminadas pelo conjunto da sociedade. Não se vale, obviamente, de 

um descompromisso niilista, mas que se atrela apenas a discursos fluidos. 

 

1.2.1 Arte e contemporaneidade 
 

Em nossa tendência de classificar tudo, esforçamo-nos erroneamente para 

discernir entre um texto hipermoderno e outros que não o são. Mas, em se tratando 

da hipermodernidade, não podemos aplicar os conceitos herdados da época 

moderna, devemos lembrar-nos de que, se o traço hipermoderno é o traço da 

inclusão, do irracionalismo, dos múltiplos estilos e tendências realizando-se lado a 

lado ou superpostos; se pensarmos, no caso da literatura, num barroquismo, ou 

seja, num entrecruzado de vozes, numa escrita polimorfa; se formos em busca de 

um personagem com mil formas de escamoteamento, que traga sobre si mesmo 

uma dezena de outras personalidades imbricadas e dissermos: “este se trata de um 
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texto hipermoderno”, certamente estaremos corretos, mas o oposto, para desespero 

de todo estudioso de artes, também não será falso, um livro de ditirambos ou de 

sonetos, da mesma forma, pode acontecer nesta época.  

Embora se tenha denominado de “arte contemporânea” diversas estéticas, 

das mais diferentes categorias com características semelhantes e que têm se 

repetido, eis o estado de entropia de nosso tempo, a transformação das coisas 

(mesmo aquelas irreconhecíveis ou intraduzíveis) em produtos, independentes de 

seus padrões peculiares. 

 Dentre as características que compreendem os conceitos de pós-

modernidade, hipermodernidade e modernidade líquida, estão aquelas que se 

referem a discursos intertextuais (a colagem, o pastiche, a paródia, etc.), que 

certamente será o senso comum, daqui por diante, mais que em outros tempos. É 

característica provável para o futuro a repetição contínua de um passado pouco 

esquecido.  

Em um tempo em que não conseguimos devorar a infinidade de produtos que 

estão à disposição, faz-se necessário ruminar aqueles que já engolimos para que 

sejam adequadamente deglutidos no estômago ou na memória. Abandonamos o 

presente sem dar-lhe tempo suficiente de cura, por isso, em mais ou menos tempo, 

precisaremos voltar a ele a fim de exauri-lo (não que estejamos defendendo a tese 

de Susan Sontag (1987), de que interpretar o mundo seja uma tentativa de 

empobrecê-lo). Tanto na arte quanto na economia – que regula a moda, mas que, 

não raramente é regulada por ela – esses retornos são contínuos e provocam a falsa 

ideia do fim da originalidade.  

Não é que não produzimos nada de novo, mas nossa sede predatória, 

instigada por um mercado frenético, é infinitamente mais eficiente que nossa 

capacidade de criação. O consumo, inclusive de arte, cresceu geograficamente, 

enquanto a sua criação, mesmo significativamente maior, ainda está no plano 

aritmético. A arte, embora produzida em todas as partes do globo, precisa passar 

pela peneira da tradução (seja social ou de mercado) e consequente valorização; a 

escalada do valor de um objeto artístico quer dizer também do quão artístico ele é. A 

esse fenômeno Lipovetsky e Serroy (2015) chamaram de estetização do mundo. 

O fim das metanarrativas, dos discursos cristalizados através dos tempos, 

tem seu término muito mais atrelado, na hipermodernidade, à globalização e aos 

desencadeamentos desta do que, necessariamente, a uma frustração com os 
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antigos projetos da modernidade. Em uma sociedade conectada como esta em que 

vivemos, os discursos tornaram-se extremamente fragilizados. Precisamos 

confrontar o deus que julgávamos uno com uma dúzia de outros por aí, basta um 

clique numa ferramenta de pesquisa da Internet para percebermos que as ideias 

apocalípticas sempre existiram nas variadas culturas.  

No campo da ciência, a cada semana temos um experimento ou uma 

descoberta nova reclamando a sua verdade, somos o tempo todo contestados por 

nossos filhos, nossos pais, nossos alunos ou um estranho de cultura diferente do 

outro lado do mundo que fala em nossa tela de computador ou do smartphone. 

Nossas verdades publicadas nas redes sociais não duram mais que poucos minutos 

para serem confrontadas e abandonadas.  

Nesse sentido, deixamos de crer não porque o passado nos foi rude. A 

hipermodernidade não é um mero trauma da modernidade, como foi a pós-

modernidade – um período de transição – ela, embora se alimente do passado, 

basta-se em si mesma.  

É porque nosso presente apresenta-se volúvel, instável, porque ele em si tem 

um caráter de extrema mutabilidade oferecida por um cientificismo motivado não 

mais por um espírito curioso, e sim por questões de competição por mercados. Por 

isso, é que as grandes narrativas estão sendo diluídas. É pelo acesso à informação 

e comunicação, que existe de forma como nunca se havia experimentado. É por 

causa do choque entre culturas individuais ou coletivas. O fim das grandes 

narrativas é resultado do tempo presente: 

 

Não somos nada além de poeira 
Levadas, pessoas-folhas 
Sem vontade ou direção. 
[...] 
De que vale busca e profundidade?    
(Teia, p. 69).        
         

Como poeira ou folhas, não nos resta muito para além de fincar nossas 

expectativas no tempo presente. O futuro é-nos de difícil planejamento, uma vez que 

não produzimos, como outrora, uma caminhada retilínea. O passado, por outro lado, 

no lugar de oferecer uma narrativa ordenada, apresenta-se a partir de figuras 

desconexas, por vezes, antitéticas, o que dificulta mais do que possibilita a 

ordenação em torno de um “si mesmo”. Assim, resta ao sujeito a superfície do 
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presente; um presente “folhear”, ou seja, movediço, em que se produz passados 

esvaziados, futuros incertos e presentes fluidos. O sujeito hipermoderno é abalado 

por essas características, por isso, é um tanto distópico, já que não gravita 

adequadamente dentro de um contexto específico, mas no seu entorno. Por esse 

aspecto, é compreensível seu olhar de descrença para com o mundo. 

Contudo, não há apenas a descrença no discurso dos outros, há, sim, uma 

descrença na própria verdade, que resulta num desinteresse em afirmar. Quem o 

faz, faz sabendo que tal afirmação só vigorará por um tempo e num local 

extremamente delimitado. Nesse sentido, a moda não é só uma estratégia do 

mercado para sedução dos consumidores, é também a maldição do próprio 

mercado.  

Em um mundo conectado, em que uma grande experiência de uma 

multinacional americana pode ser aperfeiçoada por um chinês com uma fabriqueta 

de garagem, em um mundo em que os grandes bens de consumo são softwares e 

não mais apenas hardwares, ou seja, são ideias, como aquelas contidas nos 

aplicativos, não há a opção da produtividade moderada; pelo contrário, é apenas 

pela imposição do vício frenético da produção e do consumo que se corre um risco 

menor de ser vencido. As indústrias, ao contrário do que dizem, querem a 

universalidade e igualdade entre os mercados, a massificação dos produtos 

(CONNOR, 2012). No entanto, se por um lado conseguem isso, por outro, a 

tangente é justamente o inferno de ter de recriar seus produtos de forma infinita. 

 

O universo do consumo e da comunicação de massa aparece como um 
sonho jubiloso. Um mundo de sedução e de movimento incessante cujo 
modelo não é outro senão o sistema da moda. Têm-se não mais a repetição 
dos modelos do passado (como nas sociedades tradicionais), e sim o exato 
oposto, a novidade e a tentação sistemáticas como regra e como 
organização do presente (LIPOVETSKY, 2004, p. 60). 

 

Não podemos supor que a moda seja uma resposta política dos 

consumidores, seria ingenuidade. Mesmo assim, a moda trata-se de uma 

compensação pela criação de uma sociedade global de massa. Ela é o escape da 

tendência à uniformização do mundo, ao passo que seu controle significa o domínio 

do mercado. Todavia, um erro de cálculo na decifração do enigma, que é o gosto 

irrequieto do freguês, pode significar o fenecimento do negócio, algo como há pouco 

vimos ocorrer com a Kodak, empresa que inventou o filme fotográfico em 1888 e, 
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quase cem anos depois, em 1975, criou o que seria a máquina digital (quinze anos 

antes da principal marca concorrente lançar um produto equivalente no mercado), 

mas desacreditou o novo invento e não o comercializou. Vencida pelo mercado 

voraz, a Kodak abriu processo de falência em 2012. 

A moda nada mais é que uma unidade de medida de valor que utiliza o tempo 

como baliza principal. O tempo é o carro-chefe de nossa época, matamos Deus 

porque ele se dizia atemporal, supratemporal, e só aceitamos em nosso cenário um 

herói que possa esvair-se rapidamente, seguir o tempo-moda de nossa época.  

Dessacralizamos o herói clássico, tiramos Deus de seu trono e o colocamos 

como um falível no meio de nós. Nesse espírito decadente de fazer aterrissar o que 

estava soberano no tempo, reclamamos também a morte de nosso último grande 

deus, o autor. Posto isso, há que se dizer que a performance – que se utiliza de um 

tempo elástico, presente, espetacular (do espetáculo): tempo-moda – seja na 

literatura ou em outras artes, não significa muito mais do que uma tentativa de 

destronar o deus criador da arte.  

Exigir a presença do autor na obra é, de alguma forma, um atentado contra 

sua imagem, é matá-lo um pouco. Ainda que essa morte transmute, mais tarde, num 

reavivamento. Esse reavivamento, certamente, não resultará em um entronamento 

como o de outrora, mas, sim, em um deslocamento da comunidade diegética e de 

seus entornos para outras querelas. Na intenção de problematizar – ainda que de 

forma, às vezes, precária – esses novos posicionamentos, tem ganhado corpo na 

crítica de arte os Estudos de Performance. 
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2 A PERFORMANCE COMO UMA OPÇÃO PARA A CRÍTICA 
 

 
Figura 1: Luciene Carvalho em cena.     

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A corrente da “performance art” ou arte performática vai de encontro a toda 

uma cultura tradicionalmente voltada para leitura imanente do texto como, por 

exemplo, aquelas de caráter estruturalista/formalista, que se baseiam na ideia do 

texto bastando em si mesmo. Mas não é apenas contra as correntes de pensamento 

da modernidade que a performance rivaliza, suas concepções desconstroem os 

sentidos colocados desde Platão e Homero até românticos como Willian Blake, que 

atribuíam à arte uma dádiva divina. 

Neste período em que vivemos, caminhamos em sentido contrário, o texto 

coloca-se como apenas um dos elementos na relação de apreensão/construção de 

sentidos dentro do universo de leitura. Por volta da década de 1970, estudos que 

consideravam a recepção do texto começaram a ser desenvolvidos mais 

profundamente. Outros fatores, como o contexto de produção e o contexto de 

acesso ao texto, passaram a ser considerados relevantes para a compreensão da 

obra em si, o que levou ao tema mais abrangente de estudos dos comportamentos 

humanos em uma comunicação (ECO, 2010). 

Passadas algumas décadas, chegou a vez de o autor colocar-se como um 

elemento presente na obra de arte, marcando-a, juntamente com o leitor, a partir de 

presenças. Essa transformação é resultado de uma nova percepção de mundo que 

extrapola os domínios da arte e da própria cultura. 
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A performance é resultado de um contexto – tal qual debatemos no capítulo 

anterior – em que a experiência é a mola principal do mecanismo gerador de 

identificações, conforme Paul Zumthor (2004), um dos expoentes no estudo desse 

intercampo crítico. Para o autor, ela está baseada também em um 

“comprometimento empírico” por parte dos sujeitos nela envolvidos:  

 

A noção de performance (quando os elementos se cristalizam em torno da 
lembrança de uma presença) perde toda pertinência desde que a façamos 
abarcar outra coisa que não o comprometimento empírico, agora e neste 
momento, da integridade de um ser particular numa situação dada 
(ZUMTHOR, 2004, p. 41).  
 

Esse “comprometimento empírico” é a herança de um termo que se 

desenvolveu a partir dos estudos do teatro e suas derivações. Richard Schechner, 

um dos fundadores do Department of Performance Studies, da Universidade de 

Nova York, está entre um dos principais responsáveis pela ampliação desses 

estudos, inclusive no Brasil. Quando, em seu livro Performance Theory, começa a 

abordar o termo, sentencia que se trata de um termo inclusivo e que se o aborda na 

perspectiva apenas do teatro é porque ele detém apenas esse saber. Mais tarde, o 

conceito de performance, dentro da arte dramática, procurará um afastamento do 

teatro ao distanciar-se do pressuposto de representação para aquele de 

apresentação. 

Uma das primeiras definições de Schechner (2012, p. 50) para performance é 

que ela constitui “um comportamento ritualizado condicionado/permeado pelo jogo”. 

Segundo Schechner, nesse “jogo”, quando a performance atinge sua eficácia, por 

vezes, ocorre a communita espontânea, que quer dizer uma interação entre o artista, 

o contexto de enunciação e o outro, aquele que assiste ou interage no processo 

performativo. 

Marvin Carlson (2010), em seu livro Performance: uma introdução crítica, 

escreve um texto que, além de traçar um panorama dos vários conceitos que 

envolvem o termo “performance”, problematiza-o de forma a lançar alguma luz sobre 

os vários usos que têm sido atribuídos ao termo. O autor, na esteira dos 

pensamentos mais correntes sobre performance, assinala que o termo é 

controverso, abarcando desde ideias mais informais como desempenho até aquelas 

formuladas por pesquisadores especializados. 
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Após refletir sobre nossas atitudes sociais conscientes, Carlson (2010) afirma 

que em alguma medida esse comportamento consciente tem as qualidades da 

performance. Dessa forma, a diferença entre realizar um ato cotidiano e uma 

performance estaria atrelada à atitude consciente do performer frente ao contexto, 

que requer presenças.  

De posse desse aspecto, o autor chega a três ideias gerais que são 

articuladas sobre o conceito de performance, a saber: a primeira consiste na 

performance como a simples demonstração de habilidades, a segunda na 

demonstração de padrões socialmente aceitos e, a terceira ideia parte do 

pressuposto de que a avaliação da atividade supostamente performática cabe a uma 

segunda pessoa no contexto, ou seja, ao espectador que, de fato, pode ser a própria 

consciência de quem produz a performance.  

Conforme essa terceira ideia, o autor afirma que toda performance envolve 

uma consciência dupla, através dessa consciência dupla a ação realizada pelo 

performer é mentalmente comparada a um “modelo original” ou “ideal”. Logo, a 

performance só é performance para alguém e esse alguém – que pode ser a própria 

consciência do artista – tem o papel de reconhecê-la como tal. 

As colocações realizadas por Marvin Carlson, embora sejam elucidativas 

quando lançam luz sobre a operação dupla subjacente à performance, não oferecem 

uma definição para o termo. A característica de consciência dupla não envolve só a 

performance, mas toda a arte. No limite, para toda a arte é preciso a articulação 

dessas duas operações, a instância de realização e aquela de reconhecimento como 

tal; pensemos, por exemplo, no urinol de Duchamp. Por esse motivo, o que é 

produzido por um artista num período pode ser mal interpretado pelos seus 

contemporâneos e exaltado em tempos vindouros. Há também produtores de arte 

que em sua época ganham bastante notoriedade e, logo que finda sua geração, são 

com ela “enterrados”.  

Se cada vez mais sentimos a necessidade de atrelar a história de vida ao 

sujeito para dar significado a sua obra, não obstante, para que essa significação seja 

mais completa é preciso, antes de tudo, compreender o contexto social no qual está 

inserido o autor. Para criarmos identificação com o texto, é relevante sabermos de 

onde ecoam a vozes que nos tomam de assalto.  

Hans Robert Jauss (1994), um dos principais expoentes da Teoria da 

Recepção, afirma que a historicidade trata-se de um elemento fundamental para a 
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comunicação entre o leitor e o texto, pois tanto o autor quanto o leitor, como seres 

históricos, farão suas escolhas lexicais ou ideológicas influenciados pelos contextos 

onde estão inseridos.  

Assim, toda arte precisa dessa articulação de consciências, pois não é 

autorreferencial, faz-se necessário sempre um público que a legitime. Da mesma 

forma, a recorrência da performance, conforme ressalta Marvin Carlson (2010), a um 

modelo “original, ideal ou recuperado da memória”, não é de todo satisfatória, já que 

novamente a arte tem no processo mimético elaborado por Aristóteles (2007) – 

aquele da arte como representação da natureza – uma de suas formas de 

compreensão.  

O que parece estar no cerne do conceito de performance, enquanto um novo 

modo de atuação e interpretação de arte, está vinculado a certo desapego à tradição 

que têm os produtores (e receptores) desta, seja desapego ao gênero no qual 

atuam, seja desapego ao compromisso com o “estado da arte” sobre o material que 

analisam ou atuam; noutro extremo, o que ganha notoriedade na performance é a 

própria experiência de vida do autor como espaço de interlocução da arte, conforme 

assinala Luciene Carvalho: 

 

Meu corpo é veículo que breca e acelera; não que eu tenha controle total 
dele. Não tenho, mas meu corpo é veículo, e tenho consciência que a 
poesia não mora no corpo, ela se reflete no corpo. Eu uso meu corpo, eu 
uso minha voz. Então, eu penso que minha poesia tem, inclusive, um ritmo, 
uma verticalidade que está implícita no que eu escrevo. Porque eu escrevo 
como alguém que declama, já está implícito (Ent. Cit.). 

 

 É seu corpo, – mas não um corpo tatuado e dócil submergido na história de 

outros corpos – um corpo em que os símbolos estão intensamente em 

ressignificação, apropriação e desapropriação e cuja mediação é operada de forma 

consciente pelo artista: 

 

Qualquer que seja a maneira pela qual somos levados a remanejar (ou a 
espremer para extrair a substância) a noção de performance, 
encontraremos sempre um elemento irredutível, a ideia da presença de um 
corpo. Recorrer à noção de performance implica então a necessidade de 
reintroduzir a consideração do corpo no estudo da obra  (ZUMTHOR, 2004, 
p. 41). 

 

 Juliana Leal (2013) ressalta certa desconfiança que toma conta dos estudos 

de Performance e Literatura por eles estarem quase sempre associados à presença 
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do corpo do artista na obra, algo como na body-art, dos anos 1960. Esses aspectos, 

mesmo assim, conforme argumenta a pesquisadora, não invalidam o estudo 

transversal, trazendo ao texto literário possibilidades enriquecedoras, pois 

acrescentam a ele novas frentes de leituras. 

No que se refere à perspectiva da performance dentro dos estudos literários, 

a pesquisadora afirma que a performance dá a esse universo uma possibilidade 

menos unificadora ao que se tem entendido acerca do que é ou deixa de ser 

literatura. Ela dá ao estudo de literatura uma visão mais crítica ao entendê-la 

primordialmente não como a simples apuração técnica da palavra (visão 

estruturalista), mas também como resultado de uma experiência de vida individual 

ou coletiva: 

 

Por se tratar de uma postura metodológica, uma práxis do pensamento 
crítico aberta à leitura de um campo incerto, inarmônico, movediço, 
contraditório, desconexo como normalmente o é o da escrita performática, 
menos preocupada “com a literariedade do texto e mais com o projeto de 
experimentação da escrita em jogo”, menos inclinada a situar-se no sólido 
campo da objetividade que a lançar-se como camicase no universo do 
desconhecido, do inominável e do inclassificável, vejo a necessidade e a 
consequente produtividade de se pensar o literário pela via da performance 
(LEAL, 2013, p. 2. Grifos do autor). 

 

A autora “define” performance como uma possibilidade metodológica que tem 

como características aquelas mesmas que grassam nos discursos da 

hipermodernidade, ou seja: é movediça, elástica, aberta à leitura de um campo 

incerto, contraditório, desconexo e, citando Beigui (2011, p. 31), aponta uma de suas 

características marcantes: “menos preocupada com a literariedade do texto do que 

com o projeto de experimentação da escrita em jogo”12. Nesse caminho, a 

performance como um intercampo é tão movediça quanto o sujeito que circula nos 

versos de Luciene Carvalho. 

Parece-nos bastante pertinente o raciocínio de que, para uma nova 

perspectiva de mundo (que é a perspectiva hipermoderna), seja construído um 

conjunto de parâmetros em consonância com essas novas categorias. Realizar ação 

contrária nesse sentido soa como enrijecedor, uma vez que o método clássico não 

comporta, muitas vezes, novas realidades. Assim, devemos dar maior atenção a 

                                            
12 É provável que Luciene Carvalho tenha se referido a essa experimentação no texto de abertura de 
Insânia (2009), em que a autora explicita que o leitor será levado a limites “para além da literatura” 
(idem, p. 25). 
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essa “escrita-corpo-imagem”, a fim de ampliar nossas perspectivas de observação 

do objeto de estudo: 

 

A concepção de escrita performática se pautaria, nesse sentido, a partir da 
noção de corpo desmaterializado, isto é, o corpo-vestígio, o corpo-relação, 
do que da ideia de corpo como suporte, como uma instância dotada apenas 
de uma possibilidade de formato, aquele normalmente relacionado à 
estabilidade e à visibilidade (LEAL, 2013, p. 3). 

 

A autora procura distanciar-se do corpo físico que por si só pode direcionar a 

compreensão para o conceito de corpo como um elemento biológico, o que nos 

remeteria a uma fixidez perigosa (de gênero, etnia, classe social, etc.). Assim, 

esclarece-nos que esse corpo está para além de sua simples carnalidade, mas é 

desmaterializado e projetado para fora do próprio sujeito que o detém por intermédio 

das relações imbricadas na ação e na recepção da obra de arte – o corpo enquanto 

campo de subjetividade(s). Doravante, a performance,  enquanto opção 

metodológica, é a leitura de um corpus poético a partir de uma poética própria.  

A crítica performática surge num contexto em que o corpo, muito mais que 

criador de arte, torna-se objeto artístico. A performance como metodologia de 

análise permite ao próprio texto literário sinalizar o percurso teórico, artístico e 

cultural que deve ser contemplado para sua análise (LEAL, 2013).  

Assim, a performance coloca-se como uma forma revitalizada de se ler e 

criticar o texto literário. Ainda, como opção crítica, a performance revela-se neste 

trabalho especificamente desde a escolha de um corpus relativamente desconhecido 

até a tentativa de trazer, o mais que possível, a presença de Luciene Carvalho para 

o discurso científico, seja pelo uso de sua entrevista em primeiro plano, seja pelo 

conjunto de referências bibliográficas mais flexíveis e que muitas vezes fogem ao 

universo literário; seja ainda pelo viés interdisciplinar que as leituras dos seus textos 

oferecem, tal qual a presença do autor no universo de sua produção. 

 Luciene Azevedo (2007) argumenta que o surgimento da noção de 

“performance” como perspectiva de análise do texto literário surgiu devido às 

reformulações contextuais no modo de representação dos sujeitos no universo da 

literatura. Afeito, até então, à representação de determinados atores ou grupos 

sociais, o texto literário tem se expressado por certos contrastes que exigem um 

reposicionamento do crítico no seu modo de analisar os discursos que veiculam no 

seu material de estudo.  
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Das meras reivindicações de classe que grassavam na literatura, hoje temos 

diversas vozes que atravessam o texto e exigem espaço. Dentro desse novo 

contexto, a representação do Outro parece insuficiente frente a essa nova 

problemática. Consoante aos discursos recém-propostos por esse campo de estudo, 

Azevedo propõe novas formas de redimensionamento da representação, passando, 

então, para a performance: 

 

A diferença da estratégia performática em relação à representação é que 
não interessa mais o texto como denúncia da existência de um Outro social 
miserável ou como garantia de representação por cotas dos excluídos 
(sejam eles pobres, gays, mulheres…); nem importa a distância do lugar de 
quem fala (ou a “heterogeneidade radical entre criador e criatura”) e nem 
mesmo a autoexposição do processo de construção da história (que 
garantia a Clarice e a Sérgio Sant’Anna falarem de seus Outros) é recurso 
mais utilizado (AZEVEDO, 2007, p. 86). 

 

A autora, ao discutir representação, retoma os estudos clássicos gregos e 

suas definições do conceito de mimesis. Para que serve a arte, do sublime, do 

cômico e do grotesco? Serve para intermediar entre o homem e o que está dentro, 

pulsante em seu interior. A arte é, sobretudo, mediadora. Assim a arte é, para a 

autora, em última instância, “performance” que renova a realidade. É um não-lugar, 

um espaço aberto para o outro de nós mesmos. Posto isso, a performance não é um 

redimensionamento, mas ruptura (radical) com o modelo de representação. 

Dando continuidade à lógica desse argumento, devemos considerar que nas 

primeiras manifestações de arte da humanidade o ser humano não pintou a natureza 

conforme se afirma, não se limitou à representação da realidade, ainda que isso 

pareça tão explícito nas cavernas. O que há nelas em primeiro plano sempre é a 

ressignificação artística dele mesmo.  

A primeira manifestação artística do ser humano é a elaboração imagética do 

próprio corpo em atos de performance que colocam a existência em campo 

expandido de experimentação. Entre essas manifestações iniciais de arte, está a 

narrativa oral, acerca da qual Terezinha Taborda Moreira (2001) baliza seus 

argumentos em torno do narrador performático: “Compreendo a performance como 

um processo de substituição ao ato de contar histórias das sociedades tradicionais 

e, simultaneamente, como ato de inscrição, no texto escrito, de um certo jeito de 

contar que remete a um registro de oralidade” (MOREIRA, 2001, p. 251). 
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Conforme a autora, o deslocamento do modo de contar histórias da oralidade 

para aquele conformado pela escrita, começa a apresentar certas falências na 

medida em que a escrita começa a ser questionada como um lugar de privilégios e 

silenciamentos para as vozes que permeiam o ato de contar histórias.  

Corroborando uma visão semelhante, o pesquisador Alex Beigui (2011) 

entende que os estudos de performance ganham força num contexto científico em 

que os vários paradigmas das velhas disciplinas das ciências humanas e mesmo da 

cultura, encontram-se deslocados. Dessa forma, esse novo ramo de estudos coloca-

se como uma alternativa muito mais plausível do que muitas outras opções que não 

dão conta das conflituosas nuances a que essas formas de saberes/escritas têm 

sido submetidas.  

Para Beigui (2011), o conhecimento em performance sugere um 

deslocamento dos saberes clássicos de maneira que este se reordene a partir de 

novas necessidades do sujeito-texto-mundo. Nesse sentido, esses estudos só 

podem provocar uma transdisciplinaridade de referências oriundas das mais 

diversas fontes de conhecimento.  

Segundo o pesquisador, os estudos a partir do conceito de performance 

exigem um reposicionamento do lugar da escrita no campo das letras e da 

linguagem, pois relacionam a escrita e o sujeito que a produz: 

 

Performances da escrita envolvem o “desempenho” de autoentendimento 
que a natureza do discurso insiste em realizar, aspecto que intensifica o ato 
incansável de perdurar, existir, viver-morrer através da escrita. A relação 
entre vida e arte pode ser comparada, na literatura, com “entrelugares”: 
Eros e Tânatos, vida e morte, prazer e dor, cuja fisicalidade do horror de 
perecer se faz carne e se faz verbo no corpo, sempre corpo, do texto 
(BEIGUI, 2011, p. 28). 

 

Desconstruindo o conhecimento fracionado que ganhou corpo na 

modernidade e que consistia em dividir os saberes em disciplinas isoladas, o 

pesquisador ressalta que os estudos de performance, empenhados na literatura, 

ocorrem em sentido contrário a divisões de campos de atuações, ou seja, promove a 

junção do corpo e da escrita que produz: “O texto nesse sentido nunca é o texto, é 

sempre resultado de uma tensão para além do jogo metonímico” (BEIGUI, 2011, p. 

28). Assim, a escrita é resultado de uma tensão corpo-mundo e é o próprio corpo 

tencionando o espaço que o envolve. 
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Hans Ulrich Gumbrecht, em seu livro Produção de Presença (2010), 

desenvolve um conceito que desafia os postulados das ciências das Humanidades e 

das Artes, que se fundamentam apenas na Hermenêutica. Para o autor, é possível 

apreender o mundo para além de sua interpretação e do consequente paradigma 

sujeito/objeto, ou pelo menos, é preciso acrescentar acessórios que colaborem com 

essa prática, como, por exemplo, na interpretação de um livro, em que os efeitos de 

sentido não podem prescindir dos efeitos de “presença”: 

 

O ritmo ou o volume de um poema, por exemplo, ativam os sentidos de um 
modo que não se deve confundir com a atividade hermenêutica que atribui 
significados culturais determinados ao que tal poesia diz, assim como a 
vibração das cordas de um violino atinge os nossos corpos a despeito do 
que possamos interpretar acerca da melodia em execução (GUMBRECHT, 
2010, p. 9). 

 

Para Gumbrecht, a própria linguagem produz efeitos sensoriais que precisam 

acessar diferentes modos de percepção do sujeito que extravasam o mero decifrar 

de seu sentido. Citando Gadamer, o autor assinala que, no caso da poesia, esses 

efeitos de presença causados pelo ritmo, pelas figuras de linguagem, pelo conjunto 

de sons que chegam ao sujeito que a aprecia, são inquestionavelmente visíveis 

como substância essencial do fazer poético: 

 
Mas, poderemos de fato supor que a leitura desses textos é uma leitura 
exclusivamente concentrada no sentido? Não cantamos o texto (Ist es nicht 
ein Singen]? Será que o processo pelo qual o poema fala só deve ser 
conduzido por uma intenção de sentido? Não existe ao mesmo tempo uma 
verdade na sua performance [eine Vollzugswahrheit]? É esta, penso, a 
tarefa com que o poema nos confronta (GADAMER, 2000, p. 63, apud 
GUMBRECHT, 2010, p. 13. Grifos do autor). 

 

Conforme os argumentos de Beigui (2011), se, por um lado os estudos 

imanentes do texto, tais quais aqueles de linha estruturalista, ignoram certos 

aspectos cruciais do texto: sua exterioridade; por outro lado, tampouco aquelas 

correntes surgidas na segunda parte do século XX, têm considerado que, 

sombreadas pelo texto, existem presenças. Essas presenças atravessam o texto 

formando uma totalidade que não deve ser deixada à revelia. Com base nessas 

“presenças” é que preferimos assinalar as vozes dos poemas que serão estudados, 

não mais conforme a lógica imanente ao eu lírico, distante do produtor de textos, 

mas segundo a ideia de “poeta-performer”, que consiste numa tentativa de junção 

desses dois pontos de vista.  
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É nesse sentido que Luciene Carvalho, no poema de abertura de Insânia 

(2009, p. 25), sob o título “Ingresso p’ra Insânia” escreve: “Caro leitor, / Me armo de 

coragem / Pr’a convidá-lo para um passo além... / Além dos versos, além da leitura, / 

de alguns limites / da literatura”. A autora alerta-nos de que precisaremos caminhar 

para além da leitura passiva e bem comportada a fim de perceber os conjuntos de 

sensações que se instauram na sua escritura. Beigui (2012), assinala que tem 

surgido no contexto em que vivemos, uma leitura de insurgência, em que o 

leitor/criador, atua como uma “máquina de produção de subjetividade, organizando 

agenciamentos coletivos e individuais de enunciação” (BEIGUI, 2012, p. 04. Grifo do 

autor) que tem por objetivo a recomposição de uma corporeidade existencial. Paul 

Zumthor (2004) sinaliza que a crítica literária, ainda que de forma vacilante, tem 

seguido rumos próximos a essa perspectiva: 

 

Estou particularmente convencido de que a ideia de performance deveria 
ser amplamente estendida; ela deveria englobar o conjunto de fatos que 
compreende, hoje em dia, a recepção, mas relaciono-a ao momento 
decisivo em que todos os elementos cristalizam em uma e para uma 
percepção sensorial – um engajamento do corpo. Ademais, parece-me que 
em uma tal direção compromete-se a crítica, há bem pouco tempo e muito 
confusamente. O termo e a ideia de performance tendem (em todo caso, no 
uso anglo-saxão) a cobrir toda uma espécie de teatralidade: aí está um 
sinal. Toda “literatura” não é fundamentalmente teatro? (ZUMTHOR, 2004, 
p. 21). 

 

Certamente a perspectiva de estudo que acrescenta aos espaços limítrofes 

da expressão literária o seu entorno contribui para o enriquecimento da própria arte 

literária. Considerando que essa arte não nasce pronta; considerando que os 

conceitos de que a literatura é obra transcendental ao homem – obra divina – caíram 

por terra, é preciso reformular também a crítica que a trata a partir desses velhos 

paradigmas. Para a leitura de uma obra performática, urge uma critica análoga.  

A literatura só está para além do sujeito na medida em que ela alcança o seu 

grupo, e esse grupo, a humanidade, é o seu limite. Fora isso, há por trás da escrita 

um projeto de existência, uma necessidade de persistir de um corpo, uma infinidade 

de presenças que não devem ser ignoradas.  

Para Beigui (2011), há dois motivos principais pelos quais a escrita foi menos 

associada à performance. O primeiro motivo está associado ao fato de que “a 

performance sempre esteve relacionada ao ritual, a uma forma não hierárquica, 

enarmônica e justaposta; segundo, a literatura sempre representou a arte da palavra 
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e da tradição, a linguagem harmônica dos sentidos, a junção” (BEIGUI, 2011, p. 32). 

Finalmente, a dicotomia postulada pelos teóricos: palavra versus gesto tem sido 

colocada em xeque pelos escritores contemporâneos. No caso do Brasil, a ausência 

dos contrastes que demarcam essas linguagens foi muito bem assinalada pelos 

poetas concretos, que concorreram para o apagamento dessas fronteiras: 

 
Processos de uma escrita caótica são cada vez mais observados em 
escritores contemporâneos que arriscam construir seu percurso a partir de 
uma releitura da tradição e das consequências dessa “desleitura” para o ato 
criativo. [...] Se a performance é mise-en-scène, a literatura é mise-en-écrit, 
sua configuração na contemporaneidade contesta a sequencialidade e a 
separação escritor-narrador, artista personagem, texto ficcional-texto-
biográfico (BEIGUI, 2011, p. 32. Grifos do autor). 

 

 Tanto a literatura quanto a performance são modos de criar e operar 

metáforas, por outro lado, não se pode entender metáfora apenas como um fato da 

língua, mas como “formas encarnadas do pensamento-corpo-vida” (BEIGUI, 2011, p. 

32). Tomando essa perspectiva como possibilidade de análise, a crítica precisa 

atualizar-se, primordialmente afastando-se da ideia de texto como produto acabado 

da consciência: “Pensemos a crítica não como o espaço feminino da falta, mas 

espaço criativo dos sucessivos disfarces, ambiguidades e tensões para preencher o 

vazio e/ou esvaziar o preenchido e o hermético” (BEIGUI, 2011, p. 33). 

 Como afirma Durand (2002), a escrita não pode ser encarada apenas como 

objeto do qual tomamos parte, pois nesse processo de mão única, o texto – 

pensemos no literário – não faz sentido. A escrita só passa a fazer sentido quando 

ela nos olha de volta e aciona os elementos culturais, históricos, sociais e simbólicos 

que encarnamos. De posse dessa relação complexa texto-corpo, Alex Beigui 

enfatiza: 

 

Pensar a escrita como alquimia entre existências ajuda a entender o desejo 
de realizar a escrita como tiro, arma de guerra, via alternativa, visceral e 
suave, política e estética. [...] Faz-se urgente pensar a escrita como espaço 
de cartografia de mapas externos e internos do artista, do leitor e do crítico 
que cinde, e às vezes derrota, o cânone sem o abandonar (BEIGUI, 2011, 

p. 34). 
 

A partir dessa problematização e considerando análises realizadas em obras 

literárias encaradas sob esse enfoque metodológico, é possível compreender que: a) 

a literatura (e a arte) realiza-se pela via da performance e, b) os críticos de literatura 

têm preferido, apesar do aspecto “a”, selecionar algumas obras em que certas 
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características da performance ficam mais evidentes; como resultado dessas 

escolhas, temos o que se convencionou chamar de “narrador performático”.  

Assim, “performance na narrativa” ou mais especificamente o narrador 

performático, refere-se ao tipo de narrativa que tem como característica fundamental 

um entrecruzamento de vozes, dissonantes ou não, que tomam corpo e propagam-

se ao longo da diegese e da poiésis. Narrador mais que onisciente, narrador com 

discurso indireto livre. Narrador-personagem-autor-leitor que se predispõe a um jogo 

de linguagem típico do fim da modernidade e que ganha bastante força na 

hipermodernidade. 

Como num teatro de rua, os discursos entrecruzados formam a peça, a 

totalidade, mas cada um carece para si uma individualidade, uma distinção. Todos-

partes-todo. Performance na literatura torna-se uma estratégia de ação/recepção na 

elaboração de um texto. E ainda, narrador performático ou narrador performer é o 

termo utilizado para apontar o narrador que provoca nas personagens certas 

instabilidades características da hipermodernidade: fluidez, jogos mentais, 

multifacetação identitária, simbiose, e junto com essas e outras características, um 

universo diegético e poético que espelhe esse modo de ser/estar no mundo. Um 

modus operandi que se utiliza da “esquizofrenia” como produto de referência: 

 

A performance permite a convivência esquizofrênica entre o niilismo cínico e 
a má consciência kúnica, entre o relativismo e a transmutação dos valores. 
[...] A teatralidade assumida pela voz narrativa que emerge nos textos 
relativiza uma atitude de protesto ou resistência, arriscando-se 
perigosamente na fascinação do pior. No entanto, esse jogo de cena é 
responsável por uma ambiguidade que opera um deslocamento em relação 
à lógica da agressão vanguardista, abrindo brechas para a reflexão crítica. 
O narrador inconfiável, tão caro aos clássicos da modernidade, se desdobra 
na persona-travesti que encena posições sociais, étnicas e culturais 
variadas a fim de ser capaz de desempenhar todos os papéis, variar os 
tipos (AZEVEDO, 2004, p. 42). 

 

Consideramos até agora, a literatura em sua relação com a performance e a 

função do narrador dentro da literatura. Pois bem, mas o que há de se dizer sobre a 

poesia, sobre o poeta que, quase sempre é confundido com o “eu” que fala em seus 

textos? Temos visto através dos tempos uma poderosa luta entre a academia e os 

demais leigos que insistem em dizer: “o poeta diz”, no que são corrigidos, “quem diz 

é o ‘eu lírico’”. Essa falha dos incautos não seria o sinal de uma presença poderosa 

dentro do texto poético até então ignorada? É provável que sim. 
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2.1 SOBRE POESIA E PERFORMANCE 
 

Os estudos de Performance e Literatura têm-se prestado, basicamente, a 

responder certos aspectos do narrador em seu processo de metamorfose identitária 

e interações entre a diegese e a experiência de vida do autor. Vários trabalhos têm 

sido publicados nesse sentido (BEIGUI, 2013; LEAL, 2012; AZEVEDO, 2007), 

sobretudo, por pesquisadores da UFMG.  

Entretanto, raríssimas pesquisas foram encontradas que relacionassem o 

termo ao discurso poético, à poesia propriamente dita, o que, inclusive, deixou-nos 

surpresos (alguns trabalhos associavam a performance apenas à prática do 

declamador de poesia e à oralidade decorrente, mas não à crítica do texto; o 

trabalho mais interessante sobre o tema da oralidade é de Paul Zumthor, de 1993). 

Ora, mas nos termos em que se coloca a performance não seria justamente o texto 

poético o corolário dessas conceituações? Não se trata o texto poético muito mais 

de um universo viscoso, lúbrico e vertical a ponto de fazer frutificar a performance? 

Paul Zumthor esclarece-nos sobre isso: 

 

Todo texto poético é, nesse sentido, performativo, na medida em que aí 
ouvimos, e não de maneira metafórica, aquilo que ele nos diz. Percebemos 
a materialidade, o peso das palavras, sua estrutura acústica e as reações 
que elas provocam em nossos centros nervosos. Essa percepção, ela está 
lá. Não se acrescenta, ela está. É a partir daí, graças a ela que, esclarecido 
ou instilado por qualquer reflexo semântico do texto, aproprio-me dele, 
interpretando-o, ao meu modo; é a partir dela que, este texto, eu o 
reconstruo, como o meu lugar de um dia. E se nenhuma percepção me 
impele, se não se forma em mim o desejo dessa (re)construção, é porque o 
texto não é poético; há um obstáculo que impede o contato das presenças. 
(ZUMTHOR, 2007, p. 55). 

 

Parece-nos que sim, o texto poético atinge, geralmente, em viscosidade um 

grau notadamente muito mais profundo que o texto em prosa. Isso ocorre pela 

quantidade de figuras aproximadas e superpostas que gravitam na poesia, 

geralmente infindável (certamente em alguns períodos históricos mais que em 

outros). É mais vertical justamente porque suas metáforas pretendem a 

profundidade, o deslocamento da realidade imediata e o nascimento de um outro 

plano de significação descolado de qualquer referência ao mundo real, diferente do 

narrador, que quer uma aproximação deste mundo. Que constrói um universo, 

mesmo em Kafka, paralelo, mas espelhado com este.  
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Talvez por essas qualidades, Philippe Lejeune (2008) tenha deixado de fora 

de seu O pacto autobiográfico, a poesia. O autor ressalta que, embora havendo a 

existência de autobiografia e poesia, “99% dos casos de autobiografia pertencem à 

prosa” (LEJEUNE, 2008, p. 86). Para o autor, a fluidez do texto poético não permite 

estabelecer um pacto duradouro com seu interlocutor.  

Na poesia, essa preocupação fica deslocada para planos alheios, a metáfora 

atinge sua plenitude e pode ser superposta até o infinito, como na poesia gongórica 

ou de Manoel de Barros, e esse universo é fluido. Não é perene de um texto para 

outro, de uma página para outra surgem novos mundos e novos sujeitos para dizer 

desse mundo. O sujeito que diz em cada cifra de espaço e tempo já não é o mesmo. 

Pode não se relacionar de forma alguma com a página ou com a linha seguinte. Foi 

o que deixou bem claro Fernando Pessoa com seus heterônimos. É o que deixa 

claro Manoel de Barros quando de uma linha para outra em seus textos assume 

distinta posição de identidade e fluxo imagético. 

Toda vez que o autor, no caso o poeta, lança mão da folha em branco para 

produzir um novo texto, nesse momento, sai do mundo exterior e passa a ter como 

referente apenas o universo interior. Outros elementos, ainda que resistam, perdem 

a forma original, liquefazem-se.  

Um bom exemplo disso seria o caso de Baudelaire, que a princípio, enquanto 

pensador de literatura, separaria o sujeito lírico da pessoa empírica e, com base 

nessa separação, sentenciaria que o poeta deveria ter a capacidade de sentir na 

fantasia. Assim, quando da publicação de Flores do mal, foi denominado de realista, 

ficou frustrado, já que sua operação seria outra, ou seja, a “desrealização do real” 

por meio do sonho e da fantasia. Nesse caso, tendo como pano de fundo o mundo, 

a exterioridade seria o único “eu” possível, o “eu” que se produz ou o “não-eu”, mas 

sua ideia era que retornaria para o “eu” na medida em que produzisse fantasia, que 

nada mais é que uma operação do sujeito, no sujeito e para o sujeito.  

Nessa mesma perspectiva, Jean-Paul Sartre (2004), em seu livro, O que é 

literatura?, ao argumentar sobre o motivo do não engajamento do texto poético, 

identifica a palavra do poeta não mais como linguagem, e sim como “coisa”. E essa 

“coisa” é, para o filósofo francês, em última instância, o próprio corpo que produz o 

texto poético: “Pois a palavra que arranca o prosador de si mesmo e o lança no meio 

do mundo, devolve ao poeta, como um espelho, a sua própria imagem” (SARTRE, 

2004, p. 15). 
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Diante dos aspectos abordados, acreditamos que as características da arte 

escrita, enquanto elemento performático, estejam bem mais visíveis na poesia, uma 

vez que nela o autor revela-se mais; trafega muito mais na linha tênue que acentua 

sua presença. Se pensarmos nas poesias palacianas, nas cítaras, na associação da 

poesia com a música, com os textos teatrais, enfim, com a representação que até a 

Idade Média acontecia; se levarmos em consideração que, conforme os 

historiadores, as primeiras manifestações literárias estavam associadas ao ritmo; 

que as primeiras narrativas orais tinham a cadência do texto poético e, por fim, se 

levarmos em conta que é observável na poesia a voz eloquente de seu produtor, sua 

presença, então, teremos no verso um campo vasto de estudos de performance.  

 A poesia é, e só pode ser, performance da palavra, nuances de “eus” 

planando mais ou menos livres de qualquer eixo histórico e social – às vezes dentro 

de vários – construindo uma nova diretriz, uma nova história ou não. Performance no 

seu sentido mais lato, como jogo, desde Mallarmé, cujas palavras lançava no papel 

como dados, até os concretistas, com suas “palavras coisas” e as constelações, que 

ressignificaram em boa medida o texto poético. O poeta é e só pode ser o que é pela 

via da performance – o que o diferencia daquele performer do teatro é apenas o 

espaço de atuação. O trabalho de Paul Zumthor (1993), no qual realiza uma 

importante análise da poesia medieval, traz elucidativas informações nesse sentido.  

Para continuar o raciocínio refletindo sobre as estéticas que tiveram a ideia de 

avant-garde como mola propulsora, lembremos que foi primeiro a poesia quem, em 

meados do século XIX, sofreu os primeiros reveses de transformação quando, 

influenciados pelos estudos freudianos, alguns rapazes empreenderam no cabaré 

Voltaire um novo modo de pensar a literatura. Foi a poesia quem sofreu 

manipulação nos palcos e praças europeias antes ainda desse fato. Foi a poesia 

quem melhor formulou o barroco. 

Aliás, em toda a vanguarda, em todos os movimentos assim intitulados, o que 

poderíamos perceber em comum era que a poesia (ou o verso) compunha, 

juntamente com o corpo, a mise-en-scène dos discursos. O que mais faziam aqueles 

rapazes senão performance? O que mais fizeram ao verso senão oferecer à sua 

antiga estrutura fixa e unidirecional o postulado do ensaio, do repentino, do 

imediatismo e da recriação, que foram alguns dos procedimentos utilizados 

posteriormente pelos performers teatrais? Enfim, uma poesia em presença. 



 

73 
 

Se, por um lado, os movimentos de vanguarda criaram mecanicismos 

ininteligíveis que repercutiram na desestabilização do verso até sua decadência 

quase total, como no dadaísmo, por outro lado, os vanguardistas trataram em muitos 

momentos de reaproximar a poesia do corpo. A modernidade com suas 

especializações, seu tecnicismo levado às últimas consequências, separou através 

da criação de disciplinas o verso e o sujeito que o declamava, como ocorria nas 

cortes da Idade Média ou na Antiguidade Clássica.  

Os movimentos de vanguarda europeus pretendiam restaurar essas 

conexões, por isso vigorava em certos movimentos o automatismo psíquico nas 

construções de poemas, o antirracionalismo, como defendido na arte dadaísta e 

assim por diante. Certamente, a noção de performance teve suas iniciativas (ou 

retomadas) viscerais com a arte de vanguarda e entre seus significativos materiais 

estava o texto poético. Quanto à poesia, nessa época, apenas intentou juntar o que 

outrora havia se esfacelado, ou seja, sua existência atrelada ao corpo do menestrel. 

No que se refere ao sujeito que transita no verso poético, este também viu-se 

carregado de possibilidades de dizer sobre si que, não raro, resultaram em 

paradoxos insuportáveis para o contexto de sua época. Para citar um autor entre 

muitos exemplos, destaca-se a figura de Oscar Wilde. Por sua vez, essas 

contradições profundas que se acentuaram no discurso poético da modernidade, 

passaram a ser o script literário de nossos dias.  

Não é incomum a caracterização de um discurso como “verdadeira literatura” 

ou “alta literatura” pela sua capacidade de dissonância em relação a si mesmo. O 

próprio estatuto da subjetividade não se apresenta conforme ocorria com os 

românticos, ou seja, pelo grau de sentimentalismo ou lirismo que o verso encerrava. 

Já não é a alma posta no verso que indica nele o carregamento do “eu” necessário 

para a produção da boa literatura, mas, isto sim, a quantidade de vozes perceptíveis 

no texto, preferencialmente, quanto mais contraditórias melhor, pois só pela 

contradição a identidade discursiva torna-se perceptível. 

Em todas essas noções cristalizadas ou não do fazer poético, nenhuma se 

distancia – e muitas até aproximam-se significativamente – da poesia como produto 

e matéria-prima do corpo em performance, como a própria origem etimológica da 
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palavra deixa evidente: poiésis13. Em suma, se alguns vanguardistas ou 

neovanguardistas abandonaram o sinal gráfico para usar como material o espaço 

em branco do papel, o performer é um tipo de poeta hipermoderno que projeta seu 

corpo para criar o texto poético e causar a ligação, a conexão a que Bataille (2014) 

refere-se como continuidade. Para o autor, a poesia, herdeira da religião, conduz à 

eternidade. 

Com base nessas prerrogativas, passaremos ao tópico seguinte, que se trata 

de uma análise de dois poemas de Luciene Carvalho, poeta-performer mato-

grossense, a partir de um enfoque que privilegie o texto poético enquanto produto e 

processo em performance. 

 

2.1.1 Poiésis: a escrita performática de Luciene Carvalho 
 

 Em Devaneios Poéticos, publicação coletiva e para a qual coube a Luciene 

Carvalho contribuir com um terço de poemas, a autora oferece a seus leitores um 

sujeito que encara o mundo a partir de uma focalização baseada na diferença de 

gênero, ou seja, Luciene Carvalho assume a voz feminina como tessitura do 

discurso literário. Em Teia, seu segundo livro, dessa vez publicado individualmente 

com recursos próprios, a autora, a começar pelo título, torna evidente que mais uma 

vez seu foco temático será intermediado pelo feminino e, à parte, ele tratará de 

temas como a loucura e a sexualidade enquanto espaços metonímicos do feminino. 

Pode parecer óbvio que, em sendo mulher, sua literatura contemple o 

universo da mulher, mas, conforme recente estudo realizado por Regina 

Dalcastagnè (2012), a literatura brasileira tem servido para a perpetuação de 

lugares-comuns típicos do que Derrida denominou de falogocentrismo14. Essa 

constatação é fruto de pesquisa de mais de doze anos a qual apontou o fato de que, 

                                            
13 Poiésis é um termo grego que consiste na ação ou capacidade de produzir alguma coisa de forma 
criativa. Platão, em O Banquete, o define como o processo criativo. 
14 Falogocentrismo consiste na junção de outros dois termos, “falocentrismo”, que se refere à 
centralidade dos homens em relação às mulheres, que ocupam seu lugar no mundo a partir de um 
ponto de vista construído pelo homem; e “logocentrismo”, termo popularizado por Jacques Derrida 
que se refere à primazia da palavra ou da razão (logos) como centro de qualquer discurso. Assim, 
falogocentrismo seria o discurso (filosófico, científico, político, etc.) que sustenta a ideologia do 
patriarcado (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004). 
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em torno de dois terços de autores e personagens da nossa literatura são do gênero 

masculino e tematizam problemas pertinentes a esse contingente. 

Teia (2001), o livro de onde retiramos os dois poemas para nossa análise, 

acentua os temas que foram previamente tratados em Devaneios Poéticos (1994). A 

primeira ideia a que nos remete o título da segunda obra (Teia, 2001) é certamente a 

cama de seda dos aracnídeos, usada para atrair seres vivos incautos. Conforme a 

Biologia, a seda da aranha é produzida pelo inseto em estado líquido e se solidifica 

ao entrar em contato com o ar.  

Outra curiosidade relativa à teia é que os aracnídeos de maior porte não 

constroem teias, apenas os menores, e boa parte das teias emite luz ultravioleta 

parecida com a pétala de flores, assim, serve para atrair prováveis vítimas (vale 

frisar, a teia imita a flor, porém, não é a flor; mais adiante retomaremos esse 

conceito). Por esses atributos, trata-se a teia de uma boa imagem para o tipo de 

sujeito que se apresenta no corpo da obra da autora, que revela um sujeito fluido e, 

ademais, fora dos padrões de passividade outrora desejáveis a uma mulher.  

Teia apresenta um performer que flerta com os antigos elementos usados 

para sua aniquilação: o amor, o desejo, o sexo sem compromisso, etc. Mas, dessa 

vez, sua proposição não é a entrega gratuita e descompromissada de seu corpo, de 

seu discurso, pelo contrário, é a encarnação (como aranha tecedora de teias) de 

Lilith a primeira mulher que, conforme a cultura hebraica medieval, por rejeitar deitar-

se por baixo de Adão toda vez na hora da relação sexual, foi expulsa do paraíso. 

Em Lilith, a lua negra, de Roberto Sicuteri (1998), o autor aponta-nos que o 

mito atravessa as mais distintas culturas através dos tempos, ganha inúmeros 

adereços em cada uma delas e, de alguma forma, continua vivo no imaginário 

popular, pois oferece-se como uma representação simbólica que compõe nosso 

imaginário mitológico. 

Lilith tinha a feição de demônios e estava implícito seu afastamento da 

divindade na sua relação sexual com Adão. Afinal, o gozo, por outras vias senão 

aquela do criador, ameaçava todo um projeto de salvação da humanidade. A revolta 

de Lilith no paraíso é análoga à mácula de Lúcifer no céu, pois este, sendo criatura 

dEle, questiona a posição de inferioridade que ocupa e intenta uma rebelião com o 

objetivo de destronar seu Deus. O que ocorreu no céu e resultou no afastamento do 

anjo de luz também ocorreu pela segunda vez no paraíso, no entanto, o protagonista 

da revolta não era mais o diabo, mas Lilith. Uma vez questionada sua posição 
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sexual perante Adão – o ser que justificaria sua existência servil, portanto, seu 

senhor – certamente que o destino da primeira mulher não poderia ser diferente. Foi 

renegada no paraíso masculino. 

Ainda mais, Lilith ao reclamar tal posição onde encontraria o gozo a partir do 

próprio corpo, deixa evidente que a questão sexual trata-se de um tema que lhe é 

bastante caro, talvez porque lhe trouxesse uma centelha significativa de poder, já 

que ser “Eva” o destino não lhe permitiu. É o que nos confessa Luciene Carvalho em 

seu depoimento: 

 

Eu até queria ser Eva, mas não dou conta, não sei porque, eu não dou 
conta. Na véspera de ser Eva eu durmo tarde e acordo fora do horário. Isso 
é dolorido, estar no mundo sem conseguir adequação. Por isso o caminho 
da literatura, antes de entregá-la para o mundo, ela é minha, é onde me 
adéquo, e ela quer dizer intensamente de mim (Ent. Cit.). 

 

 Dessa forma, é difícil pensar Lilith sem a questão do empoderamento sexual 

feminino ou, pelo menos, como ruptura com o stablishment, daí servir de mote para 

Luciene Carvalho. Daí, atravessar, explícita ou implicitamente, toda a criação 

artística da autora. Seja a febre que corrompe o corpo, seja a louca, seja a bruxa ou 

um aracnídeo, todas essas figuras e estados bebem na mesma fonte mitológica. 

As aranhas recorrentemente têm sido utilizadas na mitologia como símbolo de 

dominação, sagacidade e controle do espaço ao qual o sujeito está circunscrito. 

Tanto a aranha como a teia são substantivos femininos, remetem ao conceito de 

gênero, sob o qual é arquitetado o sujeito constituído ao longo do entrelaçado de 

poemas que compõem a obra.  

A teia, como signo da astúcia feminina, remete-nos à Odisseia de Homero, 

mais propriamente à história de Penélope, esposa de Ulisses que, quando do 

desaparecimento do esposo, resigna-se a esperar indefinidamente por ele. Os 

conterrâneos do herói da Guerra de Troia acreditavam que Ulisses havia morrido no 

caminho de regresso ao lar, assim, forçavam a viúva a casar-se novamente. 

Penélope, esperançosa ainda do retorno do rei, pede que, antes da consumação do 

casamento, prepare um sudário de presente para o sogro. Assim, começa a produzir 

o acessório, mas tudo o que tece durante o dia desfaz pela noite, passando em 

engano a todos em prol da espera do amado que um dia finalmente retorna.  

Uma história bastante semelhante a essa, também protagonizada por uma 

mulher, está no livro As mil e uma noites, de origem do Oriente Médio e clássico da 
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literatura mundial. Xerazade é uma personagem que, prometida para um rei déspota 

que mata todas as mulheres que desposa, usa da estratégia de noite após noite 

narrar (ou tecer) uma nova história que não se conclui. Como a narrativa nunca 

termina, pois alinha-se a uma seguinte, sua morte também vai sendo adiada, até 

que, finalmente, o rei arrepende-se e não a sacrifica. 

No contexto em que vivemos tecer teias, sejam de proteção, sejam de 

contatos, trata-se de uma boa estratégia de sobrevivência, uma vez que a teia ao 

mesmo tempo em que corresponde a uma extensão do corpo, fazendo-o chegar a 

limite, espaço e tempo que apenas seus tentáculos não alcançariam, ainda carrega 

o benefício de provocar o distanciamento dos órgãos vitais, uma vez que os outros 

entram em contato apenas com a extensão do corpo ou o simulacro15 dele. Essa 

distância entre o “eu” e os “outros” possibilita não só a posse mais ou menos segura 

do próprio corpo como facilita o escamoteamento do sujeito, considerando o fato de 

que não é possível ninguém confrontá-lo a curta distância, decifrando os enigmas de 

uma suposta identidade estável.  

De resto, o que é a teia senão o próprio corpo do aracnídeo aumentado, 

propagado e cindido para além de seu alcance estritamente físico? A teia, como um 

órgão do corpo, só pode ser o corpo. Para Bauman (1998), em um tempo líquido, as 

identidades tendem a liquefazerem-se, sob o risco de serem dilaceradas pelos 

perigos que as rondam nos contextos novos em que, de repente, precisam circular. 

Conforme Elias e Scotson (2000), não há a opção de se ser estático, sob a pena de 

tornar-se uma espécie de outsider, um excluído social.  

Nesse sentido, a liquidez aracnídea, que é constitutiva do corpo (lembremos 

que as palavras teia, tecido e texto têm a mesma origem etimológica) corresponde 

ao tecido, à teia ou ao texto do sujeito. Neste ponto, chegamos ao texto de Luciene 

Carvalho dentro da perspectiva da performance: ao projetar metaforicamente seu 

texto como teia, a autora dá margem para estendermos essa significação, por 

silogismo, para seu texto como corpo. É, portanto, do ponto de vista desse 

atrelamento e tecitura/tessitura, que propomos encarar sua performance/escrita 

poética:  

                                            
15 Gilles Deleuze (2000) problematiza o conceito de simulacro formulado por Platão, entendido pelo 
filósofo grego como uma falsa cópia ou uma cópia desvirtuada, que foge à relação de similaridade 
com o ser original. Para Deleuze, o simulacro, uma vez afastando-se do ser original, atrela-se à 
noção de criação. Assim, o escritor francês rompe o paralelismo platônico de modelo e cópia para um 
permeado pela singularidade dos seres. 
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Feminil 
 
Um coração ferido de mulher 
Que risco! 
Quem dera o universo masculino 
Soubesse... 
Fêmea ferida vai tão fundo. 
Cala. 
Prepara o café. 
Destila o veneno 
Escolhe o vestido, 
Decanta a vingança, 
Aplica o batom 
E o golpe fatal. 
Ah! As emoções feminis e seus 
Mistérios 
Com seus limites e turbulências 
Temores e impaciências. 
Se os homens e ímpetos de machos 
Acordassem p’ras nuances 
Em que as mulheres enveredam seus 
Romances. 
Teriam mais cuidado, 
Mais carinho, teriam tato. 
Mulheres são, de fato, 
Seres mais lunáticos. 
As mulheres têm marés, 
Transbordam de sentimentos. 
Creio que as mulheres sentem 
Com maior intensidade 
(Teia, p. 25). 

 

No texto, Luciene faz questão de lançar, já no título do poema que abre o 

livro, um posicionamento identitário de gênero para, a partir dele, caracterizar uma 

das possibilidades de encarnação do feminino. Porém, ao lançar-se como fêmea, a 

poeta-performer não se projeta inocentemente, pelo contrário, vincula-se ao mito 

encarnado de Lilith, a primeira mulher que, recusando – conforme a mitologia 

hebraico-cristã16 – o ato sexual com Adão por ter que se sujeitar a ficar por baixo do 

mesmo nesse momento, acabou expulsa do paraíso, restando-lhe ir morar com 

demônios.  

Em Teia (2001), a gravura da serpente ao lado do poema “Feminil” aponta 

para essa relação temática do feminino com aquilo que pode ser ardiloso, terrível 

para quem se opor aos seus desejos. 

 

                                            
16 A mitologia judaico-cristã não é a primeira ou a única a dar vida ao mito de Lilith. Seja na Suméria 
ou na Grécia Antiga, sua imagem estava veiculada a de demônios, assim como representou em 
muitas culturas, a insubordinação da mulher perante a autoridade do homem. Nas diferentes 
mitologias, a figura de Lilith esteve associada basicamente à insubordinação, à lua, à traição, à 
fecundação e aos prazeres sexuais. 
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Figura 2: Ilustração para Teia, de Lúcia Picanço. 
Fonte: CARVALHO, 2001, p. 24. 

 

A serpente da gravura confunde-se com um sêmen num ambiente uterino, 

mas, ao mesmo tempo, envolve-se na noite, ou melhor, em noites, já que várias luas 

sinalizam essa relação de contiguidade entre a serpente e a noturnidade com seus 

mistérios, seus medos, suas faces escondidas, num contínuo revelar-se que se 

alonga para a eternidade. O tom da gravura, enevoado, composto por um líquido 

que se alonga, sugerindo um lago, faz alusão à pintura “O grito”, de Edward Munch, 

na qual é retratada uma figura humana em profundo desespero existencial. Mas, 

aqui, o olhar do animal peçonhento é frio, indiferente como deve ser o olhar 

daqueles que arquitetam serenamente sua vingança. 

Em paralelo à imagem da serpente, Lilith encarna ainda o mito da vagina 

dentada, crença muito bem explorada por Afonso Romano de Sant’Anna em O 

Canibalismo Amoroso (1993), livro no qual demonstra que nos mais diferentes 

grupos sociais ao redor do mundo esse mito tem atordoado o homem de maneira 

que  este criasse restrições severas à mulher.  

Por sua vez, Lilith, tendo sido retirada do espaço confortável de seus prazeres 

físicos e espirituais, opõe-se àquele que cometeu a insídia contra si e, não podendo 

confrontá-lo no corpo a corpo devido a sua inferioridade física, arquiteta 

ardilosamente sua teia de vingança, como outrora fizera no paraíso e que culminou 

com a queda do homem adâmico: 
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Fêmea ferida vai tão fundo 
Cala. 
Prepara o café. 
Destila o veneno. 
Escolhe o vestido 
Decanta a vingança. 
(Teia, p. 25). 

 

A vingança sugerida pelo sujeito não se trata de um ato fruto de um momento 

de estresse explosivo, originário de uma situação de defesa em que o sujeito contra-

ataca instintivamente para salvar a vida. Pelo contrário, a vingança com a qual nos 

deparamos no poema é distanciada, refletida e elaborada de forma a propiciar 

prazer ao corpo de quem a realiza e dor no corpo de quem a ela é submetida. 

Assim, a serpente da gravura age de forma sorrateira, calculada, quase 

imperceptível. O discurso produzido no decorrer do poema assenta-se nas 

experiências físicas. As ações são centralizadas tendo o corpo como espaço de 

ação e recepção. Pelo corpo do sujeito-autor dos/nos poemas, é que emerge uma 

persona renovada, embora não definitiva. 

Considerando esse aspecto, embora o termo “construção da identidade” seja 

amplamente utilizado nos Estudos Culturais e áreas adjacentes que tematizem o 

sujeito, o que parece ficar cada vez mais evidente é que o processo que se opera no 

sujeito que reivindica uma forma peculiar de ser percebido em uma focalização que 

parta de si e não de outrem, não se trata de uma “construção de identidade”, pois 

esse processo não se dá num vazio de significado. Não se trata de alguém que não 

existia e brotou do nada. Trata-se, isto sim, de um reordenamento de pontos de 

vista. Refere-se, na maior parte dos casos, a um sujeito tentando apontar para as 

externalidades o modo como vê a si mesmo, seu ponto de percepção sobre o 

conjunto de possibilidades que o constituem enquanto discurso.  

Assim, opera-se nesse processo um reordenamento, apagamento e 

acréscimo de características, conforme uma visão subjetiva que parte do próprio 

sujeito em questão. Essas impressões que revela, no entanto, não são elaboradas a 

partir de seu esforço criativo, mas se somam e respondem à totalidade que sobre 

ele anteriormente repercutia.  

Dessa maneira, essa nova identidade constituída é comprometidamente uma 

resposta à identidade de outrora. Tudo, todos têm identidades, elaboradas por si ou 

pelo outro – pois é característica humana classificar o mundo, para o bem ou para o 

mal – e é desses discursos aleatórios acerca de si que o emergente responderá a 
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fim de significar-se. Sob esse ponto de vista, ao invés de abordarmos a identidade a 

partir da ideia de construção, parece-nos mais produtivo abordá-la partindo da 

premissa de ressignificação ou reordenamento. 

Nesse sentido, quando a poeta-performer de Teia (2001) lança mão do mito 

de Lilith, ela o faz conjugando esforços no sentido de operar uma ressignificação de 

si. Ela não parte do ponto zero, observemos que retoma um mito para com ele 

desconstruir o feminino elaborado pelo patriarcado e, enfim, criar uma terceira 

premissa que dê conta de sua sexualidade.  

O sujeito toma a condição imposta pelo outro: de “mulher”, de “fêmea”, 

reordenando suas balizas, alargando suas fronteiras, contradizendo sua suposta 

essência biológica-social-política-religiosa. A autora-performer reconstitui-se a partir 

de um corpo indócil, perigoso para o homem, venenoso, comprometendo com sua 

“vagina dentada”, aquilo que o inimigo tem de mais valoroso em termos simbólicos, 

não o pênis, porque este é, boa parte das vezes, encarado apenas como acessório 

de prazer, mas o falo, ícone de poder. 

 Alex Beigui (2013), ao analisar o narrador-performer no conto Sarapalha, de 

Guimarães Rosa, aponta para um sujeito-autor que assume o corpo como “palco da 

linguagem” (BEIGUI, 2013, p. 14), semelhante operação ocorre no poema “Feminil”, 

cujo discurso lírico não é capaz de diferenciar o espaço discursivo do autor daquele 

espaço discursivo da poeta-performer, nem o espaço-corpo de ambos, pois é sobre 

o corpo que se assenta o discurso produzido. O discurso não só é realizado por 

intermédio dos corpos, mas também ele tematiza o corpo, potencializa-o e assenta-

se nele.  

O ambiente, o espaço e as imagens que permeiam a estrutura poética tecem-

se no corpo trazido à tona pela voz lírica, conforme demonstrado em: “As mulheres 

têm marés / Mulheres têm tempestades”. Para além das referências aos espaços 

psicológicos do corpo: (Mulheres) “transbordam de sentimentos”. Ou ainda em: “Ah! 

As emoções feminis e seus mistérios”. 

 A atitude provocativa de selecionar como tema uma persona feminina (Lilith) 

renegada em inúmeras culturas e, sobretudo, na cultura ancorada pela religiosidade 

judaico-cristã, por si só simboliza uma disposição para o enfrentamento e 

reorganização da maneira de conceber-se e propor-se para o outro. 

  O sujeito, como Lilith não renega o mundo: exalta o amor, o desejo, a 

trivialidade, assim como os ardis das relações carnais. Ele opera, no entanto, não 
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mais como um herói clássico, que cumpre seu ciclo de atuação conforme lhe foi 

preconcebido, não há mais caminho previamente detalhado ou respostas ensaiadas, 

vai se constituindo, firmando-se mais na medida em que reconhece ou não os 

contextos nos quais atua como satisfatórios. Semelhantemente como em um espaço 

cênico, o sujeito vai performando na medida em que o desejo de interação com o 

público vai materializando-se favoravelmente. Semelhante ainda ao sujeito 

hipermoderno – que também poderia ser chamado de sujeito performático – ele vai 

“dis-simulando” em um ambiente de extrema mutabilidade.  

Nesse ambiente incerto, a autora-performer assenta seu discurso na 

experiência e na interação, ou seja, na presença. O texto é produzido com 

elementos da oralidade (escolha lexical: “pra”; ritmo; uso de pontuações: reticências, 

exclamações, pausas seguidas; interjeições e uso da primeira pessoa). E, no 

aspecto da construção do discurso, a autora-performer remete à própria experiência, 

assinalando a ignorância do gênero oposto: “Ah, se soubessem”.  

Nesse texto (e em outros), Luciene Carvalho dá-nos a ideia de uma pessoa (a 

detentora do discurso/teia) que adverte seu interlocutor dos perigos de se 

subestimar uma mulher. A voz que fala é a voz da experiência. Por outro lado, o 

tempo da fala é o tempo imediato, é o aqui e agora da apresentação, da presença. 

 Esse tempo marca uma presença impossível de ser ignorada, que é a 

presença da poeta-performer que oferece sua sabedoria de fêmea ao incauto que 

dela aproxima-se: “Um coração ferido de mulher / Que risco!”. Nessas duas estrofes 

é possível notar o tom reflexivo da exclamação, como se o sujeito mesmo não 

tivesse se dado conta, até então, do perigo que ronda quem se atreve a ferir o 

coração feminino.  

Dessa forma, a poeta-performer reforça seu discurso através de dois 

elementos significantes do texto, primeiro, através da experiência de fato (da 

vingança), segundo por meio da experiência de gênero (do feminino lilithiano). 

Embora não marque graficamente seu gênero, sugere uma aproximação com as 

mulheres do tipo “nós” e “eles”. 

Quando marca o texto com elementos de oralidade/performatividade, dando a 

ele aspectos de aconselhamento e tom narrativo/interjetivo, a poeta faz confundir o 

distanciamento clássico entre a fala do texto e a fala de quem o escreve, marcando, 

assim, outro ambiente na relação entre produtor/mensagem/leitor.  Marcas dessa 

diluição podem ser verificadas no poema a seguir: 
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Prisma 
 

Oscilo entre a lagarta e a borboleta 
Navego e sou atol. 
Soluço meu medo em luas revoltas, 
Sou poeta das estrelas, 
Com dias sem brilho 
E noites sem luz. 
Abandono a luta 
Assustada. Pequena 
Lagarta. 
Então sou voo ousado 
Sou como luz em movimento 
Noutra e sendo a mesma: borboleta. 
Lagarta e borboleta vão em busca 
Da síntese tão certa que é a vida. 
No voo ou no rastejo, 
Sempre vejo 
O mundo sob o prisma da poeta 
(Teia, p. 117). 

 

 No poema “Prisma”, Luciene Carvalho decifra em parte o enigma de sua 

poética ao colocar em um só balde o sujeito poético e o sujeito autor em evidência, 

designando ambos apenas como um “prisma”, ou seja, como um ponto de vista de 

reconhecimento do mundo. Para todos os efeitos, os dois fundem-se. 

O modo de encarar o universo a sua volta não se revela como um dom, tal 

qual ocorria no início da modernidade, cujo fazer literário ou artístico só era possível 

supostamente após um cafard17 ou uma epifania. No texto, a autora acena 

intencionalmente, dentre as tantas possibilidades de apreensão o mundo, para o 

prisma da poeta: “No voo ou no rastejo, / Sempre vejo / O mundo sob o prisma da 

poeta”. 

 Essa visão de mundo não é definitiva, no entanto. Como sujeito performático 

que é, a poeta identifica-se ora com a lagarta, ora com a borboleta, ou ainda com 

ambos os paradoxos concomitantemente. A lagarta tem como característica 

primordial, na simbologia, ser aquele que virá a ser; um elemento inacabado, dessa 

forma, trata-se de um sujeito que se caracteriza pela significativa instabilidade, um 

ser que não está pronto e que vai deformar-se conforme as opções do ambiente em 

que opera.  

Esse sujeito provisório aparecerá recorrentemente em outros poemas de Teia 

(2001) e em outras obras da autora. Através dessas imagens, a poeta-performer 

                                            
17 Cafard: a tradução do francês quer dizer, literalmente, “barata”. Assim, “cafard”, refere-se, grosso 
modo, a uma transformação ao estilo kafkiano, a partir da total ruptura com modelos precedentes. 
Pode significar também, “depressão” ou “infiel” em sua versão árabe. 
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pretende negar continuamente a fixidez a que qualquer posição de identidade possa 

ensejar submetê-lo. Assim, as imagens recorrentes no seu território serão aquelas 

que demarcam seu self como um espaço de encenação/performação fluida no 

espaço e no tempo do fazer poético, a saber: essas figuras que se repetem são a 

imagem do porto, da louca, da bruxa, da crisálida, de Lilith e da noite (pois a noite 

permite o escamoteamento). 

O outro extremo da figura a que somos remetidos no poema é à imagem da 

borboleta. Diferentemente do sujeito provisório que é a lagarta, a borboleta alcança 

um sentido maior de definição e perenidade. Apesar de seu curto período de vida, 

não é percebido pelos outros apenas como um ser em transição, como ocorre com a 

lagarta. Embora seja, em parte, um ser formado, por ser o estágio final do ciclo da 

vida que se inicia com a lagarta, a borboleta rebusca-se de qualidades 

interessantes, que exprimem bem o motivo de sua escolha no texto. 

Em total oposição à lagarta, que comumente é encarada como um ser 

asqueroso, repugnante, a borboleta é um símbolo de perfeição e beleza. Colorida e 

suave, chama a atenção para suas cores que quase sempre formam belas imagens 

com motivos florais, por isso, em várias culturas (no Japão temos, como exemplo, a 

geisha) a borboleta está associada à beleza feminina. 

Novamente contrastando com a lagarta, que exala toxinas e muitas vezes 

pode até representar perigo de morte (dependendo da espécie, coagula o sangue 

humano), a borboleta remete à fragilidade. Qualquer criança logo descobre que a 

beleza contida naquele pequeno corpo do inseto não pode ser tocada, sob a pena 

de esse corpo esfacelar-se, desgastar-se na ponta dos dedos. Dificilmente uma 

borboleta de pequeno porte sairia impune ao toque no seu corpo. Como uma flor, 

certamente, essas pétalas voadoras seriam feridas de morte. Por esse motivo, a 

borboleta marcará a efemeridade da vida. Seu tempo nos cenários dos quais 

desfruta é bastante limitado e seu refestelar do sumo das flores é uma atividade 

passageira.  

É possível crer, no entanto, que não seja a alusão à morte que deseje fazer a 

poeta-performer quando evoca a imagem da borboleta, mas alude simplesmente ao 

fim da apresentação de uma de suas nuances. A autora torna presente a imagem da 

borboleta, porque está associada a um self quase sagrado e ao mesmo tempo 

efêmero, o que dará espaço a outras figuras de interpretação.  
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Nesse sentido, a borboleta, na mitologia cristã, é símbolo de renovação. O 

ciclo lagarta-crisálida-borboleta remete ao nascimento de Deus quando este se 

tornou homem, depois foi morto (observemos que a crisálida permanece em um 

estado análogo à morte) e em seguida ressurgiu para ascender ao céu – como o 

fazem as borboletas. Esse desejo de renovação – não linear, como no cristianismo – 

mas espiralado, é a máxima a que se refere o sujeito-autora. No cotidiano, essa 

renovação, explicita Carvalho, dá-se por intermédio da escrita poética. Sendo lagarta 

ou borboleta, é através do ato de escrever no papel que lhe é possibilitado inscrever-

se no mundo.  

Por intermédio da performance, como em um espelho, é que ela não só capta 

o outro, o universo que a circunda, mas que reconhecerá a si mesma como lagarta 

ou como borboleta que circunstancialmente estará sendo, ou seja como um sujeito 

“em cena”, conforme narra em sua Entrevista: “Eu comecei a declamar com três 

anos e meio... Então, eu não me sei fora da declamação, da cena. Mas sempre 

estive fora do contexto profissional, nem nunca imaginei que eu fosse me inserir no 

mundo dessa forma” (Luciene Carvalho, Ent. Cit.). A escrita, como o palco para o 

performer, é o corolário daquilo que ela é ou deseja momentaneamente, apenas 

momentaneamente, tornar-se ou convidar(-se) a ser. 

Através de antíteses, conforme aparece no mote do texto e em outras partes, 

como: noite/dia; voo/rastejo; assustado/ousado, além daqueles paradoxos implícitos 

no discurso: lagarta/movimento; dia/falta de brilho, a autora convida seu leitor a uma 

performance da leitura em que os sentidos devem ser apurados para interagir com 

as extremidades propostas.  

Dessa maneira, autora e leitor interagem com o texto escrito, ajudando 

mutuamente em sua elaboração, ao agregar-lhe sentidos. As sensações 

provavelmente instigadas: asco (que causa a lagarta), admiração à borboleta, 

somada a outras, da inércia à movimentação tresloucada do inseto adulto, permitem 

o estímulo dos sentidos que diminui o distanciamento entre produtor e receptor do 

texto, já que os dois negociam suas sensações.  

Assim, o prisma da poeta não é unidirecional. O texto não se oferece como 

um enigma que só pode ser revelado por um escolhido, mas esse prisma pode ser 

oferecido/percebido e pode marcar sua existência conjuntamente com o leitor. É o 

leitor quem o ativa quando aguça os próprios sentidos para a degustação. Desse 
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modo, a tessitura da escrita de Luciene Carvalho parece conter uma estratégia 

aracnídea de captura em sua teia performática.  

Um aspecto que deixa evidente essa posição discursiva assumida pela via da 

performatividade do sujeito, é o uso do verbo de abertura do poema: “oscilar”: 

“Oscilo entre a lagarta e a borboleta”. O sujeito performático nega a própria 

classificação a partir de um possível “eu sou”, pois ele, essencialmente, não é nada, 

nem um sujeito nem outro. Tanto a lagarta quanto a borboleta são imagens ou 

performações, poderíamos dizer, pelas quais o sujeito oscila, encena e escamoteia 

aquilo que realmente é. Não que ele seja necessariamente outra coisa para além 

desse jogo metonímico, pois se aproxima dessas faces na medida em que assume 

suas figuras.  

Vale frisar, essas imagens não o caracterizam continuamente em todos os 

cenários nos quais atua e, muito menos, no tempo anterior ou vindouro de sua atual 

performação. Cabe ao sujeito, então, devendo dar pistas sobre si para ser 

reconhecível a outros, captar apenas o aqui e o agora que o apreende. Esse aqui e 

agora, como personificou no poema que acabamos de analisar, lagarta e borboleta, 

em uma soma de outros textos, transmutar-se-á, a partir da imagem preponderante 

do feminino, em a mulher louca, a mulher fugidia, a mulher erótica, a mulher noturna, 

a mulher bruxa, etc. E é dentro dessas perspectivas de realização do “eu” que 

pretendemos refletir, à luz dos estudos de Performance e Literatura, os vários 

modos de configuração das personas que o sujeito revela. 

Em tempo: as personas que regulam a coerência interna da obra em questão 

e das demais de Luciene Carvalho estão situadas, em suas constantes figurações, 

como pertencentes ao gênero feminino. Não podemos, no entanto, dar-nos ao luxo 

de nos apropriar desse “feminino” como uma verdade ex post facto, ou seja, uma 

verdade dada.  

Pois bem, no início da análise do primeiro texto de Teia afirmamos que outra 

curiosidade relativa à teia é que, os aracnídeos mais resistentes não constroem 

teias, apenas os menores e, boa parte das teias elaboradas emite luz ultravioleta 

parecida com a pétala de flores que serve para atrair prováveis vítimas.  

Ora, vale frisar, a teia imita a flor, porém não é a flor. Essas afirmações 

encaminham-nos para o seguinte raciocínio: a aranha produz uma teia que tem uma 

luz que imita a flor. A flor, por sua vez, na Biologia, é o órgão de reprodução da 
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planta e, na simbologia, corresponde, entre outras coisas, ao útero e ao órgão 

sexual feminino.  

Assim, se considerarmos que a teia da poeta-performer tem por intenção 

dissimular ser flor, podemos concluir que há nos textos de Luciene Carvalho apenas 

uma simulação do feminino, mas não uma suposta “essência” ou “substância” dele. 

Dessa forma, o que experimentamos acerca de gênero nos poemas da autora-

performer é um jogo de máscaras, assim como se deriva para outras perspectivas, 

como aquela em que se utiliza do erotismo e da loucura para instaurar uma 

interação com o espaço que a circunda. 
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3 PERFORMANCES SEXUAIS: FEMININOS, EMPODERAMENTO DO CORPO, 
EROTISMO E CONTINUIDADE 

 

 

Figura 3: Ilustração de Lúcia Picanço para Teia. 

Fonte: CARVALHO, 2001, p. 58. 

 

“Onde eu estou eu sou” eis a máxima da noção de sujeito em Luciene 

Carvalho. Nesse espaço transita o feminino, a loucura, o corpo, a sexualidade e 

outras diversas faces do “sujeito híbrido”. Uma noção de sujeito hipermoderno, que 

se cria a partir de seu contexto de atuação. Um sujeito para quem a personalidade 

está implicada na rua, no bairro e nos demais espaços que o atingem e o constroem, 

no corpo que ora nega, ora permite concessões.  

Na atualidade, percebemo-nos muito mais cambiantes na medida em que 

precisamos nos reposicionar constantemente conforme os diversos ambientes que 

frequentamos. Se a modernidade separou o mundo em campos de conhecimentos, 

esse processo, na hipermodernidade, está sendo ainda mais acentuado. Os lugares 

foram separados em espaços distintos e cada vez mais crescem suas 

idiossincrasias.  

Dessa forma, se a modernidade caracterizou-se até certa medida pelas 

crenças (que em sua maioria provaram-se falsas) num futuro próspero, a 

hipermodernidade só é possível a partir do cinismo, ou seja, de uma crença imediata 

e fugaz nas verdades convenientes. Essa nova “verdade flexível” está preparada 

para articular-se na medida em que as personas que permeiam seu espaço de 

atuação flexibilizam suas posições.  
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Não é mais possível em nosso tempo a cristalização dos papéis sociais que 

desempenhamos, porque eles não são mais duradouros ou pelo menos não são 

contínuos. Os espaços interligados da 

educação/trabalho/sexualidade/religiosidade/saúde/etc., que anteriormente à 

modernidade estavam contidos em um só lugar e eram guiados por um só 

tutor/mestre/senhor, – e que, por sua vez, exigiam apenas um tipo de sujeito, ou 

seja, cada um tinha a mesma face para todas as situações (o curandeiro ensinava 

ao mesmo tempo em que doutrinava religiosamente, para o trabalho e para o sexo) 

– são distintos na hipermodernidade. 

Nem os lugares nem os personagens de cada um desse universo são os 

mesmos. O sexo é aprendido, negociado e realizado em lugares específicos, 

inclusive, boa parte das vezes distintos daqueles inerentes às relações afetivas. A 

religião distanciou-se de outros saberes e o mundo do trabalho desenvolveu-se em 

um ambiente também distinto, de onde as relações familiares, sexuais, religiosas e 

afetivas devem ser mantidas afastadas. 

Na hipermodernidade, em cada um desses espaços idiossincráticos o sujeito 

é estimulado a corresponder de uma forma específica. Ainda que essas atividades 

ocupem por vez um ambiente único, a ritualística de cada uma delas desempenha a 

função de particularizá-las, o que resulta em um ambiente de performance contínua 

do sujeito, que é, neste caso, contígua à multifacetação. Palavra que, por sua vez, 

tem se tornado a face mais pragmaticamente visível de nossa época. 

Se o século XX aprisionou o sujeito na não realizada expectativa de um “vir a 

ser”, ou de um futuro triunfante, o sujeito contemporâneo – esse que ganha voz em 

Luciene Carvalho – aponta para uma transformação que encerra seu motivo no 

presente. No ato de metamorfosear ele mesmo, ao invés de promover uma 

transformação que se prolongue para o futuro, o sujeito intenta, no aqui e agora, a 

comunicação. Assim, seu trabalho não tem, a priori, como objetivo um futuro de 

longa duração. O projetar-se à frente quer dizer apenas esquivar-se para um cenário 

diferente de atuação (e que em seguida será abandonado).  

Não é à toa que os espaços (geográficos e psicológicos) na obra da poeta-

performer concorrem em pé de igualdade com outros temas (negritude, feminismo, 

corpo), que alicerçam sua subjetividade (biografia e performatividade na escrita). A 

autora agrega desde um bairro de Cuiabá, o Porto, para o qual dedicou um livro 

todo, até os quintais dos lugares onde viveu – e que também mereceram livros-
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homenagens; passando pela capital como um todo, onde continua vivendo desde 

que veio para cá, ainda muito pequena. Por fim, chega até ao próprio corpo, que a 

marca, agita, fere e traz diversos tipos de prazeres. Luciene esquematiza a sua 

persona conforme esses cenários vão se estabelecendo ou modificando suas 

nuances, de forma que justifiquem a inserção no espaço íntimo da poeta-performer, 

o espaço limítrofe da escrita performática. 

Vemos parte desse projeto criativo em Sumo da Lascívia (2007), onde o 

corpo é a ferramenta necessária para a profusão de seu universo erótico. A autora, 

não se intimidando diante das palavras, ao invés de refugiar-se nos eufemismos 

comuns do discurso poético, apodera-se de um linguajar em consonância com o 

universo libidinal que evoca. Ora é fera, ora mulher recatada ao estilo romântico 

(sempre permeado de cinismo), ora apresenta-se como uma terceira via que não 

deseja nem se oferece ao outro, só atravessa ou é atravessada pelos corpos, 

fazendo do sexo, a princípio, apenas uma prática fisiológica: 

 
Ontem virei os copos 
E os segredos. 
Esparramei amores 
Sequei licores. 
Continuo só, 
Transfeita em ilha 
(SL, p. 24). 

 

No texto, somos apresentados a um tipo de relação amorosa que não se 

estabiliza; sua fluidez é indicada pelo verso final: o sujeito transformado em ilha. Os 

deslocamentos implicam, necessariamente, menos viscosidade e mais liquidez. 

Dessa forma, a relação que comumente repetir-se-á no universo amoroso da poeta-

performer será aquela marcada pela inconstância dos laços afetivos. Embora tenha 

desfrutado de significativa intimidade com seu parceiro, sente-se só, tal qual uma 

ilha. Como ilha, o sujeito reconhece-se inalcançável. Solitário porque isolado em si 

mesmo. 

O paradoxo presente nas expressões de apesar de “virar copos”, “secar 

licores” e “esparramar amores” e, mesmo assim, continuar uma experiência solitária, 

faz-nos deduzir o fracasso de uma relação que, seja por inabilidade ou desinteresse 

dos parceiros, cada dia torna estranho o que deveria ser íntimo; individualizando o 

que a princípio formaria uma composição. Esse laço só não se rompe 

completamente porque o corpo está em contínua junção com outros corpos. 
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Sumo da Lascívia (2007), conforme o próprio título sugere, apresenta o que 

há de mais primoroso no universo erótico da poeta-performer. Nele, é abordada a 

junção de corpos que, como veremos, apesar de expectativas contrárias, será 

fecunda a partir do erotismo. O “sumo” é o extrato mais importante, mais primoroso 

de qualquer fruto (apresenta sua materialidade enquanto gozo, pólen, esperma, 

corpo sem alma). A palavra tem servido para identificar o que há de melhor ou mais 

substancial em alguma coisa. Já “lascívia”, que quer dizer luxúria, está relacionada à 

sensualidade, à sexualidade e ao sexo propriamente dito. Partindo, então, da 

exterioridade da obra para seu conteúdo, sentimo-nos, nos limites da textualidade, à 

vontade para explorar essas ideias “lascivas” que se oferecem para o leitor. 

Cada um dos textos da poeta-performer desdobra-se em modos de ver, sentir 

e lidar com a realidade a partir da experiência corporal. Embora em alguns 

momentos essas atitudes mostrem-se antagônicas, somam-se umas às outras para 

dar vida a um universo de possibilidades muito mais abrangentes que outrora uma 

persona feminina poderia atrever-se a possuir. As perspectivas que o sujeito elabora 

atravessam de uma só vez seu discurso e, por consequência, seu corpo, que fica 

continuamente reservado a um espaço de evidência. 

A percepção de sua exterioridade e de outrem passa pela construção do 

discurso e pela forma como lida com seu corpo. A aceitação passiva do parceiro 

sexual ou a recusa contumaz, ou ainda os jogos sexuais com os quais interage 

estão carregados de metonímias de sua relação com a sociedade. Cada espaço 

descoberto, conquistado ou estrangeiro, vem à luz por intermédio do corpo – muito 

mais que pela alma, como costuma ser para a maioria dos poetas – pela perspectiva 

da fisicalidade é que seus poemas vão se construindo: recheados de percepções 

táteis, olfativas, gustativas, visuais, enfim, sinestésicas: “Não tenho projeto algum / 

[...] Tenho taquicardia, / a pele suada, / e o medo epidérmico / que aprendi na 

estrada” (SL, p. 34). 

O corpo, para o performer, aquele que atua em cena, é o espaço quase total 

de sua comunicação com o público que o contempla e com ele interage. Nos textos 

de Luciene, há uma necessidade de fazer-se ver e sentir, de projetar-se, tal qual o 

performer, em uma experiência com o corpo e pelo corpo em todas as suas 

minúcias. Vale destacar que não se trata de uma espécie de teatralização na obra 

da autora, pois o espaço convencional do teatro delimita o campo do ator e do 



 

92 
 

público, da personagem e do ator, diferentemente, no campo da performance, o que 

ocorre é um estado de presença que põe em xeque todas essas fronteiras).  

Em Luciene Carvalho, a luta é pelo corpo, o campo de luta e significação é 

cada órgão que geme, que se retrai, esguicha ou cala. O corpo é o protagonista do 

dizer e do fazer: 

 
Isso, porque quando eu declamo, eu vou para quê? Eu vou vestida de mim 
e a primeira vestimenta minha é o meu corpo. A poesia vai vestida do meu 
corpo e meu corpo é fêmeo. Eu tenho intensa observação de mim; 
obsessiva observação de mim, mas não é pura escolha, é necessidade de 
existir (Ent. Cit.). 

 

Esse corpo da poeta-performer que se projeta na escrita o faz sempre dentro 

de uma perspectiva de gênero. Contudo, isso não quer dizer que o universo poético 

da autora limite-se a uma perspectiva de gênero (ele é um de seus locais), mas, 

como afirmado anteriormente, é o veículo para alcançar a performatividade. O corpo 

feminino é o local de onde Luciene Carvalho parte para projetar-se ao leitor, para 

apresentar a quem o lê o mundo conforme as idiossincrasias de sua sensibilidade. 

Outros espaços também compõem esse universo poético, vejamos um texto de 

outro livro, Aquelarre ou Livro de Madalena (2007): 

 
Foi na roda da saia 
a vida e o sonho, 
a sorte e a fé. 
É! 
Foi na roda da saia 
o sacro e o pecado, 
a lua e a maré. 
Foi! 
Foi na roda da saia 
o lar e o filho, 
a roupa e o rio, 
Viu? 
Foi na roda da saia 
de ama ou de aia, 
filha, fêmea, rês. 
Foi na roda da saia 
que se fez pano e fio 
e a história se fez 
(A ou LM, p. 29). 

 

No poema “Cantiga de roda”, os espaços de acontecimentos ocorrem “na 

roda da saia”, ou seja, a partir da perspectiva do gênero, mais uma vez, seu mundo 

foi erigido. Os acertos, os tropeços, os medos e as alegrias, a linguagem e a 

ausência da linguagem, as mutações e manutenções do corpo foram mediadas por 
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uma visão de mundo que imbricava o feminino. Logo, é a partir dessa visão, 

tomando posse dela, que nos será possibilitado ter acesso ao universo poético da 

poeta-performer.  

Em “Cantiga de roda”, Luciene Carvalho vai assinalando a construção de sua 

vida a partir do paralelismo sintático: “Foi na roda de saia”. Esse paralelismo diz da 

construção dos primeiros sonhos da poeta-performer para o futuro, da formação 

religiosa e dos percalços do destino. Das primeiras relações mundanas e da 

sensação de culpa: conteúdo caro à autora e que tem resultado na profusão de 

paradoxos contínuos em seus textos e também no escape para os elementos 

externos ou da natureza, como a lua, a maré, o rio, o bairro, a rua, o céu, a gaia. 

Embora não seja o poema que abre o livro Aquelarre ou Livro de Madalena 

(2007), “Cantiga de roda” serve de orientação para aquele que se enreda pelos 

caminhos propostos pela autora, pois sinaliza como se apontasse o caminho, como 

um “happening” performático. 

Outro elemento que fica evidenciado na escolha da saia como metáfora é a 

sua percepção do espaço, do tempo, do destino, entre outros, de forma 

circunferencial, ou seja, de maneira espiralada como nas formas do Parangolé de 

Hélio Oiticica18. No poema, o mundo é apontado como um grande espiral de 

montagens e desmontagens. De interdições e acessos que se repetem sem, 

todavia, retornar ao ponto inicial.  

“Cantiga de roda” não deixa de exprimir esse conceito, enfatizado pela 

expressão “roda de saia” que, segundo a poeta-performer, é o elemento ou, 

diríamos, a pedra de roseta de produção de sua autoficcionalidade. Pois, a partir 

desse tecido, dessa “roda de saia”, é que ela acessará o conhecimento e flertará 

com os conteúdos que se referem ao sexo, à religiosidade, ao gênero, ao trabalho e, 

enfim, à própria percepção de si em relação a essas coisas. Ainda, a saia não é 

qualquer saia, mas aquela que é rodada. É esse tipo de saia, às vezes, com 

crinolina, bem definida, comportada e, outras vezes, disforme, elíptica, barroca que 

funciona como elemento formador do sujeito. 

                                            
18 Uns dos expoentes do Movimento Neoconcreto, Hélio Oiticica compreende a arte não mais como 
uma janela para o mundo, mas como “coisa do mundo” ou o próprio mundo. Sua arte, na qual 
recorrentemente usa das formas tridimensionais que atravessam os sentidos e obriga o espectador a 
uma participação com o corpo, utiliza-se de parangolés, bólides, núcleos, espirais, etc., a fim de levar 
o sujeito a um desacondicionamento e à criação.  
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Conjugando as diferenças entre gêneros, o sujeito encara a própria situação 

de periferia em que foi colocado na esfera de valores e direitos sociais. Em: “Foi na 

roda de saia / de ama ou aia / filha, fêmea, rês”, o discurso da poeta-performer 

aponta para sua condição em relação ao mundo no que se refere às possibilidades 

do gênero e de gênero (gênero também enquanto tipo de discurso, um gênero 

híbrido, composto pela autoficcção). O texto dá indícios de que na convivência 

doméstica foi sendo informada de sua condição marginalizada em relação ao 

homem.  

As palavras “filha” e “fêmea” surgem em contraposição a “filho” e “macho”. 

Assim, assinala o viés político e social de sua condição de gênero. Por último, a 

palavra “rês” tem duas possibilidades de significação. Refere-se a qualquer animal 

cuja carne possa ser utilizada para alimentação humana e, segundo, pode referir-se 

a uma pessoa que tenha má índole. Tanto em uma significação quanto em outra, a 

palavra serve para indicar o prisma sob o qual tentaram erigir sua identidade, a partir 

de signos que a negassem como pessoa humana dotada de sensibilidade.  

Mediante essa percepção de exclusão assinalada nos versos, o sujeito que 

perpassa a obra da autora será, em boa parte das vezes, uma voz em contrassenso 

ao que, até então, tem sido posto como comum, natural, isto é, uma condição 

histórica da mulher como ser menor e que deve ser subserviente ao homem. Mas, 

ainda que o sujeito tenha consciência dessa ideologia que o atravessa e se 

apresente ao leitor quase sempre com a disposição de combatê-la, por outro lado, 

fica visível em vários poemas um alto grau de asfixia a que é submetido por esse 

tipo de discurso.  

Enfim, o sujeito aponta que a condição de fêmea não é estanque, mas precisa 

estar em constante negociação. Enquanto o macho tem valor “per si”, a fêmea 

precisa negociar o seu valor e só o terá se atingir certo grau de abdicação e 

sujeição, ainda que isso lhe custe a autonomia. E é essa liberdade que o sujeito não 

está disposto a ceder. Não quer se colocar na roda de negociação. Prefere dar-se 

ao luxo do contrassenso, do antagonismo, da marginalidade espontânea.  

Dessa forma, ao invés de plantar flores e regá-las, fecundá-las, cuidá-las e 

sujeitar-se ao tempo até que a bel prazer produza seus botões, incorporar o destino 

definido em “filha, fêmea, rês”, o sujeito lança-se à atitude ameaçadora de agente da 

situação; lança-se como senhor do tempo, da ação, do discurso. O sujeito 

apresenta-se como “Ladra de flores”: 
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Não mais amores. 
A partir de hoje 
colherei flores... 
Melhor, roubarei! 
Seguirei atenta a gramados e jardins 
pois, que para amores, 
o tempo anda escasso, 
Apressarei o passo, 
ajustarei o compasso 
e seguirei assim: 
Ladra de Flores, 
que se oferecem silentes 
à carícia dos olhares, 
à possibilidade do toque 
à rapidez da mão. 
À menor provocação 
praticarei o roubo, 
o furto, 
feito surto 
na claridade vegetal do afeto, 
infestarei a cidade 
de boato, impunidade 
e rumores. 
Abraçarei a criminalidade 
praticando assalto 
no campo e no asfalto 
me farei ladra de flores 
(LF, p. 15). 

 

Há, no poema, um rompimento de paradigmas que se estabelece a partir de 

duas ações principais: a autora distancia-se da imagem de objeto e vincula-se à 

ideia de sujeito. Não se representa como “flor”. A flor trata-se do órgão reprodutor da 

planta, ademais, foi, ao longo dos tempos, por conta de sua beleza, tida como ícone 

da feminilidade. Esse símbolo significava, portanto, de uma só vez, o legado 

histórico do patriarcado sobre as mulheres: a beleza feminina, a capacidade 

reprodutiva, a passividade – a flor é para ser não só vista, mas arrancada, beijada, 

cheirada, detida em um jardim – e a fragilidade são conceitos caros à emancipação 

feminina. 

Na China, só para ilustrar a questão de gênero ao redor do globo, na Dinastia 

Tang, após o fim do período clássico, as mulheres foram relegadas a um papel 

ornamental em contraposição ao papel prático do homem. Dessa forma, cada vez 

mais ficaram restritas ao ambiente privado e cada vez mais foram afastadas das 

suas liberdades individuais, dentre as quais o direito de locomoção. Como 

consequência, os ossos dos pés das meninas eram quebrados a fim de dificultar que 

andassem. 
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Conforme Peter Stearns (2012), esse modo desajeitado, lento e frágil de 

andar acabou tornando-se “sinal de beleza e modéstia respeitável” que só foi abolido 

mil anos depois, já em meados do século XX, com a ascensão do comunismo na 

China (STEARNS, 2012, p. 33).  

Ainda hoje, como resquício dessa tradição, mesmo no mundo ocidental, 

mulheres são exaltadas a terem passos curtos e moderados (até bem pouco tempo 

era sinal de cavalheirismo o homem ceder o braço para que a mulher, 

supostamente, pudesse se equilibrar), enquanto aos meninos é facultado correrem. 

É contra sortilégios dessa monta que rompe a poeta-performer do poema. A fim de 

esquivar-se de um espaço dolorosamente reducionista. Assim, quando se distancia 

da ideia de flor, afasta-se também dos adjetivos que a colorem. 

Ao deslocar-se para fora desse substantivo, o sujeito nega o mundo 

fragmentado ao qual estava circunscrito e redimensiona seu lugar de atuação no 

mundo: já não é a flor, mas uma entidade distinta dela: é aquela que rouba a flor. 

Nessa ação, está implicado outro motivo de rompimento de paradigmas que o 

sujeito realiza: ele se coloca para fora do universo existencial dessa classificação 

meramente biológica e, se está nesse jardim, é a fim de transgredi-lo, de tirar dele 

sua razão existencial: o colorido das flores. 

Quando se identifica também como “ladra”, o sujeito acaba transgredindo não 

só o princípio da posse que implicou o roubo da flor, mas atua ainda contra o tempo, 

pois o transgride na medida em que não se submete aos seus estratagemas, quais 

sejam, nesse sentido, a semeadura, a fecundação, o crescimento e, por fim, a 

floração. 

Em prol de seus desejos, o sujeito desconstrói um ecossistema que, 

aparentemente natural, tendia a sua aniquilação. Conforme estudos de Bauman em 

O mal estar na Pós-modernidade (1998), e retomados em Amor líquido (2004), o 

sujeito da contemporaneidade corre incessantemente contra o tempo e essa corrida 

desenfreada tem culminado no afrouxamento dos laços humanos. Todos querem 

viver como em um thriller de filme de ação, com suas fantasias e desejos 

borbulhando em um caudaloso caldeirão de acontecimentos positivos. Nessa 

perspectiva, há pouco ou nenhum espaço para semeaduras, mas apenas para 

colheitas. 

O sujeito de “Ladra de flores” é um sujeito de nossa época, certamente. 

Abandonou a semeadura e deseja finalmente desfrutar de um jardim de prazeres: 
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O tempo anda escasso 
Apressarei o passo 
ajustarei o compasso 
e seguirei assim: 
Ladra de flores 
(LF, p. 15). 

 

O sujeito embebeda-se de uma nova percepção de tempo, um tempo não 

mais espiralado, como no poema anterior – tempo sem fim. O tempo do qual se 

apodera nesse poema é o tempo da linearidade: o tempo de escassez, porque finito. 

É o tempo o balizador dos novos paradigmas que a circunscrevem no poema. 

Porque o tempo é escasso, ela abandona o processo costumeiro de semeadura até 

a floração e golpeia a tradição através da delinquência – o que rouba não são 

simplesmente as flores, mas o tempo. 

A palavra “flor” no texto pode ser metáfora para “sexo”, “prazer” e, sobretudo, 

“afeto”. Quando o sujeito propõe-se a roubar as flores ao invés de cultivá-las, está se 

propondo, literalmente, a investir em relacionamentos com menor densidade e mais 

fortuitos. Aproveitar aquilo que o outro possa lhe oferecer de êxtase, de prazer, e, 

em seguida, passar adiante, para outro frívolo compromisso. Enfim, o sujeito vê-se 

desenganado das relações duradouras: 

 
Não mais amores. 
A partir de hoje 
colherei flores... 
Melhor, roubarei! 
(LF, p. 15). 

 

A ladra de flores esquiva-se de qualquer laço de contato que seja duradouro. 

Tal qual fazem os atores deste novo século, passou do consumo da essência para o 

consumo da substância. Não participa do momento de semeadura e fertilização, ou 

seja, não se dá a conhecer ao outro, não projeta com o outro nem se oferece em 

profundidade. É um terreno infértil para a afetividade. Não participa da rega, da 

entrega, da troca e mais: a flor, por um lado, é a parte mais vistosa aos olhos, a 

parte mais exótica da planta, por outro, se for arrancada não poderá produzir frutos 

ou sementes que a perpetuarão. Toda sua função perpetuadora é destruída e ela 

continua vigorosa apenas por um curto período de tempo, no aqui e agora. Recorte 

que é o novo tempo das relações amorosas contemporâneas e sobre o qual 

discorreremos no poema seguinte. 



 

98 
 

Mas antes, precisamos responder: O que mudou no mundo para que 

surgissem novos paradigmas? O que levou à derrocada as relações tradicionais e à 

emergência desse novo tipo de contato entre o sujeito e seus possíveis pares 

amorosos? Um “antes” e um “depois” estão implícitos, tanto no discurso que 

atravessa esta leitura crítica quanto naquele que atravessa a obra estudada. No 

teatro da modernidade, que papel cabia ao gênero em questão? Quem decidia a 

velocidade das relações?  

Certamente o homem foi quem mais deteve parcelas de poder para direcionar 

as relações. Contudo, um novo contexto médico-político-econômico-social colaborou 

para melhorar o nível de autonomia feminina, bem como de outros grupos em 

relações desiguais de poder. A mulher ganhou voz e, consequentemente, uma 

identidade ressignificada por si mesma. Nesse sentido, é necessário que 

coloquemos em debate certo pessimismo de Bauman em relação ao presente. Não 

defenderemos o presente impunemente, tampouco podemos exaltar o passado sem 

passar em revista as suas várias faces.  

Vale reiterar, assim, algumas colocações do capítulo I deste trabalho que se 

aplicam ao texto analisado. A poeta-performer não se rebela contra o tempo 

aleatoriamente. Também não se insere nesse contexto descrito pelo escritor polonês 

e que preferimos designar de hipermodernidade apenas pelas forças das 

circunstâncias. Mas acreditamos que o que resulta nas contradições da época em 

que vivemos, o que tem motivado os conflitos entre forças de preservação, por um 

lado, e de mudanças, por outro, o motivo mais significativo da existência desses 

sistemas cambiantes de identificação e reconhecimento, ou ainda, a frivolidade das 

relações amorosas, trata-se, sobretudo, do resultado de uma atitude consciente e 

política dos atores envolvidos nesse contexto.  

A ladra de flores é o reflexo de um sujeito que decidiu não suportar mais 

sobre seus ombros a estabilidade do mundo. É o sujeito que recusa, de uma vez por 

todas, a permanecer como elemento sacrificial em prol de um bem comum que 

pouco o inclui; em prol de um sistema social que passou grande parte de sua 

história virado de costas para ele. 

“Eu sou a que no mundo anda perdida, / Eu sou a que na vida não tem norte, 

/ Eu sou a irmã do Sonho, e desta sorte / Sou a crucificada... a dolorida...”, escreveu 

Florbela Espanca em seu livro de 1919 (ESPANCA, 1982). O poema “Eu...”, se não 

o melhor, mas certamente o mais famoso escrito pela autora portuguesa, pode muito 
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bem transcender o sofrimento existencial da poeta-performer e servir de corolário da 

situação da mulher de sua época – tal qual (tomara que em menores proporções) 

em épocas vindouras.  

O sujeito do poema analisado pode se dar ao luxo de abandonar essa cruz – 

seu lugar de passividade histórica – e se tornar uma persona autônoma, e é essa 

nova figura que encena no texto. O que temos é um sujeito que embora goze de 

doses significativas de liberdade, não escolheu reverter a opressão do outro a favor 

de si, na medida em que não repete as antigas práticas de sujeição, mas 

desconstrói a lógica do possuidor/possuído.  

Na sua lógica hipermoderna, o que sujeito rouba, na verdade, é a si mesmo 

do outro. O que de fato temos é um sujeito que rouba do outro a posse que o outro 

tinha de si. Nesse sentido, o poema, assim como as atitudes dos cidadãos 

contemporâneos citados por Bauman (às vezes de forma negativa), tem aspectos de 

libertação, reassenhoramento. Simplificando, ser-nos-ia mais promissor entender 

esses discursos como sendo de insubmissão19.  

A lógica do semeador em oposição ao ceifador/consumidor é desconstruída. 

Agora – no poema e no presente – todos querem ser 

atores/ceifadores/consumidores, sobretudo aqueles que eram os alimentadores da 

máquina. Ora, mas se todos querem colher, quem será o semeador? Quem será o 

receptáculo para a fertilidade e mantenedor da espécie? Quem será a ferramenta da 

humanidade? E mais, teremos flores para todos? Eis o mal-estar da 

hipermodernidade, início do fim das grandes polarizações do mundo e, ao mesmo 

tempo, produtora das maiores delas. 

A ladra de flores subverte o establishment e todas as suas retóricas de 

manutenção: 

À menor provocação 
Praticarei o roubo 
O furto, 
Feito surto 
Na claridade vegetal do afeto, 
Infestarei a cidade 
De boato, impunidade 
E rumores. 
(LF, p. 15). 

                                            
19 Posta essa face política que norteia os relacionamentos hipermodernos, vale dizer que não se trata 
apenas de um revide político essa nova forma de contato sexual e amoroso humano. Essa posição 
está ligada também às mudanças de nossa percepção de ser/estar no mundo. Debateremos isso 
mais à frente, quando tratarmos do erotismo em Luciene como continuidade. 
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A visão de terror e decadência que resulta dessa condição só pode ser 

percebida ante a perspectiva do sujeito dominante. Quem não tinha nada não pode 

ter perdido tudo. Gayatri Spivack (2010) perguntou-se: Pode o subalterno falar? E, 

depois de várias análises das condições relativas a essa subalternidade, a autora 

chega à conclusão de que a princípio não, o subalterno não poderia falar e, mesmo 

que falasse, não seria ouvido. O que nos parece é que, de posse desse problema, 

os sujeitos contemporâneos – as minorias, em especial – subvertem essas 

polaridades, arrancam as flores que eles mesmos outrora fecundaram, e esse poder 

lhes dá mais elementos de negociação. Ainda que como resultado disso a 

decadência seja uma imagem, reiteradas vezes, narrada por muitos como 

consequência de nossa sociedade.  

O sujeito do poema projeta-se definitivamente sobre o que virá. Os verbos no 

futuro do indicativo (dez na totalidade) apontam para uma expectativa certa, uma 

decisão firme quanto aos rumos a tomar. Por outro lado, esse futuro tão tenazmente 

repetido diz implicitamente de um passado de atitudes distintas das que projeta 

agora. Diz-se: “apressarei o passo”, é porque, até então, não era ao menos tão 

apressado, ou ainda: “praticarei o roubo” ou “seguirei atenta”, também em parte 

significa que esse não foi o modus operandi até o presente.  

Ou seja, diante das circunstâncias que o oprimem, o sujeito decide-se por 

uma reviravolta no caminho que vinha percorrendo: o caminho da espera, das 

promessas, dos amores, das relações estáveis, afetivas, etc. Não espera nada para 

o futuro e desfruta de tudo o que sua fisicalidade possa lhe oferecer no tempo 

presente. Bauman reconhece esse tipo de relação como definidora de uma época. 

Para o autor, há uma sem igual fragilidade dos laços humanos, um 

sentimento de insegurança e desejo inspirados por essa fragilidade. Segundo 

Bauman (2004), o tempo em que vivemos apresenta um sujeito com sentimentos 

paradoxais no que tange aos relacionamentos.  

Por um lado, relacionar-se é uma ordem, o sujeito deseja um sem número de 

contatos dos mais diversos tipos com outras pessoas, por outro, deseja um 

relacionamento que não se consolide a ponto de negar outras possibilidades de 

conjunção. As pessoas estão permanentemente desconfiadas das relações que as 

prendam tempo demais. Se, antes, o amor tinha uma contingência baseada na 

definição de herança e continuidade da linhagem, na contemporaneidade, terminado 
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esse compromisso, a noção de amor como algo perene foi abalada. O “até que a 

morte nos separe” foi substituído por um número enorme de demandas atreladas ao 

prazer individual e à possibilidade de diversificação das sensações eróticas 

(BAUMAN, 2004).  

Já o relacionamento estático anda na contramão desses prazeres, uma vez 

que se assenta na impossibilidade de novos contatos. Acredita-se que cada 

experiência sexual será mais intensa que a última, assim, os relacionamentos 

humanos são colocados em uma ciranda esquizofrênica de encontros e 

desencontros. 

 
Seu corpo 
Que passa 
Ao alcance de meus olhos. 
Ah! Reserva de prazeres 
(SL, p. 75). 

 

Como apontam os versos, não é o sujeito que é alcançado pelos olhos da 

desejante, mas apenas seu corpo. O corpo, não o ser dentro do corpo que 

vislumbra, é o espaço ao qual se dedica a depositar seu erotismo, sua libido. Em 

uma relação de entrega que jamais é total, porque não reivindica a posição de sui 

generis, própria do relacionamento amoroso.  

Trata-se de uma posse sem o ter, a partir da dicotomia bastante dantesca em 

que o objeto de desejo erótico apresenta duas faces paradoxais: aquela em que está 

detida a realização fisiológica através da prática sexual corriqueira e a outra face, 

aquela que remete o ser aprisionado ao corpo desejado. Essa última face é 

extremamente perigosa, pois é traiçoeira; está disposta a machucar e aprisionar, a 

tirar do transe sexual e trazer à realidade dos contatos humanos com seus altos e 

baixos. 

Diante do esforço que demanda o relacionamento amoroso, o sujeito prefere 

esquivar-se dele e permanecer na apatia do silêncio discursivo, mantendo-se isolado 

no outro: “Não finjo que te amo / Nem que não” (SL, p. 75). 

Segundo Bauman (2004, p. 22), para o sujeito contemporâneo, “A promessa 

de aprender a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja 

ardentemente que seja verdadeira) de construir a ‘experiência amorosa’ à 

semelhança de outras mercadorias”. O autor continua bastante pessimista ao 

decifrar o amor em nossos tempos. Ainda, conforme Bauman (2004), em nossa 
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época não há nem humildade, nem coragem, fé ou disciplina. Nessa lógica, podem 

ser enquadrados vários tipos de relações, tais quais aquelas em que se investe 

como ações em uma bolsa de valores, e que se permanece com elas até o dia que 

começarem a cair, e os relacionamentos de bolso, que servem para se lançar mão 

no dia em que for preciso. 

Em nossa época, a medicina compete com o sexo na responsabilidade da 

reprodução, diz Bauman (2004, p. 57) e completa afirmando que essa reprodução 

tem as mesmas nuances de outras possibilidades de consumo, ou seja, escolhe-se 

um filho na hora que se quer, escolhe-se as suas habilidades, elimina-se seus 

defeitos de fabricação e se escolhe ainda seu biótipo, como se faz quando se 

compra algo pelo correio ou em uma feira qualquer. Mas não podemos concordar 

que o mercado moldou sozinho, ou mesmo mais preponderantemente, os 

relacionamentos, outras questões se colocam nesse sentido. Vamos a elas. 

 

 

3.1 O EROTISMO AFASTADO DA REPRODUÇÃO E O AMOR NEGOCIADO 
 

Houve uma época em que os filhos eram sinônimos de dias melhores. 

Estavam associados à bem-aventurança, uma vez que representavam uma força de 

trabalho a mais. Assim, havia ansiedade na chegada de um filho, de preferência, 

“macho”: “Nada no mundo corrige / Aquela frustração primeira, / Não ser varão, / 

Não ser macho, / [...] Ser só uma menininha” (CC, 2003, p. 38). Os filhos 

significavam também a perpetuação da família e continuidade dos bens.  

Na “líquida vida moderna”, em que a vida das famílias (com a possibilidade do 

divórcio), torna-se mais curta que a de seus membros, a cria ainda funciona como 

uma ponte, afirma o crítico polonês (BAUMAN, 2004), mas que leva para lugar 

nenhum, uma ponte cujo outro lado encontra-se envolto em neblina e, por isso, não 

é passível de visualização, assim, um filho é nada mais que um objeto de consumo 

emocional. 

Desnudado de outros motivos que o justificavam, o sexo, na atual fase em 

que vivemos, precisa em parte existir por si mesmo. E sua regulação não é dada 

muito mais do que pelo prazer que pode proporcionar. Não é à toa que, por esse 

mesmo motivo, muitas vezes termina na frustração que outrora prometeu curar. Não 
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é à toa que também o sujeito, amargando esse contexto movediço no qual precisa 

atuar, metamorfoseia-se conforme a necessidade.  

Quando afirma: “Não mais amores. / A partir de hoje / colherei flores”, a 

poeta-performer está abandonando a antiga forma de percepção e interação com o 

mundo em favor dessa nova relação com os espaços definida por Bauman (1998). 

Propõe relações afetivas frívolas, não porque seja uma opção plausível, mas, 

porque foi o que restou nesse alvorecer ao qual está conectado, o qual inclui a 

solidão, os deslocamentos e o sexo sem compromisso para o futuro. 

Referindo-se ao sexo separado do antigo conjunto de regras que antes o 

justificava, Bauman sugere que, ao mesmo tempo em que esse novo sexo leva ao 

êxtase, mesmo antes que esse êxtase termine, os sujeitos são remetidos ao seu 

distante lugar de origem e na sequência do gozo há, quase sempre nesse sexo, uma 

possibilidade de frustração e completa: “Os remédios maravilhosos parecem 

produzir moléstias e sofrimentos não menos numerosos e comprovadamente mais 

agudos do que aqueles que prometiam curar” (BAUMAN, 2004, p. 63). 

 

E o prazer, verdadeiro e renovado 
Trará guarida, 
Sem drama, sem lamento. 
É só vida  
(SL, p. 72). 

 

Se, por um lado, o sujeito mantém no decorrer de seus textos um tom 

politizado que reivindica nas relações amorosas um espaço de poder, na outra ponta 

está o fato de que um relacionamento com equidade de poderes exige 

diuturnamente intensas negociações que, por sua vez, podem instaurar uma arena 

de conflitos no leito conjugal.  

Assim, não estando disposto a ceder espaço com a finalidade de reconstruir 

um discurso comum e uma história sólida de um futuro romantizado, o sujeito 

abandona o ideal de “amor verdadeiro” por aquele de “prazer ilimitado”, de que fala 

Fernando Muniz (2015), no qual o gozo e não o amor passa a ser o dispositivo que a 

tira da inércia ao mesmo tempo em que se apresenta como desiderato. O sexo, 

assim, não existe mais como consequência do amor, tampouco nele está implicada 

a reprodução. O sexo é o todo, o ponto de partida e o limite no decorrer da obra. 

 

Não sei se por falha 
do meu superego, 
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meu corpo associa 
sexo e prazer à alegria, 
(SL, 14). 

 

A relação a que se propõe o sujeito é típica da hipermodernidade, elástica, 

destituída de significados que não sejam aqueles estritamente ligados ao prazer 

hedônico, volúvel, quebrantável, de baixo investimento sentimental e desconfiado da 

própria duração. Não se trata de um fruto apenas mercadológico do tipo de 

capitalismo que atravessa nosso tempo, mas é também resultado de mutações 

sofridas nas relações de gênero, principalmente no que diz respeito a uma maior 

equidade entre os velhos parceiros sexuais. As lutas pela igualdade de direitos e os 

resultados dessa busca de emancipação foi que levaram aos tipos de 

relacionamentos característicos da hipermodernidade. 

O conjunto de prerrogativas dos quais os sujeitos podem apropriar-se hoje 

sempre estiveram nas prateleiras dos relacionamentos. O que ocorre é que nem 

todas as partes podiam consumi-las. Certamente, há muito mais tempo do que a 

mulher, o homem tem tido acesso ao sexo sem compromisso, a um sexo 

desatrelado, seja das responsabilidades de constituir uma família, seja do 

investimento amoroso.  

Com a transformação da força de trabalho e a inserção da mulher no meio 

produtivo, no espaço público e outras conquistas no campo das lutas de gênero, 

certa paridade entres os sexos foi alcançada. Nesse contexto de aproximação de 

forças é que vai se configurar as relações hipermodernas de amor, antes, relegadas 

aos espaços privados. Sem ou com pouco contato com o mundo exterior, a mulher 

pouco desejava para si o que extravasasse o pequeno reduto a que estava 

circunscrita.  

A mulher sempre soube e precisou aceitar, seja por amor, seja pelo 

condicionamento social, seja pela impossibilidade de criar sozinha os filhos, as 

peripécias do parceiro amoroso. Em uma época em que a força de trabalho era toda 

masculina, em que o poder estava localizado unicamente nas pesadas mãos dos 

homens, não era possível se falar em negociação no relacionamento. Aliás, o 

casamento para a mulher era, quase sempre, uma sentença para a vida toda.  

Ademais, foi forçada a aceitar para si a ideia de que o homem tinha mais 

necessidades sexuais do que ela e que as relações sexuais nas quais se envolvia 

estavam apenas atreladas às necessidades fisiológicas. A mulher considerada pura 



 

105 
 

era instada por sua família, mesmo quando se relacionava com um homem de bem, 

a não permanecer tempo algum sozinha com ele antes do casamento, levando em 

conta que, nessa circunstância, corria risco iminente de ser devorada pelo 

pretendente.  

Se por uma infelicidade esse contato sexual anterior ao casamento ocorresse, 

outras duas penalidades certamente seriam dadas à mulher: a primeira, é que seria 

considerada culpada, uma vez que ela permitiu, criou condições para que isso 

ocorresse. O homem era um lobo e a mulher um pedaço de carne ensanguentado 

(rês) – os dois não combinavam lado a lado, a não ser por intermédio do casamento.  

Por isso o tom provocativo na passagem do poema acima e em toda a obra 

de Luciene Carvalho. Uma vez que não consegue esquivar-se da ideia de ser 

sempre a culpada pelas negatividades do mundo, assume essa culpa e, a partir 

dela, parte para a atitude de desconstrução das estabilidades, ora como em “Ladra 

de flores”, ora como Lilith, louca ou bruxa. 

 Ainda hoje, em países do Oriente, uma mulher pode ser apedrejada por 

fornicação apenas porque se permitiu estar sozinha no mesmo recinto com um 

homem. A segunda penalidade diz respeito ao desejo masculino. O órgão sexual da 

mulher era o motivo completo de quaisquer desvarios e promessas de seu 

pretendente.  

Oferecer o gozo antes do prazo significava abrir o presente antes da 

festividade e, admoestavam as famílias às filhas que, feito isso, o pretendente corria 

o risco de desinteressar-se pelo casamento. Para eles, não haveria mais motivos 

para tanto sacrifício se prematuramente usufruíram do objeto de desejo. A mulher e 

toda sua complexidade redundavam no modo como lidava com sua genitália. Em 

suma, uma implicava a outra. 

Na contemporaneidade, esse contrato, na maioria das sociedades, mais 

acertadamente naquela por qual chamamos de Ocidental, mudou. Conforme 

Bauman (2004), os relacionamentos deixaram de estar envoltos em compromissos 

ou contextos que alijavam a mulher de certas liberdades, como a criação dos filhos, 

que demandava esforço e tempo e a falta de condições de sustentar-se 

financeiramente.  

Com a aproximação das funções sociais e econômicas dos homens e das 

mulheres, todas as atividades do casal passaram a ser negociadas, assim, o que 

antes era compreendido como natureza masculina foi reivindicado pelas mulheres. 
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Os antigos papéis fixos de cada um dos sexos passaram a ser continuamente 

rearticulados.  

Foi no bojo das reivindicações de igualdade entre os gêneros que surgiram os 

contatos amorosos característicos da hipermodernidade, impressos comumente pela 

ótica do prazer individual e, mais do que tudo, pela lógica da infinita negociação. 

Talvez o que realmente distinga as relações amorosas do nosso tempo e de outros 

séculos seja a existência de um principado da negociação.  

O desejo, o prazer individual e outros atavios sempre estiveram presentes nas 

relações amorosas, ainda que escamoteados, sublimados, reificados ou tornados 

quase invisíveis para o outro, o poder de articulação das partes em prol dos 

interesses pessoais nunca esteve, em nenhum momento da recente história 

humana, tão uniformemente distribuído. 

 

E quanto valeria a espera tanta? 
Quanto valeria a ausência de gozo? 
O cênico do afã? 
Quanto custaria o desprezo seguinte? 
Os epítetos? 
Quanto custaria o parco carinho? 
A morte do sonho? 
(A ou LM, p. 39). 

 

Nos versos acima, fragmento do poema “Esquina do contrato”, o sujeito 

questiona os valores monetários que teria uma relação amorosa/sexual. Ao 

questionar o valor do sexo por dinheiro, não apresenta uma defesa do sexo por 

amor em contrapartida, embora questione seu valor como elemento mercadológico 

na medida em que desconsidera um preço para certa frustração. “Ela” opõe-se a 

“ele”, que, movido por suas necessidades sexuais, como “presa e como caçador”, 

negocia a relação sexual. 

Da mesma forma que aparece recorrentemente em outros poemas, os 

sujeitos são apresentados a partir de um lugar, um espaço ideológico que 

determinará seus discursos. Ele surge dentro de um automóvel de luxo, o que 

determina um poder aquisitivo que substitui outros elementos clássicos da 

negociação amorosa, como a virilidade ou o cavalheirismo ou, ainda, o amor. Ela, 

por sua vez, é apresentada por intermédio de dois lugares, no caso, 

complementares: a esquina, lugar próprio das prostitutas, região dos bairros 
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tradicionais invadidas pelo baixo meretrício e, também, é apresentada a partir de seu 

corpo, com seu “decote farto”. 

A relação que se sugere acontecer, contudo, não quer dizer a união de seres, 

tal qual o amor romântico idealizou. O amor foi relegado a um segundo plano: 

 

Um dia lhe proponho ruptura. 
Não tente me comprar com amor, 
não cobre que eu lhe assine promissória 
não há o que me faça sentir segura 
Nada! 
A vida é provisória 
e eu sozinha. 
(LF, p. 83). 

 

O sujeito resignado que encontramos não tem a disposição de lançar-se 

adiante, a ponto de amalgamar-se a outro. Para ele, o outro é um espelho, conforme 

o princípio lacaniano (1998), mas um espelho quebrado, sujo, embaçado, que não 

tem mais a possibilidade de refletir uma imagem de si e causar-lhe comoção ou 

expectativas. 

Amamo-nos no outro e amamos o outro porque de alguma forma nos vemos 

nele, mas, uma vez que esse reflexo não nos devolve, não há porque nos atrelarmos 

a ele, daí o amor resultar ser apenas um elemento de barganha, sem fim em si 

mesmo. “Não tente me comprar com amor” (LF, p. 83). O casamento ou a 

expectativa dele também nada representa: “Não cobre que eu assine promissória”. 

Pelo contrário, o contrato nupcial é visto friamente apenas como um elemento de 

troca comercial, que, inclusive, pode resultar em ser insidioso ao sujeito. 

A confiança, que consiste em crer na probidade moral de alguém, foi 

permanentemente abalada. Esse fato torna o sujeito altamente descrente, alerta, 

paranoico, o que está explícito no verso: “Não há o que me faça sentir segura”. A 

única segurança que tem é que ninguém pode ser digno de confiança. Essa certeza 

é dada pelo elemento de exclamação em “Nada!”, que aponta para duas 

constatações: primeiro, para a convicção do sujeito de que ninguém é digno de 

confiança e, segundo, a exclamação aponta para a conclusão estarrecedora da 

afirmativa, para um insight que deixa o sujeito perplexo.  

A exclamação marca um grito desesperado de quem se percebe em uma 

realidade solitariamente sufocante. Realidade que é marcada de maneira 
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desconcertante, embora mais sóbria, nos versos seguintes: “A vida é provisória / E 

eu sozinha”. 

Nas décadas passadas, boa parte dessas características atribuídas hoje aos 

relacionamentos eram aquelas mesmas que perpassavam as uniões homoafetivas. 

Vistos com maus olhos, a eles era atribuída a instabilidade amorosa, a fluidez 

sentimental, a troca frequente de parceiros sexuais, a insensatez dos desejos, etc.  

Provavelmente, essas relações diferenciadas no tempo expliquem-se pelo 

fato de que, uma vez sendo protagonizados por parceiros do mesmo sexo, estes 

gozavam de poderes semelhantes – ou não tão díspares – nas suas relações 

amorosas. Assim, as relações homoafetivas, segundo Giddens (1993), estavam na 

vanguarda dos relacionamentos. Infelizmente, quando surgiu a temida doença que 

se propagava através das relações sexuais, esta também ficou conhecida 

inicialmente como o “câncer” ou “peste gay”. Foi justamente o equilíbrio alcançado 

depois de muito esforço e lutas de gênero que “democratizaram” a Aids para todos 

os grupos de contatos sexuais. 

O autor de Amor Líquido afirma que, tal qual existe uma tensão e uma 

incerteza no amanhã quando se investe na bolsa de valores, de semelhante forma 

ocorre nos relacionamentos, quem os tem vive sempre um dia após o outro. Esses 

dias arrastam-se com incertezas, tensões e pequenas ou grandes frustrações que 

se tornaram inerentes aos contratos amorosos da sociedade contemporânea.  

Neste ponto, é preciso refletir sobre o discurso baseado no olhar de Bauman 

(2004) para acrescentar outros pontos de vista à discussão. Apesar de ser essa 

realidade descrita pelo pesquisador que boa parte dos sujeitos desta época vive, 

sobretudo aqueles que nasceram em um tempo em que as relações eram ou 

desejavam ser mais estáveis, não é bem isso por que passa o sujeito dos versos 

que destacamos logo acima. Pelo contrário, apresenta um conjunto de convicções 

expressas nas negativas que compõem o poema. Em “Predicativo do sujeito” (LF, p. 

83), cada verso vai se oferecendo como um “manual de uso” para o pretendente.  

Verso a verso, o sujeito desconstrói os paradigmas que estabeleceram o 

amor romântico para construir um amor muito mais centrado nas individualidades 

que nas junções. Qualquer altruísmo é abandonado. Mais que isso, são 

abandonadas, também, todas de uma vez, as convenções, as falsas promessas, as 

juras de amor falaciosas – o universo lexical que transformava o amor romântico em 

uma entidade que transcendia ao terreno, tornando-o uma conjunção espiritual. 
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Não pode haver nesse tipo de relacionamento uma quebra de expectativa, tal 

qual era comum em épocas passadas: “Um dia te proponho ruptura”, afirma o sujeito 

de maneira clara e sem devaneios existenciais. Estabelece-se, assim, por outro 

lado, uma relação muito mais confiável, talvez até mesmo mais honesta pelo alto 

grau de franqueza: “Não queira me amar, / acho pouco,”; esse verso faz desmoronar 

toda uma iconoclastia que ao longo da história representou o amor como o sentido 

total da vida de um ser. Se hoje o amor funciona como o mecanismo de uma bolsa 

de valores, cuja volatilidade é terrível, antes as relações funcionavam da mesma 

maneira que um latifúndio em que a totalidade dos poderes e, consequentemente, 

dos prazeres estava centrada unilateralmente na mão de um só dono. 

Entretanto, essa realidade mudou. O prazer sexual, a renda familiar, a 

amabilidade, a resolução dos problemas, ter filhos ou não os ter, a empatia, a atitude 

e a parceria no trabalho agora, igualmente, fazem parte do expediente feminino e 

precisam ser continuamente negociados. Como consequência dessas novas 

relações amorosas, o sexo tem cada vez mais se despido de suas tradicionais 

motivações: a geração de filhos, o compromisso marital (por parte da mulher), a 

manutenção do casamento, etc., para ser mediado unicamente pela intensidade do 

gozo.  

Bauman (2004) argumenta sobre uma substituição das relações duradouras 

por aquelas em redes, dizendo que a primeira foi substituída pela segunda. Mas se 

observarmos à nossa volta com atenção, nossos hábitos, aqueles em grupos, 

veremos que não houve uma substituição. É evidente que as relações em rede 

estão em alta e vieram ao mundo para ficar. O que é difícil crer, no entanto, é na 

substituição dos antigos vínculos de relacionamentos, eles estão aí, acontecendo.  

Talvez menos evidentes, porque foram metidos em um conjunto muito 

expressivo de outras relações. Mas o sujeito hipermoderno não trocou aqueles cinco 

amigos verdadeiros – que segundo Aristóteles (1991) era o máximo de amigos de 

verdade que alguém poderia alcançar – por três centenas de amigos descartáveis, o 

que houve foi o acréscimo, não a supressão.  

Um conjunto de mudanças expressivas fez o sujeito deslocar-se de sua área 

de conforto, antes resumida a uma relação social que comportava pouco mais de 

uma dezena de pessoas, para um território em que se pode ter contato com 

centenas e até milhares de seres humanos.  
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Conforme o próprio Bauman (2004), as relações amorosas tornaram-se mais 

efêmeras, exigindo certa diversidade de possíveis parceiros para o caso de um 

desenlace. As relações de trabalho, antes fixas, para o bem de uns poucos e para o 

mal de muitos, tornaram-se transitórias e o sucesso profissional está diretamente 

relacionado com a capacidade de fazer novos contatos. Por esse motivo, o sujeito 

dos versos compara o amor com flores e diz que elas não são suficientes para ele: 

“Quero jardins”, escreve.  

Enfim, a inserção de novas tecnologias que ampliaram geometricamente as 

possibilidades de nos relacionarmos, ainda que de maneira mais superficial, 

colaborou para a criação desse contexto diverso, fluido, efêmero e 

assustadoramente20 amplo das novas relações sociais.  

Na medida em que operamos um deslocamento de nossa economia afetiva 

para além do raio de atuação do círculo social com o qual efetivamente convivemos 

– através das redes – decepcionamo-nos, porque desejamos a mesma qualidade de 

retorno daquele tipo de relacionamento que temos em nosso convívio comum, não 

virtual. Essa quebra de expectativas resulta em frustração e sensação de vazio. É 

aquele que se agarra a essa expectativa quem se decepciona. 

Uma das características mais debatidas do sujeito contemporâneo (BAUMAN, 

1998, 2004) é o modo peculiar de encarar a relação amorosa não mais como o 

corolário da felicidade. No poema “Predicativo do sujeito”, essa nova percepção de 

mundo é exposta: 

 
Não queira me amar 

Acho pouco. 

Quer tanto mais da vida... 

Mais que flores, 

Quero jardins. 

(LF, p. 83). 

 

No texto, o relacionamento amoroso é apresentado como apenas uma das 

diversas possibilidades de realização pessoal. À parte isso, está o mundo do 

trabalho e das relações sociais em geral. Até mesmo o universo sexual que, como 

conservadoramente ocorre, deveria vincular-se ao universo amoroso, encontra-se 

deslocado dele. 

                                            
20 É provável que essa visão pessimista que, tal qual Bauman (1998, 2004), temos dos 
relacionamentos atuais não seja compartilhada pelos mais jovens; aqueles que já nasceram 
embalados por essa fruição social. 
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Por sua vez, “jardins”, no texto, não deve ser compreendido apenas como 

uma espécie de “plural” para a ideia de flor, escrita no verso anterior. Quando o 

sujeito afirma não querer apenas flores, é porque em “jardins” está incluindo não 

somente mais flores, como também uma dezena de outras “plantas” que concorrem 

em atenção com o colorido floral. Um jardim é um conjunto de diversas plantas 

organizadas com fins basicamente ornamentais. Posto isso, para além dos contatos 

amorosos ou sexuais que vislumbra, o sujeito está à disposição dos mais diversos 

relacionamentos que lhe agreguem bem-estar. 

 

3.1.1 O masculino impossível 
 

É interessante apontar que a figura masculina, para além dos jogos sexuais, 

como personalidade acolhedora ou ainda como figura paterna, tem pouco espaço na 

obra da autora que estudamos. Se, por um lado, o corpo masculino é repetidamente 

evocado, presentificado a partir do erotismo, por outro, esse corpo é despossuído de 

persona, como uma espécie de vingança, ou mesmo de repulsa à personalidade 

dominadora masculina. Ou ainda, talvez mais acertadamente, como indiferença. O 

masculino nada ou pouco interessa ao sujeito que escreve, apenas seu corpo. 

É provável que essa distância esteja justificada no fato da prematura morte do 

pai21, a qual é mencionada na entrevista que realizamos com a escritora e aparece 

reiteradas vezes em poemas de diferentes livros: 

 

Casar? No papel só uma vez, 

No mais, casei todas as vezes que pude. 

Cedo fui órfã de pai, 

Não fiz filhos, nem abortos. 

(LF, p. 19). 

 

No poema “Trajetória”, de Caderno de caligrafia, a mesma menção é feita: 

 

Pelas digitais na maçaneta, 

                                            
21 Carl Gustav Jung (1990) afirma que a psique humana estabelece-se a partir de elementos 
complexos. No caso da figura masculina, esta é uma contraparte da psique feminina e recebe o nome 
de animus. Essa figura, tal qual aquela da psique masculina, o anima, desempenhará um papel 
significativo no universo amoroso do sujeito. Ocorre que, conforme essa teoria, o sofrimento 
ocasionado pela perda do pai ainda na infância justifica certa dificuldade da poeta-performer em 
ancorar nessa figura sua economia afetiva. 
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Vejo nossa história reescrita 

A viuvez, a morte do pai 

Eu tão menina... 

(CC, p. 17). 

 

Ou ainda: 

 

Cala, Madalena! 

O medo do escuro, da madrugada solitária, 

A falta do pai 

cala sua ânsia 

por proteção, 

(A ou LM, p. 51). 

 

A morte, que causou enorme comoção na família, também resultou uni-la 

mais em prol de um bem comum: a sobrevivência. Considerando que naquela 

sociedade (situada na década de 1970) a mulher ganhava significativamente menos 

que o homem e, considerando também uma família em que a força de trabalho mais 

importante era a da mãe, que ao mesmo tempo precisava dar conta das tarefas 

domésticas de dona de casa, foi preciso contar com a ajuda dos filhos.  

Postas essas dificuldades, tornou-se necessária a divisão de trabalho, enfim, 

para o sujeito, foi preciso que tenramente assumisse não só o encargo dos adultos, 

como também seus dramas. Em um espaço permeado de mulheres, os cuidados da 

matriarca eram redobrados: 

 

É tão antiga a dor 
Da tal cobrança materna, 
Tão eterna... 
Pra nós – as filhas –  
(CC, p. 38). 

 

Nesse mesmo contexto, a imagem do homem, ao passo que vai se 

desvanecendo como autoridade, elemento de proteção e manutenção do lar, ao 

mesmo tempo vai sendo edificada como aquela que oferece inúmeros perigos, como 

o financeiro – pois sua presença pode resultar em uma gravidez indesejada – e o 

perigo moral, que pode ser da mesma forma danoso, posto que uma casa de 

mulheres mal faladas poderia ser alvo de discriminação social: “Bem cedo, a moça 

sabe o segredo / que se esconde sob a saia” (A ou LM, p. 20). 
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Esses dois fatos, a falta de representação da figura masculina e a esquivança 

de possíveis predadores homens, resultaram num reforçamento da figura feminina 

(as tias, Lilith, Nossa Senhora e a mãe, entre outras, são personagens recorrentes) 

e no embaçamento do equivalente masculino. Desse modo, a figura masculina vem 

boa parte das vezes apresentada como um sujeito de pouca confiabilidade, 

inebriante no sexo e, fora disso, difuso, ora imagem desejada, ora um opressor: 

 

Ninguém trará 
o chicote, a mão pesada, 
as obrigações conjugais? 
[...] 
Ainda olhamos, receosas, 
à soleira da porta 
à espreita do senhor 
e tememos que ele venha, 
e tememos que ele não venha... 
(A ou LM, p. 43). 

 

Considerando que o cambiante espírito contemporâneo reflete-se nos versos 

que estudamos, é preciso lembrar que nele também está entranhada uma história de 

vida que lhe dará seus dramas e suas peculiaridades através da construção de suas 

normalidades, suas transgressões e interditos. 

Nesse sentido, o erotismo que a autora explora nas obras passa a conduzir 

uma efetiva carga que tende à confrontação, à negação do outro, à demarcação de 

um espaço e dos próprios limites. Se o sujeito não se vincula ao outro na esperança 

de estabelecer a velha unicidade bíblica de “um só corpo”, estabelecerá pela via do 

erotismo outras confluências não menos relevantes. O erotismo também visará ao 

afastamento, à distanciação do outro; visará à vingança (evocada nas imagens de 

Lilith e das bruxas); e à continuidade. Esses desdobramentos, veremos a seguir. 

Findada a época do chicote e estabelecido de uma vez por todas o primado 

das negociações, conforme pretendemos apontar até aqui, as transações que se 

darão entre cada um dos envolvidos no cenário erótico não conformarão uma 

relação superficial, como quer Bauman (2004) ou Giddens (1993), nem irão 

corresponder a uma era do vazio, conforme sugeriu Lipovetsky em seu livro 

publicado em 1993 na França (LIPOVETSKY, 2005).  

O sujeito apontará para uma relação que não pode ser vazia, porque não 

parte mais de uma relação amorosa ou de uma vida que precise ser preenchida pelo 

espaço tomado/adquirido/conquistado por outrem em sua vida. Suas relações, a que 
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outrora designamos de “frágeis”, rejeitam o qualificativo porque não se constroem 

com o ímpeto da força ou da longa duração.  

Enfim, as polarizações que usávamos até aqui para qualificar as relações 

humanas, cada vez mais, entram em desuso e não tarda que fiquem no passado. 

Assim, é cada vez mais impróprio fazermos uso delas buscando uma referência que 

não dá conta do objeto a que nos dirigimos. 

 

 
 

3.2 O EROTISMO COMO CONTINUIDADE 
 

 Por meio do erotismo, o sujeito procura inventariar-se em meio a um conjunto 

de faces que precisou ir espalhando pelo intrincado caminho que, em algum 

momento, decidiu seguir. 

 
Casa dos sentidos 
 
Se fosse só silêncio... 
O que calo e que me habita 
incendeia minha casa 
dos sentidos. 
Desconhecido Norte 
para o qual navego, 
viagem feita de entrega. 
O que me emudece 
é a conquista da minha 
entrega. 
Não ao coito, 
não ao gozo, 
por óbvio serem. 
Ah! que tremores sinto 
ao som de olhos invasivos, 
mãos súplices e recorrentes, 
Ah! que tremores sinto 
ao trincar delicado e firme 
dos dentes prendendo 
a pele do pescoço. 
Ah! que tremores 
percorro de arrasto, 
sala e quarto, 
quando a língua úmida 
contagia minha fenda. 
Ah! que de tremores 
morro do encontro 
entre lábios e mamilos. 
E de recuos também 
o meu prazer é feito: 
deleites de encarnar um não, 
a troca cúmplice 
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prima-irmã do riso. 
Ah! que de tremores 
faz-se enfim o gozo 
que inunda o tempo 
e mata o corpo um pouco 
(SL, p. 29). 

 

O que seria, no poema, uma “casa dos sentidos”? Certamente o corpo. É nele 

que o sujeito deposita sua existência material e é por intermédio dele que percebe o 

mundo, que se conecta a ele e também que se desconecta dele, através da morte. 

O modo como nos relacionamos com o ambiente é visceral na formação de nossa 

identidade. Os estudiosos iluministas formularam que, sendo o corpo o limite 

humano, o corpo é o próprio ser humano, o que de fato não é verdade. Em uma era 

em que as tecnologias o tempo todo estão transcendendo nossos limites físicos, é 

certamente muito difícil manter essa tese. Cada vez mais somos forçados a 

responder questões que colocam em xeque nossa história de uma experiência 

unicamente pautada na matéria biológica. Seja através da medicina, que mais e 

mais evolui para a substituição de nosso corpo para um biônico, seja como 

consequência da compressão espaço/tempo que nas últimas duas décadas tem sido 

levada ao limiar de uma mudança radical de nossa relação com a ordem das coisas. 

Freud (1996), ainda em meados do século passado, denominou o homem como “um 

deus de prótese”, pois cria mecanismos que o aproximam do impossível, dando a 

ele superpoderes. 

 Diante dessa tempestade de reviravoltas na formulação do “eu” a que os 

sujeitos de nossa época são submetidos e, por conseguinte, o sujeito do poema, 

este tem o cuidado de redesenhar mentalmente seu corpo como uma casa, uma 

moradia, e não como ele mesmo.  

O sujeito contemporâneo dessacralizou o corpo ao deixar de concebê-lo 

como uma extensão divina, como o templo do espírito de Deus, ao mesmo tempo 

em que o aproximou da ideia de mercadoria ao metê-lo dentro do espaço clínico e 

tecnológico a fim de potencializar suas qualidades. Uma mercadoria de que tem 

posse e que precisa ser utilizada enquanto é possível, pois se deteriora com o 

tempo. Uma mercadoria como as outras, que pode ser comprada e vendida e que, 

via de regra, existe não só para interligar o ser e o mundo, mas interligar o ser, 

sobretudo, às experiências de prazer.  
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Todos querem, em maior ou menor grau, a posse do corpo (em tempo, para 

as minorias, sejam de classes, étnicas ou sexuais, seus corpos sempre foram 

parque de diversão, mas para outrem). É em busca desse limite que o sujeito do 

poema apodera-se e põe seu corpo em ação. Redimensiona seu corpo de lugar de 

expiação dos pecados humanos – no cristianismo o corpo falho é a prova cabal de 

nossa imperfeição, já que por ele morremos – e insere-o no domínio edênico das 

fantasias coloridas pelos prazeres de ordem sexual. 

Mesmo a interdição do sujeito é motivo para deixar aflorar seus desejos mais 

fervorosos: “O que calo e que me habita,/ incendeia minha casa / dos sentidos”. No 

poema, o sujeito tem conhecimento desse processo e o manipula a seu favor, 

usando seu corpo como fonte de acesso a um espaço de prazeres. Assim, a entrega 

a que se refere o sujeito nada mais é que uma situação fantasiosa que tem por 

desiderato o aumento da libido: “o que me umedece / é a conquista da minha / 

entrega”. A antítese entre conquista/entrega no texto aponta tanto para um jogo 

sexual necessário para a obtenção do prazer desejado como para a percepção do 

sujeito como alguém que está em pleno domínio de si, tal qual da situação.  

Na palavra “entrega” está subentendida a ideia de posse. Só se pode entregar 

aquele ou aquilo que se tem sobre domínio. Essa cessão ocorre da seguinte forma: 

é fragmentada no tempo; acontece apenas no mundo da relação sexual; e ocorre 

em prol de uma ritualística de excitação do corpo. A entrega é apenas fantasiosa e o 

sujeito a realiza em busca restrita do prazer carnal. 

Em seguida a esse trecho, a poeta-performer vai descrevendo e narrando a 

experiência do ato sexual: a boca que se cerra no pescoço, as carícias genitais, o 

jogo de “sim” e “não” que estimula o apetite pelo outro. Por fim, o sujeito, nas últimas 

linhas do texto, revela-nos parte desse jogo de representação e também sobre o 

grau de profundidade desse contato: 

 

Ah! Que de tremores 
faz-se enfim o gozo 
que inunda o tempo 
e mata o corpo um pouco. 
(SL, p. 29). 

 

Ora, para além do gozo físico, o que a relação sexual oferece é fazer correr o 

tempo, um passatempo como outro qualquer, fortuito e que não compreende uma 

história anterior. Assim, não há no texto qualquer expectativa desse contato como 
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provocador de um sentimento mais duradouro, de uma promessa ao menos. Vive-se 

o fim das expectativas de um futuro uno que se desencadeava a partir da relação 

sexual, sonho ainda mais vigoroso no gênero feminino. Finda-se o mito da princesa 

que espera na torre (no corpo) o príncipe que vai libertá-la e amalgamá-la em seu 

ser; estabelece-se uma época em que o hedonismo é o valor mais relevante. O 

corpo, se morrer, essa atitude sacrificial não será ofertada pelo outro, mais por si 

mesma, e por uma boa recompensa. Nesse sentido, o sujeito opera uma 

desinterdição da morte, na medida em que cada gozo, que é uma busca, representa 

a morte do corpo. 

Uma vez abandonados no texto os paradigmas de um amor cristão – que 

fosse puro, virginal, duradouro, que rendesse filhos (metáforas de eternidade), que 

fosse monogâmico, retilíneo e monocromático na sua iconoclastia; religiosamente o 

sexo daqueles que herdarão o mundo pós-morte – resta ao sujeito desobstruir a 

morte e aceitá-la como condição do corpo, naturalizando-a, para dominá-la; 

dominando-a para que seja menos dolorida; e erotizando-a, para que, enfim, seja 

prazerosa. O paraíso quis dizer, ao longo da história das religiões, um fardo para o 

sujeito a que nos referimos, então, o sujeito decidiu desistir dele, o que o coloca 

frente a frente com a ideia de finitude, precisa, por isso, reelaborar a morte, 

reconstruí-la de maneira ao menos aceitável. 

Para Bataille (2014), essa maneira de reelaboração da morte consiste na 

erotização do corpo. O erotismo, por sua vez, implica muito mais que a sensualidade 

maquineísta, mas é, sobretudo, uma maneira revolucionária de dizer de si, de 

projetar-se para o outro em busca de uma continuidade perdida. Uma perda que 

esvazia o sujeito de sua própria narrativa: 

 

Não sei de mim 
e sofro 
e temo 
e meu olhar atônito 
não compreende 
o que me prende ao futuro. 

               (LF, p. 37). 

 

Uma perda que fratura sua comunicação com o meio onde vive. Os espaços e 

o tempo têm seus sentidos dilacerados, “Vivo os dias / como quem atravessa uma 

ponte” (LF, p. 39). Esse traço dicotômico não é peculiar ao versejador que 

analisamos. Segundo Freud (1996), a cultura produz um incômodo no indivíduo, já 



 

118 
 

que para que a sociedade exista como tal, é preciso que o indivíduo negue a si 

mesmo e, para que faça isso, é recompensado com nacos, pequenas rações de 

felicidade. Assim, frustração e alegria são polaridades necessárias para a existência 

comunitária: 

 

Como vemos, o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa 

do princípio do prazer. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho 

psíquico desde o início. Não pode haver dúvida sobre sua eficácia, ainda 

que o seu programa se encontre em desacordo com o mundo inteiro, tanto 

com o macrocosmo quanto com o microcosmo. Não há possibilidade 

alguma de ele ser executado. Todas as normas do universo são-lhes 

contrárias. Ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja 

“feliz” não se acha incluída no plano da ‘Criação. O que chamamos de 

felicidade no sentido mais restrito provem da satisfação (de preferência, 

repentina) de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua 

natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Quando 

qualquer situação desejada pelo princípio do prazer ser prolonga, ela 

produz tão-somente um sentimento de contentamento muito tênue. Somos 

feitos de modo a só podermos derivar prazer intenso de um contraste, e 

muito pouco de um determinado estado de coisas (FREUD, 1996, p. 9). 

 

Freud afirma que o homem, por intermédio da religião (ele escreve seu texto 

em meados do século XX) busca alcançar o prazer e, mais ainda, deseja mantê-lo, o 

que certamente é, inexorável. Por sua vez, o objetivo do ser humano na 

hipermodernidade não mudou na origem, apenas na tática, que consiste em 

abandonar o deus uno em busca de outros que não lhe impeçam de usar as próprias 

mãos para alcançar sua felicidade. 

Para Freud, além do apego à arte e à religião, outro modo de se buscar o 

prazer é através do amor. Na hipermodernidade, esse método de busca por 

felicidade, enumerado e debatido por Freud, foi simplificado pela busca por sexo. O 

autor explica que esse método torna-se contraproducente na medida em que a 

perda do amor acarreta uma experiência emocional negativa e intensa. O sujeito 

contemporâneo, ao enfatizar a busca da felicidade por intermediação do sexo, por 

sua vez, logrou transformar suas relações num ápice de prazer e sofrimento 

repentinos e fortuitos. 

Será então esse gozo múltiplo do sujeito da hipermodernidade um gozo 

estéril, que só produz uma relação humana continuamente empacotada? Os textos 

que analisamos dão indícios de que não. Ao invés de investir numa busca 

impossível, a poeta-performer prefere investir na construção de uma relação de 
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prazer e continuidade pela via do erotismo e isso parece funcionar bem. Vejamos o 

poema “Via”: 

 

Fome 
de fato. 
Do fato 
do ato, 
se ser e sentir 
via outro, 
a outra em mim.                                 
(SL, p. 60). 

 

O movimento que o sujeito realiza faz-se pelo método do efeito bumerangue, 

ou efeito giroscópio, conforme a física. A imagem do sujeito refletida no outro volta 

para si mesmo. Para o pai da psicanálise, o amor só é possível pelo princípio da 

semelhança, pois amamo-nos nos outros:  

 

Ela merecerá meu amor, se for de tal modo semelhante a mim, em aspectos 
importantes, que eu me possa amar nela, merecê-lo-á também, se for de tal 
modo mais perfeita do que eu, que nela eu possa amar meu ideal de meu 
próprio eu (self) (FREUD, 1996, p. 28). 

 

O sujeito do poema tem “fome”, que pode ser transcrita no desejo iminente de 

comunicar-se com o outro para chegar a si. O outro é a via, um acesso cujo caminho 

termina onde começou. E não termina da mesma forma, termina reavivado pela 

sensação de continuidade, de extensão de um ponto a outro. Essa atitude de 

infiltrar-se no espaço alheio, alienando-o, Bataille (2014) chamou de transgressão, 

uma subversão à morte e, enquanto relação sexual com fim em si mesma, uma 

subversão à instância da reprodução. 

O self tem no texto uma imagem disforme que não revela o sujeito que olha 

de forma integral, antes, constitui-o como outro, como se um segundo sujeito 

houvesse acrescentado e não apenas replicado: “a outra em mim”. O verso indica 

uma não similaridade entre os seres. Embutido em “a outra” está a ideia de não 

reconhecimento, até certo ponto, ou pelo menos de alteridade: “outro”, dizemos para 

tudo aquilo que não somos nós. 

 

Meu querer é silente e úmido  
e pode passear pela sala de visitas  
sem que dele se apercebam. 
O calor contagia entranhas,  
como forno à espera. 
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A fera só sabe a si 
e, talvez, a presa 
que, por vezes, participa indefesa 
como conviva e iguaria,  
como carne viva 
Num raro festim             
(SL, p. 45). 

 

Esse “outro” do poema é elaborado como uma presa a ser devorada. Se nos 

ativermos ao conjunto de textos em que o erotismo aparece de maneira mais 

acentuada, perceberemos que esse jogo de caça – onde ora o sujeito ilocucionário é 

a presa e ora o caçador – é bastante reincidente em vários livros da autora. Mas 

também é verdade que subjaz nas relações sexuais a ideia de violência animalesca 

que aparece em “Carne Viva”. Para Bataille (2014, p. 74), “a atividade sexual é uma 

violência”. Está no erotismo implicada uma invasão ao espaço do outro, porque se 

impõe ao mundo do trabalho. É também uma forma paradoxal de busca e entrega 

de si, o que a torna uma concessão. É violência também porque coloca em questão 

todo o corpo, alterando-lhe as substâncias químicas. Em última instância, o gozo é 

tido como uma pequena morte, conforme dizem os franceses (BATAILLE, 2014), ou 

ainda, o orgasmo poderia ser traduzido como “acesso de cólera”. 

A violência de que se utiliza o sujeito que fala no poema é arquitetada de 

forma que imponha uma limitação do acesso do outro a ele. É só por intermédio 

dessa distância necessária que poderá o sujeito dar sequência a seu desejo duplo 

de chegar a si, ao mesmo tempo em que estabelece uma fusão que lhe trará a 

sensação de continuidade. Sobre esse “acesso a si”, Michel Foucault escreveu que,  

 

é pelo sexo efetivamente, ponto imaginário fixado pelo dispositivo da 
sexualidade, que todos devem passar para ter acesso à sua própria 
inteligibilidade (já que ele é, ao mesmo tempo, o elemento oculto e o 
princípio produtor do sentido), à totalidade de seu corpo (pois ele é a parte 
real e ameaçada desse corpo do qual constitui simbolicamente o todo), à 
sua identidade (já que ele alia a força de sua pulsão a singularidade de uma 

história (FOUCAULT, 2014c, p. 169). 
 

O filósofo afirma que de uma época em que destinávamos o valor de nossa 

existência à alma, ou a outras economias que nos transcendiam de alguma forma, 

pois seria a alma o invólucro de uma essência que havia em nós, passamos a um 

período em que o corpo é o que nos traduz e, a partir do sexo, interpretamos o que 

somos. O sexo como órgão do corpo humano e como atividade seria um elemento 
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em favor da significação do sujeito. Assim, uma vez estabelecido quem somos, o 

erotismo serviria para fazer-nos perdurar através do outro ao vincular-se à matriz 

psicológica que tende a interpretar-nos como seres contínuos e não fechados em 

nós mesmos: 

 
Ah! Língua possuída 
por demônios, 
chafurdando por meus sonhos. 
Era lascívia em carne viva. 
Seus olhos eram seus 
e me continham 
(SL, p. 51). 

 

No trecho, a ideia de continuidade revela-se de maneiras variadas. Aparece 

por meio da comunicação oral, quando se refere a: “Ah, Língua possuída por 

demônios”, o verso faz menção à natureza transgressora do erotismo, cujo elemento 

é a palavra libidinosa, de baixo calão e que faz acender os desejos baixos. Um 

vocabulário típico e, preferencialmente, restrito ao intervalo do ato sexual e que, se 

utilizado fora do contexto de coito, pode representar ofensa ao interlocutor. A 

comunicação com a “língua” também pode ser compreendida no sentido literal, onde 

o órgão do corpo humano localizado na boca passa a desempenhar o papel 

temporário e imediato de órgão sexual, conduzindo o companheiro ao êxtase. 

Por isso, ela “chafurda”, ou seja, lança nódoa, envolve-se naquilo que a moral 

cristã chama de torpeza e corrupção; diz-se que os porcos chafurdam. Por isso, cria 

um ambiente lascivo, que torna o corpo lúbrico, afeito à experiência sexual, mas não 

fica apenas nisso. Essa lubricidade (literal e simbólica) também é ambiente favorável 

para fazer deslizar o ser até o outro, funcionando como uma ponte que une dois 

seres e faz inexistir a separação que conduz à morte. 

Missão que outrora coube ao amor, conectar dois seres, nas novas relações 

da hipermodernidade cabe, em parte, à relação sexual. A língua põe o corpo e o 

espírito em “carne viva”; dá ao sujeito enorme sensibilidade, alto grau de fragilidade, 

por um lado, mantendo-o exposto a todas as possíveis máculas do ambiente 

externo, por outro, integrando-o a esse ambiente a partir de uma sensibilidade carnal 

profunda. A carne está viva porque perdeu ou deixou perder a superfície da derme 

que a mantinha intacta, protegida, mas distante das sensações inefáveis que deseja 

experimentar para transcender a si mesma e alcançar o outro para, então, retornar 

ao ser novamente, como num ciclo interminável de expurgação e reavivamento. 
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Esse processo complexo e perigoso não pode ser realizado sozinho. O 

erotismo remete a uma presença estrangeira. Como continuidade, requer, a priori, o 

outro. Em: “Seus olhos eram seus e me continham”, a aparente redundância do 

pronome possessivo quer enfatizar a existência de dois seres autônomos. Como um 

espelho, o sujeito olha e vê-se nos olhos do outro. A ideia de que “eu estou lá”, ou 

seja, a ideia de continuidade materializa-se nesse verso. Um vê-se prolongado no 

outro, o que torna positiva a entrega, apesar dos riscos, apesar da ampla exposição 

do corpo e do espírito. 

Diferentemente do trecho do poema anterior que analisamos, neste a 

violência é aplacada pela comunhão dos corpos. Enquanto naquele texto o outro 

não era nada mais que uma presa pronta a ser dilacerada pelo sujeito, nesse poema 

o sujeito oferece-se ao outro ou, pelo menos, permite-se estar em risco. As duas 

experiências, no entanto, por mais aparentemente díspares que sejam, são apenas 

momentos distintos de um mesmo ritual. O erotismo articula-se a partir de um jogo 

que visa à negociação entre as partes, a fim de estimular o prazer ao abrir-se 

concessões aos amantes. Nesse jogo, está implicada a interdição necessária à 

existência do erotismo. 

No acasalamento não é incomum que coexistam, duplamente, duas presas e 

dois caçadores que assumirão seus papéis em contraposição ao outro. Como afirma 

Foucault (2014c), na relação sexual está implicado um jogo de poder que 

determinará a função desempenhada pelos amantes, para que cheguem à última 

instância do prazer para ambos os lados. Dessa forma, como ato de poder, o sujeito 

estipula as personagens que serão desempenhadas, independentemente de certa 

passividade ou atividade: ele é caça e o sujeito, caçador. 

Historicamente o papel de caçador, como bem nos lembram os inúmeros 

contos de fadas, coube ao homem. Ele era quem precisava ser temido; ele trazia a 

ordem; era o agente que desenlaçava os nós da trama e provocava a finalização dos 

ardis. Mas vale ressaltar que, embora possuindo na sociedade um espaço de 

subalternidade, as mulheres foram continuamente vistas com temor, sobretudo pelo 

seu domínio do erotismo. A sociedade Ocidental e muito do Oriente também 

elaborou, através de suas narrativas, uma mulher que fez perder o homem ao trazer 

a ele demônios por intermédio de seu sexo ou de seu erotismo. José Alexandre 

Vieira da Silva (2013) explica-nos que ocorreu um momento histórico em que a 

figura feminina perdeu sua aura de sacralidade para ocupar um espaço inverso: 
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Com o tempo, porém, e, principalmente, após o Concílio de Nicéia, a Igreja 
Católica primitiva, predominantemente masculina, começou a sentir sua 
ascensão ameaçada pelo poder da mulher, em virtude de sua capacidade 
de gerar vida, já há muito considerada sagrada. Nesse contexto, o sagrado 
feminino foi demonizado e considerado impuro, e vários símbolos pré-
cristãos que tipificavam o sagrado feminino foram deturpados (SILVA, 2013, 
p. 53). 

 

 Apesar desse destronamento factual, o erotismo da sociedade humana tem 

significativa parte de seu aporte assentada na experiência corporal feminina. 

Conforme Afonso Romano de Sant’Anna (1993), enquanto o corpo do homem é 

silenciado e, boa parte das vezes, percebido como ausente de erotismo, no corpo da 

mulher o erotismo é aglutinado. Se esse deslocamento foi realizado por uma 

sociedade patriarcal que tendeu para a objetificação da mulher, mas de posse desse 

mecanismo a mulher construiu uma ferramenta que lhe permitiu certo poder de 

articulação e construção de sua identidade. 

Assim, mesmo em tempos mais nefastos para a história da mulher, o jogo 

erótico esteve (embora assimetricamente) continuamente nas mãos de ambos os 

amantes. E visualizamos parte desse jogo nos versos dos dois últimos poemas, 

cujos trechos analisamos. 

Só podemos compreender o ato sexual hipermoderno como esvaziado de 

sentido na medida em que agregamos a ele valores de outrora, como a procriação, a 

constituição familiar ou mesmo o amor romântico, o último a ceder espaço nesse 

novo contexto. Quando passamos a dimensionar o ato sexual hipermoderno tal qual 

é – rito – temos mais facilidade em entender que ele se basta. Não é a toa que tanta 

literatura de massa tem abordado um sexo que beira à pornografia. 

O sujeito que fala no poema alude a esse jogo no último verso do primeiro 

texto: “num raro festim” (SL, p. 45). A palavra “festim” pode ser interpretada como 

uma “pequena festa”, metáfora tanto para o instante efêmero do ato sexual, que 

pode ser consubstanciado dessa forma, quanto ser referência ao conceito de festa, 

ou seja, momento lúdico, que visa ao divertimento de convivas, conforme escrito no 

verso anterior.  

Para enfatizar a ideia de festa, podemos traduzir também “festim” como falsa 

munição. Geralmente, munição utilizada em festejos militares. Elemento que imita a 

munição real, mas não tem projétil. Essa interpretação, por sua vez, alude 

novamente ao contexto de uma relação fortuita com o outro. Existente apenas em 

extensão, mas não em profundidade. O ato sexual como festim, no sentido de falsa 
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munição, refere-se a um sujeito que apenas ensaia a entrega de si a outro, 

escamoteia essa entrega, contudo, precisa continuamente retroceder ao ponto 

inicial. 

No período do clássico amor romântico, a ideia que vigorava era a de que 

quando dois seres uniam-se, pelo sexo ou pelo matrimônio, tornavam-se unos. 

Conforme o ritual cristão de casamento, “uma só carne”. Uma indivisibilidade que 

nenhum ser na terra poderia questionar ou tentar dissolver. Contudo, entre essa 

nova unidade a ideia de continuidade inexistia. Não posso me unir comigo mesmo. 

Ora, mas nessa época, a continuidade era promovida por outros mecanismos: a 

religião e a reprodução, eis os grandes mecanismos de interligação do ser humano.  

Seja com os filhos, seja com Deus, o ser humano jamais comungou uma 

unidade perfeita, mas apenas desejada; com os filhos não há unidade porque 

morremos enquanto eles são o futuro, portanto, continuam-nos. Com Deus, não era 

possibilitada a unidade porque Ele era perfeito e nós pecadores. A Bíblia enfatiza 

que a simples presença de Deus fulminar-nos-ia, assim, nenhum homem poderia 

contemplar a sua face (ÊXODO, 30:20; APOCALIPSE, 1:17). Embora criaturas 

oriundas dEle; embora exista para os crentes uma promessa de retorno, ela é eterna 

e nunca completamente materializa-se, logo, é possível estabelecer uma 

continuidade pela via religiosa.  

Mas, na hipermodernidade, tanto a religião quanto a reprodução foram 

bastante relativizadas, não funcionam mais como uma verdade absoluta que nos 

atinge e atravessa. Nesse contexto, o sujeito desta época procurou um novo 

mecanismo que lhe devolvesse a expectativa de integração que não mais 

funcionasse através do modelo burguês de casamento judaico-cristão. Esse novo 

mecanismo é o erotismo dos tempos pré-cristãos. Para que ele restabeleça sua 

função de continuidade sobre nós, porém, é preciso que se desarticule do amor 

romântico. É preciso que se desarticule de qualquer conceito de unidade possível 

para articular-se como interação. 

Bataille (2014) afirma que o ser humano vive em uma eterna procura de sua 

continuidade, pois sente que ela, em algum momento, foi perdida: 

 

Diante da precária descontinuidade do ser pessoal, o espírito humano reage 
de duas maneiras que se unem no cristianismo. A primeira responde ao 
desejo de reencontrar essa descontinuidade que nos dá o irredutível 
sentimento de que ela é a essência do ser. Num segundo momento, a 
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humanidade tende a escapar ao limite da descontinuidade pessoal, que é a 
morte, imaginando então uma descontinuidade que a morte não atinge, a 
imortalidade dos seres descontínuos (BATAILLE, 2014, p. 78. Grifo do 
autor). 

 

 Dessa forma, tanto a religião quanto o erotismo, faces de uma mesma moeda 

dividida pelo cristianismo, têm por sentido a fusão, a supressão do limite entre os 

seres. Com a derrocada da Lei do Pai ou pelo menos com a sua expressiva 

relativização, o cenário religioso cede espaço enquanto aquele do universo erótico 

ganha. Assim, o que parece apenas um processo de individualização e 

mercadologização, próprios da hipermodernidade, trata-se de uma tentativa de 

retomar o que a religião não mais tem conseguido operar com certa exclusividade: a 

ideia de continuidade dos seres descontínuos.  

Nesse ponto os dois poemas complementam-se quando fazem referência ao 

sujeito: “Seus olhos eram seus / e me continham”. O pronome possessivo é 

reiterado justamente porque a continuidade não tem sentido se os dois seres 

tornarem-se permanentemente um só. O sujeito não pode continuar a si mesmo. Em 

si ele só pode encontrar clausura e morte, por isso precisa de outro para o qual 

possa se lançar. Dessa forma, realiza um festim, uma pequena festa na qual, como 

munição, atira-se em direção ao outro, mas apenas naquele instante. Para em 

seguida reaver-se:  

 

A sexualidade e a morte são apenas os momentos intensos de uma festa 
que a natureza celebra com a multidão inesgotável dos seres, uma e outra 
tendo o sentido do desperdício ilimitado que a natureza executa contra o 
desejo de durar que é próprio de cada ser (BATAILLE, 2014, p. 41). 

 

Esse jogo paradoxal de violência e prazer, de conquista e entrega, de ir além, 

próprio do erotismo, adquire status de salvação para o ser ao desafiar seu destino 

oferecendo o intangível: escapar – ainda que de modo não peremptório – à morte. 

 

3.2.1 O sagrado: uma outra face do erotismo 
 

Conforme Bataille (2014), nem sempre o erotismo fez parte do universo 

profano. Pelo contrário, em épocas passadas, era também considerado sagrado. 

Esse autor toma como exemplo as orgias realizadas com motivos agrários para 
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fecundação da terra. Foi o cristianismo o responsável por tirar-lhe o status de 

sagrado e o vincular a um conjunto de impurezas. 

 

Mas em toda parte – e sem dúvida desde os tempos mais antigos – nossa 
atividade sexual é adstrita ao segredo; em toda parte, embora em graus 
variáveis, ela é vista como contrária a nossa dignidade. Jamais, 
humanamente, o interdito se mostra sem a revelação do prazer, nem jamais 
o prazer sem o sentimento do interdito (BATAILLE, 2014, p. 132). 

 

Posto isso, nos textos de Luciene Carvalho, junto ao impulso sexual está a 

contemplação religiosa que, conforme Bataille, são faces da mesma moeda. Esse 

paradoxo de interdição e erotismo, fundante na poesia de Luciene, é explicável na 

medida em que, segundo o autor, o erotismo sem a interdição seria um erotismo 

enfraquecido por um ambiente que não lhe oferece a violência necessária para sua 

fomentação. Se o erotismo nada confronta, se tudo está dado, então, a força 

essencial que opera sua existência não se materializa. O erotismo existe como 

extensão da normalidade, dessa forma, a normalidade é a base na qual ele se 

assenta. 

Esses conceitos elucidam de forma suficiente o aparente antagonismo em 

Luciene, que oscila continuamente entre o sagrado e o profano, mais propriamente 

entre as imagens de santos, orações, súplicas e em direção oposta, os ritos sexuais, 

iconografia quase pornográfica da relação sexual, a reiterada narrativa do coito, 

entre outras tantas pulsões sexuais.  

Se dentro de cada obra essa dicotomia aparece de forma latente, fica ainda 

mais visível quando nos damos conta de que a autora publicou, no mesmo ano de 

2007, dois livros de poesia, sendo que um deles tem como título e potência o 

erotismo (Sumo da Lascívia), enquanto outro, também na capa e no conteúdo, 

exorta os elementos sagrados (Aquelarre ou Livro de Madalena), numa clara 

tentativa de colocar sobre o mesmo teto o que, conforme Bataille, o cristianismo 

desuniu: erotismo e religião. 

 
Somos a mesma: 
Eva comendo a maçã 
Dalila com a tesoura 
somos malditas, escravas 
somos Helena de Troia 
razão de toda desdita. 
Cleópatra joia do Nilo. 
Somos isso e aquilo 
e o que o medo quiser 
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somos bruxas de vassoura, 
uma coisinha bonita 
p’ruma diversão qualquer. 
Já disse: somos a mesma 
e o nosso nome sagrado, 
Não esqueçam, é Mulher 
(A ou LM, p. 50). 

 

No poema “Nome do Sagrado”, transcrito acima, a autora reúne um conjunto 

de figuras femininas do passado, a maioria delas ligadas ao universo religioso, para 

evocar a identidade feminina. Embora faça uso dessas personagens religiosas ou 

pelo menos místicas, todas as figuras evocadas tiveram suas histórias embaladas 

por certo grau de erotismo. Um poder consubstanciado na capacidade de cativar e 

dominar homens e reinos a partir de sua força libidinal. A primeira mulher a que faz 

menção é Lilith, uma personagem recorrente, conforme já tratamos. Em seguida, 

aparece Dalila que, de acordo com relatos da Bíblia, seduziu e depois traiu a 

Sansão.  

O Kebra Negast, livro que conta a origem da dinastia do Rei Salomão, 

apresenta, mais uma vez, Dalila como traidora do povo ao colocar seu filho como rei 

dos filisteus sem que ele fosse completamente de origem filisteia. Mais à frente, 

aparecem outras mulheres, Cleópatra, Helena de Troia, as bruxas. Personagens que 

lançaram “feitiços” e/ou puseram a perder homens e reinos. Todas elas com maior 

ou menor grau de misticismo em sua história. 

Certamente a figura mais marcante para a poeta-performer seja Madalena, a 

mulher mais próxima de Jesus Cristo, aquela que comprou perfumes para lavar o 

corpo depois da crucificação. Aquela que teorias baseadas em livros apócrifos 

acusam de ser a mulher do Filho de Deus. E aquela que o Evangelho de São Lucas 

classifica: “E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e 

enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios” (Lucas, 

8:2).  

Como vimos, o sagrado a que a autora remete é aquele mais perto do profano 

possível. Ou ainda, é razoável afirmar que, como mulher, teima em evocar figuras 

femininas, que, por sua vez, são secundárias e estigmatizadas nas genealogias dos 

santos. Existem personagens femininas inquestionavelmente sagradas, mas essas 

mesmas costumam ser, via de regra, passivas demais, como a Virgem Maria, por 

exemplo, inerte diante de um violento e opressor universo masculino. Figuras 

distantes da identidade feminina idealizada pela escritora. 
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A palavra aquelarre, que ocupa o título do livro supostamente contrastante 

com Sumo da Lascívia por fazer referência a uma imagem bíblica, tem origem 

espanhola e quer dizer “reunião de bruxas”. O termo por si só revela a intenção de 

unir o que classicamente tem sido compreendido pela religião formal como 

antagônico, mas que é encarado como duas nuances de uma mesma figura, 

conforme analisou Bataille (2014). 

Dessa forma, conquanto também faça alusão àquelas figuras mais 

conservadoras da história e do imaginário cristão, é com as transgressoras com 

quem mais se identifica. Dessas figuras exemplares, extrai para si a benevolência do 

sagrado do mesmo modo que não se afasta dos poderes mágicos circunscritos ao 

imaginário profano. Nesse sentido, desloca o ideário de continuidade antes de posse 

apenas daquele território para o universo profano, criando, assim, uma terceira via 

de ritualização. 

 

3.2.2 A poesia como herdeira das religiões e como continuação 
 

 
A afirmação do subtítulo acima foi em parte formulada por Bataille (2014). 

Para ele, à medida que a religião veio se pulverizando e perdendo sua força 

enquanto verdade única que norteava o mundo, coube à literatura – mas também é 

preciso estender essa missão a todo tipo de arte – preencher o vazio existencial 

deixado pela religião no que se refere a afastar-nos do sentimento de 

descontinuidade.  

A arte e, scricto sensu, a poesia, é a eternidade, como sentenciou Rimbaud 

(BATAILLE, 2014), é sua missão – tal qual é do sol emanar luz – trazer a eternidade 

até nós. A arte traduz o que de outro modo seria indizível, faz transbordar o insólito e 

o inenarrável de dentro do ser que escreve: 

 
A rigor, 
Provavelmente meu verso 
Não vai parar na academia. 
[...] 
Faço verso,  
porque essa é a minha libertação 
(LF, p. 75). 

 

Neste trecho, a autora analisa sua vida com e sem a escrita: 
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Atravessei meio outono 
e meio inverno 
em jejum de poesia, 
e a  vida, bem mais feia 
e incompleta 
se arrastava sem o ofício de poeta 
(LF, p. 35). 

 

Ou mais: 
 

Me reforço no verso feito. 
Me ressignifico! 
Construo algo maior 
que passa a existir no mundo 
e o mundo então 
fica mais rico. 
Faço verso porque é meu melhor produto, 
porque não tenho escolha, 
porque não tem motivo 
(LF, p. 24). 

 

Se em vários textos a escritora aponta para uma persona que a esconde, 

para um papel que desempenha, mas que entende apenas como representação, em 

outros instantes discorre, como vimos acima, sobre uma poesia que, em parte, a 

revela, coloca-a em conexão com o mundo. Dá-lhe uma serventia, um motivo para 

existir e mais, num movimento complementar, a traduz para o mundo, traduz sua 

personalidade cambiante, seus sentimentos mais incômodos, e também desvenda o 

mundo para ela. 

Como não teve filhos, não casou, não tem profissão de destaque, salienta que 

não desempenha um papel social relevante para além do fazer literário. Não possui 

um amor que tenha se transformado em estabilidade emocional, enfim, resta-lhe a 

poesia como elo com o universo onde plantou o sentido de seu ser. 

 

Eu quero uma estabilidade, mas eu não sou nada além de escritora, 
entendeu? Eu não acordo as oito. Não dou aula, não sou médica, não sou 
professora, não sou funcionária pública, estou preocupadíssima com o que 
vou fazer de mim, sabe? No final da vida eu sou só escritora, só sou poeta. 
Quando falo que sou poeta eu não estou fazendo uma imagem, é um fato, é 
um fato doloroso porque a sociedade não contém pós-poetas, poetas 
aposentados (Ent. Cit.). 

 

A poesia brota como não brotaram dela os filhos, é sua continuação. Como 

herdeira da religião, seu legado. A poesia, além dos filhos, substitui também a fé, 

aparentemente estéril no seu compromisso de vida eterna, de projeção do paraíso. 
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Nas inúmeras vezes que remete aos santos de seu convívio, não pede a eles um 

lugar além deste em que vive. Possui uma fé estéril, no sentido de não ultrapassar o 

sentido da morte. Invoca Nossa Senhora (2003, 2007b), Maria Madalena (2007b), 

São João (2003), São Benedito (2003), para as guerras deste mundo, para resolver 

o problema da realidade onde está inserida, mas permanece apegada demais para 

dar margem a qualquer transbordamento extraterreno ou não acredita nessa 

possibilidade.  

Sua fé não a tira da inércia, não a faz transcender para uma última zona 

mística de felicidade superior, como prometem as religiões. Por isso, a fé não lhe dá 

o aporte da continuidade de que fala Bataille (2014). O que resta, para suportar o 

peso de sua existência falível, é estabelecer o continuum existencial através do 

erotismo que se transmuta em versos poéticos. Transmuta-se em um erotismo que 

se potencializa ao entronizar-se de poesia. 
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4 LOUCURA E ESCRITURA: ESTRATÉGIAS DE CONTATO 
 
 

 
                                                         Figura 4: Imagem de divulgação – espetáculo Insânia 

                                                Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=I95nKgUEe0o 

 
 

O homem é tanto mais feliz quanto mais inumeráveis 
são suas modalidades de loucura. 

Erasmo de Rotterdam 

 

Neste capítulo, ao abordarmos o tema da loucura, optamos por um enfoque 

que a atrele mais a uma ideia de movimento de dispersão do que aquela meramente 

patológica, que causa a total segregação do sujeito. Enfocamos a loucura como 

estratégia discursiva no enfrentamento do mundo que a poeta-performer entende 

como de difícil acesso e, no limite, como um obstáculo a ser transposto. Este 

capítulo poderia também ser chamado de capítulo dos paradoxos, porque é 

justamente a contradição que será a matéria mais abordada nas linhas que seguem. 

Sócrates (NEEL, 2013) entendia que as atitudes humanas seriam 

influenciadas pelos deuses, desse modo, a loucura, sempre resultado dessas 

influências, poderia ser classificada em quatro tipos. O primeiro seria a loucura 

profética, em que os deuses possuiriam o corpo de uma pessoa, que se tornava um 

oráculo, transmitindo a mensagem divina. O segundo tipo de alienação consistiria na 

loucura ritual em que, por meio de danças e jogos análogos, o sujeito seria possuído 
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por entidades espirituais. A loucura oriunda da influência da deusa Afrodite 

consistiria no terceiro tipo apontado pelo filósofo grego, conhecida como loucura 

amorosa e que costumeiramente levava os amantes às atitudes trágicas, como 

aquelas de Romeu e Julieta. 

Por fim, teríamos a loucura poética, esta última seria resultado da influência 

das musas sobre os mortais. Todas essas quatro compreensões da loucura 

elaboradas pelo filósofo a entende de forma positiva, ou seja, como um estágio de 

comunicação supra-humano propiciado apenas a determinados eleitos. Tendo como 

perspectiva essas faces, aproximamo-nos do ponto de vista de Silva, que aponta 

compreender a loucura como: 

 

Uma manifestação das formas e das possibilidades do humano, que é 
sapiens e demens, envolvendo esferas complexas e inseparáveis da 
pessoa e da sociedade. Veremos que essa atitude mental revela-se, ao 
mesmo tempo, singular – enquanto momento/acontecimento particular na 
vida de uma pessoa – e coletiva, pois exige sentidos compartilhados 
(SILVA, 2013, p. 89. Grifos do autor). 

 

Aproximando-se dessa possibilidade, a loucura nos textos de Luciene 

Carvalho, embora promova um afastamento do mundo ao criar para o ser um 

universo todo particular, não deixa de possibilitar inumeráveis atuações tornadas 

impossíveis pela razão cotidiana: “Não faça metonímia de mim; louca / é parte do 

que sou” (CARVALHO, 2009, p. 30). 

Além da elasticidade inerente ao discurso do louco, outro artifício de que se 

pode fazer uso na loucura é a inimputabilidade moral; o louco, a princípio, não pode 

pecar, uma vez que não é capaz de ser responsabilizado pelos próprios atos. E a 

culpa é um peso significativo na existência do sujeito com o qual lidamos. São essas 

possibilidades criadas pela loucura que a poeta tentará alcançar. Com a mesma 

energia, no entanto, dedicará parte de sua força para distanciar-se dos estigmas da 

loucura que aos poucos vão grudando na sua pele e tomando conta de seu corpo. 

Foucault, em sua História da Loucura, estabelece o conceito de loucura a 

partir da fixação do sujeito por determinada imagem: 

 
A loucura está para lá da imagem e, no entanto, está profundamente 
mergulhada nela, pois consiste somente em deixar que valha 
espontaneamente como verdade total e absoluta; o ato do homem razoável 
que, acertadamente ou não, julga verdadeira ou falsa uma imagem, está 
para lá dessa imagem, ele a ultrapassa e a avalia em relação àquilo que 
não é ela; o ato do homem louco nunca ultrapassa a imagem que se 
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apresenta; ele se deixa confiscar por sua vivacidade imediata, e só a 
sustenta com sua afirmação na medida em que é envolvido por ela. 
(FOULCAUT, 2014d, p. 233). 

 

O autor continua o texto afirmando que muitas pessoas tornam-se loucas por 

preocuparem-se excessivamente com um objeto. Todavia, a loucura é muito mais 

que a preocupação com a imagem, pois, a partir da imagem, o sujeito elabora um 

conjunto de crenças que coexistem com essa imagem. 

Se a loucura ganhou no século XXI cada vez mais aspectos clínicos e passou 

a desvincular-se de uma conjunção política que relegava ao louco uma identificação 

de ser não moral ou não racional, esse não foi o procedimento que se utilizou para a 

dominação do doente mental na maior parte da história da humanidade. No 

transcorrer do tempo, várias medidas de contingência foram tomadas para dar conta 

dessas almas que não movimentavam, stricto sensu, as rodas da máquina social. 

Entre essas medidas, ocorreram desde o aniquilamento na fogueira, no 

período clássico e na Idade Média, que também utilizou-se da “nau dos insensatos” 

(FOUCAULT, 2014d), para afastá-los do convívio social, até as aniquilações do 

século XX, em que os loucos foram denominados – juntamente com os judeus e 

outros grupos – como “Lebensunwertes Leben” (vidas indignas de serem vividas) 

por ocasião da ascensão de Hitler na Alemanha. 

Na Paris do século XVII, é inaugurado o Hospital Geral. Segundo Gama 

(2008), entre os objetivos desse espaço constava hospedar os loucos e pobres que 

povoavam e desordenavam o centro da cidade. Atrelada à ideia do enclausuramento 

não estava nenhuma concepção de cura ou tratamento, mas apenas de separar os 

excluídos do complexo urbano. Processo que mais tarde acabou provando-se 

ineficaz, na medida em que outros objetivos foram vinculados a ele, como a 

diminuição do desemprego ou da indigência (FRAYSE-PEREIRA, 1985).  

Foucault (2014d), analisando o surgimento dos primeiros hospitais de 

internação para loucos da Europa, ainda no século XVII, aponta que o termo “louco” 

respondia por qualquer indivíduo que, de alguma maneira, tivesse atitudes que não 

correspondessem com a ideia de normalidade social. Louco, assim, poderia ser 

desde um indivíduo criminoso até um alienado; sendo comum o termo ser 

substituído por “furioso”: 
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A doença mental, que a medicina vai atribuir-se como objeto, se constituirá 
lentamente como a unidade mítica do sujeito juridicamente incapaz e do 
homem reconhecido como perturbador do grupo, e isto sob o efeito do 
pensamento político e moral do século XVII (FOUCAULT, 2014d, p. 131). 

 

Esse pensamento acerca do alienado foi, no decorrer do tempo, cada vez 

mais se acentuando na mentalidade dos indivíduos, de modo que passaram a 

encaixar-se no conceito de doente mental todos os tipos de sujeitos indesejáveis da 

sociedade. Roger Bastide, ao analisar a loucura, afirma que os psicóticos, “da 

mesma forma que os homens normais, são parte integrante de um sistema total” e 

sua identificação só é possível pela referenciação: 

 

Somente se é louco em relação a uma determinada sociedade. Assim, a 
loucura é ao mesmo tempo cópia e desvio em relação a essa sociedade. De 
um lado, ela é uma ilhazinha de resistência a tudo aquilo que é destruído 
(ou desconsiderado) – o sagrado, o afetivo, o irracional, a subjetividade e 
também se poderia dizer a poesia – mas, por isso mesmo ela remete à 
sociedade que copia, invertendo-a. Ela é certamente um ritual de rebelião, 
porém, um ritual que fracassa (BASTIDE, 2016, p. 181). 

 

Para Bastide (2016, p. 178), a loucura é “uma coisa social no sentido 

durkheimiano do termo, pois é constituída por um comportamento coletivo ou 

miticamente determinado e ela própria é uma construção coletiva”, dessa forma, tem 

duas facetas que precisam ser consideradas. A primeira diz respeito a seu grau de 

patologia e significa, drasticamente, o banimento da razão sociável do indivíduo e o 

seu convertimento num ser “incomunicável” com o mundo. A segunda refere-se à 

transformação no paradigma da comunicação, em suma, ela é, como loucura, uma 

espécie diferenciada (muitas vezes niilista) de produção de discurso. É, ao mesmo 

tempo, uma desistência e uma luta da comunicação com o outro. Pode ser também 

um rompimento, quase político, às amarras do confinamento social ao qual o sujeito 

é submetido. Nesse sentido, aliás, de estratégia de comunicação, é que Erasmo de 

Rotterdam, em seu Elogio da Loucura, de 1511, dá voz à loucura, personificando-a: 

 

Eu me revelo, como já se disse, com meu rosto e meus olhos e, se alguém 
quisesse me tomar por Minerva ou pela sabedoria, eu o haveria de desiludir 
sem palavras, por só um olhar que é o espelho menos mentiroso da alma. 
Não uso disfarce, não dissimulo no rosto o que não sinto no coração. Sou 
sempre igual a mim mesma. Não ponho máscara, como aqueles que 
pretendem representar um papel de sábios e andam desfilando como 
macacos vestidos de púrpura e como asnos com pele de leão 
(ROTTERDAM, 2003, p. 20-21). 
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Para Rotterdam, a loucura apresenta-se como um projeto de confronto direto 

entre o ser e o espaço social que o cerca. Por intermédio da loucura, as máscaras 

sociais são postas fora e cada ser apresenta-se tal qual sua alma é; o ser apresenta-

se para o confronto com o mundo com suas feridas expostas, não se permitindo 

reticências ou quaisquer dissimulações. Como consequência, porém, esse recurso 

faz partir o tecido social, pois este não é costurado a partir de verdades, mas de 

simulacros. 

Em Insânia (CARVALHO, 2009), Luciene dedica toda a sua obra ao tema da 

loucura. Embora reserve, com o intuito de promover uma visão crítica do processo 

de internação dos doentes mentais, dois espaços para cartas trocadas com uma 

psiquiatra, a ênfase do texto está na loucura encarada como estrutura discursiva, 

mais propriamente poética.  

Posto isso, a loucura, embora em Insânia seja operada a partir de uma 

experiência clínica, portanto, experiência de segregação, constituir-se-á, 

paulatinamente, como um elemento de conexão do sujeito com a sociedade que 

critica ao mesmo tempo em que nela deseja embrenhar-se. A loucura, por isso, não 

deixa de ser fonte de angústia e frustração. Não obstante, em sendo o sujeito taxado 

de louco, assume essa personalidade para justificar seus atos numa atitude de 

subversão do status quo. Se, por um lado, conforme sentenciou Foucault (2014d, p. 

11), “o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: [uma vez 

que] pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não 

tendo verdade nem importância”, por outro lado, também não pode ser julgado por 

suas atitudes, posto que seu discurso é análogo ao de uma criança. 

Dessarte, além da estratégia de preservação e ataque por intermédio da 

loucura, existem outros elementos que debateremos neste capítulo os quais 

repercutem na personalidade cambiante da poeta-performer, o sentimento de culpa 

e suas implicações na bruxaria.  

O sentimento de culpa oriundo do pertencimento ao gênero considerado 

inferior surge ainda na infância e a aceitação dessa condição vai ocorrer apenas na 

vida adulta e, mesmo assim, não totalmente. A partir desse período ganha forma o 

sentimento de inadequação, seja por profissionalmente não corresponder aos 

anseios da mãe, por não possuir prestígio profissional, seja ainda por não 

corresponder ao padrão de beleza estereotipado pela sociedade, ou ainda pela 

negritude, “que não agrada” ou, por fim, por não se acertar no amor, só no sexo. 



 

136 
 

Como resultado desse mal-estar, o sujeito reflete um caráter cambiante entre céu e 

inferno e, dentro desses espaços, acaba por liquefazer-se em variadas 

performances, dentre elas, a que ganha relevo é aquela que remete à bruxaria, 

numa tentativa bem-sucedida de subversão. 

 

4.1 A LOUCURA: DESAGREGAÇÃO E DISTANCIAMENTO 
 

Em “Depressão” (CARVALHO, 2009, p. 75), a poeta-performer aponta para 

um estranhamento de si e a percepção de vazio engendrado pela solidão: “Será que 

estou morto? / Será que estou quente? / Virei uma fera?”. Os versos desse poema 

indicam que a relação do sujeito com a sociedade que o cerca é uma relação de 

distanciamento e incompreensão. A sensação de estar sozinho, abandonado, ter 

sido esquecido tal qual um morto, permeia a poeta-performer que, por fim, reclama 

não reconhecer o corpo no qual está situado.  

Uma descrição análoga ao sentimento da poeta-performer sobre o estrangeiro 

foi realizada por Julia Kristeva no livro O estrangeiro para nós mesmos (1994), um 

passeio através das figuras históricas pertinentes ao forasteiro, abarcando 

pensadores desde os gregos, passando por Dante Alighieri até Thomas Morus, 

Immanuel Kant, Sigmund Freud e Hannah Arendt, para traçar as várias facetas que 

compõem essa figura demasiadamente controversa. Conforme a autora, o 

estrangeiro está para além dos laços hierárquicos da sociedade, por isso, ele é 

elemento de instabilidade, é renegado, ao mesmo tempo em que oferece o fascínio 

do desconhecido, revelando, não poucas vezes, o conhecimento de nós mesmos. 

Não obstante essa figura descrita do estrangeiro, devemos considerar seu 

aspecto remissivo e, consequentemente sacrificial, pois a sociedade tende a 

deslocar para ele seus fados mal sucedidos, seus prejuízos de toda ordem, ou ainda 

suas mazelas, seus malfeitos, seu furor irracional, uma vez que o outro evoca pouca 

compaixão do cidadão comum. Conforme Kristeva:  

 

O estrangeiro é o outro da família, do clã, da tribo. Inicialmente ele se 
confunde com o inimigo. Exterior a minha religião também, ele pode ser o 
infiel, o herético. Não tendo prestado fidelidade ao meu senhor, ele é nativo 
de uma outra terra, estranho ao reino e ao império (KRISTEVA, 1994, p. 
100). 
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O ser humano, como um ser social, precisa de uma significativa dose de 

interação para ter a sensação de bem-estar em sociedade. Mas parece que essa 

relação entre o sujeito e os outros que o circundam não é tão amigável quanto seria 

desejável. Em “Depressão”, é provável que “a boca feroz” não deixe fluir a 

comunicação devido a uma mente embaraçada, que “borbulha”, como exposto no 

nono verso. 

A incomunicabilidade da poeta-performer dá-se como resultado provável de 

um corpo sedado através de medicamentos ou ainda de uma forte depressão, como 

o título denuncia. Sua exclusão do convívio com outros não é proposital, na medida 

em que parece ser uma vontade não propriamente sua, ou psicológica, mas de seu 

corpo enfermo que não responde as suas investidas. A cabeça ainda está muito 

embaralhada para que ela dê conta do que acontece consigo. Sente vontade de 

falar, mas no máximo exprime sons guturais, como uma fera incomunicável. Incapaz 

de identificar o que querem dizer esses sintomas que a atordoam, imagina tratar-se 

de uma “nova loucura” tomando conta de si.  

Toda comunicação que o sujeito por acaso estabeleça, qualquer contato que 

ocorra com o mundo, é decorrente de um esforço titânico. O estado comum, 

naturalizado, cotidiano do sujeito, é a solidão, é o afastamento, é a nulidade do ser 

ante o universo e, às vezes, perante a vida, conforme verificamos também em Ladra 

de Flores:  

 

Não sei de mim 
E sofro 
E temo 
E meu olhar atônito 
Não compreende 
O que me prende ao futuro. 
(LF. p. 37). 

 

Freud (1996) aponta que entre o sujeito e a sociedade existe uma lacuna que 

precisa ser continuamente negociada: o sujeito cede ao mundo sua energia e recebe 

em troca algum prazer. Entre o sujeito dos versos e o mundo, no entanto, há um 

fosso quase insuperável, um abismo que a custo é transposto pelo mecanismo da 

tradução de si: “Não sei de mim, / e nada me consola” (LF, p. 40), uma tradução que 

nem sempre é bem afortunada: “Tropeço em mim, veículo e obstáculo” (LF, p. 102). 

 Há no sujeito um nó que não se desembaraça, um emaranhado de cordas 

que recebem forças antagônicas a ponto de desorientar um projeto de identificação 
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com o outro. Outro que Kristeva (1994) definirá como estrangeiro e sobre o qual 

definirá: “O estrangeiro é um sintoma: psicologicamente, ele significa a nossa 

dificuldade de viver como outro e com os outros” (KRISTEVA, 1994, p. 108). 

Por sua vez, essa interdição entre o sujeito e o mundo é operada tanto pelo 

universo exterior que se mostra inacessível, que não se decifra para o sujeito 

adentrá-lo, quanto pelo sujeito que provoca essa interdição pelo medo que o paralisa 

diante do desconhecido. Vejamos alguns trechos do poema “Do Intraduzível”, do 

livro Teia: 

 

Tão imponderável o medo, 
Inerente à própria existência. 
[...] 
O medo não é passível de ser traduzido. 
[...] 
Quem sabe 
O medo seja um exército 
Que avança sobre tudo que tem vida. 
(Teia, p. 79). 

  

O medo aparece no texto como um sentimento de tal forma latente e que 

preenche a vida do ser de maneira tão inescapável que este o denomina de 

“intraduzível” e compreende-o como “inerente”, como se tivesse perdido a esperança 

de livrar-se de sua chaga. Convive com o medo, a negação e o vazio que vê brotar 

de seu interior, ao passo que, de forma análoga, esse medo preenche o mundo 

desconhecido a sua volta.  

O equilíbrio que deseja é encontrado com as ferramentas da razão. Assim, 

como alternativa, resta-lhe, com alguma sagacidade, capturar um pouco de 

sanidade na loucura que lhe oferecem, pois pela razão apenas se depara com 

estranhamentos: 

 

Estrangeira 
 
Olho o mundo: espanto! 
Não compreendo fala ou atitude 
Não sei de decisões. 
Olho e não sei das trajetórias. 
Pessoas são cometas 
Que ora me fascinam, ora me 
Apavoram... 
Eu desconheço os motivos, 
Fico crivada de incógnitas 
Vendo as gentes do mundo 
Como quem inventa o tato. 
Fico tocando as gentes do mundo 
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Com meus olhos e ouvidos. 
Vejo mistérios, ouço mistérios. 
Presumo que haja sinais na linguagem 
Que une e afasta as pessoas, se elas 
Prosseguem, 
Prosseguem em si? 
Se sabem? Se sabem? 
Eu, estrangeira em meu planeta, 
Percebo a inadequação. 
Do meu posto de observadora: 
Caos e ponto fixo, 
Nada me escapa. 
Umas vezes não me movo, 
Tudo me atinge. Estátua e grito. 
(Insânia, p. 94). 

 

Conforme o sujeito, o que mais lhe atormenta é o sentimento de inadequação 

em relação à comunidade onde vive, é a falta de pertencimento a um grupo, a um 

corpo que o acolha e que possa ser acolhido por ele. Mas, contrariamente a esse 

desejo, o imponderável se dá em sua comunicação. Sendo verdade que o sujeito é 

rejeitado pelo grupo, por outro lado, ele não se permite à doação necessária para 

manter-se em interação com ele, pois não aceita suas premissas. Esse 

distanciamento torna insalubre qualquer tentativa de contato.  

Como em uma Babel bíblica, a poeta-performer surpreende-se com as 

linguagens que a circundam, impressionada tal qual um estrangeiro, com as falas 

embaralhadas, a cultura e os gestos desconhecidos. Os olhares, os contatos, as 

falas, soam estranhos na medida em que o sujeito olha para o outro e não enxerga a 

si mesmo. Ele confessa, de antemão, ter falhado na decifração de um enigma 

semelhante ao da esfinge grega: “decifra-me ou te devoro”. 

Kristeva procura decifrar ao menos parte desse enigma quando, a partir de 

uma prosa que beira ao universo poético, delineia as ideias que envolvem o termo 

“estrangeiro”: 

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo da minha garganta, anjo negro 
turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e do 
outro, o estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça 
habitual, nem o intruso responsável por todos os males da cidade. Nem a 
revelação a caminho, nem o adversário imediato eliminado para pacificar o 
grupo. Estranhamente, o estrangeiro habita em nós; ele é a face oculta de 
nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que 
se afundam o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, 
poupamo-nos de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” 
precisamente problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa quando 
surge a consciência de minha diferença e termina quando nos 
reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades 
(KRISTEVA, 1994, p. 09). 
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Mais à frente, a autora questiona: “Como tolerar um estrangeiro se não nos 

soubermos estrangeiros para nós mesmos?” (KRISTEVA, 1994, p. 190). Ou seja, 

como conviver com as ideias que nos afrontam, com o contraditório do mundo, com 

seus fantasmas, se não toleramos os fantasmas que habitam em nós? Na seara 

desse conflito está inserido o sujeito do poema, entretanto, esse sujeito fala como 

alguém que está de fora e deseja entrar. Como aquele que intenta estabelecer não a 

intolerância, mas a comunicação. Não é, portanto, alheio ao mundo, pelo contrário, 

deseja-o para si, precisa estabelecer com ele um contato produtivo e imediato em 

que a interação possa causar nele a impressão de pertencimento. Enquanto isso 

não acontece, espanta-se: “Olho o mundo: espanto! / Não compreendo fala ou 

atitude”. Esse caos de que fala é bem definido por Lipovetsky: 

 

Eis apenas uma amostra dos paradoxos que caracterizam a 
hipermodernidade: quanto mais avançam as condutas responsáveis, mais 
aumenta a irresponsabilidade. Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo 
tempo mais informados e mais desestruturados, mais adultos e mais 
instáveis, menos ideológicos e mais tributários das modas, mais abertos e 
mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais céticos e menos 
profundos (LIPOVETSKY, 2004, p. 27). 

 

É preciso compreender os paradoxos da vida regular para lidarmos com o 

mundo. Se na sociedade moderna bastava que escolhêssemos uma função social e 

nos adequássemos a ela, para compor o corpo social da hipermodernidade, em que 

essas funções são elásticas, refazem-se e pulverizam-se o tempo todo, é preciso 

que cada sujeito esteja em constante movimento de reinterpretação de si e do meio 

para que possa funcionar bem como roldana da máquina hipermoderna. 

As roldanas que engripam por qualquer motivo são postas fora, por isso, o 

sujeito espanta-se diante do mundo, apavora-se com os vaivéns sem ordenamento 

coerente para seus olhos atentos: “Fico crivada de incógnitas / Vendo as gentes do 

mundo / Como quem inventa o tato”. Mas o ser que observa atônito o mundo não é 

um ser despossuído de razão. É possível que seu raciocínio seja o oposto disso: “Se 

sabem / Se sabem?”. O questionamento que vemos não é dirigido a si mesmo, mas 

às pessoas que estão ao redor. Para o sujeito, de início, a hipótese mais provável é 

que o mundo esteja louco e ele em perfeita sanidade. O testemunhar das atitudes 

incoerentes dos sujeitos fazem-no perguntar-se: “Prosseguem em si?” Ou seja, será 

que eles têm domínio dos próprios atos? Não estarão todos loucos? 
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Contrariamente às atitudes alheias, o sujeito criva-se da racionalidade 

possível. Os verbos que encaminham as imagens de sua perturbação dão conta 

dessa visão. Na primeira linha, o sujeito observa o mundo: “Olho o mundo”, para em 

seguida realizar uma leitura do contexto: “Não compreendo”. No quarto verso, chega 

à conclusão de que sua leitura não está sendo suficiente para a decifração que 

almejava: “Olho e não sei das trajetórias”. Logo em seguida, como bom racionalista, 

arrisca uma conceituação: “Pessoas são cometas / Que ora me fascinam, ora me / 

Apavoram”. 

O problema maior do estrangeiro é que ele falha na decifração dos códigos da 

sociedade da qual se aproxima, logo, resta a ele – ou por impossibilidade ou por 

desinteresse na integração – criar suas próprias leis. Segundo Kristeva: 

 

“Não pertenço a nada”, a nenhuma lei, eu contorno a lei, “eu mesmo faço a 
lei”. Essa postura do estrangeiro certamente suscita a reprovação 
consciente dos nativos; mesmo assim atrai a simpatia inconsciente do 
homem moderno – descentrado, destinado ao absoluto, errante insaciável 
(KRISTEVA, 1994, p. 108). 

 

No caso do sujeito que permeia o texto de Luciene Carvalho, em falhando na 

interpretação desses códigos, ele almeja reelaborar a lei, mas em consonância com 

o grupo no qual pretende estabelecer contato. 

No decorrer do texto, o sujeito vê; toca; presume interroga; vasculha (“nada 

me escapa”, v. 24) e sente o mundo na busca de uma interpretação coerente para 

si. Nesse desejo, faz uso de todos os seus sentidos almejando uma resposta que, 

porventura, não encontra no outro. Demonstra com suas ações um racionalismo 

clássico, um apego à razão instrumental que certamente visa à classificação e à 

dominação do meio. Contudo, não obtém sucesso no seu labor: “Vejo mistérios e 

ouço mistérios”.  

O mundo não estende as asas sobre si, não se desvenda. Seu significado 

continua segregado diante dos olhos impassíveis da poeta, que se angustia por uma 

resposta – sua chave de entrada. Mas o cosmos sob o qual circula mantém-se 

suficientemente impermeável a ponto de não deixar penetrar estrangeiros. Diante 

dessas impossibilidades ante o outro, o sujeito volta a especulação para si mesmo. 

O mundo não pode ser louco, pois tem sua engrenagem funcionando – há um 

ritmo cadenciado, uma trajetória estipulada (v. 4); há motivos, razões explicáveis e 

há deslocamento, princípios essenciais de um órgão, grosso modo: conjunto 
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organizado portador de uma função especializada. Assim, conforme o ponto de 

observação que assume, não pode creditar ao mundo o motivo de sua 

desagregação. Racionalista que o sujeito é, precisa deslocar o olhar para si mesmo. 

É a partir desse ponto que se vê como “inadequado”: “Percebo a inadequação”.  

Por mais caótico que o sistema de coisas seja, as engrenagens ajeitam-se e 

movimentam a máquina do mundo. Por sua vez, é a lógica do sujeito que não se 

enquadra nesse sistema. Dessa maneira, a conclusão estarrecedora (coincidente 

com aquela do Dr. Simão Bacamarte, do conto machadiano O alienista22) que o 

alcança, só pode ser uma: o próprio sujeito é o desordenado, o inadequado, o 

estrangeiro do título, enfim, o louco. 

A loucura, explica Freud (1996, p. 12), trata-se de uma ilusão não 

compartilhada, o que resulta em um sujeito cindido do espaço social onde vive, fora 

dele, não articulado com suas imagens. Segundo o autor, diferente é a loucura da 

religião, por exemplo, “um eficaz mecanismo coletivo de distanciamento da 

realidade”. 

No poema “Estrangeira”, esse distanciamento inicial do sujeito acontece 

porque ele não consegue desvendar os signos que estão a sua volta, resta-lhe, 

então, a sentença que o aproxima da loucura. Em um mundo compreendido 

repetidas vezes como um agrupamento de ideias cambiantes, agrupamento este 

que resulta num contexto onde as crenças têm a mesma substância de uma 

propaganda qualquer, onde os discursos foram preparados para não pesarem mais 

do que o intervalo entre ele mesmo e o próximo a ser proferido, a poeta-performer 

que estudamos remedia a dificuldade de estabelecer-se como sujeito no mundo 

falando de si, numa espécie de contínuo fazer-se, mas, como em um trabalho de 

Sísifo, interminavelmente. Fazer-se como um performer criativo que, por mais que 

enseje, nunca repetirá a si mesmo, pois sua realização consistirá, todas as vezes, 

numa releitura do ato anterior, portanto, ato novo. Nesse caso, o fazer-se será a 

própria constituição como louco. 

 Essa aproximação é possível de ser observada a partir de sua autodefinição 

no verso final do poema “Estrangeira”, que estamos analisando: “Estátua e grito”. 

Diante de seus olhos, uma percepção semelhante: “Caos e ponto fixo”. Esses 

                                            
22 O personagem  Dr. Simão Bacamarte (ASSIS, 2004), do conto “O alienista”, de Machado de Assis, 
depois de prender toda a população da cidade no hospício por considerá-la louca, chega à conclusão 
de que louco só poderia estar ele, que possuía uma personalidade que desviava daquela da maioria.  
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versos, que se complementam tanto no aspecto rítmico quanto no significado, 

sugestionam a presença da loucura. O louco, como tal, é estátua, é inércia, porque 

sua locomoção, toda sua mobilidade não é deste ou para este mundo; é devotada a 

um universo particular.  

O tempo e o espaço do louco não são traduzíveis para outros seres humanos, 

daí um dos motivos de sua exclusão social. Pode o louco passar a vida toda mirando 

o azul celeste perdido eternamente nos confins dessa substância. À parte isso, não 

depõe interesse em requisitos essenciais para manutenção da própria vida. Dessa 

forma, se gravita apenas em torno de si, se não é roldana do mundo, só pode ser 

artefato de observação ou de segregação: uma estátua. Por mais belo que seja 

qualquer monumento a um corpo – uma estátua o é – não tarda que nossos olhos a 

integrem à paisagem e deixemos de avistá-la. Da mesma maneira, sabemos que 

ele, o louco, está lá, até nos desviamos dele, mas uma vez ingressado em nosso 

cotidiano, nossos sentidos o atravessam, o despersonalizam até onde podem. 

O mesmo ocorre com o grito. Se em um primeiro momento soa para todos 

como um alarde, tirando cada um de sua rotina, quebrando de forma repentina o 

ritmo cotidiano, ao mesmo tempo em que coloca em suspensão todos os que 

ouvem, o grito continuado é sinônimo de ruído na comunicação e, como ruído, não 

carece de ser interpretado e, sim, silenciado, esquecido. O louco produz não mais 

que ruídos.  

A comunicação dos sujeitos tidos como normais estabelece-se a partir de 

uma mensagem. Essa mensagem, dependendo do canal por onde for enviada, 

dependendo também da competência sociolinguística de seu produtor, chegará ao 

receptor com níveis maiores ou menores de ruído. Devemos considerar ainda que, o 

objetivo de todo produtor de mensagem é que ela chegue ao outro o mais limpa 

possível e seja interpretada identicamente à intenção com a qual foi produzida. À 

parte isso, a realidade ensina-nos que raras mensagens estão isentas dessa plástica 

indesejável que torna o mundo uma babel. 

No caso da loucura, o ruído cresce vertiginosamente e, por isso, 

desprezamos o discurso do louco, porque há nele excesso de ruídos e apenas 

fagulhas de mensagens. Como há pouca coisa a ser captada, ignoramos a 

totalidade. Contudo, recorrendo a fatores históricos, Foucault (2014d) salienta que 

houve uma época anterior ao nascimento da clínica em que o louco não era 

apartado da sociedade e, em muitos casos, suas mensagens truncadas eram 
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associadas à comunicação divina. No contexto em que vivemos, novamente o louco 

ganha novo estatuto e os manicômios têm sido, em boa medida, abandonados na 

busca de uma reinserção social até pouco tempo tida como temerária. 

Roger Bastide (2016), ao estudar esse fenômeno de reinserção social dos 

loucos, aponta para uma despsiquiatrização do louco, concomitante a uma 

psiquiatrização da sociedade. Para o autor, na medida em que adentramos o século 

XX, fomos sendo cada vez mais submetidos às máquinas de imagens cuja dinâmica 

finda seus objetivos em si mesmo, ao invés de devolver o significado ao mundo: 

 

As sociedades tradicionais veem os objetos naturais, as águas, as 
montanhas, as árvores, mas esses objetos “falam”, constituem sistemas de 
significantes, que forma todos coerentes com ligação com os mitos. Nossa 
civilização, ao contrário, é uma civilização da imagem-espetáculo, isto é, 
perdemos o dicionário que nos permite traduzir os dados visuais em dados 
inteligíveis. Nessa desorganização ou desestruturação de todo sistema 
simbólico, a imagem pode apresentar-se somente como informação, como 
simples documento, cópia de um real puramente sensível e que remete 
apenas a si mesmo (BASTIDE, 2016, p. 379). 

 

As imagens, como resultado desse processo, distantes de funcionarem como 

um elemento catárquico para o sujeito, conforme deveria ocorrer, são criadoras de 

“novas tensões, de novos desequilíbrios, porque o sujeito encontra-se sozinho e 

perdido diante delas, perde a capacidade inerente de apoiar-se numa gramática 

social que dê conta de traduzi-las” (BASTIDE, 2016, p. 380). Concomitante a essa 

modificação no modo de interpretar o cosmos, conforme o autor, campanhas de 

reinserção do louco no espaço da família ganham força motivadas pela aproximação 

da loucura com o sistema desestruturante que compõe o sistema atual de 

sociedade. 

Semelhante ao enredo desse novo sistema é o espírito de isolamento, de 

estrangeirismo e consequente inércia que arrebata o sujeito do poema que estamos 

analisando. O sujeito é povoado de imagens, mas lhe falta a chave para decifrá-las 

(ou ainda o entendimento de que as imagens hipermodernas não carecem de 

interpretação). Ouve inúmeros sons, mas não são para ele nada além de ruídos. 

 Mais ainda assim, seu estrangeirismo ou sua inadequação, embora o deixem 

estupefato, não o isentam de questionar o sistema que vê: “Se eles prosseguem, / 

Prosseguem em si?” Ou são meros autômatos da máquina do mundo? Ou seus 

movimentos, tal qual o movimento dos loucos, são involuntários? “Se sabem?” E 
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insiste no questionamento: “Se sabem?” Quanto eles traduzem de si para o mundo e 

quanto traduzem do mundo para si?  

O velho sistema de trocas ainda existe ou os objetos têm um fim em si 

mesmo? (BASTIDE, 2016). Ou a alienação desagregou de uma vez o homem do 

ordenamento cósmico? Para esse autor, na medida em que a história acelera-se e, 

cada vez mais, o indivíduo precisa responder de forma imediata a um número 

complexo de imagens, acaba por refugiar-se na psicose. Nesse contexto, “a psicose 

tende a tornar-se um mecanismo de defesa” (BASTIDE, 2016, p. 175). Enquanto 

isso, Foucault, pensando nas consequências do banimento da loucura pela 

sociedade, sentencia: 

 
Mas uma coisa permanecerá: a relação do homem com seus fantasmas, 
com seu impossível, com sua dor sem corpo, com sua carcaça da noite; 
uma vez o patológico posto fora do circuito, a sombria pertença do homem à 
loucura será a memória sem idade de um mal apagado em sua forma de 

doença, mas obstinando-se como desgraça (FOUCAULT, 2006, p. 211). 

 

Todavia, a questão mais latente do texto não é realizada de forma literal. A 

pergunta e a resposta que movem o poema associam-se ao grau de esquizofrenia a 

que se submete a sociedade que o sujeito analisa. A percepção desse modelo 

esquizofrênico é martelada através dos variados substantivos e imagens utilizadas 

para classificar o espaço estranho ao sujeito: trajetórias, cometas, mistérios, caos, 

ideias de movimento inconstantes, coisas fugidias, imagens ofuscadas e 

intraduzíveis; um mundo pautado por uma razão provisória como um cometa, cuja 

lógica interna está costumeiramente associada a uma desconstrução ou 

derretimento. 

Vale ainda dizer que o sujeito do poema, como louco ou estrangeiro, devido 

aos seus questionamentos ou mesmo a sua presença enigmática, apresenta-se 

como uma espécie de oráculo da sociedade na qual circula, pois é a sua presença 

desestabilizadora, são suas questões anti-stablishment que renovam essa 

sociedade ao colocá-la em suspensão. Nesse sentido, afirma Kristeva:  

 

Por um lado, é agradável e interessante expatriar-se para abordar outros 
climas, mentalidades, regimes; mas por outro lado e acima de tudo, esse 
deslocamento somente é feito com a finalidade de voltar a si mesmo e para 
sua casa, para julgar e rir de nossos limites, de nossas estranhezas, de 
nossos despotismos mentais ou políticos. O estrangeiro se torna então a 
figura na qual se delega o espírito perspicaz e irônico do filósofo, o seu 
duplo, a sua máscara. Ele é a metáfora da distância que deveríamos tomar 
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em relação a nós mesmos, para relançar a dinâmica da transformação 
ideológica e social (KRISTEVA, 1994, p. 140). 

 

Contudo, se entre as intenções da poeta-performer está a reforma de valores 

que não a abarcam, ocorre também que este pretende, entre outras vontades, 

amalgamar-se socialmente. Dessa forma, diante das nuances que o contexto 

apresenta, resta a ela, na busca de uma identificação com esse meio caótico, ceder 

a uma lógica mediada pela esquizofrenia. Resta a ela dar-se, num jogo performático, 

à loucura para reintegrar-se ao mundo, para aparar as arestas que contradizem seus 

movimentos discursivos, dando-se ao luxo do devaneio poético; resta a ela voltar 

seu caminho ou acelerar os passos a bel prazer, enfim, como louco, atingir uma 

controlada liberdade e relativa inserção no mundo desgovernado que vislumbra. 

Afinal: 

 

A loucura não pode ser encontrada no estado selvagem. A loucura só existe 
em uma sociedade, ela não existe fora das normas da sensibilidade que a 
isolam e das formas de repulsa que a excluem ou a capturam. Assim, 
podemos dizer que na Idade Média, e depois no Renascimento, a loucura 
está presente no horizonte social como um fato estético ou cotidiano. [...] 
Enfim, o século XX se apossa da loucura, a reduz a um fenômeno natural, 
ligado à verdade do mundo. Desse ato de posse positivista derivariam, por 
um lado, a filantropia desdenhosa manifestada por toda psiquiatria com 
respeito ao louco e, por outro, o grande protesto lírico encontrado na poesia, 
de Nerval até Artaud, e que é um esforço para tornar a dar à experiência da 
loucura uma profundidade e um poder de revelação que haviam sido 
aniquilados pela internação (FOUCAULT, 2006, p.163). 

 

Mas a loucura, como fato social provoca uma mancha, um estigma, oferece 

uma subjetivação que só termina na deterioração da identidade. Assim, o sujeito 

oferece-se a um jogo que se mescla entre perdas e ganhos com linhas 

acentuadamente tênues, que vão desde a sensação de culpa até a performance de 

bruxa, uma necessária subversão. 

 
 

4.1.1 A culpada e a bruxa: signos da loucura 
 

A mulher é sempre louca. 
Erasmo de Rotterdam 

 
 

O conceito da epígrafe acima, manifestado por Rotterdam em seu livro de 

1511, e comum para o homem do século XVI, foi capaz de produzir outras duas 
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máximas (que perduraram atreladas à imagem feminina por muitos séculos 

seguintes e que, sombreadas por eufemismos, ainda estão presentes em variados 

discursos) que afirmam ser a mulher sempre culpada e que, devido a sua suposta 

fraqueza de espírito, tendente à bruxaria. Desconstruindo esses sentidos 

pejorativos, a loucura aparece nos textos de Luciene Carvalho como uma potência, 

uma força que fará surgir temas bastante profícuos na literatura em questão. 

 
 

Vocês não sabem 
Nada da minha tristeza e busca 
É mais fácil acreditar: 
“Não passa de uma louca 
De uma bruxa” 
A ferro e fogo sigo a correnteza. 
(DP, p. 63). 

 

É o sentimento de não se enquadrar nos padrões sociais que fará o sujeito 

migrar para o território marginal da bruxaria. Em outros momentos, o sentimento de 

culpa e a personificação da bruxa serão sintetizados sob o estigma da loucura. 

No texto acima, o sujeito nega a simplificação que fazem dele: “louca e bruxa” 

são rasos como definição; mais tarde, todavia, utilizar-se-á desses termos para falar 

de si. A definição própria a partir de extremos será um artifício constantemente 

utilizado, pois há no sujeito um mal-estar ocasionado pelo sentimento de 

inadequação que o faz mover-se a passos curtos, que limita suas entradas, seus 

acessos. Sentimento esse que, só em certos momentos dele se livra, conforme 

demonstramos na análise de “Ladra de flores”, no Capítulo 3. Fora esses momentos, 

sua existência é preenchida por um hiperbólico mal-estar que dá espaço para a 

figura da bruxa, uma personagem feminina que tem por intenção ressignificar o 

mundo em favor de uma ordem que seja matrifocal. 

A figura de Madalena, evocada em Aquelarre (2007), resume esses dois 

aspectos que gravitam em torno da loucura: Madalena, da qual, conforme 

anteriormente mencionamos, saíram sete demônios (Evangelho de São Lucas, 8:2) 

certamente era culpada de algo e certamente desse pecado arrependeu-se, já que 

pela lógica cristã, Jesus só poderia salvá-la a partir de seu reconhecimento como 

pecadora, ou seja, nesse processo a culpa é inerente.  

Ainda, conforme a narrativa bíblica, os endemoninhados – como era o caso 

de Madalena – tornam-se enlouquecidos ou vivenciam situação análoga, pois os 

demônios (que normalmente andam em bandos) manifestam-se no corpo possuído 
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através de vozes dispersas ao mesmo tempo, portanto, incoerentes e aterradoras. O 

cinema americano explora acentuadamente o mito dessa relação semelhante entre 

loucura e possessão satânica que motivou exorcismos dentro da fé cristã.  

Por fim, a possessão do corpo, ainda para o cristianismo, é um ato de 

bruxaria, pois é entendida como consistindo na promoção de eventos sobrenaturais 

sobre determinado ser. Em suma, pelas suas características próprias de uma bruxa 

ou análoga às de uma, Madalena torna-se uma personagem que interessa aos olhos 

do sujeito que circula em Aquelarre e em outras obras. 

Quando o sujeito recorre, como medida de contravenção, àquelas mesmas 

figuras que rondam o cristianismo, permite-nos avaliar com que bases elabora sua 

concepção de mundo. Seus desejos, seus anseios e mesmo sua dor ou alegria não 

transigem o raciocínio para além da ideologia cristã. Dessa forma, repudiando a 

ideia de santidade e afastando-se das metáforas que remetem à pureza, ao bom 

comportamento, à presteza e ao equilíbrio, tende a tencionar suas forças para outro 

extremo dessa mesma corda, ou seja, para a personificação do anjo caído, do 

impuro e para a bruxaria. 

Ainda como imanente ao cristianismo, o deleite, de qualquer espécie, só pode 

ocorrer em contraposição ao mal-estar da culpa; seja o prazer oriundo da prática 

sexual, que funciona como um alívio na tensão com o mundo, sejam os prazeres 

resultantes das conquistas individuais, todos são revestidos de um desconforto 

psicológico fruto de uma doutrina que compreende o sucesso e a autonomia como 

frutos do pecado original. Junto ao prazer sempre há dor, uma lógica distante do 

pensamento grego que acreditava, tal qual criam os epicuristas, num prazer 

genuíno, resultado de boas práticas.  

Em direção oposta a essa, o sujeito dá vida ao cíclico pensamento cristão: 

para cada gozo uma culpa, uma dor, o que, em último caso, acaba resultando 

também no processo contrário, para cada dor um novo pecado. Se se desvencilha 

de um aspecto que o reprime, não consegue ser indiferente a ele, é preciso 

responder-lhe. Assim, sua guerra com o mundo é resultado de uma comunicação 

que não cessa. No trecho do poema abaixo, por exemplo, apresenta uma culpa para 

mais tarde transgredir a esse sentimento. Seu processo de construção pessoal 

consiste num enovelar-se interminável. É provável que opere a partir dessas 

dicotomias respondendo a demandas anteriores a ele: 
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É tão antiga a dor 
Da tal cobrança materna, 
Tão eterna... 
Pra nós – as filhas – 
Talvez o erro seja genital, 
(CC, p. 38). 

 

O “pecado de gênero”, trazido à tona no texto não é, conforme o pecado de 

Madalena, um pecado do qual o sujeito acometido possa esquivar-se. Diante dessa 

impossibilidade, no decorrer da escritura a autora vai formulando uma ideia que 

parte do conceito de feminino como um flagelo até a construção de uma identidade 

empoderada.  

Nesse meio tempo, contudo, precisa reorganizar-se inúmeras vezes numa 

concepção de si que se equilibra entre a culpa inerente ao seu ser, formulada pela 

sociedade, e a repulsa a essa mesma sociedade que insiste em “tarjá-la” 

(CARVALHO, 2007, p. 51). Dessa negação, nasce a figura de Lilith, a vingativa, a 

culpada e louca, sobre a qual já discorremos. Nasce também a imagem da bruxa, 

que politicamente deseja instaurar no mundo um governo feminino; nasce um sujeito 

ligado às regras da natureza que outrora foram perdidas. Em “Tarjadas”, Madalena 

assume esse perfil esotérico de bruxa e Lilith: 

 
Cala, Madalena! 
Que permaneça o mistério. 
Recolha os sinais em seu corpo 
e a lucidez ao espírito. 
Jejue às vezes, 
Para sutilizar a mente. 
Na hora do medo grande, 
conte as batidas do seu coração. 
E ame, Madalena, 
seja tola como o verniz na casca da maçã. 
Ame, Madalena, 
fonte maior de seu poder. 
Não se esqueça de cometer erros, 
são passos da escola. 
Nas noites vãs 
solte seus cabelos pra lua 
– Mãe de todas – 
e espere que os pássaros noturnos 
Apresentem respostas. 
Porém, por um fio de tempo ainda, 
cale, Madalena. 
(A ou LM, p. 51). 

 

Nesse trecho, Madalena é admoestada a cumprir um rito que finalmente a 

levará a uma espécie de triunfo sobre aqueles que a menosprezam. Sob o signo de 
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Madalena estão todas as mulheres que de alguma maneira tiveram suas identidades 

solapadas. O plural em: “ainda são tarjadas” ou mesmo o título: ”Tarjadas” (mais 

uma vez fazendo menção à loucura: medicamentos “tarja preta” são conhecidos 

culturalmente como a prescrição dos loucos, embora indique apenas o tipo de 

restrição médica) evidencia que Madalena representa um conjunto de mulheres 

sacrificadas em prol da ordem social.  

A exemplo disso, a personagem do texto experiencia um caminho semelhante 

à via crucis do deus cristão tornado homem. Ela sofre, vive solitária, realiza uma 

jornada em prol de uma missão, ama tolamente e está disposta a padecer pelas 

mãos daquele que ama. As semelhanças param por aí, o que a motiva não é o 

amor, é o desejo de vingança, é a vontade de que um dia, num apocalipse que 

supostamente bate à porta, finalmente triunfe.  

A dor, o mal-estar, a culpa “genital” (CC, p. 38), que atravessa o sujeito, na 

medida em que se torna insuportável e irremediável, começa a operar nele uma 

transformação, uma mudança que, embora não desejada, leva-o de crisálida à 

borboleta. O sujeito nega o confronto consigo mesmo, pois sabe que isso o levará à 

transformação e, a princípio, em sua necessidade de ser socialmente aceitável, 

nega qualquer tipo de confronto. Busca elementos cotidianos como fonte de 

distração e algum prazer: 

 
Só, na tarde, 
Olho na janela a vida que passa. 
Eu, tão avessa ao cotidiano. 
[...] 
Ocupações... 
Substituições de menores riscos: 
No quintal, recolho frutas, 
Na varanda, informações da tarde, 
Ocupações... 
Levezas de uma mente fugidia. 
(Teia, p. 61). 

 

Convive com a culpa até o limite suportável enquanto encena para o mundo 

uma vida pacata, longe do turbilhão da rua. Adverte, no entanto, que esse semblante 

taciturno é possível apenas para aqueles que se mantêm à distância, fora isso: 

 
Mas quem buscar meus olhos em meio 
À tarde, 
Talvez não mais se deixe enganar, 
Pois tomará contato com abismos 
Que guardam turbulências, fogo e mar. 
(Teia, p. 61). 
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Na imensidão dos olhos do sujeito – que se diz, são espelhos da alma – 

aquele que ousar aproximar-se e fitá-lo, terá contato com abismos, incompletudes, 

caos, com o desconhecido. Terá contato com a perdição e com o fogo, com 

questões pungentes, que ardem, que fazem secar os ossos, que estão latentes e 

que, juntadas à ideia de abismo turbulento, aludem ao inferno, um abismo que se 

limita com fogo, conforme a crença cristã.  

O mar metafórico pode tanto estar aliado ao conceito de grandeza e 

profundidade desse “eu” que se fecha, que se esconde metido em si, quanto pode 

remeter ao contexto de desorientação do sujeito, posto que no mar não há como 

tecer caminhos, marcar trilheiros ou conduzir-se pelo fio de Ariadne, recursos dos 

bem-aventurados. Afinal, o mar é, grosso modo, um grande abismo inescapável. 

Esse abismo precisa ser explicado, submetido ao racionalismo humano para deixar 

de ser caos e tornar-se apenas um buraco, tal qual insistem em definir a loucura sob 

o ponto de vista científico.  

Perpetuando no sujeito como uma chaga, a culpa faz seus passos 

desacelerarem, converte seu ânimo em pecado e quase o conduz à negação de seu 

traço mais caro, o desejo de empoderamento. O sentimento de ter nascido errado 

para o mundo permanece e vai ganhando novas facetas na medida em que o sujeito 

percebe que, por mais que busque corrigir-se, aperfeiçoar-se, seus pecados 

permanecerão imutáveis: 

 
Mesmo que sigamos 
Nos consertando, 
O erro é genético, 
É cromossômico. 
(CC, p. 38). 

 

Finalmente, vendo-se portador de um pecado inquebrantável, o sujeito aos 

poucos vai assimilando essa marca não mais como algo de fora, uma mancha, um 

elemento alheio a si. Passa a elaborar as peculiaridades de seu corpo e espírito 

como constituintes de suas faces, que passam a ser construídas a partir de 

complexidades mais acentuadas, a partir de um parodoxo recorrente. Essas 

contradições acabam por fazer parte de toda a escritura de Luciene Carvalho, pois é 

com elas que alinhava o seu “eu”: 

 
Uma parte de mim cultiva o sonho, 
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Parte de mim cai no abismo 
Parte espera sentada 
Parte se cobre de cinza, 
Outra parte crê em nada. 
(CC, p. 63). 

 

Ou: 
 

No que sou nuvem que passa, 
Já sou trovão! 
Sou cachoeira e fumaça, 
Sou livro e sou a traça, 
Via dupla e contramão. 
(Teia, p. 102). 

 

No poema abaixo, o sujeito prefere a tríade: 
 

1/3 de mim é medo 
1/3 de mim é força 
1/3 de mim é fé 
1/3 é disciplina. 
(LF, p. 65). 

 

Surge no sujeito a possibilidade da percepção de si não só por meio da 

diferenciação como também da polarização, assim, estabelece em relação à 

sociedade uma via na contramão. A partir dessa reformulação e antagonização 

discursiva é que uma outra faceta emergirá de sua persona. Além de “a louca” será 

a bruxa, a pecadora, a maleita do mundo: 

 
Meu corpo é sede 
e marcas de estrada, 
campo de prova 
que não cessa a roda. 
No canto de ninar 
o desejo espreita. 
Sou maleita, 
febre terçã. 
Sou irmã de toda a madrugada, 
estancada voraz. 
Não tenho paz 
que nine o meu peito. 
Pasto no leito 
de qualquer lugar. 
Sou vadia, 
Maria enxovalho, 
sou quebra-galho, 
santa? Sou rameira. 
sou mamadeira 
da fome vulgar. 
(SL, p. 27). 

 



 

153 
 

“Febre Terçã” trata-se de um poema peculiar, pois é um dos poucos em que o 

sujeito, ao realizar uma definição de si mesmo, não a realiza a partir de contrastes. 

Isso, no entanto, explica-se, o poema em si já é um contrassenso, uma agressão às 

personalidades bem comportadas, sem nada a dizer, que apenas enfeitam o mundo 

com suas cores opacas. O sujeito do poema apresenta-se como um sistema 

particular, que é arredio e cuja engrenagem tem um tempo peculiar, é terçã (que 

ocorre de três em três dias).  

Como febre, confunde a mente do infectado, causando-lhe calafrios no corpo 

todo. Tida atualmente como uma doença de países subdesenvolvidos, a malária ou 

febre romana (outros nomes para a febre terçã) mata mais pessoas do que a Aids e, 

segundo historiadores, foi umas das responsáveis pela derrocada do império 

romano. A Itália, aliás, só em meados do último século, conseguiu superar a crise 

que a doença causava em seu sistema de saúde (CAMARGO, 2003). 

O sujeito encara o outro como aquele que lhe possibilita a completude, a 

continuidade, mas também como aquele que provoca chagas em seu corpo. Aquele 

que por si já é o inimigo. Em “Febre terçã” deseja o sujeito que esse inimigo 

experimente todo o poder selvagem de sua ira, de sua má conduta. Deseja ferir a 

sociedade e desestruturá-la com sua sede vingativa, ao manter febril e doente os 

corpos dos indivíduos, na intenção de consumir suas materialidades. Entidade 

noturna que é, explora o apagar das luzes e embrenha-se silenciosamente nos 

corpos (a malária normalmente manifesta-se após a terceira semana de infecção), 

nas mentes e na moral social, a fim de diluí-la por dentro, como um edema pulmonar 

que inunda o peito e sufoca o malogrado, consoante, ocorre em muitos casos graves 

da doença. 

Uma vez impassível, nenhum agrado detém os atos de terror propagados 

pelo sujeito. Ao assumir a culpa, ao conviver com ela, tomá-la para si como se fosse 

pele, tende a reorganizar os sentidos que a envolvem conforme uma nova dicção. É 

assim que se assume “vadia”, “rameira” e, implicitamente, “vaca”. Ao tomar para 

denominar a si mesmo palavras que designam geralmente “o outro” que a sociedade 

construiu, não só assume uma postura de divergência da sociedade, como também 

uma postura de resistência a essa formulação substantiva, que tende à degeneração 

dos desiguais. 

Construída essa postura cujo espaço limítrofe entre si e o outro fica bem 

delineado, diferentes adereços vão fixando-se a sua gramática existencial. Outra 
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lógica, outra ordem, vai imprimindo-se no seu modo de ver, decifrar e fazer-se na 

sociedade. Essa nova ordem é uma ordem que se constrói no ambiente noturno, 

ante a natureza, sob a lua, a partir de ciclos menstruais e de vozes dissonantes; 

essa nova ordem é abençoada por deuses subalternos e boa parte das vezes, 

libidinosos; essa nova ordem é independente, autorregulável, mística e em 

dissonância com a comunidade centrada e diurna que regula o mundo. 

Mas o que há na bruxaria (ou na loucura) tão significativamente transformador 

e mágico a ponto de seduzir o sujeito? A bruxaria, tal qual a loucura, não foi uma 

forma de “ser” cunhada pelo sujeito, pelo contrário, está cristalizada há séculos na 

história humana. Um e outro termo têm sido, através dos tempos, utilizados para 

nominar o inexplicável, o inteligível. Esses nomes servem para explicar o que de 

outros modos não foi possível compreender. Enfim, não se compreendendo o outro, 

resta classificá-lo e pô-lo na prateleira dos negativados da forma que mais interesse. 

Louca e bruxa são dois termos que têm o poder não de explicar, mas apenas de 

classificar o outro.  

A diferença mais significativa entre uma louca e uma bruxa seria que a última 

tem poderes sobrenaturais (que retira da natureza). Esses poderes, que inclusive 

em outros momentos julgaram que o louco também possuía, conforme 

demonstramos na definição elaborada por Sócrates, por sua vez, são usados para 

negociar o próprio stablishment perante o mundo. O abalar da ordem que promove 

não é para deslocar o outro e colocar-se como elite, mantendo o velho paradigma; o 

que intenta o sujeito é propor um novo sistema, em que outras ações e outros 

conhecimentos sejam considerados: 

 
Nos reuniremos em noite funda 
próximas aos murmúrios das águas, 
murmuraremos nossos encantamentos, 
[...] 
Nos reuniremos em luas altas, 
noite funda. 
E nós próprias seremos o deus e o altar. 
(A ou LM, p. 28). 

 

Diversos rituais são ensaiados em Aquelarre (2007) com a propositura de 

estabelecer uma ordem em que a figura feminina seja deus e altar de si. Uns rituais 

são temperados por certa dose de vingança, à maneira de Lilith, a primeira bruxa 

enlouquecida, outros atos buscam um reencontro com a natureza distante. Há ainda 
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momentos em que o sujeito remete a tempos anteriores a ele, em que as mulheres 

padeciam de variadas formas, uma vez estigmatizadas socialmente: “As bruxas de 

meu tempo / acordam canções / que as fogueiras não conseguiram calar” (A ou LM, 

p. 15). Ou ainda: 

 
Meu 3º olho ainda vê 
a dança das chamas 
devorando os corpos das irmãs. 
Meu 3º olho ainda vê 
a mordaça silenciando 
o saber das fêmeas. 
(A ou LM, p. 31). 

 

A bruxaria, dessa forma, surge como um apêndice subversivo que busca 

solucionar determinados conflitos de ordem mística ao dar vazão às expectativas 

que não foram de outro modo alcançadas. A bruxa, conforme expõe o verso anterior 

ao citado acima, é um tipo de deus. Um substituto místico para o descrente cuja 

mentalidade cristã não resolve nem justifica mais as agruras da vida.  

A bruxaria funciona como uma cisão com o cristianismo sem sair dele. Na 

ausência de Deus para proteger e salvar o sujeito das chamas inquisidoras, reais ou 

figuradas, resta a ele elevar a si mesmo à categoria de divindade para solucionar 

suas questões, para lutar contra seus detratores. A loucura, por sua vez, em certo 

momento marcará um rompimento com a sociedade, como veremos a seguir. Não 

tardará, contudo, para que o sujeito, visando reinserir-se no corpo social, utilize-se 

da própria loucura como ferramenta promissora. 

 

4.1.2 A escritura nos labirintos da loucura: um fio de Ariadne 
 

Fernando Muniz (2015), ao realizar uma análise da “metáfora do caminho” a 

partir dos gregos, afirma que essa metáfora funcionou através dos tempos como um 

guia para nossa existência. O caminho promove o deslocamento no espaço e no 

tempo e, em sua trajetória, a seguinte questão faz-se, inexoravelmente, presente: 

qual será o melhor caminho? Seguir o caminho menos árduo, menos penoso, exige 

a utilização de projetos que não são infalíveis, pelo contrário, boa parte das vezes, 

esses percursos põem em prova o caminhante.  
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Em A ritualização mítica no romanesco de Tereza Albues (2013), José 

Alexandre Vieira da Silva destaca que entre os aspectos que envolvem a loucura, 

está o contínuo deslocar-se. Ressalta o autor que inclusive os viajantes e todos os 

tipos de andarilhos eram tidos como loucos. Silva (2013) aponta ainda que a 

psiquiatria nomeia esse tipo de comportamento como “dromamanes”, ou seja, mania 

de deambulatória, que consiste basicamente na “deserção da sedentarização 

social”; o sujeito ignora os vínculos sociais comuns e dá-se a uma vida errante, sem 

destino lógico preconcebido. 

Mas o caminho nunca é o mesmo para qualquer herói. É cotidianamente 

alterado pelo tempo, por aqueles que já o trilharam e, finalmente, pelos olhos de 

quem o vislumbra. Entre tantos caminhos, existem uns mais simples (mas que nem 

por isso deixam de levar à extenuação o caminhante) e outros mais complexos, 

como é o caso do labirinto, invenção humana que torna todas as rotas semelhantes, 

ao passo que apenas uma é a correta. 

Para Muniz (2015), Teseu, aquele que matou o Minotauro, foi astuto o 

suficiente para utilizar o fio de Ariadne como referência a fim de livrar-se do 

complexo caminho onde se encontrava. Alargando o sentido da metáfora grega, o 

autor afirma:  

 
Todos os caminhos – sem exceção – têm seus desvios, suas bifurcações e 
são, no fundo, labirínticos e marítimos. Daí o ser humano ter necessidade 
de buscar o fio de seu caminho, ou o mapa que o ensina a evitar o desvio, o 
engano, a errância [...] Se viver é estar lançado no oceano ou perdido no 
labirinto, viver sem fio ou mapa é [...] transformar a vida em um 
extraordinário desperdício (MUNIZ, 2015, p. 25). 

 

É provável que não tenhamos em qualquer outra época da humanidade um 

momento em que, como este, estejamos trilhando a vida livre de mapas ou fios que 

nos conduzam pelo caminho imbricado de nossa existência (embora seja provável 

que no período conturbado do Renascimento boa parte dos cidadãos tenha 

experimentado na mesma intensidade o que estamos provando agora, mas é 

provável também que isso não tenha ocorrido nunca ao mesmo tempo com tantos 

indivíduos em diferentes culturas).  

Os meios de comunicação revolucionaram nossas formas de sentir em 

qualidade e, sobretudo, quantidade. Mesmo o sujeito no mais longínquo espaço em 

relação ao centro tem se conectado ou sido abalado de alguma forma pelos novos 
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modos de viver da maioria. Encontramos esse sentimento de dispersão bastante 

presente na forma como a poeta-performer expressa sua percepção do mundo: 

 

Não somos nada além de poeira. 
Levadas, pessoas-folhas. 
Sem vontade ou direção.  
[...]  
Se, como disse, somos poeira, 
Mais vale a direção do vento. 
Mais vale crer numa força maior 
que nos dirija, pó e ventania.  
(Insânia, p. 92). 

 

O sujeito dos versos acima reconhece a precariedade de nossa condição. 

Reconhece que nos falta o fio de Ariadne, imprescindível para nos livrarmos do 

labirinto da vida. Em outro poema, contudo, revela que o fio que oferecem para ele 

lhe causa ainda mais temor por conta dos caminhos perniciosos que outrora trilhara: 

“Uma parte de mim cultiva o sonho, / Parte de mim cai no abismo, [...] Parte se cobre 

de cinza, / Outra parte crê em nada” (CC, p. 63). A poeta-performer não crê, prefere, 

de antemão, questionar os que estão a sua volta. E não é apenas uma desconfiança 

de tipo comum, inerente ao ser humano, mas se aproxima da neurose. Sua 

descrença não foi criada aleatoriamente, é resultado de uma história de frustrações, 

no momento, porém, ela se retroalimenta. Ela perdura por si, como naqueles 

experimentos de Skinner (1974) em que se retira o estímulo, mas as práticas 

resultantes dele continuam a ser operadas, as quais denominou de 

“Condicionamento operante”.  

Como consequência desse sentimento, a personalidade cambiante, 

paradoxal, foi se tornando uma das recorrências mais latentes da poesia de Luciene 

Carvalho. Nunca o sujeito é totalidade em qualquer de seus textos, há sempre um 

duplo perseguindo e significando suas máscaras.  

Freud (1996) assinalou que o duplo é constituinte das identidades. 

Certamente, mas o fenômeno que analisamos encontra-se para além da identidade, 

encontra-se na performance, no convívio com máscaras, algo mais de superfície, 

mais “tênue”, mais efêmero que a identidade. Há, na representação performática, 

uma força que atua de dentro (ou do interior do ser) para fora dele enquanto na 

identidade ocorre o oposto, uma força que, pelo menos a princípio, ocorre de fora 

para dentro, já que o que somos é fruto de uma relação refletida, conforme assinala 

Lacan (1998) em sua teoria sobre os processos de constituição dos sujeitos. 
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Hiberno em fracassos  
e impotências 
que se alinham como antepastos 
das minhas mais memoráveis performances 
(LF, p. 84). 

 

Quando o sujeito utiliza-se da performance, ele está abertamente a fim de 

“ser” temporariamente, de apresentar-se, com toda a verdade que possa proceder, 

todavia sua apresentação é datada no tempo. Ele só coloca a máscara performática 

porque acredita que não é aquilo. Ele só performatiza o que propriamente julga que 

não seja em totalidade, embora para quem assiste, acabe sendo. No jogo das 

identidades, a poeta-performer raciocina: “sou isto” e empenhará esforços com o 

propósito de fixar para o outro a ideia que faz de si. 

Em Luciene, essa máscara, que não deveria ser dual, o é. O sujeito teme a 

encenação que não seja polivalente com medo de ser encerrado no papel que está 

desempenhado. Sendo assim, vale-se dos paradoxos para dizer daquilo que (não) é. 

Para dizer daquilo que pode vir a ser, ocasionalmente. Nessa perspectiva de fluidez, 

é que substituímos a ideia identidade pela de performance. 

Com esse arsenal de paradoxos que o sujeito manipula, acaba não 

encontrando a plenitude simulada em nenhum dos palcos em que estabelece sua 

performance, nem mesmo naquela figuração que se sobressai com vitalidade em 

toda a sua obra – a persona feminina – deixa de apresentar um sentido mais ou 

menos precário dessa encenação.  

Nesses contextos de polivalências em que se situa, metamorfoseando ideias, 

sentidos, o corpo e a sexualidade, é que acaba por entrar em contato com as 

inúmeras definições que lhe dão: “A bruxa. / A louca. / A puta. / A cabaço. / A lesbo” 

(Aquelarre, p. 51). Como tudo no sujeito é movediço e derrete-se antes mesmo que 

ganhe profundidade, esses caráteres também são diluídos e reconstruídos em um 

vaivém sinuoso de verso a verso e de livro a livro. É justamente esse fluxo 

incessante de personalidades fluidas e cambiantes que fará nascer a escrita da 

autora.  

Posto isso, a escritura poética ganha um novo status na consciência da 

poeta-performer, pois é justamente a escrita a sua performance mais cara. Seja 

louca ou santa, seja fêmea cordata ou Lilith, seja anjo ou demônio, o conjunto 

dessas personas recorrentes constitui parte de um projeto de pluripersonalidades 
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que a poeta-performer vem formulando para si por intermédio da escrita. É pela 

escrita que o ela se realiza como ser no mundo.  

Michel de Certeau (2012, p. 203), em A invenção do cotidiano, afirma que “a 

prática escriturística assumiu valor mítico nos últimos quatro séculos reorganizando 

aos poucos todos os domínios por onde se estendia a ambição ocidental de fazer 

sua história e, assim, fazer história”. Mais à frente, o pesquisador conclui que: “A 

origem não é mais aquilo que se narra, mas a atividade multiforme e murmurante de 

produtos do texto e de produzir a sociedade como texto” (CERTEAU, 2012, p. 204).  

Conforme o autor, a escritura herda na modernidade toda a legitimidade que 

outrora cabia à oralidade. Ocorre nessa época um distanciamento crucial para a 

formação de uma nova mentalidade que redundará na oposição entre a prática 

escrita e aquela da oralidade. A ciência, a razão e a própria história, passam a 

admitir somente o que está anotado no papel. O que é dito passa a ser relegado ao 

popular, à crença. De posse da importância daquilo que chama de “uma prática 

iniciática fundamental” (CERTEAU, 2012, p. 206), o autor define o que é escrever: 

 
Designo por escritura a atividade concreta que consiste, sobre um espaço 
próprio, a página, em construir um texto que tem poder sobre a 
exterioridade da qual foi previamente isolado. [...] Trata-se também de um 
lugar onde se coloca “uma superfície autônoma sob o olhar do sujeito que 
assim dá a si mesmo o campo de um fazer próprio” (CERTEAU, 2012, p. 
204).  

 

Para o autor, a página em branco do papel também trata-se de “um lugar 

desenfeitiçado das ambiguidades do mundo” (CERTEAU, 2012, p. 204), embora se 

rasure nele as ambiguidades do indivíduo. 

O papel em branco é o outro, os significados nele inscritos são os “eus” do 

sujeito que se traduzem. Tal qual a loucura, a escrita de Luciene tem uma espessa 

camada de transgressão. O fato de preferir poesia à prosa torna ainda mais 

subversivo seu texto, pois a poesia remete à oralidade ora desacreditada e colocada 

em oposição à ciência. É pela poesia que toda oralidade é recolocada como fonte de 

significação no corpo social. É como poesia que o universo daqueles que não falam 

tomam corpo ou cada parte inenarrável do ser humano ganha liberdade para 

deslocar-se para o reino do signo linguístico.  

Para Certeau (2012, p. 211), “os livros são apenas metáforas do corpo”. E o 

corpo, precisa desorganizar-se para existir, precisa continuamente resistir. A prosa 

flerta com a ciência, pois a ciência é toda prosa. A poesia, no entanto, foge à razão 
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sempre que necessário e, não poucas vezes, é confundida com a loucura e, como 

loucura continuará a almejar uma conexão perdida. 

 

 

4.2 A LOUCURA: PERFORMANCE NA BUSCA DE CONEXÃO 
 

Foucault (2014d) sintetiza que o limite entre o artista e o louco está, conforme 

afirmamos anteriormente, na ausência da obra. Pois bem, a poesia, nesse sentido, é 

o fio de Ariadne que conduz a autora pelos labirintos inefáveis da loucura até uma 

aceitável lucidez. A poesia é o elo, o relâmpago que indica o rumo a essa 

caminhante virtuosa. É exatamente como Luciene Carvalho assinala nas páginas 

finais de Insânia: “A poesia foi e é fundamental para o processo de me manter em 

contato com a realidade” (CARVALHO, 2009, p. 117). 

Se a loucura, em sua face mais obscura, oferece ao sujeito um risco de 

degredo, de isolamento social, de uma perigosa despersonalização e apagamento, 

em sua face mais fecunda oferece a liberdade que outros sujeitos, imersos na 

racionalidade maniqueísta, não possuem. A loucura oferece-se também como 

explicação de fenômenos subjetivos que por outras vias não teriam explicação. Na 

parte final de Insânia, Luciene Carvalho escreve:  

 
Por vezes ouso perceber a loucura não como o oposto do normal, mas 
como um portal. Isso mesmo, um portal! De um lado reside uma 
normalidade enrijecedora que leva o psiquismo de alguns a romper com 
esse estado e atravessar o portal da loucura, atingindo um estágio de 
expressão subjetiva que, apesar de toda punição e exclusão, também dá 
acesso a um território libertador (Insânia, p. 117). 

 

 A loucura explica as neuroses do sujeito, racionaliza-as, pacifica-as, torna-as 

objetos do mundo racional e mais, funciona como um espaço em que a 

manifestação de suas idiossincrasias torna-se possível.  

A loucura, em tempo, permite-lhe performances e mutações de outro modo 

improváveis; numa sociedade cuja organização é baseada em uma economia 

mental esquizofrênica (LIPOVETSKY, 2005), a loucura é o papel ideal a ser 

desempenhado pelo sujeito. É razoável afirmarmos que o louco seja a figura por 

excelência da hipermodernidade. E nessa ideia está assentado nosso argumento 

mais interessante: a loucura, tal qual o erotismo e a literatura, funcionam para a 
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poeta-performer como elementos de continuidade, porque, como substitutos da 

religião, religam o sujeito a outros seres também descontínuos.  

A loucura oferece um conjunto de possibilidades necessárias para que o 

erotismo e a arte da poesia aconteçam, oferece o espaço possível para sua 

performação e reentrância social. É por meio da estratégia do exotismo oferecido 

pela loucura que surge a metamorfose suficiente para dar sequência as suas 

estratégias de continuidade, às vezes paradoxais. É o signo da loucura que torna 

possível a união de elementos sagrados e profanos numa mesma diegese, conforme 

apontamos no capítulo anterior, onde erotismo e religião mantêm-se em intersecção. 

Finalmente, pela loucura o sujeito isenta-se da culpa que o atravessa desde o 

nascimento, pois os loucos não pecam, conforme os ensinamentos cristãos. A 

loucura explica os paradoxos que tomam conta do ser e, por fim, colocam-no em pé 

de igualdade com uma sociedade cada vez mais voltada às subjetividades 

corriqueiras. 

Assim, se a poeta-performer do poema “Estrangeira” é uma forasteira que se 

sente diferente num espaço que julga inicialmente intraduzível, em outros cenários 

ela percebe que esse não é um sentimento particular, mas que povoa todos os 

sujeitos da época em que vivemos, daí as perguntas que aparecem nos versos 18 e 

19 do poema: “Prosseguem em si? / Se sabem? Se sabem?” (CARVALHO, 2009, p. 

94). 

Conforme Lipovetsky (2004, p. 21), “a essência do individualismo [de nossa 

época] é o paradoxo”.  Ademais, aprende o sujeito que, em nossa época, tal qual 

sentenciam os estudiosos citados em parágrafos anteriores, não é mais possível a 

simples tradução, a interpretação, mas apenas a degustação das imagens. Deduz 

que vivemos num tempo em que o mundo é para ser sentido e não interpretado, 

para ser visto e não analisado, e essa nova lógica o sujeito logo apreende: “Nada 

me escapa”; “Tudo me atinge” (CARVALHO, 2009, p. 94). Eis o paradoxo do que em 

essência seria o “homo economicus”.  

Freud (1996) afirma que, dentre as soluções possíveis para se enfrentar uma 

realidade cada vez mais árdua, que resulta em contínua fonte de sofrimento, está a 

criação e o consumo da obra de arte, embora esta ocasione apenas um afastamento 

passageiro desse mundo de pressões sobre o sujeito. Por sua vez, Luciana Hidalgo 

(2007), nesse mesmo contexto, analisando especificamente o criador de textos, ao 

estudar a poética de Lima Barreto, acaba por cunhar o termo “literatura da urgência” 
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que, segundo ela, trata-se de um texto oriundo de uma situação limítrofe pela qual o 

autor passa.  

Para a pesquisadora, essa literatura é uma forma de transigir às forças de 

opressão que circundam o autor, ao passo que funciona também como um grito de 

socorro que se manifesta para além dos limites que o margeiam. A literatura da 

urgência seria uma escrita-limite, produzida num momento específico, uma resposta 

a esse momento e que provavelmente não seria produzida fora dele. Esse tipo de 

literatura, como situação-limite da loucura, manifesta-se em Luciene Carvalho, 

conforme é narrado em sua entrevista: 

 

O que aconteceu é que me internavam e eu escrevia. Eu tento sonhar, eu 
tento apreender a internação. Fui internada no Adalto Botelho, além de em 
outros inúmeros hospitais psiquiátricos, na década de 1990. Depois, escrevi 
algumas coisas sobre aquela experiência dolorosa, vergonhosa, um residual 
da alcova; sentia minhas mãos tortas, impossível segurar a caneta, meu 
corpo. Então, quando escrevia não era uma alternativa para emergir na 
fantasia, um artifício de escritor, mas o oposto, era a poesia que me fincava 
e me finca em mim, que me põe na realidade ao me conectar com o mundo 
(Ent. Cit.). 

 

A escrita produzida por Luciene, tanto dentro do manicômio quanto em seu 

cotidiano, funciona rotineiramente como norte que a conduz em seus caminhos 

sinuosos. Ainda que, por vezes, ensaie um desenlace por intermédio da loucura, 

essa experimentação conduz ao mesmo fim que os outros meios utilizados: a 

inserção social. Num contexto de sociedade em que o paradoxo é a figura de 

linguagem proeminente, a loucura torna-se uma alternativa viável. 

 Assim, sob esse ponto de vista, é possível concordarmos com a autora 

quando aponta que a escrita não é uma estratégia para imergir na fantasia e 

tampouco a loucura seja uma estratégia para acessar essa fantasia. Conforme 

vimos, o processo dá-se em contrassenso a essa ideia: Luciene, a partir da fantasia 

e da loucura, utiliza-se da poesia para acessar a razão. Essas duas irmãs, loucura e 

literatura (FOUCAULT, 2006), são os canais que colocarão em uma mesma 

frequência o sujeito e a sociedade: 

 

A literatura parece reencontrar sua vocação mais profunda quando ela se 
retempera na fala da loucura. A mais alta fala poética é aquela de Hölderlin, 
como se a literatura, para chegar a se desinstitucionalizar, para tomar toda 
medida de sua anarquia possível, fosse em certos momentos obrigada ou a 
imitar a loucura ou, mais ainda, a tornar-se literalmente louca (FOUCAULT, 
2006, p. 88). 
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Inúmeros estudiosos (FOUCAULT, 2014d; BASTIDE, 2014; HIDALGO, 2007, 

entre outros) afirmam que a arte e a loucura são sementes que se precipitam da 

mesma árvore. A diferença entre elas está no fato de que, enquanto uma das 

sementes cai perto do tronco, estala, floresce e frutifica, que é o caso da literatura, 

fazendo prosseguir a espécie pela qual responde, a outra também nasce e de 

alguma forma vigora, mas não resulta em frutos que possam dar continuidade à 

existência de seus iguais.  

A obra é o limite, o efetivo divisor de águas entre as fantasias que se 

precipitaram da mesma árvore. Afirmamos nos capítulos anteriores, com base nos 

conceitos de Bataille (2014), que a arte, a religião, a procriação e o erotismo, são 

mecanismos que proporcionam o sentimento de continuidade que o ser humano 

entende em seu inconsciente como perdida.  

A loucura, por sua vez, como fato clínico postulado tal qual a partir do século 

XVII (conceitos que teimam em resistir ao tempo), com suas ausências duradouras, 

só pode significar a exclusão. O discurso do louco até pouco tempo deixou de ser 

válido ao ser considerado como dissociado de razão; como fé, provou-se uma 

crença falsa de uma promessa impossível: a loucura afasta a possibilidade da 

fecundação, considerando que o louco é um ser apartado socialmente e, por último, 

na loucura não há erotismo, posto que o louco não tem discernimento do mal e do 

bem, por isso, não pode transgredir, sendo que a transgressão que lhe falta é, 

segundo Bataille (2014), a chave que ativa o erotismo. 

Realizadas essas considerações, seria razoável afirmarmos que o sujeito que 

deseja a continuidade deve, por precaução, afastar-se da loucura e de seu 

consequente niilismo. Mas também é verdade que há nela possibilidades ilimitadas e 

além dessas possibilidades, a loucura presente em Insânia e em outros textos de 

Luciene Carvalho é quebrada pela presença da escritura. O corpo/texto do sujeito o 

empurra para fora da nau dos loucos ou, pelo menos, oferece-lhe um caminho 

alternativo à mera deriva, afinal, “o louco se afoga no mar em que o poeta nada” 

(PROVIDELLO; YASUI, 2013, p. 1523). De posse da poesia, a loucura torna-se uma 

opção viável para alcançar a existência e, da existência, a continuidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como “herdeira” do erotismo e da religião, a poesia provoca a fusão 

(BATAILLE, 2014). E é justamente a fusão, a ligação, o desejo mais caro à obra de 

Luciene Carvalho. Refletir sobre si, pensar a própria condição no mundo, reelaborar-

se continuamente, meter-se, ressignificar-se, exprimir-se e, contiguamente, 

diferenciar-se do outro; todos esses são processos basilares para a fundamentação 

da continuidade e do ser na obra que estudamos. 

 Por sua vez, no desejo de preservação fundamenta-se nossa existência, pois 

existir atrela-se a um persistir, a uma perenidade que a natureza, além de não nos 

fornecer, ainda fez questão – no caso idiossincrático do ser humano – de oferecer-

nos como desejo, como uma ideia fixa que exacerba nossa consciência de finitude. 

Mas chegamos a um tempo em que o humanismo não é só um ponto de 

partida como queriam os escolásticos e, sim, o limite da razão humana. As velhas 

crenças, as religiões, os misticismos mágicos, todos devem aceder a uma condição 

humana incapaz de transcender a si mesma. A morte de Deus23 tem resultado numa 

orfandade assustadora, porém, reestruturante. Dentre essas novas estruturas com 

as quais precisamos lidar em nossa caminhada, por vezes obscura, estão aquelas 

que abarcam as ideias de persistir em nosso tempo: hiperconsumo; hiper-razão; 

hipermercado; hipersucesso; hipertexto; hiperinterpretação: hipermodernidade 

(LIPOVETSKY, 2004).  

A era do “hiper” desestabilizou de vez os étimos das sociedades que se 

fundamentavam na ideia de um grande texto normatizador. Este foi substituído pelo 

discurso cínico, que consiste na elaboração de uma ideia falível não só no tempo, 

como os discursos da modernidade, mas de um texto falível também nos 

inumeráveis microespaços de sua vizinhança. Posto isso, cada vez mais os sujeitos 

afastam-se da ideia de uma identidade fixa e ligam-se às performances, a formular 

apenas nuances de si. 

Mesmo o amor, que subsistiu à pílula e continuou funcionando como um 

argumento de neutralização da libido feminina, nesta época começa a ruir. Segundo 

o velho discurso, se não há mais motivos para temer a gravidez não planejada, se 

                                            
23 Terry Eagleton (2016) aponta, em A morte de Deus na cultura, que a criação de uma sociedade 
secular não se dá eminentemente a partir da total exclusão da figura de Deus de seu meio, mas 
ocorre quando essa figura deixa de mobilizar os indivíduos. 
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não há mais questões religiosas como empecilho, se não há a Lei para negar, 

mesmo assim a mulher manter-se-á pura, ou pelo menos mais casta que o homem, 

porque sua libido está atrelada ao seu coração. Enquanto o homem atira-se ao sexo 

tal qual uma fera sedenta, a mulher “se entrega” à luxúria somente motivada pelo 

amor.  

Assim, o amor tem sido a última barreira ideológica que separa o corpo 

feminino de seu total empoderamento, mas parece ruir na hipermodernidade; ter ou 

não ter relações sexuais, conforme assinala a poeta-performer, não passa de uma 

questão em que se colocam em jogo não mais que duas premissas: desejo e 

oportunidade. 

Nesse contexto de novas significações, num momento em que as forças 

totalizantes estão saturadas, o erotismo surge como mecanismo viável para fazer do 

espaço e do tempo unidades mais ou menos reconhecíveis. Fruto do erotismo, a 

arte ganha novos lugares; embrenha-se até limites antes impossíveis, o que 

Lipovetsky e Serroy (2015) definirão como “a estetização do mundo”. E é fazendo 

uso de um elemento estético, a poesia, que Luciene Carvalho comunica-se com o 

cosmos que a circunda. É pela poesia que ela, aos poucos, linha a linha, constrói, 

ainda que aos remendos, personas mais próximas possíveis daquilo que fantasia 

ser.  

É pela poesia que dá vazão aos seus horrores íntimos através da 

perfomance: o desprezo social por ser “mulher”, “negra”, “pobre”, “gorda” (Ent. Cit.), 

não levar jeito para as coisas tidas por outros como louváveis; dá vazão à sensação 

de estar o tempo todo fora do lugar; à necessidade de aceitação em interseção à 

rebeldia e, é também pela poesia que, por outro lado, deixa fluir os desejos mais 

libidinosos. 

Seu corpo/texto é mais forte que o corpo físico, pois é passível de ser 

amassado, rasurado, reescrito indefinidamente e, ainda depois de publicado, gozar 

da licença dos intelectuais que mais flertam com a loucura em nossa sociedade: os 

poetas. Como poesia, seu corpo/texto pode ser reinterpretado até o infinito. 

Se em nossa dissertação apontamos que o sujeito tinha como elemento de 

busca a construção de uma identidade de gênero, o esmiuçar continuado de seus 

escritos fez-nos perceber que esse desejo vai além. A formação da identidade é sim 

o princípio que serve de base para outros saltos, embora não seja a totalidade de 

seu desiderato. Elaborar algo de si é só um meio de o sujeito chegar ao outro, de 
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projetar-se. Como produto, foi preciso primeiro constituir-se, embalar-se num 

recipiente mais ou menos plausível que é o gênero. A partir desse elemento 

constituído, pôs-se a distender até outros corpos, até outros seres que pudessem 

conduzi-la adiante.  

Em favor dessa empreitada, colocou à disposição do jogo toda carnalidade 

possível: lamber, morder, dominar, entregar e tomar de volta, fazer cena, entregar-se 

a um universo lúbrico que, além de fazer deslizar seu corpo físico, desliza também 

seu ser e prolonga sua existência ao aproximar Eros em detrimento de Tânato, o 

filho da noite, que se afasta (BEIGUI, 2011). 

Essa entrega contumaz aos ritos da hipermodernidade não pode ser 

compreendida em toda sua complexidade por aqueles que, mesmo tardiamente, 

ainda se vinculam aos ícones desestabilizados do passado que continuam a 

atravessar o presente. Assim, mesmo o sujeito aproximando-se dos paradigmas que 

dão conta do vaivém de informações, trocas, perdas, ganhos e espaços vazios e 

flexíveis que constituem o terreno dessa nova época em que está inserido, 

embaralha-se no jogo de representações do qual decidiu participar. Posto isso, fazer 

uso performático da loucura parece uma solução razoável para explicar-se ao 

mundo e atenuar os sentidos incompreensíveis de seus movimentos.  

A loucura, como estratégia de performance, justifica muitos discursos, permite 

um outro tanto de atuações limítrofes costumeiramente impossíveis: “O mundo não 

tem roupa que me caiba, muito gorda, preta. Nada combina nunca, aí me acostumei. 

As coisas não foram feitas pra mim” (Ent. Cit.). E desse senso de inadequação surge 

a ideia de criação, conforme relata na mesma entrevista: “Eu nasci errada para o 

mundo, para os padrões, estéticas. Daí, sinto que não me cabe nem a imitação, 

porque não pareço, então, preciso ir além”. Por isso, a autora submerge na loucura, 

porém não se deixa à deriva; a loucura é uma “desrazão” que não a tira do mundo, a 

explica, o que não deixa de ser contraditório.  

“Não passa de uma louca / de uma bruxa” (CARVALHO, 2003) afirmaram 

outros sobre ela. Como louca, no entanto, tem todas as possibilidades nas mãos 

sem o peso das coerências cotidianas. Como bruxa – que não deixa de ser um 

termo análogo se pensarmos numa época anterior ao nascimento da clínica 

(FOUCAULT, 2014) – tem sua ciência, tem os poderes místicos da natureza 

(feminina ou não) ao seu dispor para reinventar não só a si, como também o mundo 

que a sua volta tenta comprimi-la em moldes cada vez mais inexequíveis.  
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