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RESUMO 

 

Ao introduzir as concepções teóricas de Deleuze e Guattari (2011a) sobre os signos 
rizomáticos do desejo como um processo ocasional da linguagem, eventualidade ou 
virtualidade, manifestando-se em meio à multiplicidade das afeições, afetando os 
corpos, misturando-os, a presente pesquisa instaura discussões sobre a problemática 
das ações-paixões, como agenciamento de linguagens enquanto máquina literária 
desejante, na obra Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar. Ancorado a esse 
universo afetivo, também abordaremos o espaço das minorias que, ao mesmo tempo, 
confronta e não-confronta a estrutura instituída, tradicional, possibilitando, mesmo 
com essa dualidade, uma abertura às vozes excluídas, ao revelar as imagens do devir 
de cada membro da família representada na narrativa e provocar, em todos eles, a 
desterritorialização junto aos microssistemas político-sociais impostos como 
subordinação patriarcal castradora; e ao ressignificar seus sentidos, 
reterritorializando-os, introduzindo o amor como mecanismo de linguagem e de 
pensamento, em um regime que afeta e desconstrói as máscaras, as representações 
burguesas do desejo, do amor e do erótico. Em confluência com o contradiscurso 
rizomático gerador de devires inesperados e insuspeitos dos filósofos franceses Gilles 
Deleuze e Félix Guattari e da literatura do autor brasileiro, estendemos nossas 
análises juntamente à teórica de outros pensadores pertinentes ao tema da pesquisa. 
Considerando as afinidades entre saberes como literatura, estética e filosofia, a ficção 
de Raduan Nassar, conforme Deleuze (2011b), não se restringe às constantes do 
logocentrismo e de sua voz despótica, e se estende às variações, fazendo “Gaguejar 
a língua, ou fazê-la ‘piar’, e extrair daí gritos, clamores, alturas, durações, timbres, 
acentos, intensidades, amor”. 

 

Palavras-chave: Lavoura Arcaica, Máscaras, Tradição, Desejo, Devir.   
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RESUMEN 

 

Al introducir las concepciones teóricas de Deleuze y Guattari (2011a) sobre los signos 
rizomáticos del deseo como un proceso ocasional del lenguaje, eventualidad o 
virtualidad, manifestándose en medio a la multiplicidad de los afectos, afectando los 
cuerpos, mezclándolos, la presente investigación instaura discusiones sobre la 
problemática de acciones-pasiones, como agenciamiento de lenguajes mientras 
máquina literaria deseante, en la obra Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar. 
Anclado a ese universo afectivo, también abordaremos el espacio de las minorías que, 
al mismo tiempo, confronta y no-confronta la estructura instituida, tradicional, 
posibilitando, mismo con esa dualidad, una apertura a las voces excluidas, al revelar 
las imágenes del deber de cada miembro de la familia representada en la narrativa y 
provocar, en todos ellos, la desterritorialización junto a los microsistemas político-
sociales impuestos como subordinación patriarcal castradora; y al dar nuevos 
significados a sus sentidos, reterritorializándo los, introduciendo el amor como 
mecanismo de lenguaje y de pensamiento, en un régimen que afecta y deconstruye 
las máscaras, las representaciones burguesas del deseo, del amor y del erótico. En 
confluencia con el contradiscurso rizomático generador de deberes inesperados e 
insospechado de los dos filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari y la 
literatura del autor brasileño, extendemos nuestras análisis juntamente a la teórica 
entre otros pensadores pertinentes al tema de la investigación. Considerando las 
afinidades entre saberes como literatura, estética y filosofía, la ficción de Raduan 
Nassar, conforme Deleuze, no se restringe a las constantes del logocentrismo y de su 
voz despótica, y se extiende a las variaciones, haciendo “tartamudear la lengua o 
hacerla ‘piar’, y extrae de ahí gritos, clamores, alturas, duraciones, timbres, acentos, 
intensidades, amor” 

 

Palabras clave: Lavoura Arcaica, Máscaras, Tradición, Deseo, Devir.   

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 

1. LABIRINTO: TRADIÇÕES .................................................................................... 28 

1.1 Em nome do Pai: os devires de André ............................................................. 31 

1.2 Os devires consumidos pelo tempo: a desterritorialização .............................. 45 

2. A FAMÍLIA ............................................................................................................ 51 

2.1 O Complexo de Édipo ...................................................................................... 63 

2.2 O Anti-Édipo ..................................................................................................... 75 

3. A VOZ DE ANA ..................................................................................................... 79 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 90 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

Me dê a tua mão, querida irmã, tantas coisas nos esperam, me 

estenda a tua mão, é tudo o que te peço, deste teu gesto dependem 

minhas atitudes, minha conduta, minhas virtudes: bondade e 

generosidade serão as primeiras, e sempre me acompanharão, eu te 

prometo de coração sincero, e nem será preciso qualquer esforço, 

mas tudo, Ana, tudo começa no teu amor, ele é o núcleo, ele é a 

semente, o teu amor pra mim é o princípio do mundo (NASSAR, 2009, 

p. 128). 

 

Lavoura Arcaica (1975), nosso corpus analítico, não se assemelha com as 

formas textuais, limitadas aos gêneros literários, das demais narrativas de sua época 

de lançamento, os anos 70. E abre, inclusive — assim como sua narrativa fez dentro 

de sua própria narrativa —, interstícios para um gênero que explora bastante a escrita. 

Sua narrativa se faz letra, seu verbo é um verdadeiro pacto com a ficção. O autor da 

obra, Raduan Nassar, busca abrir frinchas à passagem de sua ótica de mundo, 

utilizando a literatura como linha de fuga. 

Ao olharmos historicamente, a década de 70 herdou, com cada vez mais 

força, os sentimentos de medo e de apreensão dos anos que a sucedeu, tendo em 

vista que a ditadura militar deu um golpe intenso em nossa literatura, agravando mais 

ainda suas censuras a essa forma de expressão artística. Na época, vários escritores 

precisaram se manter no anonimato para terem suas obras circulando pelas ruas, ou 

por estantes de livrarias, sem (tanta) perseguição. Todo esse contexto influenciou o 

material que era lançado, e boa parte da criatividade do período, contestatória e 

estilisticamente, não se rendeu ao maniqueísmo opressor. Foi mergulhado nesse 

turbilhão caótico que desarranjava o país que nasceu a literatura marginal1 da 

literatura brasileira na década comentada e na seguinte. 

Já naquela época, e também atualmente, ao nos depararmos com Lavoura 

Arcaica (1975), de uma literatura intimista, em que o narrador atrai os leitores às 

                                                           

1 Marginal é em referência às artimanhas utilizadas pela literatura do período como forma de desviar a 

censura.  
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profundezas de suas intimidades, densas, tensas, carregadas, sem nunca serem 

enfadonhas, somos envolvidos pelo realismo (não o gênero!) de Raduan Nassar. Um 

escritor que transmite para essa realidade as especificidades de quem a (sobre)viveu 

e agora só existe quando a expressá-la, alternando tenuamente entre poesia e prosa, 

natural e artificial, mitos e fatos, rituais e costumes, inconsciente e realidade — 

poderíamos incluir aqui, entre as inúmeras dualidades da literatura de Raduan, 

também o mal e o bem, ou, o bem e o mal?, mas não arriscaríamos a determiná-los 

dentro de uma ordem, tendo em vista as veredas labirínticas que entrelaçam tantos 

discursos e fatos.  

Apesar de classificada, ou não, ora como romance, ora como novela, a 

trajetória narrativa das idas e voltas de André nos oferece inúmeras formas 

interpretativas ao adentrarmos — não importa por qual frincha — na literatura 

nassariana: o escritor do “parte-e-retorna”.  

...vou sair de casa para abraçar o mundo, vou partir para nunca mais 

voltar, não vou ceder a nenhum apelo, tenho coragem, André, não vou 

falhar como você... (NASSAR, 2009, p. 179). 

Há 33 anos, Raduan Nassar tornava público que havia desistido da carreira 

de escritor com apenas uma narrativa longa, outra curta e um livro de contos 

publicados2. Apesar de conceder algumas entrevistas e de aparecer em alguns 

eventos literários — na maioria deles, apenas presente —, ainda hoje insiste que o 

veio literário há muito perdera importância. No entanto, de lá para cá, o “ex-escritor”, 

filho pródigo da literatura, tem publicado alguns contos esporadicamente. 

Um questionamento que se poderia fazer diante desta pesquisa é: por que 

dedicar um estudo acadêmico a um “ex-escritor” que não perde oportunidades em 

declarar seu desinteresse literário? Para nós, esse tipo de questão nunca vingou, 

tendo em vista que nossa leitura nasceu sob o signo de duas palavras: surpresa e 

paixão. Surpresa ao descobrir a extraordinária linguagem literária de Raduan Nassar, 

que o coloca entre os escritores de maior importância surgidos no país e que 

representa, sem exageros, um verdadeiro momento de epifania da literatura brasileira 

— e após uma epifania tudo se transforma —; e, justamente por ser tão real, a paixão 

                                                           
2 A bibliografia do autor será exposta nesta apresentação, de acordo com o andamento de sua 

minibiografia.  
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sempre virá acompanhando essa condição — ou pelo menos deveria, ainda que 

colocada à parte por aqueles que não têm coragem para assumi-la —, pois há, 

imbricado à sua arte e ao seu canto, uma latência e um viço. Apesar das promessas, 

essas condições jamais se perderão — mesmo admitindo desistência —, tendo em 

vista que a literatura não costuma abandonar a quem dela buscou. 

É difícil desvincular uma paixão literária que busca cada vez mais por leituras 

desafiadoras das obras de escritores autênticos, pois, 

...dar o passo mais largo que a perna é o mesmo que suprimir o tempo 

necessário à nossa iniciativa [...], e, desde minha fuga, [...] se acaso 

distraído eu perguntasse “para onde estamos indo?” [...] haveria de 

ouvir claramente de meus anseios um juízo rígido, [...] desprovido de 

qualquer dúvida: “estamos indo sempre para casa” (NASSAR, 2009, 

p. 34). 

E, tendo sucesso ou não ao anunciar sua decisão em deixar de escrever, 

como todo filho pródigo, que tenta fugir, mas sempre acaba retornando para casa, seu 

verdadeiro destino, Raduan Nassar está aqui de volta, em forma de pesquisa 

acadêmica, todavia, de volta, ao ambiente que é sempre familiar a todo grande 

escritor: o literário. 

...e enquanto me abraçava ela só dizia traga ele de volta, Pedro, traga 

ele de volta e não diga nada pro teu irmão e nem pras tuas irmãs que 

você vai, mas traga ele de volta... (NASSAR, 2009, p. 36). 

Sétimo filho de imigrantes libaneses3,que chegaram a São Paulo em 1920, 

Raduan Nassar, nascido em 27 de novembro de 1935, no município de 

Pindorama/SP, ficou fascinado pela literatura desde quando aprendera a ler, antes 

dos 7 anos — era sempre ele quem recitava poemas nas datas comemorativas na 

escola onde estudava4. De coroinha fervoroso a criador de pombos5, passou a ajudar 

o pai, João Nassar6, na loja de tecidos, a Casa Nassar, aos 11 anos, mas precisou 

                                                           
3 A cronologia completa sobre Raduan Nassar pode ser encontrada na seção Memoria Seletiva, 

presente no Cadernos de Literatura Brasileira, nº2, Raduan Nassar, publicado em 17 de setembro de 

1996 pelo Instituto Moreira Salles.  

4 Raduan Nassar cursou o primário no Grupo Escolar de Pindorama, entre os anos de 1943 a 1946. 

5 Raduan Nassar tomou gosto pela criação de animais de sua mãe, Chafika Nassar (? – 1971). Ele 

criara galinhas-de-angola (aos 7 anos), pombos (aos 13), peixes (aos 16) e coelhos (aos 29).   

6 João Nassar (? – 1960): cristão ortodoxo, era agricultor antes de chegar ao Brasil, onde se tornou 

comerciante. Era casado há 1 ano quando saiu do Líbano, após a queda do regime otomano durante 
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abandonar as aves quando se mudou com os pais e os nove irmãos para 

Catanduva/SP, município vizinho, pois todos estudavam por lá.   

Durante uma aula do ginásio7, aos 14, Raduan sofreu a primeira de sete 

convulsões epilépticas, que duraram dois dias — diante do diagnóstico incorreto e 

alarmista do médico que o tratara, sua casa chegou a ser isolada por alguns dias. De 

personalidade expansiva e com memória excelente, ele saiu da crise com 

temperamento marcado por forte introspecção e amnésia parcial. Estudando na 

escola e em casa, uma de suas irmãs, Rosa Nassar8, passou a assisti-lo em suas 

leituras de clássicos brasileiros. 

Aos 17 anos, ele e a família Nassar foram morar em São Paulo/SP, devido a 

melhores oportunidades para os estudos. Durante o dia, Raduan trabalhava com o 

pai, que abrira um armarinho, o Bazar 13, e, à noite, cursava o colegial científico9 — 

trocando, ao iniciar o 3º ano, pelo curso clássico, voltado à área das Ciências 

Humanas. Ingressou, aos 19, no curso de Letras Clássicas da Universidade de São 

Paulo — abandonando no 2º semestre —, e na Faculdade de Direto do Largo de São 

Francisco, onde conheceu amigos e formou um grupo restrito com aspirações 

literárias — Hamilton Trevisan10, Modesto Carone11 e José Carlos Abbate12. Os 

encontros sempre aconteciam no pátio da faculdade, na Biblioteca Mário de Andrade13 

                                                           
a Primeira Guerra Mundial. Foi dele que Raduan Nassar recebera sua primeira formação política, ao 

ouvir desde criança relatos sobre aquela presença colonial. 

7 Raduan Nassar cursou o ginasial no Colégio Estadual de Catanduva, entre os anos de 1947 a 1951.  

8 Rosa Nassar (?): segunda filha do casal Nassar, Rosa é licenciada em Letras Clássicas pela 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

9 Raduan Nassar cursou o colegial científico também no Colégio Estadual de Catanduva, entre os anos 

de 1952 a 1954. 

10 Hamilton Trevisan (1936 – 1984): foi o primeiro dentre os três amigos que Raduan conheceu. Era ele 

que encabeçava o grupo, devido a sua grande paixão literária. Publicou dois livros de contos.  

11 Modesto Carone (1937): escritor, jornalista, tradutor, ensaísta e professor de literatura na USP. Já 

entrou no grupo com alguns projetos definidos no ramo literário, publicando, até agora, cinco obras.   

12 José Carlos Abbate (1937): escritor e jornalista. Foi o maior interlocutor de Raduan e reconheceu em 

seus fragmentos o que mais tarde se tornaria Lavoura Arcaica (1975). Publicou dois romances.  

13 Biblioteca Mário de Andrade: fundada em 25 de fevereiro de 1925, é uma das mais importantes 

instituições culturais brasileiras. Está localizada na Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. 
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ou no Paribar14; as leituras e as discussões eram dominadas invariavelmente por 

temas filosóficos, políticos e, principalmente, literários.  

Manifestando bastante interesse na área, aos 21, Raduan ingressou no curso 

de Filosofia, também da USP, e, dois anos mais tarde, abandonou o curso de Direito 

em seu penúltimo período — ele decidira dedicar-se integralmente à literatura, 

atentando bastante interesse à disciplina de Estética15. Foi nesse período que ele 

escrevera seus primeiros contos: O Velho16, Monsenhores17 e Menina a Caminho18. 

Apesar do ótimo relacionamento com a família, Raduan nunca conversava sobre seus 

projetos literários.  

Em 1964, aos 28 anos e já licenciado em Filosofia, viaja para Alemanha e, de 

lá, recusa a cadeira de Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia da USP e 

toma conhecimento do golpe militar de 31 de março. Antes de voltar ao Brasil, visita a 

aldeia de seus pais no Líbano. Três anos depois, com ajuda dos irmãos e amigos, 

Raduan funda o Jornal do Bairro, um semanário pautado constantemente nas 

preocupações de seus criadores e que rendia a média de 160 exemplares por edição. 

Nesse meio tempo, ele escreveu Um Copo de Cólera19 e os contos: O Ventre Seco20, 

                                                           
14 Paribar: um dos bares-restaurantes preferidos da geração intelectualizada dos anos 50 que 

frequentava a Praça Dom José Gaspar. Além das várias predileções, como as mesas de bilhar, era 

cercado pela Biblioteca Mário de Andrade, pela Cinemateca de Paulo Emílio, pelo Estadão, onde o 

Suplemento Literário de Décio de Almeida Prado era editado, e um pouco pelo prestígio parisiense da 

Avenida São Luís, que se associava ao nome estratégico do bar (CARONE, 2001, p. 13-14).    

15 Ramo filosófico que, basicamente, estuda as diferentes manifestações do belo e dos fundamentos 

artísticos.  

16 O Velho: conto escrito em 1958 e publicado originalmente em 1998, na França, em Des Nouvelles 

du Brésil, 1945-1998. Sua segunda publicação foi no Brasil, na edição da Obra Completa, lançada em 

20 de outubro de 2016. 

17 Monsenhores: conto escrito em 1958 e publicado originalmente em 2016, na edição da Obra 

Completa, publicada em 20 de outubro de 2016. 

18 Menina a Caminho: conto escrito em 1961 e publicado originalmente em 1994, em uma edição não-

comercial com mais três contos (Hoje de Madrugada, O Ventre Seco, Aí Pelas três da Tarde). Em 1997, 

foi relançado em edição comercial, com o acréscimo de mais um conto: Mãozinhas de Seda. 

19 Um Copo de Cólera: novela escrita em 1970, durante quinze dias, e publicada originalmente em 

1978, pela Livraria Cultural Editora/SP, após acréscimos textuais em duas partes da narrativa.  

20 O Ventre Seco: conto escrito em 1970 e publicado originalmente em 1984, no Folhetim, um 

suplemento literário da Folha de São Paulo. 
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Hoje de Madrugada21 e Aí Pelas Três da Tarde22; além de participar da leitura 

comentada do Novo Testamento com sua família — ao mesmo tempo em que lia o 

Velho Testamento e o Alcorão23. 

Após deixar a direção do jornal em 1974, aos 38 anos, e sem alternativa 

imediata, Raduan passou a dedicar 10 horas de seu dia à escritura de uma obra que 

havia iniciada com anotações primeiras lá em 1968: 

O tempo, o tempo, o tempo e suas águas inflamáveis, esse rio largo 

que não cansa de correr, lento e sinuoso, ele próprio conhecendo seus 

caminhos, recolhendo e filtrando de vária direção o caldo turvo dos 

afluentes e o sangue ruivo de outros canais para com eles construir a 

razão mística da história... (NASSAR, 2009, p. 182). 

e, seis meses depois, ele terminava de escrever os originais de sua maior narrativa: 

Lavoura Arcaica24. 

Primeiro leitor do texto finalizado e com os originais em mãos, seu irmão, Raja 

Nassar25, tirou duas cópias do livro e passou para amigos. De mãos em mãos, uma 

delas foi parar com um dos ex-professores do curso de Filosofia de Raduan. Foi ele 

quem enviou sua cópia à Livraria José Olympio Editora, no Rio de Janeiro. Em 

dezembro do ano seguinte, 1975, com ajuda de custo do próprio escritor, a editora 

lançava Lavoura Arcaica. 

Desde seu lançamento, a obra foi sucesso e venceu várias premiações pelas 

quais concorreu. Do prêmio nacional Coelho Neto para melhor romance, em 1976, da 

                                                           
21 Hoje de Madrugada: conto escrito em 1970 e publicado originalmente em 1994, em uma edição não-

comercial com mais três contos (Menina a Caminho, O Ventre Seco, Aí Pelas três da Tarde). Em 1997, 

foi relançado em edição comercial, com o acréscimo de mais um conto: Mãozinhas de Seda. 

22 Aí pelas Três da Tarde: escrito e publicado originalmente em 1972. Bastante peculiar, esse texto foi 

a única “matéria” de Raduan Nassar escrita para o Jornal do Bairro que virou “conto” em suas futuras 

(re)publicações.  

23 Embora sem fé religiosa, a preocupação de Raduan Nassar pelos temas religiosos reflete em alguns 

dos seus textos literários; em Lavoura Arcaica (1975), inclusive. 

24 Lavoura Arcaica: narrativa escrita em 1974 e publicado originalmente em 1975, pela Livraria José 

Olympio Editora/RJ. 

25 Raja Nassar (1930 – 2012): formado em Direito pela USP, além de ter cursado Filosofia e Psicologia, 

abandonou o cargo de professor e diretor do Serviço de Medidas e Pesquisas Educacionais, da 

Secretaria de Educação de São Paulo, para se tornar um grande empreendedor. Ele foi o pioneiro dos 

hipermercados no Brasil, transformando o Bazar 13 em uma rede com 30 lojas. (BERTONI, 2012). 



16 
 

Academia Brasileira de Letras, ao maior prêmio de literatura escrita em língua 

portuguesa, o Camões, em 2016, ela vem sempre sendo relançada no Brasil, sob 

vários formatos26, e no mundo, traduzida para vários idiomas. 

Escrita em fluxo de consciência, há, na narrativa, nas dimensões do contexto 

social narrativo, que “afetam” sua linguagem, a imediata situação e as mais amplas 

filiações discursivas (contexto histórico dos setentistas: suas crenças, seus valores). 

Ou seja, na constituição do ser polifônico e libertário, “de onde o sujeito específico sai 

de sua especificidade fechada para interagir com um universo muito mais amplo: 

vozes, valores e conceitos” (BAKHTIN, 2001), há um dialogismo que busca “resistir a 

toda espécie de sistematização ou acabamento conceitual e classificatório, 

responsável por tornar simplória e empobrecida a complexa realidade da condição 

humana” (JOBIM E SOUZA, 1997, apud MOTA, 2013), entremeado à obra. Ao mesmo 

tempo em que, nas dimensões psicanalíticas, há a possibilidade do sujeito narrativo, 

polifônico, dialógico — que, por vezes, escapa dos pressupostos bakhtinianos e se 

torna autoconsciente —, há a fluência narrativa do sujeito do desejo, que é barrado, 

clivado, aquele sujeito inconsciente e suas articulações com o sujeito consciente 

(MOTA, 2013). Abordaremos essas características mais à frente. 

Por ser um texto exigente, os impulsos melódicos de sua prosa contam com 

a ativação da sensibilidade do leitor, principalmente, constituindo modalidades e 

expectativas sensoriais peculiares ao discurso poético. A narração em primeira 

pessoa do protagonista André é a composição máxima da obra, como já dissemos, 

uma arte que já de início explana toda sua poética verborrágica: 

Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; róseo, azul ou violáceo, o 

quarto é inviolável; o quarto é individual, é um mundo, quarto catedral, 

onde, nos intervalos da angústia, se colhe, de um áspero caule, na 

palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que 

o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo; [...] minha mão, 

pouco antes dinâmica e em dura disciplina, percorria vagarosa a pele 

molhada do meu corpo, as pontas dos meus dedos tocavam cheias de 

veneno a penugem incipiente do meu peito ainda quente; minha 

cabeça rolava entorpecida enquanto meus cabelos se deslocavam em 

grossas ondas sobre a curva úmida da fronte; deitei uma das faces 

                                                           
26 Desde novas edições (2ª ed., Editora Nova Fronteira/RJ: 1982; 3ª ed., Editora Companhia das 

Letras/SP: 1989) e reimpressões; edição comemorativa de 30 anos do lançamento, em capa dura 

(2005); e edição de Obra Completa (2016). 
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contra o chão, mas meus olhos pouco apreenderam, sequer perderam 

a imobilidade ante o voo fugaz dos cílios (NASSAR, 2009, p. 08). 

A confissão de André poderia ser definida como um vitral, em que ele vai 

entregando aglomeradamente os motivos que o fizeram partir de casa para Pedro, um 

de seus irmãos, ir esboçando um gigantesco mosaico de desmoralização familiar. Ao 

mesmo tempo em que vai detalhando os seus porquês, André faz de sua singularidade 

explosiva e segregadora a via-crúcis por onde seu irmão, a representação da família, 

precisará caminhar para encontrar a verdade. 

Esse brado epiléptico do narrador se debate, ressoando, nos compassos dos 

sentimentos refreados das demais personagens presentes na obra. Sua linguagem é 

personificação, tem vida, é ativa, busca subverter a passividade de todos e de toda a 

realidade em que está inserida, de tudo que a cerca e a retrai, expondo suas emoções 

aos extremos: com metáforas compulsivas, ironizando com parábolas as delimitações 

impostas na e pela família, inundando com seus recortes expressionistas os nossos 

sentidos, sempre submergindo na mais profunda ansiedade dos desencontros 

dramáticos, dos tabus estilhaçados, das paixões violentas e, à medida que essas 

sensações sobrevivem no limite dos primeiros e dos últimos impulsos, se acumulando 

até atender sua vocação para o trágico.  

Toda tentativa de André em emergir da tradição cultural que moldou o seio de 

sua família se transforma em motivos para os tantos questionamentos pré-

programados das demais personagens da obra — tendo sido eles explanados ou não; 

todavia, ficaram subentendidos.  

Junto com ele, sentimos tudo e, ainda assim, saímos da leitura da obra com 

a sensação de ter participado de uma batalha incompleta, todavia, gloriosos da 

colheita farta. Não foi André o único elemento a estar em transe: nem a própria 

narrativa escapou, entortando-se em círculos e alterando-se, loucamente, explodindo 

em seus excessos de claridade e negrume. 

Esses sentimentos intensos, ritmados, atravessam toda a escrita, indo e 

voltando, costurando os caminhos, as escolhas — conscientes — do protagonista. 

Leituras mais atentas conseguirão experimentar a violência dos impactos dominantes 

às atividades estranhas ao meio onde comandam, cujos alçamento e livramento se 
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perdem nas dimensões do campo institucional impiedoso ao mesmo tempo que 

conseguem pôr à mostra tanto os valores corruptos organizadores das famílias 

tradicionais e das sociedades opressoras quanto às fissuras deixadas como legado 

por quem tentará reabrir e trespassar as cicatrizes da terra (várias vezes) lavrada — 

marcas vitais em um terreno já refeito e preparado para combater tudo aquilo que 

tentar fugir novamente dos padrões pré-estabelecidos —, fechadas para novas 

tentativas de libertação.  

Assim como os labirintos, que são constituídos por um conjunto de caminhos 

intrincados, criados com a intenção de desorientar quem o percorre, todos os 

percursos interpretativos da narrativa analisada parecem querer se — nos — 

confundir. Ao mesmo tempo que se anuncia em separado, todo o discurso de Lavoura 

Arcaica (1975) cria um laço consanguíneo com seu leitor, principalmente quando ele 

começa a impor ao jogo as suas regras, as suas questões. 

Para algumas das inúmeras questões suscitadas pela narrativa, conseguimos 

encontrar resoluções consideráveis. Para outras, ela mesma não permite que 

possamos afirmar sobre suas (in)certezas, como as que ocorrem no final, por 

exemplo. No entanto, é imprescindível pesquisar o valor da obra de Raduan Nassar 

na literatura brasileira em todos os sentidos que ela imbuir, em todas as questões que 

ela puder projetar, pois, sua escrita, advinda lá das revoltas de emancipação da 

década de 70, é uma produção literária desmistificada, que visa “não construir o real, 

mas, partir, evadir-se, traçar uma linha, desterritorializar-se” (DELEUZE; GUATTARI, 

2012b, p. 18).  

Em Diálogos (1998, p. 41), a transcrição de uma conversa entre Gilles 

Deleuze e Claíre Parnet, o filósofo afirma que o rizoma literário está vivo e 

constantemente multiplica de tamanho: ele jamais encontrará um fim em si mesmo, 

precisamente porque a vida não é qualquer coisa de pessoal — ou, antes, a finalidade 

de escrever é levar a vida ao estado de um poder não pessoal, incontrolável —; toda 

forma de literatura precisa explorar o paradoxo constituinte de si mesmo, uma 

“Finalidade extralinguística no coração da própria linguagem literária” (Id. Ibid). 

Deleuze e Guattari, em Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia 2 (2011)27, costumam 

                                                           
27 Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia 2 foi lançado, originalmente, em 1980, na França, em um só 

volume. Porém, aqui no Brasil, a Editora 34 lançou a obra dividindo seus 15 capítulos em outros cinco 
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analisar a criação literária e a invenção da poética como efeitos de articulações da 

própria língua, incitando o devir de uma língua menor, das vozes excluídas, e tomam 

a poesia como criação de uma língua de imagens, em que as palavras já não estão 

subjugadas à sua sintaxe, se opondo ao fazer vibrar suas intensidades não instituídas.  

Os grandes escritores nunca escrevem para se tornar apenas escritor, 

mas outra coisa que passa pela escrita, a ultrapassa, e ao mesmo 

tempo faz da escrita mais do que escrita, ‘Quero ser poeta, e trabalho 

para me tornar vidente’, já falava Rimbaud. Um tal paradoxo, presente 

em raras obras que se escrevem com intenção literária, define o mais 

alto poder da literatura, define a sua criatividade específica, o seu 

efeito não obtenível pelas outras artes, e que só a literatura pode 

encontrar uma comum função criadora de toda arte (DELEUZE, 1995; 

grifo nosso). 

Em mesma sintonia ficcional, criou-se muitas outras narrativas capazes de 

serem interpretadas de formas diversas, como se elas tivessem mil faces. Ainda em 

Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia 2 (2011b), os filósofos afirmam que é preciso 

encará-las como uma mensagem comunicativa que possui códigos a serem 

reconstruídos, abrindo, dessa forma, seus sistemas, rizomáticos, para as pesquisas, 

decifrando-as — ou não. 

A desconstrução promovida na literatura de Raduan reafirma-nos a 

importância da singularidade desse escritor brasileiro na (re)invenção da literatura. 

Para tanto, pretendemos que a narrativa de Lavoura Arcaica (1975), ao operar dentro 

das questões que os filósofos franceses já citados propiciam, contribua para o 

redimensionamento da literatura de Nassar e das imagens singulares que a 

problemática do amor como agenciamento de linguagens enquanto máquinas 

literárias desejantes conseguem provocar em seus agentes. 

Dedicamo-nos a esclarecer inicialmente, junto ao agenciamento da 

problemática amorosa, o espaço da minoria enquanto máquinas desejantes que, ao 

mesmo tempo, confronta e não-confronta a estrutura instituída, tradicional, 

possibilitando, mesmo com essa dualidade, uma abertura às vozes excluídas, 

revelando as imagens do devir de cada membro da família representada na narrativa, 

                                                           
volumes; quando a estivermos abordando de modo geral, por exemplo, como foi o caso acima, não 

iremos especificar nenhum volume em questão, mas iremos referenciar o ano de lançamento do volume 

1, edição de 2011a. 
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provocando, em todos eles, a desterritorialização dos microssistemas político-sociais 

impostos como subordinação hierárquica patriarcal. Conforme Deleuze e Guattari 

(2011b, p. 49-50), “‘maior’ e ‘menor’ não qualificam duas línguas, mas dois usos ou 

funções da língua”.  

Essa língua menor, minando a sedimentação assegurada pela língua maior, 

permite uma desconstrução dos discursos domesticados, provocada pelo 

desvelamento dos valores logocêntricos e da voz despótica que os acompanha. Trata-

se de “restringir as constantes e estender as variações: fazer gaguejar a língua, ou 

fazê-la ‘piar’ [...], e extrair daí gritos, clamores, alturas, durações, timbres, acentos, 

intensidades, amor” (DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 50), e, em Lavoura Arcaica 

(1975), ouvimos todos esses tipos de súplicas ao nos depararmos com a personagem 

André, nosso narrador-protagonista. 

Para os filósofos franceses, quanto ao regime dos signos, o signo é afecto, e 

o ato de sentir ocorre porque o signo envolve uma heterogeneidade irredutível aos 

dispositivos que seguram a diferença pela semelhança no objeto. Além disso, o 

pensamento deixa de ser um ato de boa vontade de uma consciência soberana, pois 

implica um pathos: a problemática do amor — como agenciamento de linguagens 

enquanto máquinas desejantes. 

E, como as formas de desejo são revolucionárias frente a qualquer (toda) 

instituição dominadora, analisaremos os aspectos do agenciamento amoroso em 

Lavoura Arcaica (1975). Personificado por toda obra, o amor é o verbo principal da 

construção labiríntica que envolve as personagens de Nassar. É ela, a paixão, que 

quer ter reconhecido seu lugar à mesa da família, ser reconhecida, aceita na forma 

que tem. É ela, a paixão que, não recebendo o que pediu, o que dizia ser seu por 

direito, faz ruir as máscaras das personagens, deixando à mostra quem eles são e 

como agem quando estão (ou não) livres das amarras firmes da tradição. É ainda ela, 

a paixão, que, usando o tempo a seu favor, derruba as paredes que cercavam a família 

e toda a sua tradição sólida e enclausuradora. É só ela, a paixão, que resistirá para, 

de si para si, afrontar os acontecimentos que encaminhara ao fatalismo e ironizar sua 

vitória. 
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No primeiro capítulo da pesquisa, iremos abordar a concepção de labirinto de 

Bachelard (1989) e relacioná-la com a narrativa nassariana e com suas personagens, 

para introduzir o as teorias deleuzo-guattarianas sobre o devir. Para os filósofos 

Deleuze e Guattari, devir é tudo aquilo que está por vir, é o tornar-se; é um desejo 

com o sentido de possibilidade.  

Conceito da filosofia que significa, basicamente, as mudanças pelas quais os 

seres, as coisas, passam, o conceito de devir (devenire, no latim, “chegar”, “tornar-

se”), segundo Chevalier e Gheerbrant (1990) surgiu com Heráclito, na Grécia do 

século VI a.C., e sua doutrina dos contrários: a lei secreta do mundo reside na eterna 

dependência entre os opostos. Em sua obra Da Natureza, além da mudança, da 

transformação, nada neste mundo é permanente, pois tudo flui, tudo se move. Para 

ele, a guerra (polemos) é a origem (o “pai”) de tudo: o conflito de forças contrárias 

seria o estado natural do mundo. Em todas as realidades, em todas as coisas, a 

mudança que acontece será sempre uma alternância entre contrários: a guerra entre 

os opostos, como ele chamava. Nessa harmonia, os opostos coincidem da mesma 

forma que o princípio e o fim, em um círculo eterno, em que tudo é um: quente e frio, 

doença e cura, subida e descida, são exemplos de versões diferentes da mesma 

coisa. Já Parmênides, outro filósofo grego da mesma época, acreditava que as 

mudanças do tornar-se percebidas pelos nossos sentidos eram completamente 

ilusórias. Havia apenas a perfeição de mudanças advindas da natureza, cuja verdade 

era suprema e eterna — aliás, verdade essa presente em seu único poema conhecido: 

Sobre a Natureza, em que ele descreve suas visões da realidade: “Enquanto a 

identidade natural for atemporal, uniforme, necessária e imutável, a mudança será 

impossível”.        

Conforme Abrão (2008), os conceitos teóricos do tornar-se também 

receberam contribuições de Platão, Aristóteles, Hegel e Nietzsche. A partir das 

perspectivas sensitivas de devir de Heráclito, a doutrina das sensações contrárias, e 

das perspectivas racionais de Parmênides, o entendimento da identidade natural 

como lei racional, surge a dialética em Platão. De um lado, o filósofo concorda com 

Heráclito, quando se refere ao mundo de nossas sensações, tendo em vista que as 

percepções das coisas estão sujeitas a mudanças continuas — tanto externas quanto 

internas —, o chamado mundo sensível. Do outro, classificando como mundo das 
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aparências (o prisioneiro da caverna), Platão concorda com Parmênides: o mundo real 

é o das essências imutáveis, sem contradições e nem oposições — nada passa para 

seu contrário —, o chamado mundo inteligível.  

Analisando as teorias platônicas, Aristóteles achou desnecessário separar a 

realidade em dois mundos distintos. Em sua opinião, havia apenas um, no qual 

coexistia a aparência (Heráclito e suas mutações sensíveis) e a essência (Parmênides 

e a sua identidade natural imutável): “O pensamento e a linguagem exigem identidade, 

mas são duas coisas distintas e mutáveis; ambos se enganaram que identidade e 

sensibilidade são contraditórias, tal engano levou Platão a dividir desnecessariamente 

o mundo”. Por fim, Hegel e Nietzsche constituem suas teorias do tornar-se a partir das 

premissas de Heráclito, em que a oposição dialética e o conflito são essenciais na 

produção do devir.  

Ainda no primeiro capítulo, as análises de nossa pesquisa seguem tendo 

sempre em vista a questão do tradicionalismo, dos microssistemas político-sociais 

impostos como subordinação hierárquica, e de como ela se estabeleceu no contexto 

familiar da vida das personagens, sendo utilizada como o centro — ou centros, já que 

a narrativa aborda tanto o tradicionalismo oriental quanto o ocidental — que expandiu 

a desterritorialização de André, a personagem principal; expandindo consigo, direta 

ou indiretamente, todas as outras pessoas que o cercavam. 

Ainda no capítulo primeiro, abordaremos como essa questão pertinente da 

tradição gerou, na vida das personagens da narrativa, veredas labirínticas que os 

levaram, ou levariam28, às inúmeras possibilidades de escolhas, de futuro. Foi essa 

estrutura instituída — tanto a oriental (advinda do avô) quanto a ocidental (advinda do 

pai) —, cada vez se tornando mais presente no seio da família, que levou a 

personagem principal a procurar apoio naquilo que ele possuía de mais autêntico: seu 

                                                           
28 O uso das dualidades utilizadas, em diversas passagens da pesquisa, antes de parecer controvérsias 

interpretativas, buscam demonstrar a afinidade da pesquisa com a dualidade presente em todo texto 

literário de Lavoura Arcaica (1975). O aspecto do dualismo da literatura de Raduan Nassar estará 

presente por toda a análise, e será abordado com mais profundidade no capítulo dois. Desde já, 

deixamos claro que a obra não abre muito espaço para certezas interpretativas às questões que sua 

leitura impõe. Cada vez que vamos em busca de respostas, elas espalham-se em mais perspectivas. 

Entramos nesse labirinto junto com as personagens — para sermos mais exato, junto com André, a 

personagem que narra —, por isso, não teremos, ao final, a certeza de que as personagens seguiram 

as possibilidades apresentadas.     
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desejo de paixão; em primeiro lugar pela mãe, em segundo, pela irmã, em terceiro, 

pela família, pelo contexto em que vivia. 

Não desejo apenas o objeto, desejo também uma paisagem envolta 

desse objeto, paisagem que posso não conhecer, que pressinto e 

enquanto não tiver desenrolado a paisagem que o envolve, não ficarei 

contente, ou seja, meu desejo não terminará, ficará insatisfeito. [...] 

Nunca desejo algo sozinho, desejo bem mais, também não desejo um 

conjunto, mas, principalmente, desejo em um conjunto, em um 

contexto (DELEUZE, 1995, p. 13-14). 

Na transcrição integral de seu Abecedário29 (1995), Deleuze afirma que a 

problemática do desejo não é difícil de ser compreendida — até mesmo de ser 

trabalhada, tratada —, desde que deem a importância devida; caso contrário, afirma 

o filósofo do desejo, seus aspectos revolucionários irão surgir contra qualquer tipo de 

institucionalização opressora. Jamais pode-se tratar qualquer desejo como sendo 

abstrato, pois ele é concreto, real, está vivo, é latente e é metamorfo; “não podemos 

simplesmente tentar extrair o objeto desejado, devemos abarcá-lo como um todo, 

(pois) nunca desejamos apenas o objeto, desejamos sempre um conjunto”. 

Assim como André está indo sempre de volta para casa, todo desejo estará 

sempre em busca de seus agenciamentos. Essa, assim como a casa é para a obra 

de Raduan, é uma das pertinências maiores que Deleuze e Guattari buscarão sempre 

deixar em evidência. Instituídas sob a rigidez das subordinações hierárquicas 

patriarcais, analisaremos como André fez ser ouvida sua voz excluída, como fez sua 

linguagem desejante tomar forma e se intensificar, e ainda como ele derrubou, ao 

superar a tradição oriental do avô e a estrutura, ancorada em tantas outras tradições, 

do pai. Estrutura esta que sempre se mostrou imensa, sólida, empoderada, autoritária, 

quando, por dentro, encontrava-se completamente fendida, de tanto procurar 

preencher seus sermões com contradições.  

No capitulo dois, iremos analisar a narrativa nassariana sob o viés de um dos 

conceitos fundamentais da psicanálise freudiana, o Complexo de Édipo, e relacioná-

                                                           
29 A série de entrevistas, feita por Claire Parnet, foi filmada nos anos 1988-1989. Como diz Deleuze, 

em sua primeira intervenção, o acordo era de que o filme só seria apresentado após sua morte. O filme 

acabou sendo apresentado, entretanto, com o assentimento do filósofo francês, entre novembro de 

1994 e maio de 1995, no TV Arte, um canal franco-alemão. Deleuze morreu em 04 de novembro de 

1995.  
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lo à visão anti-edipiana que Deleuze e Guattari (2014) propõem. Segundo Freud 

(1996), o Complexo de Édipo é a representação inconsciente pela qual a criança, entre 

os três e os cinco anos de idade, exprime o desejo sexual ou amoroso pelo genitor do 

sexo oposto e a hostilidade com o genitor do mesmo sexo — ou o contrário —; seu 

declínio marca a entrada em um período chamado de latência e sua resolução, após 

a puberdade, concretiza-se em um novo tipo de escolha de objeto.  

Simplificadamente, o caso se configura da forma seguinte para o 

menino. Bastante cedo ele desenvolve um investimento objetal na 

mãe, que tem seu ponto de partida no seio materno e constitui o 

protótipo de uma escolha objetal por ‘apoio’; do pai o menino se 

apodera por identificação. As duas relações coexistem por algum 

tempo, até que, com a intensificação dos desejos sexuais pela mãe e 

a percepção de que o pai é um obstáculo a estes desejos, tem origem 

o Complexo de Édipo. A identificação com o pai assume uma 

tonalidade hostil, muda para o desejo de eliminá-lo, a fim de substituí-

lo junto à mãe. Desde então é ambivalente a relação com o pai; é como 

se a ambivalência desde o início presente na identificação se tornasse 

manifesta. A postura ambivalente ante o pai e a relação objetal 

exclusivamente terna com a mãe formam, para o menino, o conteúdo 

do Complexo de Édipo simples e positivo (Freud, 1996, p. 39-40). 

Para Deleuze e Guattari (2014), quando incutidos nos indivíduos, os conceitos 

psicanalíticos vão desfazendo suas manifestações singulares, e reconstruindo, junto 

a essas personalidades, o que acham fundamental e essencial ao desenvolvimento 

dos seres para o convívio sadio em sociedade.  

O Anti-Édipo (2014) reage à psicanálise freudiana propondo outras formas 

para a exploração do inconsciente e do desejo. No lugar do modelo neurótico, os 

filósofos trazem o modelo do esquizofrênico, como aquele que resiste ao Édipo, que 

se debate contra o recalcamento, e sai busca novas possibilidades. E é nessa 

reedição que o significado das reconstruções singulares na filosofia deleuzo-

guattariana vai surgindo: o sentido não está, o sentido vai sendo construído a partir 

da dinâmica das experimentalizações. E, ao reconstruir suas particularidades, o ser 

se modifica. 

Contra a psicanálise dissemos somente duas coisas: ela destrói todas 

as produções de desejo, esmaga todas as formações de enunciados. 

Com isso ela quebra o agenciamento sobre suas duas faces, o 

agenciamento maquínico de desejo, o agenciamento coletivo de 

enunciação. O fato é que a psicanálise fala muito do inconsciente, ela 
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até mesmo o descobriu. Mas é, praticamente, sempre para reduzi-lo, 

destruí-lo, conjurá-lo. O inconsciente é concebido como um negativo, 

é o inimigo. O que a psicanálise chama de produção, ou formação do 

inconsciente, são fracassos, conflitos, compromissos ou jogos de 

palavras. Desejos, sempre há demais, para a psicanálise: ‘perverso 

polimorfo’. Vamos ensinar-lhe a Falta, a Cultura e a Lei. Não se trata 

de teoria, mas da famosa arte prática da psicanálise, a arte de 

interpretar. E quando se passa da interpretação à significância, da 

procura do significado à grande descoberta do significante, não parece 

que a situação mude muito (DELEUZE, 1998, p. 93). 

De forma revolucionária, eles discutem sobre a superação de estruturas 

limitantes para o homem e seu desejo. Uma forma de psicanálise política, social e 

militante. Para os filósofos, “o desejo é revolucionário, todo desejo é produção do real 

e transborda para fora do sujeito transformando a realidade”; para a psicanálise, 

“pode-se dizer que há sempre desejos demais, para nós, ao contrário, nunca há 

desejos o bastante” (DELEUZE, 1998). Ao contrário do que dizem os psicanalistas, 

não falta nada ao desejo. 

Tendo em vista que a produção desejante no sujeito ameaça as estruturas de 

nossa sociedade, o despotismo capitalista impede o desejo de fugir, ao se apropriar 

do desejo alheio. Qualquer fluxo solto, que não seja imediatamente codificado, 

territorializado, controlado, é um perigo enorme às estruturas capitalistas. Com Édipo, 

há o esmagamento do desejo. Conforme Deleuze e Guattari (2014), o incurável 

familismo da psicanálise, “enquadrando o inconsciente em Édipo, ligando-o de um 

lado e do outro, esmagando a produção desejante, condicionando o paciente a 

responder papai-mamãe, a consumir sempre papai-mamãe”. 

Já no terceiro e último capítulo, vamos abrir uma discussão sobre a 

personagem Ana, sobre a forma dúbia e enigmática de como ela nos é apresentada, 

tendo em vista que tudo aquilo que faz referência à personagem parte de 

rememorações ou previsões realizadas pela personagem que narra, André. Acerca 

de Ana é criada uma atmosfera que vai do sonho ao devaneio e da descoberta à 

utopia.  

Por se tratar de uma personagem quimérica, com uma combinação 

heterogênea de elementos diversos, de experimentalizações já conhecidas por André 

— a mãe —, Ana é tão platônica quanto incerta. Para o irmão, ela simboliza as 
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criações imaginárias de seu inconsciente, dos desejos e das frustrações que o levam 

ao sofrimento. Sua verdade mais velada. 

Diante de contextos em que ele retiraria pouca, ou nenhuma, estabilidade, 

André procurou por lugares mais seguros, em que poderia ser ele mesmo, estar a 

salvo da corrupção que parecia contaminar o mundo. Sobre essa realidade quimérica, 

para onde são levados os desejos não saciados, a felicidade não tida e as essências 

permanentes do ser, Cézar e Andreo (2014, p. 05), ao analisarem a obra machadiana, 

falam que, embora seja uma cópia do mundo atual, uma imagem sempre mutável, 

este lugar-imagem não pode captar o movimento que caracteriza o real, pois assim 

tudo o que nele se projetou, em termos de expectativa de imutabilidade, serenidade, 

estabilidade e racionalidade não se realiza: “Se ele for uma imagem exata do real, 

padecerá dos mesmos problemas e a insatisfação terá de ser resolvida criando-se um 

outro-lugar, de forma ininterrupta e sem sucesso”.  

Consciente dessa ideia de que o reflexo de seu imaginário possa padecer dos 

mesmos males do mundo real, André se torna o profeta de seu próprio destino: 

E neste repouso de terras e tantas águas, alguém baixou com 

suavidade minhas pálpebras, me levando, desprevenido, a consentir 

num sono ligeiro, eu que não sabia que o amor requer vigília: não há 

paz que não tenha um fim, supremo bem, um termo, nem taça que não 

tenha um fundo de veneno; era uma sabedoria corrente, mas que 

frivolidade a minha, alguém mais forte do que eu é que puxava a linha 

e, menino esperto e sagaz, eu tinha caído na propalada armadilha do 

destino (NASSAR, 2009, p. 114). 

Deleuze e Guattari (2014) compreendem o livro, em si, como uma máquina 

literária; máquina que perpassa a literatura, fazendo conexões, agenciamentos, com 

outras máquinas, e, assim, construindo uma estrutura rizomática. Fluindo em toda e 

qualquer direção, a multiplicidade de agenciamentos associa e cria aproximações 

entre elementos mais ou menos heterogêneos, zonas de aproximação e de 

afastamento. Para os filósofos, o livro se transforma em máquina de guerrilha, 

máquina amorosa, máquina revolucionária etc., e se conectam para um determinado 

funcionamento.   

No âmbito da literatura, Raduan Nassar quebra efetivamente a unidade da 

língua, com a unidade linear. Em sua narrativa não há um ponto X inicial, como um 
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marcador sintático (como ocorre na linguística chomskyniana, um dos exemplos 

usados pelos filósofos franceses), não há regras ou formas para a constituição de 

frases, nas quais os pensamentos vão se elencando. Com sua narrativa rizomática, 

Nassar vai agenciando seus enunciados a cadeias semióticas, rompendo com as 

estruturas linguísticas e multiplicando suas características e seus significantes — 

linhas de fuga que mudam de natureza quando conectadas a outras, ganhando um 

caráter não apenas passivo, como também ativo —, reproduzindo-se ao infinito.  

Ao relacionarmos o livro-máquina com a literatura rizomática de Raduan 

Nassar, e diante dessa conexão, iniciaremos a análise de Lavoura Arcaica (1975), 

discutindo a relação entre psicanálise e capitalismo salientando uma perspectiva que 

Deleuze e Guattari (2014) deixam em evidência: ou a psicanálise trancafiava o louco 

no hospício ou o despotismo capitalista, mais ferozmente, aprisionava o louco 

amordaçado no complexo familiar:  

'Ele nos enganou' e gritem quanto quiserem, fartem-se nessa 

redescoberta, ainda que vocês não deem conta da trama canhota que 

me enredou, e você pode como irmão mais velho lamentar num grito 

de desespero 'é triste que ele tenha o nosso sangue' grite, grite sempre 

'uma peste maldita tomou conta dele' e grite ainda 'que desgraça se 

abateu sobre a nossa casa' e pergunte em furor mas como quem puxa 

um terço 'o que faz dele um diferente?' E você ouvirá [...] o coro 

sombrio e rouco que essa massa amorfa te fará 'traz o demônio no 

corpo' e vá em frente e vá dizendo 'ele tem os olhos tenebrosos' e você 

há de ouvir 'traz o demônio no corpo' e continue engrolando as pedras 

desse bueiro e diga num assombro de susto e pavor 'que crime 

hediondo ele cometeu!' [...] e diga ainda 'ele enxovalhou a família, nos 

condenou às chamas do vexame' e você ouvirá sempre o mesmo som 

cavernoso e oco [...] 'traz o demônio no corpo' e em clamor, e como 

quem blasfema, levantem os braços, ergam numa só voz aos céus 'Ele 

nos abandonou [...]' e depois, cansado de tanta lamúria, de tanto 

pranto e ranger de dentes, e ostentando os pelos do peito e os pelos 

dos braços, vá depois disso direto ao roupeiro [...] e procure os velhos 

lençóis de linho ali guardados com tanta aplicação, e [...], fique atento, 

você verá então que esses lençóis, até eles, como tudo em nossa 

casa, até esses panos tão bem lavados, alvos e dobrados, tudo, 

Pedro, tudo em nossa casa é morbidamente impregnado da palavra 

do pai (NASSAR, 2009, p. 40-41).30 

                                                           
30 Ao longo do trabalho, haverá algumas citações longas, porém, necessárias para melhor 

compreensão da obra e da teoria.  
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1. LABIRINTO: TRADIÇÕES 

 

Sem se deixar perder no labirinto daquela estranha moradia, ele 

acabou por chegar a uma ampla sala revestida de azulejos decorados 

com desenhos de flores e folhagens que compunham agradavelmente 

com a enorme taça de alabastro plantada no meio da peça, de onde 

jorrava água fresca e docemente rumorejante (NASSAR, 2009, p. 78). 

 

Desde eras mitológicas, o labirinto, por conter em si enigmas e mistérios, 

exerce fascínio sobre os homens. Extremamente complexa, uma estrutura labiríntica 

é toda construção projetada para confinar algo/alguém em seu interior. Devido às suas 

veredas entrecruzadas, incontáveis corredores tortuosos interligados entre si, 

parecendo sem início ou fim, sair de seu interior é, praticamente, improvável. Há 

múltiplas bifurcações, becos sem saída, que confundem quem por eles ousa se 

aventurar.    

Segundo Chevalier e Gheerbrant (1990), o labirinto representa uma situação 

sem saída ou bastante complicada, bem como um percurso feito ao interior da psique 

ou da alma. Tendo em vista isso, em todas as culturas o emaranhado labiríntico 

simboliza a confusão do inconsciente, que somente pode ser superada por quem 

estiver preparado para a vida. Nas fortalezas, era usado como mecanismo de defesa, 

protegendo o território 

Para Bachelard (1989), os elementos que erguem as paredes de um labirinto 

estão relacionados ao “Desnorteamento de um viajante que não encontra seu 

caminho nas veredas de um campo e ao embaraço de um visitante perdido numa 

grande cidade; esses elementos parecem fornecer matéria emotiva a todas as 

angústias do labirinto”.  

Conforme percebemos, a narrativa nassariana pode ser considerada como 

uma construção labiríntica, onde os espectadores — nós, leitores, e as personagens 

secundárias, por que não? — exploram seus corredores guiados por um narrador 

esquizofrênico. Como falou Bachelard (1989), o local de repouso no qual as 

personagens labirínticas convivem é um corpo de imagens que dá razões ou ilusões 
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de estabilidade. Quando inseridos nesse ambiente secreto, devemos explorá-lo com 

a intenção de abranger o sofrimento de seus corredores ou com o espanto de nos 

depararmos com a existência de verdadeiros palácios subterrâneos — ambientes 

(prisões/muros) imaginários erguidos pelos próprios personagens.  

Reimaginar toda a realidade complexa do labirinto, distinguir todas as 

imagens da narrativa nassariana, seria revelar a alma do ambiente apresentado, seria 

desenvolver uma verdadeira psicologia do ambiente:  

O leitor pode perder-se aí (no sentido próprio e no figurado). A princípio 

não vê claramente a necessidade literária de uma geometria tão 

complicada. É aqui que o estudo fenomenológico31 vai revelar sua 

eficácia. O que aconselha então a atitude fenomenológica? Pede-nos 

que criemos em nós um orgulho pela leitura que nos dê a ilusão de 

participar do trabalho de criação do livro. Tal atitude não se pode 

assumir facilmente na primeira leitura. A primeira leitura é feita com 

excessiva passividade. O leitor é ainda um pouco criança, uma criança 

que a leitura distrai. Mas todo livro bom, mal-acabado de ler, deve ser 

relido imediatamente. Depois do esboço que é a primeira leitura, vem 

a obra da leitura. É preciso então conhecer o problema do autor. A 

segunda leitura, a terceira..., nos ensinam pouco a pouco a solucionar 

esse problema (BACHELARD, 1989, p. 211). 

Todavia, passada a ilusão de que estávamos conseguindo encontrar uma saída desse 

espaço circular, infinito, vemos na necessidade de nos reconstruirmos dentro e com 

ele a força daquilo que está por vir unido à força da imaginação. É nesse contexto da 

subjetividade que surge o imaginário. A imaginação precede a racionalização, na 

medida em que é anterior ao próprio pensamento, pois cria imagens que transcendem 

a própria realidade. Bachelard (1989) distingue duas manifestações do desejo, uma 

que tenta se conservar e a outra que, ao se potencializar, se expande.   

A experimentalização do desejo, que busca pela possibilidade daquilo que virá 

a ser, para Deleuze e Guattari (2011b), é chamado de Devir.  

Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, 

seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se parte, 

                                                           

31 A fenomenologia é um ramo filosófico que estuda a experiência subjetiva da consciência, é uma 

atitude de reflexão do fenômeno que se mostra para nós, na relação que estabelecemos com os outros, 

no mundo. Surgiu a partir do grego phainesthai, que significa “aquilo que se apresenta ou que se 

mostra”. 
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nem um ao qual se chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos 

que se trocam. A questão ‘o que você está se tornando?’ é 

particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se torna, o que 

ele se torna muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são 

fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, 

de evolução não paralela, núpcias entre dois reinos (DELEUZE, 1998, 

p. 03). 

Devir é o conteúdo próprio do desejo, ou seja, desejar é passar por devires. 

Todo devir forma um bloco, em outras palavras, o encontro ou a relação de dois 

termos heterogêneos que se desterritorializam mutuamente. Não se abandona o que 

se é para devir outra coisa (imitação, identificação), mas uma outra forma de viver e 

de sentir assombra ou se envolve na nossa e a faz fugir. Em Kafka: por uma literatura 

menor (1977) e Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia (2011a), os dois filósofos 

apresentam uma hierarquia empírica dos devires, que procedem daquilo que é 

imanente dos seres: animalidade, infância, feminilidade etc. não têm privilégio algum, 

a priori, mas a análise constata que o desejo tende a investi-las mais que qualquer 

domínio. Não bastaria observar que elas são alteridades em relação ao modelo de 

identificação majoritária — o homem adulto; o macho branco; as leis; as normas 

castradoras —, pois não se propõem absolutamente como modelos alternativos, como 

formas ou códigos de substituição. Os devires valem por seu coeficiente de alteridade 

ou de desterritorialização absoluta, que vai além da forma pré-estabelecida: a 

percepção capta variações intensivas e não um recorte de formas, ao passo que a 

afetividade se emancipa de seus bordões e impasses habituais. 

E é dessa imanência que surge André, em Lavoura Arcaica (1975). Essa 

personagem não é um indivíduo domesticado e tornado familiar, que pode ser 

simplesmente acrescentado aos membros de um grupo coletivizado sem quaisquer 

perspectivas de subjetividade, de lugar da exceção. André é uma personagem que só 

se vale pelas intensidades, pelas singularidades e pelos dinamismos que apresenta, 

tendo em vista que ele foge ao recorte do possível tradicional, ao reconhecimento de 

formas sólidas e de funções castradoras, e fere tudo isso, desestabilizando a norma 

que tenta trancafiá-lo a si. A coletivização por ela mesma, para André, assim como 

para Deleuze e Guattari, é perder sua identidade. Todavia, apesar das singularidades, 

não há sujeito livre, todos estão, de certa forma, submetidos a alguém ou a alguma 

coisa. No contexto literário tradicional, o comum é os personagens estarem 
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habituados a vir como um simulacro paterno, e em Raduan Nassar encontramos a 

reversão: o simulacro é o filho, é André.  

A literatura nassariana vem justamente para reescrever o mundo sob outra 

ótica: literatura como linha de fuga. Ela reedita o mundo sob ângulos completamente 

inconcebíveis, ao trazer para o real aquilo que não é realidade, aquilo que é indizível. 

Raduan Nassar constrói sua narrativa sob esse modo, e a forma como ela foi escrita 

não limita sua literatura desterritorializada. Assim como suas personagens, a escrita 

do autor possui várias camadas. A literatura não só desdiz, como se transforma o 

mundo real em mar para a nau dos loucos navegar, desenraizando aquilo que é 

diferente.   

 

1.1 Em nome do Pai: os devires de André  

 

Minha cabeça estava em pedra, adormecida, quando me sobreveio a 

cena pressentida. Onde há visgo, onde certa erva sucosa e fria, 

carnívora decerto o sono nos espia. Que culpa temos nós dessa planta 

da infância, de sua sedução, de seu viço e constância? (LIMA, 2013, 

p. 41). 

 

É preciso começar pela verdade e terminar do mesmo modo: nascer — ou 

pior, viver — no seio de uma família que segue à risca uma tradição secular que, 

mesmo jurando não oprimir seus adeptos ao impor suas severidades, não por meio 

de leis explícitas sinceramente, mas de leis que te forçam a cumpri-las ao pé da letra 

ao se diluírem de formas silenciosas e ocultas nas sombras das proibições a certos 

comportamentos e vontades, nos impele a querer deixar vir à tona todo o poder de 

singularidade que clama por expressão dentro de nós, e deixá-lo explodir! 

E será justamente esse o comportamento expandido por André, o 

protagonista da obra estudada nesta pesquisa, ao longo de sua trajetória — tragédia! 

— pelos labirintos do tempo, pelos labirintos da vida: ele irá impor à ditadura32 de 

                                                           
32 Como já comentamos na introdução, Lavoura Arcaica (1975) foi escrito em um período em que o 

Brasil estava passado por um sistema ditatorial (1964-1985), e, apesar de não abordamos o assunto 
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tradição arcaica de seu contexto familiar, sustentada pela subordinação hierárquica e 

ultrapassada do pai, o amor por seus semelhantes e o amor, mais pulsante e mais 

imediato, por sua irmã, Ana. Feito isso, André derrubará as máscaras que escondem 

os desejos mais indigestos de todas as pessoas que o rodeiam — despertando os 

mais variados anseios e pretensões. 

O esquema narrativo apresentado por André, ao submeter suas revelações 

ruidosas, parece pedir julgamento por seus atos pecativos. Porém, ao indagar os 

impulsos que levaram a personagem aos fins extremos e ao acompanhá-lo até o 

momento derradeiro dos acontecimentos, além de cúmplices, pervertemos todas as 

suas — nossas! — motivações em desejos primevos.  

A pluralidade interpretativa da obra é gigantesca e, além de despertar o 

mesmo tipo de latência naqueles que enaltecem paixões, assim como André, a 

narrativa gira ao redor de si mesma e entontece ao nos deixar às portas de seu 

labirinto arcaico, enigmático e sombrio. E foi nesse labirinto construído com a cal e as 

pedras dos sermões do pai que, outrora encolhido, André fora várias vezes 

surpreendido pelas brechas por onde vazava luz, ora pela irmã, ora pela mãe: “vem, 

coração, vem brincar com teus irmãos”... 

[...] sua voz que nascia das calcificações do útero desabrochava de 

repente profunda nesse recanto mais fechado onde eu estava [...] e eu 

ali, todo quieto e encolhido, [...] vendo então as costas daquele tempo 

decorrido, o mesmo tempo que eu um dia, os pés acorrentados, 

abaixava os olhos para não ver-lhe a cara [...] (NASSAR, 2009, p. 31). 

Mas tudo ao redor era impregnado pela palavra do pai, o início de seus 

sermões sempre pregava morbidamente que era “preciso começar pela verdade e 

terminar do mesmo modo” (NASSAR, 2009, p. 41), era essa a pedra angular que 

marcava as curvas do labirinto da família, era essa a pedra que André sempre 

costumava tropeçar quando criança, era essa a pedra que o esfolava a cada instante, 

e vinham daí também as surras e as marcas em seu corpo, em seus braços. Ao vê-

las sempre presentes, essas marcas eram cada vez mais tomadas por André como 

                                                           
mais amplamente durante a pesquisa, assim como Raduan não o faz em sua narrativa, deixamos 

subentendido que a influência pela qual o país atravessava à época da escrita também está presente, 

implicitamente, nas linhas do autor. 
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estigmas, sinais naturais do corpo, que ia premeditando todo o uso que faria com 

todos aqueles ensinamentos descuidados advindos do patriarca: 

Era o pai que dizia sempre é preciso começar pela verdade e terminar 

do mesmo modo, era ele sempre dizendo coisas assim, eram pesados 

aqueles sermões de família, mas era assim que ele os começava 

sempre, era essa a sua palavra angular, [...] era ele também, era ele 

que dizia provavelmente sem saber o que estava dizendo e sem saber 

com certeza o uso que um de nós poderia fazer um dia, era ele 

descuidado num desvio, [...] era ele sempre dizendo coisas assim na 

sua sintaxe própria, dura e enrijecida pelo sol e pela chuva, era esse 

lavrador fibroso catando da terra a pedra amorfa que ele não sabia tão 

modelável nas mãos de cada um; era assim, Pedro, tinha corredores 

confusos a nossa casa, mas era assim que ele queria as coisas, ferir 

as mãos da família com pedras rústicas, raspar nosso sangue como 

se raspa uma rocha de calcário [...] (NASSAR, 2009, p. 42). 

O caminho, a casa labirinto, guiado pelas palavras do pai era confuso, porém, 

controlador, amedrontador, “edifício de pedra cuja estrutura de ferro é sempre erguida, 

não importa a arquitetura, sobre os ombros ulcerados dos que gemem” (NASSAR, 

2009, p. 139). Nunca buscando chegar apenas ao centro do labirinto, ou procurar suas 

inúmeras saídas, mas (apenas) buscar o reconhecimento dos caminhos construídos 

por seus desejos, onde outros pudessem tranquilamente percorrê-los, André, 

reservado em sua espera, em seu silêncio, foi reconstruindo os seus canteiros, dando 

sua própria sinuosidade aos caminhos injustos no meio daquela relva labiríntica e 

tortuosa, “derrubando paredes, tetos [...], destruindo travas, ferrolhos e amarras [...], 

fincando as estacas, esquadrinhando harmonia, cheirando a vinho, cheirando a 

estrume” (NASSAR, 2009, p. 50), que André compôs os desejos com seu próprio 

tempo: pacientemente. 

Despi-me de outros bens, de glória mais modesta: reserva-me por fim 

a minha pobre testa confundida com a pedra em meio da floresta. Que 

doces olhos têm as coisas simples e unas onde a loucura dorme inteira 

e sem lacunas! Agora posso ver as mãos entrecruzadas e as plantas 

de meus pés nas entranhas amadas, nesse início que é a clara insônia 

verdadeira. Ó seres primordiais que sois testa e viseira, restituo-me 

em vós, sangue e máscara vividos, desejo de esquecer tempo e 

espaço existidos (LIMA, 2009, p. 41). 

Como já falamos, tomamos como corpus da pesquisa a obra nassariana 

Lavoura Arcaica (1975), uma narrativa intimista, cujo trabalho formal levou a 

linguagem às fronteiras da prosa poética, enfocaremos a tessitura do devir-amoroso 
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entre as personagens como ponto de partida da própria sensação de vazio em que se 

desenrolam as suas ações-paixões, na proximidade com o nada que faz ruminar as 

máscaras dos sentimentos da vida tradicional amorosa no âmbito familiar: o grito do 

“Eu existo dentro de minha própria existência” — descortinando uma tragédia aguda 

e ritualística que desconstrói o modelo-tempo de uma educação patriarcal de há muito; 

lavrando sentimentos de não-hegemonia nos lugares-espaços da geografia humana, 

da singularidade em cada uma delas. 

Em Raduan Nassar, enquanto universo afetivo, o que não falta são os signos 

rizomáticos da linguagem epilética-amorosa do protagonista André, imbricados ao 

não-saber do galho direito da família e ao passional do galho esquerdo — o lado podre 

do pai. Quando disposta na mesa das refeições, a família pode ser concebida como 

uma grande árvore, plantada com as sementes da sabedoria paterna. O pai, Iohána, 

representa o próprio tronco, a mão leal, a seiva que corria de sua boca era tida pelo 

próprio como palavras de amor e sabedoria dos seus princípios, enquanto família. 

Abordaremos detalhadamente sobre seus respectivos galhos mais à frente, 

porém, desde já, necessitamos atentar para o fato de que o lado esquerdo irá se 

desenvolver de tal forma que abrirá feridas incuráveis no tronco. Percebemos, ao 

longo da pesquisa, que o amor do lado esquerdo surge como uma experiência de 

corpos e incorpóreos cuja potência de desterritorialização conduz ao que acontece 

além da encenação de sentidos, da cena doméstica e da cena moral. E isso aparece 

na literatura nassariana em conflito com os valores sentimentais, redentores e ligados 

a qualquer verdade até então absoluta, só que muitas vezes abraçada pelo fracasso 

da razão: 

— Meu coração está apertado de ver tantas marcas no teu rosto, meu 

filho; essa é a colheita de quem abandona a casa por uma vida 

pródiga. 

— A prodigalidade também existia em nossa casa. 

— Como, meu filho? 

— A prodigalidade sempre existiu em nossa mesa. 

— Nossa mesa é comedida, é austera, não existe desperdício nela, 

salvo nos dias de festa. 

— Mas comemos sempre com apetite. 
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— O apetite é permitido, não agrava nossa dignidade, desde que seja 

moderado (NASSAR, 2009, p. 156-157). 

No entanto, ao contrário das tragédias expressas que perpassam por toda a 

obra, há na máquina chamada André — assim como também nas demais 

personagens — “a instância possível de um futuro para o amor como uma produção 

desejante e completa nele mesmo” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 11). Ali, nele, 

onde o inconsciente do desejo irrompe, atômico, mesmo em meio ao sonho, à loucura, 

às linguagens, ao devaneio no mato, à perda do amor-alvo, à desordenação espacial, 

à fuga, à desorientação do tempo: 

O tempo, o tempo, o tempo e suas águas inflamáveis, esse rio largo 

que não cansa de correr, lento e sinuoso, ele próprio conhecendo seus 

caminhos, recolhendo e filtrando de várias direções o caldo turvo dos 

afluentes e o sangue ruivo de outros canais para com eles construir a 

razão mística da história, sempre tolerante, pobres e confusos 

instrumentos, com a vaidade dos que reclamam o mérito de dar-lhe o 

curso, não cabendo contudo competir com ele o leito em que há de 

fluir, cabendo menos ainda a cada um correr contra a corrente, ai 

daquele, dizia o pai, que tenta deter com as mãos seu movimento: será 

consumido por suas águas; ai daquele, aprendiz de feiticeiro, que abre 

a camisa para um confronto: há de sucumbir em suas chamas, que 

toda mudança, antes de ousar proferir o nome, não pode ser mais que 

insinuada (NASSAR, 2009, p. 182-183). 

Como falaria Michel Foucault (1996, p. 126): “É no elemento da linguagem 

que todas essas experiências são feitas”. Ora, para que argumento mais 

extraordinário para estabelecermos nossa justificativa deste plano, com o fito de dar 

prosseguimento ao projeto, em que este se encontra articulado? São essas 

discussões e obras, que, em sua heterogeneidade, ampliam o escopo da importância 

da literatura nas suas múltiplas conexões, dando contemporaneidades convergentes 

com outros saberes a eles inter-relacionados. 

No entremear das percepções das personagens de Lavoura Arcaica (1975), 

segue-se um rigoroso movimento trágico por meio do qual o autor — seguindo as 

linhas vigorosas em que André se debate ao abalar a ordem estabelecida — explicita 

a emaranhada elaboração narrativa da obra: seus nós de tensão e pontos de 

dilaceração, que são relativos à organização familiar e social, e seus efeitos se fazem 

sentir violentamente na abolição de toda diferença singular em proveito da 

manutenção dos valores determinados de pai para filho. 
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Consideradas como grupos primeiros, as famílias são representações 

modeladas à existência e à sobrevivência dos seres humanos enquanto indivíduos 

sociais, igualitários; é nela que iniciamos nosso processo de socialização, educação 

e formação para receber e encarar o mundo (RIBEIRO, 2017). Em seu conjunto 

particular, as relações familiares são pautadas na subjetividade dos sentimentos entre 

seus elementos, ligados pelos afetos e pelas afinidades. São esses vínculos que 

garantem a convivência e a cooperação do grupo centrado em um mesmo lar. Ou pelo 

menos deveriam garantir, quando nos deparamos com os inúmeros problemas 

familiares existentes.  

A família que nos foi narrada está aparentemente unida no ambiente onde 

convivem, porém, dividida, simbolicamente, ao meio; e quanta simbologia: 

Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições, ou na 

hora dos sermões: o pai à cabeceira; à sua direita, por ordem de idade, 

vinha primeiro Pedro, seguido de Rosa, Zuleika, e Huda; à sua 

esquerda, vinha a mãe, em seguida eu, Ana, e Lula, o caçula. O galho 

da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco, desde as 

raízes; já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a 

mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse uma 

anomalia, uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco 

talvez funesto, pela carga de afeto; podia-se quem sabe dizer que a 

distribuição dos lugares na mesa (eram caprichos do tempo) definia 

as duas linhas da família (NASSAR, 2009, p. 154). 

Segundo André, a base familiar é a falsidade, o que sustenta a família é a 

mentira, seja ela consciente — proposital — ou não. Inspirado por seu avô e pai, suas 

únicas referências, ele mesmo sustentava várias, desde pequeno até sua fuga, e foi 

revelando uma a uma ao seu irmão, enquanto conversavam no quarto da pensão. 

Afirmou que o motivo de sua fuga fora o acúmulo das incertezas; por isso, partiu, 

empurrado totalmente para fora dos limites da fazenda pela recusa maior que sofreu 

— a de Ana —, quando sugeriu para ela que, juntos, pudessem viver toda aquela 

paixão que sentiam um pelo outro, mesmo que tivessem que viver para sempre 

mantidos sob o manto invisível da falsidade: 

Estou cansado, quero com urgência o meu lugar na mesa da família! 

estou implorando, Ana, e te lembro que a família pode ser poupada; 

neste mundo de imperfeições, tão precário, onde a melhor verdade 

não consegue transpor os limites da confusão, contentemo-nos com 

as ferramentas espontâneas que podem ser usadas para forjar nossa 
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união: o segredo contumaz, mesclado pela mentira sorrateira e pelos 

laivos de um sutil cinismo; afinal, o equilíbrio, de que fala o pai, vale 

para tudo, nunca foi sabedoria exceder-se na virtude (NASSAR, 2009, 

p. 131). 

Seu devir-planta, sempre em busca de algo que o envolva, que o proteja, 

como um casulo, sempre em busca do contato com a Mãe Natureza, André se mostra 

um ser primitivo, ao longo da narrativa, um ser que possui atitude antropofágica, 

devoradora, destruindo as forças da família que tentam oprimi-lo, sempre em busca 

da reabilitação da grandeza daquilo que fora primitivo, do arcaico. Mas essa atitude 

não estava permitida para ser usufruída dentro do seio familiar delimitado, vigiado. 

André precisou buscar outros meios de libertação, era seu projeto planejado em devir, 

a ser concretizado pacientemente em conluio com o tempo; deixando os efeitos de 

seu plano enraizarem dentro de si e das terras férteis da família. Quando Pedro foi 

buscá-lo na pensão onde se enclausurara, André já não era mais um sujeito 

constituído na tradição oriental ou na tradição ocidental. Esse terceiro ser, já enraizado 

na terra primitiva, foi apagando, mais e mais, os rastros tradicionais que ainda 

latejavam no corpo de André, deixando apenas marcas, apenas os rastros guardados 

na memória do tempo. 

“O avô, enquanto viveu, ocupou a outra cabeceira (da mesa) [...] mesmo 

depois da sua morte, que quase coincidiu com nossa mudança da casa velha para a 

nova, seria exagero dizer que sua cadeira ficou vazia” (NASSAR, 2009, p. 156; grifo 

nosso). Do avô, do oriente, veio a sabedoria tradicional que deu base à geração atual 

da família de André, ou melhor: a ordem da família sempre veio sendo imposta por 

sucessivas gerações, até a atual, desde os tempos mais arcaicos — um dos dois 

sentidos do título da obra33. Para André, o avô era o espectro que carregava o peso 

de todas elas. Ali, sempre presente, ele era um estigma natural do corpo familiar, 

carregando em suas costas todo aquele tempo decorrido.  

De acordo com o que nos conta André, o veio ancestral da família só dava um 

passo adiante em compasso com o ponteiro do relógio. Todos os seus gestos eram 

medidos, eram calculados. A mínima expressão era tida como inventada, como 

                                                           
33O arcaico do título, dentro das nossas percepções interpretativas, possui dois significados. Um, foi 

esse explicitado; o outro, surgirá da deglutição do primeiro por André. Ainda retornaremos para 

analisarmos a fundo o tema.  
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manipuladora, pelo neto. Para ele, o velho observava a todos de forma esguia, era um 

asceta conduzindo-os com simples gestos pelos corredores da casa antiga: 

metodicamente, continuadamente.  

Era o avô a direção dos passos em conjunto da família, “naquele silêncio de 

cristaleiras, naquela perdição de corredores, nos fazendo esconder os medos de 

meninos detrás das portas, ele não nos permitindo, senão em haustos contidos, sorver 

o perfume mortuário das nossas dores que exalava das suas solenes andanças pela 

casa velha” (NASSAR, 2009, p. 45-46). E, mesmo após a sua morte, sua cadeira à 

mesa não fora ocupada, sua presença ainda era presente, ainda era sentida. Mesmo 

morto, sua ausência ainda reforçava no imaginário de André, ainda transmitia, 

contaminando a todos, os velhos preceitos para submissão. 

Sendo os olhos a representatividade da candeia do corpo, o avô não possuía 

nenhuma: não tinha olhos, apenas duas cavidades ocas e sombrias em seu rosto de 

assombração. Era impassível, um espectro evocado para impor tradicionalidade, 

castrando tudo ao redor com sua aura poderosamente habitual. A imagem do avô que 

André nos apresenta é uma imagem cadavérica, de um corpo que está quase 

entrando em estado de decomposição, que se fazia presente na vida das crianças 

como um fantasma, assombrando os corredores da casa velha, e sua autoridade era 

provocada por sustos:  

era ele na verdade nosso veio ancestral, ele naquele seu terno preto 

de sempre, grande demais pra carcaça magra do corpo, carregando 

de torpeza a brancura seca do seu rosto, era ele na verdade que nos 

conduzia, era ele sempre apertado num colete, a corrente do relógio 

de bolso desenhando no peito escuro um brilhante e enorme anzol de 

ouro; era esse velho asceta, esse lavrador fenado de longa estirpe que 

na modorra das tardes antigas guardava seu sono desidratado nas 

canastras e nas gavetas tão bem forradas das nossas cômodas [...] 

não tinha olhos esse nosso avô, Pedro, nada existia nas duas 

cavidades fundas, ocas e sombrias do seu rosto, nada, nada naquele 

talo de osso brilhava além da corrente do seu terrível e oriental anzol 

de ouro [...] nenhum entre nós há de apagar da memória a formosa 

senilidade dos seus traços; nenhum entre nós há de apagar da 

memória sua descarnada discrição ao ruminar o tempo em suas 

andanças pela casa; nenhum entre nós há de apagar da memória suas 

delicadas botinas de pelica, o ranger das tábuas nos corredores, 

menos ainda os passos compassados, vagarosos, que só se detinham 

quando o avô, com dois dedos no bolso do colete, puxava suavemente 
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o relógio até a palma, deitando, como quem ergue uma prece, o olhar 

calmo sobre as horas; cultivada com zelo pelos nossos ancestrais, a 

paciência há de ser a primeira lei desta casa (NASSAR, 2009, p. 44-

45; 58). 

Rodrigues (2006, p. 36) afirma que tudo isso compunha a imagem de um velho 

que parece morto quando vivo e presente e, quando morto, muito mais vivo e muito 

mais presente. E a sua presença nas lembranças das personagens já bastava para 

conduzir a união da família, para lembrar-se de sempre construir com disciplina a 

própria imortalidade — aquela em que tudo estava sendo escrito pela mão do tempo: 

maktub34.  

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, em seu Dicionário de Símbolos (1990), 

fala que a expressão “maktub” é muito utilizada entre o povo árabe, especialmente 

pelos mais velhos, e reflete uma das passagens da bíblia: quando Jesus vai ao 

deserto, levado por Deus para jejuar por quarenta dias e quarenta noites, sempre 

respalda as tentativas do diabo, que apresenta meios de sanar Sua fome, afirmando 

várias vezes que Seu destino já estava escrito.  

Assim como fizeram os fariseus e outros judeus adversários, no Novo 

Testamento, em seu Evangelho, tomando como fonte para redação de sua passagem 

o Evangelho Q35, Mateus mostra satanás aparecendo três vezes para Jesus: 

                                                           
34 Do árabe, a expressão “maktub” significa “já estava escrito”; “tinha que acontecer”; uma expressão 

que se resigna, como significado maior, àqueles que se submetem a toda e qualquer vontade divina 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990, p. 1550). Ou seja, abrindo mão quase que totalmente de seu livre 

arbítrio, todo homem há de ter um propósito a cumprir. A partir desse princípio, o sujeito pode escolher 

as formas que achar melhor para atender o que lhe fosse ordenado, desde que soubesse equilibrar o 

pedido e seu livre arbítrio na proporção certa: “O equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem 

supremo, e quem souber com acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas 

coisas, não corre nunca o risco, ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é [...] pois só a justa 

medida das escolhas, dá a justa natureza das coisas” (NASSAR, 2009, p. 53; Grifo e adaptação 

nossos).  

35 Livro apócrifo da bíblia cristã, composta, atualmente, por 66 livros. Ao longo da história, dezenas de 

livros foram excluídos por razões óbvias, outros, provavelmente, por não terem sido bem aceitos 

popularmente ou por terem sido considerados muito obscuros — mas nossa proposta não é a de 

suscitar tais discussões seletivas. Apesar de não haver evidências documentais de que o evangelho Q 

exista, ele, possivelmente, seria um livro que aborda as semelhanças entre os evangelhos de Mateus, 

Marcos e Lucas. Sua existência foi considerada pela primeira vez em 1900, pelos estudiosos que 

tentam compreender a semelhança entre os três livros. A hipótese do livro afirma que haveria um quarto 

evangelho, originando todos, e complementando partes que faltam de São Marcos, de material 
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1A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado 

pelo diabo. 

2E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. 

3Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, 

manda que estas pedras se transformem em pães. 

4Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o 

homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 

5Então, o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo do 

templo 

6e lhe disse: Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: 

Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem; e: Eles te 

susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. 

7Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, 

teu Deus. 

8Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os 

reinos do mundo e a glória deles 

9e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 

10Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: 

Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. 

11Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. 

(Mateus, 4, 1-11, A Bíblia de Jerusalém, 1989). 

A mesma passagem encontra-se em mais dois Evangelhos do Novo 

Testamento: Lucas e Marcos; mas o mais importante para a nossa pesquisa é a 

versão escrita por Mateus, por haver ligações entre as outras tentações dos fariseus 

e dos outros judeus. E, como Jesus, o devir-cristão de André fora tentado três vezes: 

pelo avô, pelo pai e pela mãe/irmã.  

Assim como em algumas passagens bíblicas, as ressonâncias do destino 

cortam a narrativa de ponta a ponta. Esse motivo faz com que a narrativa seja 

composta em sua grande parte por reminiscências — até mesmo o indicativo de tempo 

presente soa, já se demonstra, preterizado. Era preciso retornar para rever os 

                                                           
semelhante ao utilizado nos três evangelhos. Este livro teria sido amplamente difundido em toda a igreja 

cristã nos primórdios do cristianismo. 
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significados de toda a trama, e apenas voltar um pouco nas memórias, para André, 

não era tão frutífero: os problemas causados por seus desejos se tornariam 

incompreensíveis, mesmo que, após toda sua confissão, trazendo à luz todos os seus 

motivos e os significados guardados neles, não fossem tão bem recebidos pela 

família.  

Em uma comparação despretensiosa, podemos chamar até que sutil, pois 

seria inútil querer afirmar uma relação direta com Jesus Cristo, os acontecimentos da 

vida do profeta do devir-cristão de André estavam também predestinados, as linhas 

tênues do destino estavam à mostra. Faltava apenas ele decidir qual era a mais eficaz 

das escolhas. E ele precisava argumentar com o irmão sobre os motivos que o 

levaram ao deserto da solidão e a escolher a linha tênue que seu destino pedia que 

seguisse: o da superação. Para superar, era preciso deglutir todos os impedimentos 

de seus desejos, todos os testes que foram apresentados. E André já havia começado 

pelo avô, ao se relacionar com a própria irmã dentro da proteção da casa velha; pela 

primeira vez, ele sentiu o fluxo da verdadeira vida entrando pelo seu corpo: 

Saltei num instante para cima da laje que pesava sobre meu corpo, 

meus olhos de início foram de espanto, redondos e parados, olhos de 

lagarto que abandonando a água imensa tivesse deslizado a barriga 

numa rocha firme; fechei minhas pálpebras de couro para proteger-me 

da luz que me queimava, e meu verbo foi um princípio de mundo: 

musgo, charcos e lodo; e meu primeiro pensamento foi em relação ao 

espaço, e minha primeira saliva revestiu-se do emprego do tempo; 

todo espaço existe para um passeio, passei a dizer, e a dizer o que 

nunca havia sequer suspeitado antes, nenhum espaço existe se não 

for fecundado, como quem entra na mata virgem e se aloja no interior, 

como quem penetra num círculo de pessoas em vez de circundá-lo 

timidamente de longe; e na claridade ingênua e cheia de febre logo 

me apercebi, espiando entre folhagens suculentas, do voo célere de 

um pássaro branco, ocupando em cada instante um espaço novo; pela 

primeira vez senti o fluxo da vida, seu cheiro forte de peixe, e o pássaro 

que voava traçava em meu pensamento uma linha branca e arrojada, 

da inércia para o eterno movimento (NASSAR, 2009, p. 86-87).    

A personagem André crescera aprendendo com o avô que a viga austera que 

faz o suporte de todas as adversidades, e — aqui com muito deboche — o suporte de 

todas as esperas na família, era a paciência. E, a partir dela, ele foi começar a 

perceber que apesar do avô parecer de gesso ou de madeira impenetrável, sempre 

carregava na lapela do terno mórbido um jasmim. E foi por essa brecha no peito que 
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ele percebeu que por mais que o diabo agisse firmemente e fosse muito poderoso, 

sempre seria derrotado, pois assim (pré)determinara o Criador desde os princípios do 

tempo: maktub! 

(Em memória do avô, faço este registro: ao sol e às chuvas e aos 

ventos, assim como a outras manifestações da natureza que faziam 

vingar ou destruir nossa lavoura, o avô, ao contrário dos 

discernimentos promíscuos do pai — em que apareciam enxertos de 

várias geografias, respondia sempre com um arroto tosco que valia 

por todas as ciências, por todas as igrejas e por todos os sermões do 

pai: “Maktub”.) (NASSAR, 2009, p. 89). 

Fora de seu pai, que Iohána, o pai de André, herdara todos os preceitos que 

mais tarde veio a confundir, a deturbar e a embaralhar com várias outras religiões 

mediterrâneas a fora: em um verdadeiro turbilhão religioso. À fome, ao jejum e ao pão, 

o pai anexou mitologias de várias outras geografias. O motivo maior de sua queda foi 

essa incoerência, foi nessa direção que André seguiu para deglutir não só os 

ensinamentos sórdidos do pai, mas também tomar o seu lugar.   

O rosto coalhado da adolescência em volta da mesa, ouvindo três vezes ao 

dia os sermões pai, à cabeceira, com o relógio de parede às suas costas, cada palavra 

dele ponderada pelo pêndulo, “e nada naqueles tempos nos distraindo tanto como os 

sinos graves marcando as horas”. Foi ironizando das heranças deixadas pelos antigos 

que André afrontou toda a família com as suas vontades, principalmente seu pai, nos 

revelando como eram inconstantes todas aquelas regras impostas.  

Entretanto, não foi com rebeldia prematura que ele deixou vir à tona seus 

desejos, foi em um “silêncio esquadrinhado em harmonia, cheirando a vinho, 

cheirando a estrume” (NASSAR, 2009, p. 50), fazendo brotar da terra fissurada a 

última reserva de sementes de um plantio cultivado pelos saberes equivocados 

herdados de seu avô por seu pai.   

Que feno era esse que me esvaía em calmos sonhos, sobrevoando a 

queimadura das urtigas e me embalando com o vento no lençol imenso 

da floração dos pastos? que sono era esse tão frugal, tão imberbe, só 

sugando nos mamilos o caldo mais fino dos pomares? que frutos tão 

conclusos assim moles resistentes quando mordidos e repuxados no 

sono dos meus dentes? que grãos mais brancos e seráficos, 

debulhando sorrisos plácidos, se a varejeira do meu sonho verde me 
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saía pelos lábios? que semente mais escondida, mais paciente! que 

hibernação mais demorada! (NASSAR, 2009, p. 49). 

Foi premeditando todos os seus movimentos que André planejou — 

friamente? — executar sua verdade, pois, como já foi dito, segundo as próprias 

palavras do pai: era “preciso começar pela verdade e terminar do mesmo modo” 

(NASSAR, 2009, p. 41). 

Foi daquilo que os sermões do pai acreditavam ser verdade que o restante da 

família aprendera a agir, marcando na pele todos os ensinamentos que um pequeno 

deslize poderia estigmatizar: “Era essa a pedra em que tropeçávamos quando 

crianças, essa a pedra que nos esfolava a cada instante, vinham daí as nossas surras 

e as nossas marcas no corpo, veja, Pedro, veja nos meus braços” (NASSAR, 2009, p. 

41).  

Era o pai que tinha voz absoluta na família, mas, provavelmente, “Sem saber 

o que estava dizendo e sem saber com certeza o uso que um de nós poderia fazer 

um dia, era ele descuidado num desvio, olha o vigor da árvore que cresce isolada e a 

sombra que ela dá ao rebanho” (NASSAR, 2009, p. 42). Era ele descuidado em seus 

desvios. Era ele o cego que não via dar frutos outros na árvore isolada que havia feito, 

sem querer, germinar à sombra dele e do lado esquerdo da família — crescendo 

gigantesca sobre toda a fazenda, primeiro pervertendo o solo sagrado da casa velha, 

para depois desmantelar a casa nova. Era ele, o pai, injetando novas palavras em sua 

sintaxe própria, dura, enrijecida, ludibriando a todos. Mas por que o livre-arbítrio 

(propriamente dito) não era umas das escolhas oferecida pelas regras impostas no 

clã? Que culpa tinha André por não poder tomar as determinações que lhe cabia sem 

causar escândalos ao seio da família?  

Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de 

seu viço e constância? que culpa temos nós se fomos duramente 

atingidos pelo vírus fatal dos afagos desmedidos? que culpa temos 

nós se tantas folhas tenras escondiam a haste mórbida desta rama? 

que culpa temos nós se fomos acertados para cair na trama desta 

armadilha? (NASSAR, 2009, p. 129)36. 

                                                           
36 Essas são as passagens de Lavoura Arcaica (1975) que mais entram em consonância com os 

poemas presentes na Invenção de Orfeu (2013), de Jorge de Lima, dos quais ilustramos com alguns 

trechos o início deste capítulo. 
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André está perdido em um quarto de pousada, embebido em vinho e dentro 

de seu instinto radical de não saber “Suprimir a presença objetiva de sua paixão” 

(RODRIGUES, 2006), que avassala e alcança expectativas pulsando vida às ações e 

aos fatos que o sufoca. Realista, ele não tenta conter a densidade mais íntima e 

problemática de suas experiências, pelo contrário, as resgata, nem que seja do fundo 

do cesto de roupa suja: em busca frenética, em específica competência de quem 

vivencia, para narração em que poesia/prosa, instinto/consciência, 

intimidade/socialização tanto mais se confundem quanto mais pretendem gritar em 

separado.  

Quando Pedro, o irmão, chega para levá-lo de volta para casa, aos braços da 

mãe, ao seio da família, o mito do filho pródigo ressurge como a primeira urgência 

verdadeira da situação. É sua persistência em retorno que faz André tomar rumo em 

direção a um destino fatal para as personagens: 

(Em memória de meu pai, transcrevo suas palavras: “’e, 

circunstancialmente, entre posturas mais urgentes, cada um deve 

sentar-se num banco, plantar bem um dos pés no chão, curvar a 

espinha, fincar o cotovelo do braço no joelho, e, depois, na altura do 

queixo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e com olhos amenos assistir 

ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e com os mesmos 

olhos amenos assistir à manipulação misteriosa de outras ferramentas 

que o tempo habilmente emprega em suas transformações, não 

questionando jamais sobre seus desígnios insondáveis, sinuosos, 

como não se questionam nos puros planos das planícies as trilhas 

tortuosas, debaixo dos cascos, traçadas nos pastos pelos rebanhos: 

que o gado sempre vai ao poço.’) (NASSAR, 2009, p. 194). 

O impacto da queda dos frutos podres da árvore familiar vira o álibi que faz 

com que as máscaras da falsa ordem das instituições percam seus equilíbrios e 

acionem seus discursos de integridade, mesmo ela desfeita, que excluem filhos 

rebelados, os aceitando novamente se submetidos.  

Ou pelo menos era o que a ditadura imposta por seu pai esperava...   

“Em memória do avô...”, há muito ultrapassado e deglutido, o pai pretendia, 

com todas as suas convicções reunidas, impor aos filhos uma tradição até então 

institucionalizada, enraizada. E conseguiu, por algum tempo, plantar e colher os frutos 

dessa lavoura enraizada. Em contrapartida, “Em memória do pai...”, tendo morrido ou 
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não, a narrativa nos permite apenas inferir, os filhos não-institucionalizados 

derrubaram a machadadas, mesmo diante de sacrifícios — da própria vida, inclusive 

—, pedaço por pedaço, todo o tronco da árvore secular, arrancando suas raízes da 

terra, uma a uma.  

 

1.2 Os devires consumidos pelo tempo: a desterritorialização 

 

Tudo está sempre em movimento e em expansão constante, verdadeiros 

universos de possibilidades, de “n” problematizações. Tudo em nós cria, faz, corta, 

torce, processa, produz, agencia e fala: e isso tudo é, para Deleuze e Guattari, 

denominado de Rizoma37.  

No volume 1 de Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia 2 (2011a, p. 17-22), 

Deleuze e Guattari vão configurar todo modelo, toda forma de resistência ética, 

estética, e, principalmente, política, como rizomática, pois essas formas são linhas, os 

dois deixam claro, não formas, duras, rígidas. Tendo em mente esse preceito, 

continuam dizendo que todo rizoma pode evadir-se, desviar-se, pode se esconder ou 

se camuflar, e também confundir-nos, sabotando, cortando, minando caminhos — 

“Não que existam caminhos certos, talvez o melhor seja percorrer o caminho mais 

intensivo; e não o caminho do meio”, por exemplo.  

As linhas de fuga nascerão diante da fuga, diante da tentativa totalizadora das 

estruturas instituídas, e podem interligar-se com outras raízes, seguindo várias e 

várias direções. Nunca se fecham em alguma forma, pois não têm formas fechadas, 

não têm direções — assim como ligações —  definitivas: “São linhas de intensidade, 

e apenas linhas de intensidade” (Id. Ibid). Todos esses agenciamentos descritos 

acima são as particularidades advindas dos seis princípios do rizoma (caso possamos 

assim classificar), são eles: princípio de conexão e de heterogeneidade; princípio de 

                                                           
37 De acordo com Chevalier e Gheerbrant (1990), Rizoma é um termo utilizado na botânica: é todo 

caule subterrâneo (é importante lembrarmos dessa característica do sempre ligado à terra) no todo ou 

em parte, e de crescimento horizontal. Ainda, diferente daquela raiz padronizada que nos é ensinada 

na escola, rizoma é uma raiz que cresce diferenciada, polimorfa, sempre na horizontal, mas sem saída 

definida.    
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multiplicidade; princípio de ruptura assignificante; princípio de cartografia e de 

decalcomania.  

Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões 

numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida 

que ela aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições 

num rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa 

raiz. Existem somente linhas (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 24). 

As estruturas fechadas obviamente, de acordo com os franceses, 

despedaçam o agenciamento rizomáticos, pois ele se encontrará aprisionado quando 

precisar expandir-se. Provocadores, ao discutirem sobre a teoria do rizoma, dão vários 

exemplos sobre o que acontece quando pesquisamos literatura a partir de teorias 

enclausuradoras, tendo em vista que elas cortam as multiplicidades, que elas reduzem 

seu objeto.  

A maior parte dos métodos modernos para fazer proliferar séries ou 

para fazer crescer uma multiplicidade valem perfeitamente numa 

direção, por exemplo, linear, enquanto que uma unidade de totalização 

se afirma tanto mais numa outra dimensão, a de um círculo ou de um 

ciclo. Toda vez que uma multiplicidade se encontra presa numa 

estrutura, seu crescimento é compensado por uma redução das leis 

de combinação (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 22). 

Nascido para ser livre, literalmente, nenhum rizoma vai se deixar conduzir ao 

estruturamento Uno (n)38, pelo contrário, ele sempre estará em conflito contra as 

regras pré-estabelecidas, se movendo, se abrindo: explodindo em todas as direções.     

Percebemos, quando nos deparamos com um ser que se faz planta, como 

nosso André, o quão rizomático a máquina desejante da personagem alçou 

proporções, se enraizando, alçando-se ainda mais e espalhando-se, demolindo 

instituições ancestrais, virando a mesa dos sermões fantasmagóricos, e tudo isso num 

revertério, destruindo todas aquelas travas, devastando todos aqueles ferrolhos e 

amarras... 

...tirando não obstante o nível, atento ao prumo, erguendo um outro 

equilíbrio, e pondo força, subindo sempre em altura, retesando 

sobretudo meus músculos clandestinos, redescobrindo sem demora 

                                                           
38 Os filósofos classificam a estruturação de unidade, o uno, com um “n” minúsculo, durante todos os 

cinco volumes de Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia 2. Nesta pesquisa, optamos por utilizar o 

termo sem abreviação.  
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em mim todo o animal, cascos, mandíbulas e esporas, deixando que 

um sebo oleoso cobrisse minha escultura enquanto eu cavalgasse 

fazendo minhas crinas voarem como se fossem plumas, amassando 

com minhas patas sagitárias o ventre mole deste mundo, consumindo 

neste pasto um grão de trigo e uma gorda fatia de cólera embebida 

em vinho [...] retirando da fímbria das palavras ternas o sumo do meu 

punhal, me exaltando de carne estremecida na volúpia urgente de uma 

confissão (que tremores, quantos sóis, que estertores!) (NASSAR, 

2009, p. 109-110). 

Ser desterritorializado, quanto mais seu lado passional pela família tomava 

forma, mais André buscava outras geografias para enfiar seus pés. Desde sua fuga, 

após sua relação com Ana, foi suportando sua revolta categórica, silenciosa, pintada 

com a sanha de não poder fazer progredir aquela paixão, era que, ele, a cada passo, 

se distanciou mais e mais lá da fazenda onde morava com a família. E, se por acaso, 

distraído, ele perguntasse para onde estava indo, não importava que ele, erguendo os 

olhos, alcançasse geografias muito novas, quem sabe até menos ásperas, não 

importava que ele, caminhando, se conduzisse para regiões cada vez mais afastadas, 

pois, haveria de ouvir claramente de seus anseios um juízo rígido, feito um cascalho 

perfurando o pé, feito um osso rigoroso castigando suas entranhas, desprovido de 

qualquer dúvida: ele estava indo sempre para casa; estava sempre indo em direção 

ao amor de sua família. André era um rizoma, profético e poético, destinado a seguir 

o destino amoroso do maktub santo. Profético, pois afirma ser dono do seu próprio 

destino; poético, pois só a poiésis é capaz de expressar o quão sensível e universal 

— por que não sincero? — são os seus sentimentos.  

Uma desterritorialização que fora obrigada a retornar pelo mesmo veio 

amoroso ao qual estava enraizado... 

Para Deleuze e Guattari, todo o processo de desterritorialização é sinônimo 

de produção. Em O Anti-Édipo (2014, p. 297), os dois afirmam e reafirmam, iniciam 

outro tema, mas sempre retornam a reafirmar: que todos os seres são, literalmente, 

máquinas desejantes, que todos eles são “Máquinas acopladas a outras máquinas, 

máquinas produzindo conexões, máquinas passando fluxos”.  

E, nesse fluxo material, somos átomos que se juntam e separam, formando 

moléculas que se sobrepõem, se decompõem, se justapõem — sempre se interpondo, 

quebrando as representações arbitrárias impostas pelo tradicional da máquina social: 
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As máquinas desejantes são partículas de multiplicidade pura que 

nega a identidade, mas se juntam para formar coisas — sistemas 

binários —, adquirindo determinada ordem que possui a capacidade 

de manter-se. Essa organização das máquinas desejantes cria o 

organismo — e o corpo é uma máquina dentro de uma máquina social. 

O que define precisamente as máquinas desejantes é o seu poder de 

conexão ao infinito, em todos os sentidos e em todas as direções 

(DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 50). 

Essa produção é também o que define nosso inconsciente: uma usina atômica de 

desejos, sempre em agenciamentos.  

O inconsciente não para de produzir, revela Deleuze em seu Abecedário 

(1995), é uma verdadeira fábrica que não determina metas, mas busca sempre mais 

— e os frutos dessa produção desenfreada somos nós:  

Desejo criado é desejo feito, se expande e nós sentimos isso, zunindo 

e rangendo. Quando ele cresce e transborda, cria, e toda criação 

acontece no real, no mundo físico. Como não existe negatividade na 

natureza; mas como ela existe, sempre parte de um ponto maior que 

zero. Por isso não falta nada ao desejo: todo desejo é produção de 

realidade. [...] Produz o inconsciente que nos atravessa, nos faz sentir 

o desejo fluir atravessando nossos corpos (DELEUZE; GUATTARI, 

2014, p 51-53). 

O inconsciente produtivo se utiliza da matéria para sua criação. Quando 

impedido de produzir, ou quando o desejo não pode expandir-se, ele rebate, volta-se, 

para dentro de nós, abrindo um buraco que passamos a definir como falta. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 53). Todavia, o inconsciente produtivo não pode ser interiorizado, 

porque não há interior, há apenas fluxos, máquinas dispostas em determinadas 

ordens, por isso que ele é considerado uma usina atômica: ele explode e seus 

estilhaços atravessam e ecoam pelo espaço material ao nosso redor. A produção 

desejante não quer ser interpretada, ela quer criar, quer expandir-se.  

Mesmo movidas por um inconsciente expansivo, somos máquinas desejantes 

organizadas pela máquina social, tradicional. Diante disso, nossa produção pode se 

perder indefinidamente ou estará diretamente ligada a meios externos que não nos 

convêm, pois nos castrarão: seremos máquinas gregárias ao invés de máquinas 

nômades.  
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A primeira tarefa positiva da esquizoanálise, segundo Deleuze e Guattari 

(2012a) é a de descobrir nossas próprias máquinas desejantes. Não interpretar, mas 

experimentar! É essa a condição essencial para as produções se transformarem em 

intensidades: produção a serviço da improdução; só assim é possível passarmos de 

máquinas entorpecidas para máquinas revolucionárias. 

A problemática do amor deleuze-guattarriana, como agenciamento de 

linguagens enquanto máquinas desejantes, é um processo contingente da linguagem, 

da eventualidade ou da virtualidade, manifestando-se em meio à multiplicidade de 

ações-paixões, afetando os corpos, misturando-os: “O amor é uma mistura de corpos 

que pode ser representada por um coração atravessado por uma flecha, por uma 

união de almas, etc. E pode ser definido a partir de transformações incorpóreas, isto 

é, atributos dado a esse estado ou mistura de corpos em curso em uma sociedade” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 18-19). Porém, colocam os filósofos, quanto à 

expressão eu te amo: “Não possui sentido nem sujeito nem destinatário fora das 

circunstâncias que não se contentam em torná-lo crível, mas fazem dele um 

verdadeiro agenciamento, um marcador de poder, expandido, atômico, mesmo no 

caso de um amor infeliz” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 21). 

Percebemos que o romance e a novela burgueses sempre trataram a temática 

do amor como intrínseca à trama que esses gêneros constituíam na direção de 

encontrar um modelo do amor burguês, individualista, subjetivista. Como já 

abordamos, contra tal urdidura, a de ordem, insurge-se, para desordem dos fios da 

teia tecida como única em seu tempo histórico, em plena modernidade do século XX, 

Raduan Nassar, da simples cidade interiorana de Pindorama para o mundo. Diante 

disso, podemos considerar a poética do autor como um rizoma literário.  

Apaixonar-se é individualizar alguém pelos signos que traz consigo ou 

emite. É tornar-se sensível a eles, aprendê-los [...]. É possível que a 

amizade nutra-se de observação e de conversa, mas o amor nasce e 

se alimenta de interpretação silenciosa. O ser amado aparece como 

um signo, uma ‘alma’: exprime um mundo possível, desconhecido de 

nós. [...] O amado implica, envolve, aprisiona um mundo, que é preciso 

decifrar. Amar é procurar explicar, desenvolver esses mundos 

desconhecidos que permanecem envolvidos no amado (DELEUZE, 

2006, p. 07-09). 
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Diante das discussões que o pensamento deleuziano traz, podemos estudar, 

nesse grande ficcionista, o que nele não havia antes sido percebido, dado que a 

própria crítica sempre visara às representações arbitrárias, institucionais do amor, 

dentro de uma tradição histórica, a qual o consolidou em formas simbólicas capazes 

de sedimentá-lo como uma cena doméstica, familiar e universalizante.  

Esse inapercebido, virtual, nas obras literárias do autor, conjuga-se com o 

vetor deleuziano e guattariano dos processos de significância e de subjetivação em 

que a dimensão dos signos da linguagem será responsável, inclusive, pela distribuição 

dessa problemática amorosa — do seu regime passional. O que inscreve pontos de 

subjetivação variáveis a deslocar conteúdos determinado sem suas personagens, 

deixando-as sem centro de significância fixo, desterritorializando-os e, ou (para 

algumas das personagens nassarianas), reterritorializando-os, introduzindo o amor 

como problema de linguagem e do pensamento, em um regime que afeta e 

desconstrói as máscaras, as representações burguesas do desejo, do amor, do 

erótico. Ao constatamos o insuportável, o grito serve para alguma coisa. Quando nos 

certificarmos que é preciso sair do lugar-comum, de qualquer maneira, instalaremos 

em nós mesmos o teatro marcial da decisão, da ação, da saída. 
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2. A FAMÍLIA   

 

O amor, a união e o trabalho de todos nós junto ao pai era uma 

mensagem de pureza austera guardada em nossos santuários, 

comungada solenemente em cada dia, fazendo o nosso desjejum 

matinal e o nosso livro crepuscular; sem perder de vista a claridade 

piedosa desta máxima, meu irmão prosseguia na sua prece, sugerindo 

a cada passo, e discretamente, a minha imaturidade na vida, falando 

dos tropeços a que cada um de nós estava sujeito, e que era normal 

que isso pudesse ter acontecido, mas que era importante não 

esquecer também as peculiaridades afetivas e espirituais que nos 

uniam, não nos deixando sucumbir às tentações, pondo-nos de guarda 

contra a queda (não importava de que natureza), era este o cuidado, 

era esta pelo menos a parte que cabia a cada membro, o quinhão a 

que cada um estava obrigado, pois bastava que um de nós pisasse 

em falso para que toda a família caísse atrás (NASSAR, 2009, p. 20-

21). 

 

A ordem familiar em Lavoura Arcaica (1975) nos é apresentada como uma 

condição de trabalho, como labor, aquilo que é construído com dedicação, aquilo que 

é difícil de se manter erguida. Ora bastante cansativa, ora bastante proveitosa, a 

família é um laboratório árduo, uma reunião de pessoas equipadas com instrumentos 

necessários para a realização das mais diversas experimentações, sensações e 

vivências. 

Sempre sendo comparada com o trabalho feito na terra para plantar — o 

preparar, o semear e o colher —, seguindo sempre esse fluxo circular e apenas ele, 

atividade de observação dedicada e diária, a família, para a personagem Iohana, tem 

o sentido singular de lavoura. É aquilo muito bem planejado, com um traçado muito 

bem tecido, em que se cria uma estrutura rígida ao redor, protegendo-a. Não era 

qualquer causa, qualquer força desconhecida, que ia conseguir abalar o amor e a 

união da composição familiar nassariana: o pai e a mãe, os pais e os filhos, o irmão e 

a irmã — na união da família está o acabamento dos nossos princípios. 

E quando acontece um dia de um sopro pestilento, vazando nossos 

limites tão bem vedados, chegar até as cercanias da moradia, 

insinuando-se sorrateiramente pelas frestas das nossas portas e 

janelas, alcançando um membro desprevenido da família, mão alguma 
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em nossa casa há de fechar-se em punho contra o irmão acometido: 

os olhos de cada um, mais doces do que alguma vez já foram, serão 

para o irmão exasperado, e a mão benigna de cada um será para este 

irmão que necessita dela, e o olfato de cada um será para respirar, 

deste irmão, seu cheiro virulento, e a brandura do coração de cada 

um, para ungir sua ferida, e os lábios para beijar ternamente seus 

cabelos transtornados, que o amor na família é a suprema forma da 

paciência (NASSAR, 2009, p. 59-60). 

Proveniente do oriente libanês, onde a tradição familiar, além de possuir um 

laço afetivo fundamentado nos preceitos religiosos do Alcorão39, “a palavra literal de 

Alá” (Deus), é estruturada a partir da perspectiva paterna, o detentor do poder, que, 

assim como na narrativa analisada nesta pesquisa, semeia seu verbo em cada um 

dos integrantes da família.  

Entre posturas mais urgentes, cada um deve sentar-se num banco, 

plantar bem um dos pés no chão, curvar a espinha, fincar o cotovelo 

do braço no joelho, e, depois, na altura do queixo, apoiar a cabeça no 

dorso da mão, e com olhos amenos assistir ao movimento do sol e das 

chuvas e dos ventos, e com os mesmos olhos amenos assistir à 

manipulação misteriosa de outras ferramentas que o tempo 

habilmente emprega em suas transformações, não questionando 

jamais sobre seus desígnios insondáveis, sinuosos, como não se 

questionam nos puros planos das planícies as trilhas tortuosas, 

debaixo dos cascos, traçadas nos pastos pelos rebanhos, hão de ser 

esses, no seu fundamento, os modos da família: baldrames bem 

travados, paredes bem amarradas, um teto bem suportado; a 

paciência é a virtude das virtudes, não é sábio quem se desespera, é 

insensato quem não se submete (NASSAR, 2009, p. 60). 

O verbo exposto dia a dia, a palavra dita e ouvida hora a hora, tida como 

preceito importante e que devia ser seguida à risca é a representação da autoridade 

e da constituição de uma identidade própria: a do pai. Identidade descrita como 

                                                           
39 Alcorão, ou Corão, é o livro sagrado do Islã e significa “a recitação”. Para os islâmicos, as escrituras 

são as palavras literais de Alá (Deus) reveladas através do arcanjo Yibrail (Gabriel) ao profeta 

Mohammed (Maomé), ao longo de um período de vinte e três anos. A bíblia do islamismo é dividida em 

114 suras (capítulos) e é similar ao Novo Testamento da bíblia cristã e ao Torá dos judeus. Seu 

conteúdo consiste em um conjunto de preceitos e recomendações éticas e morais, advertências sobre 

a chegada do último dia e do Juízo Final, preceitos sobre religião, vida social, matrimônio, divórcio ou 

herança. A mensagem, em essência, é que existe um só Deus, criador de todas as coisas, ao qual há 

que se servir, praticando o culto e observando conduta correta. Deus é sempre misericordioso e tem 

se dirigido à humanidade para que ela O venere nas pessoas dos diversos profetas enviados por Ele. 
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tenebrosa e vária, porém, de estilo incisiva, sempre muito palavrosa, sempre bastante 

decorativa.  

Todorov, em seu A Conquista da América: a questão do outro (1993, p. 270), 

considera significativo que, além da força autoritária, apesar do poder dominador que 

o pai da tradição familiar possa ter, ele procura estabelecer alianças, certas 

permissões, ao restante do grupo. A partir das palavras do filósofo, podemos entender 

que a postura do pai, apesar de autoritária, busca estabelecer certos acordos com 

seus consanguíneos, desde que eles não ameacem seu caráter totalizador.  

Ao somar esses aspectos acordados ao da linguagem, de caráter mais sutil, 

Todorov argumenta que o poder do pai se mostra superior quando estabelece sua 

ordem ao criar um domínio regrado — tendo em vista que ele domina as duas formas 

de comunicação existentes para o filósofo: a inter-humana e aquela que entre o 

homem e o mundo. Em Lavoura Arcaica (1975), era o pai que delineava os contornos 

dessas duas formas de ligação para a família, que, muitas vezes, se viam confusos, 

mas sem jamais questionar a sua palavra angular.  

Ele falou ainda dos anseios isolados de cada um em casa, mas que 

era preciso refrear os maus impulsos, moderar percucientemente os 

bons, não perder de vista o equilíbrio, cultivando o autodomínio, 

precavendo-se contra o egoísmo e as paixões perigosas que o 

acompanham, procurando encontrar a solução para nossos problemas 

individuais sem criar problemas mais graves para os que eram de 

nossa estima, e que para ponderar em cada caso tinha sempre 

existido o mesmo tronco, a mão leal, a palavra de amor e a sabedoria 

dos nossos princípios, sem contar que o horizonte da vida não era 

largo como parecia, não passando de ilusão, no meu caso, a felicidade 

que eu pudesse ter vislumbrado para além das divisas do pai 

(NASSAR, 2009, p. 21-22). 

A palavra representa autoridade e constitui uma identidade própria, singular e 

oportuna, tendo em vista que, desde as sociedades mais antigas, aquele que possuía 

o poder sobre a palavra era tido como muito importante e recebia um lugar de 

destaque na hierarquia de uma comunidade; seus discursos eram regrados, eles 

falavam pausadamente, sem demonstrar precipitações ou anciosidades, nem em tom 

de falsete — tudo para não serem tachados como “Um gemedor, um resmungão, um 

tagarela que não sabe o que diz; você não deve gritar, ou será tratado como um 

verdadeiro bruto” (Todorov, 1993, p. 275).  
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Os Tlatoani40, como eram conhecidos aqueles que possuíam o dom da 

palavra nas sociedades pré-colombianas, sabiam que suas falas deveriam ser 

recepcionadas por seus ouvintes com certa apuração, deleite, e, por isso, adocicavam 

suas palavras e suas vozes para poder influenciar mais incisivamente. E, ainda 

segundo Todorov (1993), apesar dessas predestinações verbais estarem associados 

à figura feminina — já que a do homem estava associada à figura das armas, do 

combate —, as mulheres estiveram, durante séculos e séculos, em silêncio, 

submissas à história alheia, à história contada pela força dominante, que negavam o 

próprio discurso, a própria construção de uma identidade feminina41.     

A identidade da tradição familiar era erguida palavra por palavra na narrativa 

nassariana. Era para o pai e por ele que toda a família deveria ser orientada a seguir 

pela vereda da vida desenhada pelo refúgio do tempo e apelidada pela proteção da 

paciência. A família representada em Lavoura Arcaica (1975) era mastigada pelo fator 

preponderante da continuidade do passado pelo tempo que corria e suturada pela 

paciência que cansava, formando um ciclo tido como imortal, cada vez mais 

desgastado. 

Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em volta 

daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de parede às suas costas, 

cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e nada naqueles tempos 

nos distraindo tanto como os sinos graves marcando as horas: ‘O 

tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora 

inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o 

conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza: não tem 

começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser repartido, 

podendo entretanto prover igualmente a todo mundo’ (NASSAR, 2009, 

p. 51-52). 

Partindo da hipótese do ciclo, um aspecto latente na narrativa de Nassar, a 

importância do passado para a cultura oriental sempre foi categórica: a herança 

                                                           
40 Conforme Chevalier e Gheerbrant (1990), Tlatoani era o nome dado pelos mesoamericanos ao 

governante de uma cidade, de uma tribo, de um grupo. A palavra advém do náhuatl, uma dialeto do 

México Central que pertence à família linguística asteca-taoana, e pode ser traduzida de várias formas: 

aquele que fala, o orador, aquele que manda, aquele que tem autoridade, entre tantas outras, desde 

que dentro do mesmo contexto. Com tal alcunha, o Tlatoani era o governante máximo, pois era detentor 

de grande influência.  

41 No próximo capítulo desta pesquisa, os aspectos do silêncio e da construção da identidade feminina 

serão discutidos com base na narrativa de Lavoura Arcaica (1975).  
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deixada do pai para o filho remete a uma noção de tempo, e de história, que se repete 

e se perpetua. Para o pai o presente só pode ser explicado a partir daquilo que já 

aconteceu, não há espaço, na família, para aquilo que é totalmente novo, para o 

inusitado, para André, a protuberância mais pútrida do lado esquerdo da família. 

Tal noção traz consequências estruturais a todos que cercam André, que, 

estando interligadas, se revelam de fundamental importância diante da conjuntura da 

conquista: primeiramente, o mundo se torna supra determinado, pois a noção cíclica 

sugere que todos os acontecimentos tendem a se repetir — “A terra, o trigo, o pão, a 

mesa, a família (a terra); existe neste ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, 

trabalho, tempo” (NASSAR, 2009, p. 181).  

André necessitava tomar para si a posse do discurso para se encontrar no 

mundo, para ser o profeta de sua própria história. Ele não queria mais estar 

apassivado sob os olhos do pai, que era o reflexo do olhar do avô, o qual tinha medo. 

Todavia, foi medo e espanto que alimentou a impaciência dentro dele, e, mesmo como 

se tudo ao redor o estivesse julgando, André fez de seu verbo o princípio do mundo: 

“Musgo, charcos e lodo; e meu primeiro pensamento foi em relação ao espaço, e 

minha primeira saliva revestiu-se do emprego do tempo” (NASSAR, 2009, p. 86).  

A revolta de André contra a submissão tradicional passou a preencher o 

espaço ao seu redor, o mundo, como se ele estivesse ali a passeio, timidamente, 

apenas fecundando a terra que antes era proibida, apenas desbravando a mata 

virgem e se alojando em seu interior: penetrando na parede do círculo que antes o 

impedia de enxergar além. E na claridade ingênua e cheia de febre que André logo se 

encontrou, como um pássaro aprendendo a voar, a descoberta do novo ocupou cada 

instante daquele espaço novo: “Pela primeira vez senti o fluxo da vida, seu cheiro forte 

de peixe, e o pássaro que voava traçava em meu pensamento uma linha branca e 

arrojada, da inércia para o eterno movimento” (NASSAR, 2009, p. 87).   

(Como podia o homem que tem o pão na mesa, o sal para salgar, a 

carne e o vinho, contar a história de um faminto? Como podia o pai, 

Pedro, ter omitido tanto nas tantas vezes que contou aquela história 

oriental? terminava confusamente o encontro entre o ancião e o 

faminto, mas era com essa confusão terapêutica que o pai deveria ter 

narrado a história que ele mais contou nos seus sermões; o soberano 

mais poderoso do Universo confessava de fato que acabara de 
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encontrar, à custa de muito procurar, o homem de espírito forte, 

caráter firme e que, sobretudo, tinha revelado possuir a virtude mais 

rara de que um ser humano é capaz: a paciência; antes porém que 

esse elogio fosse proferido, o faminto — com a força surpreendente e 

descomunal da sua fome, desfechara um murro violento contra o 

ancião de barbas brancas e formosas, explicando-se diante de sua 

indignação: ‘Senhor meu e louro da minha fronte, bem sabes que sou 

o teu escravo, o teu escravo submisso, o homem que recebeste à tua 

mesa e a quem banqueteaste com iguarias dignas do maior rei, e a 

quem por fim mataste a sede com numerosos vinhos velhos. Que 

queres, senhor, o espírito do vinho subiu-me à cabeça e não posso 

responder pelo que fiz quando ergui a mão contra o meu benfeitor.’) 

(NASSAR, 2009, p. 84-85). 

Se para o pai a família era tida dessa forma regrada, para seu filho André 

também: só que em uma perspectiva mais interacional entre seus membros. Para ele 

pouco importava os deboches alheios à situação familiar.  

Assim como seu pai, na família em si, e apenas nela, estava presente o 

sagrado e a unidade — era com os seus que André gostaria de conviver e de se 

relacionar, e só isso bastava. Todavia, ao tentar tornar reais as suas pretensões, a 

barreira encontrada o fez se tornar recluso, encerrando-se às margens de seu próprio 

habitat. Suas pretensões todas caíram dentro da imensidade angular que a palavra 

paterna deixava e lá se perdiam, foram abafadas. Quaisquer pretensões que 

desviassem do caminho apontado eram, “Como tudo em nossa casa, morbidamente 

impregnadas da palavra do pai” (NASSAR, 2009, p. 41).          

Quanto à estrutura cultural da família humana e as suas formas de 

manifestação, recorremos aos princípios da instituição familiar de Jacques Lacan42 

(1981).  

                                                           
42 Jacques-Marie Émile Lacan (1901 – 1981) era o primogênito de quatro irmãos de uma família de 

sólida tradição católica e conservadora. Seu pai, Alfred Lacan (1873 – 1960) era um homem de 

aparência fraca, atormentado pelo poder de seu próprio pai, Émile Lacan (1839 – 1915). Émilie Baudry 

(1876 – 1948), sua mãe, apresentava-se mais intelectual e muito dedicada à religião. Esse contexto 

familiar desagradava o jovem Lacan. Na adolescência rompeu com o catolicismo e passou a dedicar-

se, com afinco, à vanguarda literária surrealista; além de ser residente no Hospital Sainte-Anne, em 

Paris, onde orientou-se à psiquiatria. O anticonformismo de Lacan causava irritação e fez suas 

pesquisas serem boicotadas pela Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP). Lacan denominava sua 

pesquisa como o “Retorno a Freud”, à luz da tradição filosófica alemã e desejoso para romper com a 

imagem desvirtuada do freudismo acadêmico, apoiando-se na filosofia hegeliana, na linguística 

saussuriana e nos trabalhos de Lévi-Strauss. Assim, tal aporte possibilitou a elaboração de suas 
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Para o filósofo, a família surge como um grupo natural, correspondente, de 

pessoas unidas por uma dupla relação biológica. A primeira é a relação da geração, 

aquela que nos dá os componentes singulares pertencentes ao grupo que 

convivemos. A segunda relação é aquela que nos dá as condições de meio, que 

demanda o desenvolvimento dos mais jovens que irão perpetuar o grupo, enquanto 

os adultos geradores asseguram essa função.   

Segundo o filósofo, a espécie humana se caracteriza por um desenvolvimento 

singular das relações sociais. Essas relações findam nos moldando, tendo em vista 

que elas sustentam capacidades únicas de comunicação/interação e, 

correlativamente, de economia paradoxal dos instintos — que aí se mostram 

essencialmente susceptíveis de conversão e de inversão, não tendo efeito isolável 

senão de modo esporádico. São, assim, permitidos comportamentos adaptativos de 

uma variedade infinita. A conservação e o progresso dessas relações, por 

dependerem da sua comunicação, são antes de tudo obra coletiva e constituem a 

cultura; que introduz uma nova dimensão na realidade social e na vida psíquica da 

espécie humana. Essa dimensão especifica a família humana, assim como especifica 

os fenômenos sociais do homem. 

Se, com efeito, a família humana permite observar, nas primeiras 

fases das funções maternais, por exemplo, alguns traços de 

comportamento instintivo, identificáveis aos da família biológica, basta 

refletir no que o sentimento da paternidade deve aos postulados 

espirituais que marcaram o seu desenvolvimento, para compreender 

que nesse domínio as instâncias culturais dominam as naturais, ao 

ponto de não se poder ter como paradoxais os casos em que, como 

na adoção, elas as substituem (LACAN, 1981, p. 14).  

Seria essa a estrutura cultural da família humana apresentada inteiramente 

acessível aos métodos da psicologia concreta43: a de observação e a de análise, um 

                                                           
concepções sobre o “significante”, o “inconsciente organizado como uma linguagem”, “simbólico, 

imaginário e real”, a “interdição do incesto” e o “Complexo de Édipo”. 

43 Georges Politzer (1903 – 1942), um filósofo e teórico marxista francês, defendeu o que ele chamava 

de uma psicologia concreta, em que o objeto seria o estudo da vida humana, a que ele denominara 

como “drama da vida”. A psicologia concreta iria focar suas atenções nos aspectos da vida física do 

indivíduo e nos pensamentos que se dirigem à realidade e às atividades humanas. A pesquisa 

elaborada por Politzer, um grande estudioso de Freud, influenciou, de muitas maneiras, o trabalho de 

importantes psicanalistas franceses, um deles, por exemplo, foi o próprio Lacan. (Trecho baseado na 
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ser apenas prático e social? A vida humana apenas como drama da vida. Em relação 

a isso, o filósofo comenta:  

Sem dúvida, esses dois métodos bastam para pôr em evidência 

alguns traços essenciais, tal como a estrutura hierárquica da família, 

e bastam para reconhecer nela o órgão privilegiado desta coação do 

adulto sobre a criança, coação à qual o homem deve uma etapa 

original e as bases arcaicas da sua formação moral. Mas outros traços 

objetivos: os modos de organização dessa autoridade familiar, as leis 

da sua transmissão, os conceitos da descendência e do parentesco 

que lhe são ajuntados, as leis da herança e da sucessão, que aí se 

combinam, enfim, as suas relações íntimas com as leis do casamento 

— obscurecem as relações psicológicas, emaranhando-as. A sua 

interpretação deve então esclarecer-se a partir dos dados comparados 

da etnografia, da história, do direito e da estatística social. 

Coordenados pelo método sociológico, esses dados estabelecem que 

a família é uma instituição. A análise psicológica deve adaptar-se a 

essa estrutura complexa e não lhe resta senão fazer tentativas 

filosóficas que têm por objetivo reduzir a família seja a um fato 

biológico, seja a um elemento teórico da sociedade (LACAN, 1981, p. 

14). 

Essas tentativas têm, para o filósofo, no entanto, o seu princípio em certas 

aparências do fenômeno familiar. Por muito ilusórias que sejam essas aparências, 

merecem que nos detenhamos nelas, porque se fundam sobre tendências reais entre 

causas heterogêneas.  

Descreveremos o seu mecanismo sobre duas semelhanças abordadas por 

Lacan (1981): a primeira semelhança é da hereditariedade psicológica, que, entre 

todos os grupos humanos, trata a família como responsável por desempenhar um 

papel primordial na transmissão da cultura. Se as tradições espirituais, a preservação 

dos ritos, e dos costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio lhe são 

disputadas por outros grupos sociais, a família prevalece na primeira educação, na 

representação dos instintos, na aquisição da língua justamente chamada materna. Por 

isso, ela preside aos processos fundamentais do desenvolvimento psíquico, a essa 

organização das emoções segundo tipos condicionados pelo ambiente, que é a base 

                                                           
biografia do autor, presente em sua obra: Crítica dos Fundamentos da Psicologia: a psicologia e a 

psicanálise, 1998). 
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dos sentimentos, ela transmite estruturas de comportamento e de representação cujo 

jogo ultrapassa os limites da consciência.  

Ela estabelece assim entre as gerações uma continuidade psíquica cuja 

causalidade é de ordem mental. Nessa continuidade, se revela o artifício dos seus 

fundamentos nos próprios conceitos que definem a unidade de linhagem, a partir do 

totem até ao nome patronímico, também se manifesta pela transmissão à 

descendência de disposições psíquicas que confinam no inato — a esses efeitos, 

Lacan classifica como hereditariedade social; mesmo assumindo ser um termo 

impróprio, por ser ambíguo, ele explica que o termo possui pelo menos o mérito de 

assinalar o quão difícil não é levar em consideração a importância do biológico nos 

fatos ditos da hereditariedade psicológica.  

O outro ponto é bastante ocasional: o parentesco biológico. Ele é encontrado 

no fato dos componentes normais da família ocidental: o pai, a mãe e os filhos, que 

são os mesmos elementos presentes na família biológica. Essa identidade não é nada 

mais que uma igualdade numérica. Conforme Lacan (1981, p. 16), o espírito é tentado 

a reconhecer aí uma comunidade de estrutura diretamente fundada sobre a 

constância dos instintos, constância essa que lhe é preciso reencontrar então nas 

formas primitivas da família.  

As teorias da família primitiva foram fundadas sobre essas premissas, umas 

vezes à semelhança da promiscuidade observável nos animais, por críticas 

subversivas da ordem familiar existente; outras vezes sobre o modelo do par estável, 

não menos observável, na animalidade, por defensores da instituição considerada 

como célula social. 

Pondo folhas vermelhas em desassossego, centenas de feiticeiros 

desceram em caravana do alto dos galhos, viajando com o vento, 

chocalhando amuletos nas suas crinas, urdindo planos escusos com 

urtigas auditivas, ostentando um arsenal de espinhos venenosos em 

conluio aberto com a natureza tida por maligna; povoaram a atmosfera 

de resinas e de unguentos, carregando nossos cheiros primitivos, 

esfregando nossos narizes obscenos com o pó dos nossos polens e o 

odor dos nossos sebos clandestinos, cavando nossos corpos de um 

apetite mórbido e funesto (NASSAR, 2009, p. 90-91). 
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Desde a origem, existem interdições e leis que necessariamente os seres 

vivos seguem, pois são intrínsecas à vida. Todavia, para André, e como ele tenta fazer 

vir à toda durante toda a narrativa de Lavoura Arcaica (1975), a noção exata para 

aquilo que é definido como primitivo é incerta. Para o personagem principal da obra 

analisada, ser primitivo é um conceito motivado informalmente, geralmente por um 

apelo à intuição e à experiência cotidiana: ele existe, vamos segui-lo, “Não 

questionando jamais sobre seus desígnios insondáveis, sinuosos, como não se 

questionam nos puros planos das planícies as trilhas tortuosas, debaixo dos cascos, 

traçadas nos pastos pelos rebanhos” (NASSAR, 2009, p. 60). Eram estes, em seu 

fundamento, os modos da família nassariana: “Baldrames bem travados, paredes bem 

amarradas, um teto bem suportado; a paciência é a virtude das virtudes, não é sábio 

quem se desespera, é insensato quem não se submete” (Id. Ibid).   

Quando o primitivo é questionado sob o viés familiar, o filósofo Jacques Lacan, 

em sua obra A Família (1981), vai comentar que as formas primitivas da família 

possuem os traços essenciais de suas formas acabadas — pela autoridade, senão 

concentrada no tipo patriarcal, pelo menos representada por um conselho, por um 

matriarcado ou por seus delegados, que seriam homens; ou pelo modo de parentesco, 

de herança, de sucessão transmitidos distintamente, segundo uma linhagem paternal 

ou maternal.  

Trata-se aí precisamente de famílias humanas devidamente constituídas. E, 

mesmo longe de nos mostrarem a verdadeira célula social, a verdadeira realidade 

escondida entre seus muros, vemos nessas famílias, à medida que as encontramos 

mais primitivas, não somente um agregado mais vasto de pares biológicos, mas 

sobretudo um parentesco menos conforme aos laços naturais de consanguinidade, 

de afinidade, propriamente dita...    

...e ele falou que estando a casa de pé, cada um de nós estaria 

também de pé, e que para manter a casa erguida era preciso fortalecer 

o sentimento do dever, venerando os nossos laços de sangue, não 

nos afastando da nossa porta, respondendo ao pai quando ele 

perguntasse, não escondendo nossos olhos ao irmão que 

necessitasse deles, participando do trabalho da família, trazendo os 

frutos para casa, ajudando a prover a mesa comum, e que dentro da 

austeridade do nosso modo de vida sempre haveria lugar para muitas 

alegrias, a começar pelo cumprimento das tarefas que nos fossem 
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atribuídas, pois se condenava a um fardo terrível aquele que se 

subtraísse às exigências sagradas do dever (NASSAR, 2009, p. 21). 

Quanto aos pares biológicos, Lacan vai dizer que há registros históricos de 

famílias romanas que evidenciam os direitos de sucessões, provando que grupos 

familiares aparecem sucessivamente do mais amplo ao mais restrito: a gens, o 

agregado mais amplo das descendências patronais; a família agnática44, mais restrita, 

porém, indivisa — ou seja, a família que submete à patria potestas45 do avô os pares 

conjugais de todos os seus filhos e netos. 

Quanto aos pares não-biológicos, a família primitiva desconhece os laços 

biológicos do parentesco — claro, desconhecimento somente lícito na parcialidade 

unilinear da filiação; mas também ignorância positiva ou talvez desconhecimento 

sistemático, exclusão total desses laços que, por não se poderem exercer senão 

relação com a paternidade, seriam observados em certas culturas matriarcais. Além 

disso, o parentesco não é reconhecido senão por meio de ritos que legitimam os laços 

de sangue e até mesmo por vezes criam laços fictícios, como, por exemplo, no 

totemismo, na adoção e, até mesmo, no casamento.  

À medida que são descobertas formas mais primitivas da família humana, elas 

são expandidas em agrupamentos que, como um clã, podem ser também 

considerados como políticos. Ainda de acordo com Lacan (1981, p. 17-18):   

                                                           
44 Chevalier e Gheerbrant (1990) explicam que, nas culturas em que se praticam relações de 

parentesco diferenciadas, uma filiação agnática é aquela que possui parentesco por sanguinidade de 

linha masculina, ou seja, suas descendências foram moldadas exclusivamente por homens. Ao 

contrário da matrilinear, em que o papel do pai é naturalmente reconhecido e possui atribuições 

secundárias, na filiação agnática a mulher não possui nenhuma atribuição na vida do filho, chegando 

por vezes, a ser totalmente separada para sempre de seu convívio, não podendo participar como mãe 

da vida social de seu próprio filho. As culturas orientais são caracteristicamente patrilineares, o que 

significa que os filhos homens de um casal possuem o estatuto de pertença ao grupo de parentes do 

pai.     

45 Segundo FIATIKOSKI (2013), a patria potestas é a gama de poderes que o pater familias possui em 

relação aos seus filii familias, ou seja, é o poder do pai não só sobre seus filhos homens, mas também 

sobre os netos dos filhos masculinos. O pater era o ascendente mais velho vivo pela linhagem 

masculina. O seu poder tem caráter unitário, uma vez que unifica a família com efeitos pessoais e 

patrimoniais. A mais importante faceta da patria potestas era o ius vitae necisque: o “direito de vida e 

morte”; sendo que seus efeitos eram pessoais, uma vez que tratavam da pessoa do filii familias e do 

seu patrimônio. O ius vitae necisque simbolizava a imensidão do poder do pater familias sobre seus filli 

familias, uma vez que dava àquele o direito de dispor da vida desse. A patria potestas era despótica e 

traduzia o conjunto de direitos amplos e ilimitados do pater familias sobre os filii familias.   
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Sabemos que transferir para o desconhecido pré-histórico a forma 

derivada da família biológica, para tentar fazer nascer, desse ponto em 

diante, por associação natural ou artificial esses agrupamentos, é uma 

hipótese da qual falha a prova. Mas nosso ponto de vista é tanto 

menos provável quanto à recusa dos zoologistas em aceitar uma tal 

gênese para as sociedades animais. Por outro lado, se a extensão e 

a estrutura dos agrupamentos das famílias primitivas não excluem a 

existência no seu seio de famílias limitadas aos seus membros 

biológicos, a forma assim arbitrariamente isolada não pode nos 

ensinar nada sobre da sua psicologia e não pode ser assimilada à 

forma atualmente existente.  

As teorias familiares de advindas das pesquisas de Lacan nos revela que o 

grupo reduzido que compõe a família moderna não surge, com efeito, ao ser 

examinado, como uma simplificação, mas antes como uma contração da instituição 

familiar. Ele mostra uma estrutura profundamente complexa, da qual mais do que um 

ponto se esclarece melhor pelas instituições positivamente conhecidas da família 

antiga do que pela hipótese de uma família elementar a qual não se encontra em parte 

alguma.  

Isso não é dizer que seja demasiado ambicioso procurar nessa forma 

complexa um sentido que a unifica e talvez dirija a sua evolução. Esse 

sentido aparece precisamente quando, à luz desse exame 

comparativo, se apreende a modificação profunda que conduziu a 

instituição familiar à sua forma atual; reconhece-se ao mesmo tempo 

que é preciso atribuí-la à influência prevalente que tem aqui o 

casamento, instituição que se deve distinguir da família — daí a 

excelência do termo ‘família conjugal’ (LACAN, 1981, p. 14). 
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2.1 O Complexo de Édipo 

 

Está-vos vedado casar com: vossas mães, vossas filhas, vossas 

irmãs, vossas tias paternas e maternas, vossas sobrinhas, vossas 

nutrizes, vossas irmãs de leite, vossas sogras, vossas enteadas, as 

que estão sob vossa tutela — filhas das mulheres com quem tenhais 

coabitado; porém, se não houverdes tido relações com elas, não 

sereis recriminados por desposá-las. Também vos está vedado casar 

com as vossas noras, esposas dos vossos filhos carnais, bem como 

unir-vos, em matrimônio, com duas irmãs — salvo fato consumado 

(anteriormente) —; sabei que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo. 

(4ª SURATA, Alcorão, p. 83) 

 

Ao rebelar-se contra a tradição patriarcal imposta à família, a personagem 

principal de Lavoura Arcaica (1975) deixa para trás a fazenda onde morava e vai parar, 

passo a passo, sentindo duas mãos enormes debaixo de seus passos, em um destino 

outro, em uma localidade distante, descrita, na narrativa, apenas como uma localidade 

— pensão — interiorana sua, a paragem onde André encontrara seu habitat natural, 

à imagem e semelhança da velha casa da fazenda: sujo, obscuro, encardido, vulgar 

e remoto; no entanto, seu. Foi nesse ambiente onde ele encontrara a pedra em que 

pudesse repousar sua cabeça para tentar pôr em ordem as suas ânsias, onde 

pudesse exibir os seus acessos sem causar vergonha à família, e, antes de tudo, onde 

pudesse se tornar o profeta de seu próprio destino: e lá, a partir daquela pedra, iniciar 

a fundação de sua igreja particular, uma igreja apenas para o seu uso exclusivo, a 

qual frequentaria com os pés descalços e o corpo desnudo, como viera ao mundo. 

Era ali que muitas coisas iriam se fazer real. Era ali o local onde ele ergueria 

a mão e daria o grito da impaciência. Quando, sem contar com essa possibilidade, 

mas já suspeitando que ela pudesse acontecer, seu irmão mais velho, Pedro, uma 

figura descarnada do pai, foi buscá-lo de volta, despenteando o silêncio de seu ninho, 

André passa a expor, de forma amargurada, as angústias que o levaram a tal destino 

e os conflitos contra os valores paternos. 

Cada palavra dita pelo irmão era uma folha seca que se quebrava, ao ser 

pisoteada pelos lamentos da família; as folhas representando as memórias que André 

fora soltando pelo caminho. Tais barulhos faziam com que ele rememorasse as 
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páginas do livro de sua vida e colhesse o alimento ácido e venenoso de suas 

lembranças.  

Como a desunião da família começara muito mais cedo do que sua fuga, 

desde o tempo em que a fé crescia virulenta na infância, tornando-o o mais fervoroso 

que qualquer outro em sua casa, André faz um retorno sensível à sua infância, 

contrapondo os carinhos maternos incisivos — que mais tarde seriam procurados, e 

ao mesmo tempo rejeitados, na irmã — com os ensinamentos falaciosos e severos do 

pai, e decide confessar tudo ao irmão:     

E pensando também em como Deus me acordava às cinco todos os 

dias pr'eu comungar na primeira missa e em como eu ficava acordado 

na cama vendo de um jeito triste meus irmãos nas outras camas, eles 

que dormindo não gozavam da minha bem-aventurança, e me 

distraindo na penumbra que brotava da aurora, e redescobrindo a 

cada lance da claridade do dia, ressurgindo através das frinchas, a 

fantasia mágica das pequenas figuras pintadas no alto da parede 

como cercadura, e só esperando que ela entrasse no quarto e me 

dissesse muitas vezes ‘acorda, coração’ e me tocasse muitas vezes 

suavemente o corpo até que eu, que fingia dormir, agarrasse suas 

mãos num estremecimento, e era então um jogo sutil que nossas mãos 

compunham debaixo do lençol, e eu ria e ela cheia de amor me 

asseverava num cicio ‘não acorda teus irmãos, coração’, e ela depois 

erguia minha cabeça contra a almofada quente do seu ventre e, 

curvando o corpo grosso, beijava muitas vezes meus cabelos, e assim 

que eu me levantava Deus estava do meu lado em cima do criado-

mudo, e era um deus que eu podia pegar com as mãos e que eu punha 

no pescoço e me enchia o peito e eu menino entrava na igreja feito 

balão era boa a luz doméstica da nossa infância, o pão caseiro sobre 

a mesa, o café com leite e a manteigueira, essa claridade luminosa da 

nossa casa e que parecia sempre mais clara quando a gente vinha de 

volta lá da vila, essa claridade que mais tarde passou a me perturbar, 

me pondo estranho e mudo, me prostrando desde a puberdade na 

cama como um convalescente, ‘essas coisas nunca suspeitadas nos 

limites da nossa casa’ (NASSAR, 2009, p. 25-26). 

O diálogo entre os irmãos, já desde o início do reencontro, é sofrido, confuso, 

aturdido. Quando abraçado, André sente, ao tocar o corpo do irmão, o peso do corpo 

encharcado da família inteira. Entre prantos de sede e solidão e gritos de ardência, 

mas sempre lúcido, ao declarar que é um epilético, André assume a culpa pelo fluxo 

violento que rondava a casa da família feito fantasma; tanto que ele dá permissão para 
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Pedro dizer a todos os outros que poderiam se fartar diante de tal confissão, 

declarando que foram enganados. 

Todas as confissões pronunciadas, um longo percurso foi marcado pelo duro 

recolhimento de ambos. Disfarçando seu espanto tresloucado com o cansaço da 

viagem de volta, Pedro cumprira sua missão e devolve o filho tresmalhado ao seio da 

família. Em casa, André, o possuído, é recebido com alegria e júbilo: "Aquele que tinha 

se perdido tornou ao lar, aquele pelo qual chorávamos nos foi devolvido" (NASSAR, 

2009, p. 149). Um ânimo quente tomou toda a casa de repente, se alastrando com 

rapidez pelos nervos das paredes, com vozes, risos e soluços misturados, mas todo 

esse surto de emoções logo foi contido pela palavra severa do chefe da família, que 

fora receber, com seus braços poderosos, o filho: “Abençoado o dia da tua volta! 

Nossa casa agonizava, meu filho, mas agora já se enche de inovo de alegria!” (Id. 

Ibid, p. 149).  

Após uma longa conversa entre André e seu pai, e de uma festa de páscoa, 

em vez de resolverem o conflito existente na família, pai e filho só evidenciam o 

tamanho do abismo entre as duas gerações. Diante de sombrias revelações, Iohána, 

até então sempre intransponível, tomado pela cólera, ataca a própria filha e depois, 

aparentemente, morre... 

...e, para cumprir-se a trama do seu concerto, o tempo, jogando com 

requinte, travou os ponteiros: correntes corruptas instalaram-se 

comodamente entre vários pontos, enxugando de passagem a 

atmosfera, desfolhando as nossas árvores, estorricando mais rasteiras 

o verde das campinas, tingindo de ferrugem nossas pedras 

protuberantes, reservando espaços prematuros para logo erguer, em 

majestosa solidão, as torres de muitos cactus: a testa nobre de meu 

pai, ele próprio ainda úmido de vinho, brilhou um instante à luz morna 

do sol enquanto o rosto inteiro se cobriu de um branco súbito e 

tenebroso, e a partir daí todas as rédeas cederam, desencadeando-se 

o raio numa velocidade fatal: o alfanje estava ao alcance de sua mão, 

e, fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um 

só golpe a dançarina oriental (que vermelho mais pressuposto, que 

silêncio mais cavo, que frieza mais torpe nos meus olhos!), não teria a 

mesma gravidade se uma ovelha se inflamasse, ou se outro membro 

qualquer do rebanho caísse exasperado, mas era o próprio patriarca, 

ferido nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina (pobre 

pai!), era o guia, era a tábua solene, era a lei que se incendiava — 

essa matéria fibrosa, palpável, tão concreta, não era descarnada como 
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eu pensava, tinha substância, corria nela um vinho tinto, era 

sanguínea, resinosa, reinava drasticamente as nossas dores (pobre 

família nossa, prisioneira de fantasmas tão consistentes!) (NASSAR, 

2009, p. 190-191).   

As vontades tão latentes em André se personificam identidade quando, ao 

tomar o lugar do pai, ele se transforma no que tanto desejara: o dono de seu próprio 

destino. Todo esse período de latência vivido durante a puberdade evidência, segundo 

os estudos psicanalíticos freudianos, o Complexo de Édipo, ou seja, a castração que 

a personagem nassariana viverá até o momento de sua libertação.      

Diante do que nos é apresentado em forma de declaração pelo personagem-

narrador durante a obra, percebemos ser André um dos filhos, se não o mais, 

preferidos da mãe. Em vários trechos da obra o filho narra certo desejo incestuoso por 

sua genitora, e vice-versa46, revelado através do aconchego infinito que sentia ao seu 

lado, como se adorasse a um deus. Sendo a personificação, o símbolo, do desejo 

recalcado, a mãe nos é apresentada sem um nome, descentralizando sua identidade 

de forma fragmentada47, tornando-a quase tão esquizofrênica quanto o narrador. 

Quase, porque o recalque que a impede de se presentificar a domina: ela não se 

expressa. Ou melhor, não pode se expressar. A tradição que preenche o seio familiar 

impede que a mãe ocupe um papel seu. Porém, não impede que sua presença seja 

notada na insubordinação dos filhos do lado podre, do lado esquerdo da mesa do 

jantar. É essa presença — desejo — que é encontrada nos filhos, ou continuada por 

eles. Nos afazeres da casa, nos preparados na cozinha, nos bordados da varanda, na 

máquina de costura, ou pondo ordem na despensa, a mãe sofre um deslocamento até 

do foco narrativo de André, de modo semelhante como ele tenta fazer ao seu desejo, 

censurando-o, afastando-o da (in)consciência, não só pelos motivos de transfigurar 

na mãe a imagem da irmã — ou vice-versa —, mas para, acima de tudo, impedir que 

o desmoronamento familiar, de súbito, acontecesse.  

                                                           
46 Como, por exemplo, na segunda citação direta deste subcapítulo, página 62. 

47 Na realidade, a narrativa nos apresenta todos os personagens de forma fragmentada, mas duas 

delas de forma específica, a Mãe e a Ana. 
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Tendo isso em vista, a mãe costumava surgir furtuosamente, em esconderijos 

utilizados pelo filho, desviando-se da censura imposta — por André ou pelo pai —, 

seja através de lapsos de confissão, seja através de linguagem corporal:     

Ela sabia fazer as coisas, essa minha irmã, esconder primeiro bem 

escondido sob a língua a sua peçonha e logo morder o cacho de uva 

que pendia em bagos túmidos de saliva enquanto dançava no centro 

de todos, [...] e na minha fronte eu sentia a carícia livre dos meus 

cabelos, e eu nessa postura aparentemente descontraída ficava 

imaginando de longe a pele fresca do seu rosto cheirando a alfazema, 

a boca um doce gomo, cheia de meiguice, mistério e veneno nos olhos 

de tâmara, e os meus olhares não se continham, eu desamarrava os 

sapatos, tirava as meias e com os pés brancos e limpos ia afastando 

as folhas secas e alcançando abaixo delas a camada de espesso 

húmus, e a minha vontade incontida era de cavar o chão com as 

próprias unhas e nessa cova me deitar à superfície e me cobrir inteiro 

de terra úmida, e eu nessa senda oculta não percebia quando ela se 

afastava do grupo buscando por todos os lados com olhos amplos e 

aflitos, e seus passos, que se aproximavam, se confundiam de início 

com o ruído tímido e súbito dos pequenos bichos que se mexiam num 

aceno afetuoso ao meu redor, e eu só dava pela sua presença quando 

ela já estava por perto, e eu então abaixava a cabeça e ficava atento 

para os seus passos que de repente perdiam a pressa e se tornavam 

lentos e pesados, amassando distintamente as folhas secas sob os 

pés e me amassando confusamente por dentro, e eu de cabeça baixa 

sentia num momento sua mão quente e aplicada colhendo antes o 

cisco e logo apanhando e alisando meus cabelos, e sua voz que 

nascia das calcificações do útero desabrochava de repente profunda 

nesse recanto mais fechado onde eu estava, e era como se viesse do 

interior de um templo erguido só em pedras mas cheio de uma luz 

porosa vazada por vitrais, ‘vem, coração, vem brincar com teus irmãos’ 

(NASSAR, 2009, p. 30-31).   

Enquanto a mãe era o símbolo dadivoso, o pai era o símbolo despótico, 

castrador, ele que, impondo suas vontades através não só de palavras, mas de 

atitudes, demonstrava sempre quando podia que detinha de fato o poder centralizador 

naquele seio familiar:  

Tudo, Pedro, tudo em nossa casa é morbidamente impregnado da 

palavra do pai; era ele, Pedro, era o pai que dizia sempre é preciso 

começar pela verdade e terminar do mesmo modo, era ele sempre 

dizendo coisas assim, eram pesados aqueles sermões de família, mas 

era assim que ele os começava sempre, era essa a sua palavra 

angular (NASSAR, 2009, p. 41).   
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A rejeição, a repressão do pai nassariano pelo(s) filho(s) — principalmente aos três 

mais novos: André, Ana e Lula —, ladrões do amor de sua esposa, é a permanência 

de uma história muito antiga, não a primeira48, sobre negação.  

Laio e Jocasta, duas personagens da tragédia grega Édipo Rei49, de 

Sófocles50, ao ouvirem as palavras proféticas de um oráculo de Delfos: “O destino do 

rei seria o de morrer vítima do filho que nascesse de nosso casamento” (SÓFOCLES, 

2002, p. 35), decidiram contrariar o destino. Quando Jocasta deu à luz, o bebê foi 

entregue a um escravo para que desse cabo da vida do filho e acabasse com as 

possibilidades proféticas: “Laio amarrou-lhe as articulações dos pés, e ordenou que 

mãos estranhas o precipitassem numa montanha inacessível” (Id. Ibid, p. 35). No 

entanto, o escravo não assassinou a criança ele mesmo, a abandonou com os pés 

furados51 com um casal de pastores do Monte Citéron, assim traçando o rumo da 

profecia.     

Foi a relação que se deu entre o Rei Édipo e a sua mãe Jocasta que à 

psicanálise freudiana encontrou contexto para a pesquisa do Complexo de Édipo: a 

                                                           
48 Antes da narrativa que apresentaremos, já na mitologia grega os deuses agiam com a mesma 

vontade de enganar o destino. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1990), o deus Urano, a divindade que 

personificava o céu, casou com sua própria mãe, Gaia, a deusa da terra, e prendeu todos os seus 

filhos, para que nenhum viesse tomar o seu trono, segundo uma profecia. Porém, Cronos, o deus do 

tempo e esposo de Reia, sua irmã e a mãe dos deuses do Olimpo, o fez. E, temendo a mesma profecia, 

fez pior que o seu pai: passou a devorar todos os filhos. Apenas um deles escapou, Zeus, o deus do 

trovão, que traçou o rumo da profecia e se tornou o senhor do céu e divindade suprema da 3ª geração 

de deus gregos. Vale ressaltar que tanto Cronos quanto Zeus foram instigados a resistirem ao poder 

despótico de seus respectivos pais pelas próprias mães.    

49 Tragédia grega escrita por Sófocles por volta de 427 a.C., Édipo Rei é a primeira de um conjunto que 

inclui Antígona (442 a.C.) e Édipo em Colono (401 a.C.). A narrativa é centrada na família do Rei da 

cidade de Tebas, Édipo, e descreve os eventos determinados pela descoberta de uma tenebrosa 

profecia: a de que Édipo mataria o seu pai e casaria com a sua mãe.  

50 Sófocles (497 – 405 a.C.) foi um dos mais importantes dramaturgos gregos dentre aqueles cujas 

obras sobreviveram ao tempo. Suas peças sempre buscam retratar as personalidades da nobreza. 

Entre as suas peças sobreviventes, estão o conjunto de três obras do ciclo de Tebas, apresentadas 

anteriormente, além de Ájax (445 a.C.), As Traquínias (430 a.C.), Electra (420 a.C.) e Filoctetes (409 

a.C.).  

51 Chevalier e Gheerbrant (1990) dizem que Édipo é um nome derivado do grego Oídipous, formado a 

partir da junção dos elementos oidein, que significa “inchar”, e pous, que quer dizer “pé”. Ou seja, Édipo 

pode ser traduzido literalmente como “aquele que tem os pés inchados”. 
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paixão de um filho pela própria mãe... Ou melhor: a busca pela figura materna por 

meio da mulher com quem o filho está se relacionando.  

É na ordem de realidade que constituem as relações sociais que é preciso 

para compreender a família humana. Essa ordem, além de ser fundada 

sociologicamente, é o próprio objeto de pesquisa, e somente julgará até aonde puder 

alcançar, dentro dessas relações sociais. Levando em consideração que ela poderá 

dar conta de resultados concretos, reais, a pesquisa psicanalítica nunca irá objetivar 

fatos surgidos por instintos, mas surgidos por complexos — tendo em vista que é 

preciso reconhecer o caráter essencial da família humana: a condição imposta pelos 

fatores culturais ao custo dos fatores naturais. 

Conforme Lacan (1981, p. 24):  

O que define o complexo é que ele reproduz uma certa realidade da 

ambiência e duplamente: primeiro a sua forma representa essa 

realidade no que ela tem de objetivamente distinto numa data etapa 

do desenvolvimento psíquico; esta etapa especifica a sua génese; 

segundo, a sua atividade repete no vivido a realidade assim fixada, 

sempre que se produzem certas experiências que exigiram uma 

objetivação superior dessa realidade; essas experiências especificam 

o condicionamento do complexo. 

Como já havíamos discutido, o complexo é aquilo dominado por fatores 

culturais: em seu conteúdo, ele surge a partir de um objeto, em sua forma, ele continua 

presente até sua objetivação. Em suma, o complexo se compreende pela rua 

referência ao objeto, e age comunicavelmente a partir dele, repousando sobre os 

critérios culturais.    

O complexo freudiano não exclui que o sujeito possua consciência daquilo 

que representa, mas é como fator essencialmente inconsciente que ele foi 

primeiramente definido, explica Lacan (1981, p. 26). A sua unidade está manifestada 

sob esta forma de inconsciência, a qual Freud52 chamou de imago: a imagem, a 

                                                           
52 Sigmund Freud (1856 – 1939) foi um médico neurologista criador da psicanálise. Iniciou seus estudos 

a partir da contensão das emoções, em seu Estudo sobre a Histeria (1895), elaborou a hipótese de que 

essas contensões eram psicológicas, e não orgânicas. Essas ideias serviram de base para outros 

conceitos desenvolvidos posteriormente, como o do inconsciente. O filósofo acreditava que o desejo 

sexual era a energia motivacional primária que influenciava a vida humana, pois, a partir disso, o ser 

humano criava mecanismos de defesa e de repressão psicológica para poder reprimir para si suas 

vontades, evitando as supostas consequências que aqueles desejos poderiam vir a ter. São essas 
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fantasia que uma pessoa, carregada de valor afetivo, formado (ou em formação) 

desde a infância, projeta, durante a puberdade, sobre alguém muito próximo de si. O 

complexo e a imago — assim como também os sentimentos e crenças, a cultura — 

revolucionaram os conceitos da psicologia, principalmente àqueles ligados à família. 

O alcance familiar como circunstâncias de recalques foi, dessa forma, acentuado — 

tendo em vista que a família humana se revelara como o lugar de eleição dos 

complexos mais estáveis e mais (a)típicos.    

Baseado em estudos freudianos, Lacan (1981) aponta que o desenvolvimento 

psíquico da criança criada no contexto familiar até ao adulto que a reproduz se faz 

organizado e, motivado no inconsciente, domina a consciência e se faz objetivável. 

Essa psicose familiar é composta por três complexos: o Complexo do Desmame, que 

fixa no psiquismo a relação da amamentação sob a forma parasitária que as 

necessidades da primeira idade do homem exigem, fundando os sentimentos entre 

filho e mãe mais arcaicos e mais estáveis, unindo o indivíduo ao seio familiar, 

literalmente. 

Este é o complexo mais primitivo do desenvolvimento psíquico, aquele 

com o qual todos os complexos ulteriores se compõem; ainda é mais 

impressionante vê-lo dominado por fatores culturais e assim, desde 

esse estágio primitivo, radicalmente diferente do instinto, [...] que deixa 

de agir no animal quando chega o fim da amamentação. De fato, o 

desmame, por qualquer uma das contingências operatórias que ele 

comporte, é frequentemente um traumatismo psíquico cujos efeitos 

individuais, anorexias ditas mentais, toxicomanias pela boca, nevroses 

gástricas, revelam as duas causas à psicanálise. [...] É neste estágio 

primordial que ocorre a primeira tensão mental, em que o desmame 

permanece, psiquicamente, aceito ou recusado; seja qual das duas, 

seu Desenvolvimento se dará de forma crescente (LACAN, 1981, p. 

27-29; grifo nosso).  

Neste complexo é fundado o sentimento maternal, a nostalgia da criação, a 

sublimação familiar. O seu findar deixam marcas na base da estrutura da imago, na 

base da utopia sentimental.  

                                                           
contradições entre impulso do desejo e a vida em sociedade que gerariam os tormentos psíquicos nos 

seres. (Trecho baseado na minibiografia do autor, presente em sua obra: Interpretações dos Sonhos, 

2012) 
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O segundo complexo seria o da Intrusão, o ciúme: quando o sujeito se 

descobre participando da relação doméstica dividida entre seus semelhantes. Antes 

de todo o conflito, as condições deste complexo se darão de forma variáveis, seja sob 

perspectivas culturais ou individuais, assim como sob influência da ordem de 

nascimento ou da posição dinástica — as de usurpador ou de usurpado. É neste 

complexo que a identificação mental da criança será exposta, em que suas imagos 

relacionais irão refletir-se quando em percepção de seus semelhantes — também 

conhecido como o estágio do espelho: 

A tendência pela qual o sujeito restaura a unidade perdida de si 

mesmo, toma lugar, desde a origem, no centro da consciência. Ela é 

fonte de energia do seu progresso mental, progresso cuja estrutura é 

determinada pela predominância das funções visuais. Se a procura da 

sua unidade afetiva promove no sujeito as formas em que se 

representa a sua identidade, a forma mais intuitiva é dada nesta fase, 

pela imagem especular. O que o sujeito saúda nela é a unidade mental 

que lhe é inerente. O que nela reconhece é o ideal da imago do duplo. 

O que nela aclama é o triunfo da tendência salutar (LACAN, 1981, p. 

45).   

Lacan continua falando que o mundo próprio dessa fase é um mundo narcísico: o 

sentimento da libido sobre o próprio corpo e além, mas nele mesmo: penetrando na 

sua (nossa) estrutura mental e mexendo com a ilusão da imagem projetada. É quando 

(incons)ciente de nós que buscamos destruir os semelhantes para conquistar o objeto 

de interesse, projetando toda a constituição de ser até então identificável a esta fase 

da vida humana. Tendo isso posto, o drama do ciúme introduz, categoricamente, uma 

terceira pessoa ao conflito — estamos diante de uma situação triangular: o eu o 

outrem e o totem, o objeto causador da subversão.    

O sujeito, comprometido no ciúme por identificação, desemboca sobre 

uma alternativa nova, em que se joga o destino da realidade: ou ele 

reencontra o objeto maternal agarrando-se à recusa do real e à 

destruição do outro; ou, então, levando a outro objeto qualquer, ele 

recebe-o sob a forma característica do conhecimento humano, como 

objeto comunicável, pois que concorrência implica por vezes rivalidade 

e acordo; mas ao mesmo tempo ele reconhece o outro com o qual se 

empenha na luta ou no contrato, em uma só palavra, ele encontra por 

vezes o outrem e o objeto socializado (LACAN, 1981, p. 47). 

O terceiro e último complexo da psicose familiar é o Complexo de Édipo, que 

designa todos os elementos do conjunto de desejos amorosos e hostis que o filho 
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homem, ainda criança, experimenta com relação a sua mãe. Como já abordado por 

Lacan, é em A Interpretação dos Sonhos (2012) que Freud explicita que o desejo 

edipiano é um fenômeno universal psicológico inato dos humanos e a causa de grande 

culpa é do inconsciente — elevando o mito de Édipo a um dos pilares principais da 

psicanálise clássica.  

 É o complexo que melhor define as relações psíquicas da família humana, 

por assim dizer, tendo em vista que os outros dois anteriores se dão em fases menos 

determinantes, e o que melhor subordina as variações sociais da família. As pulsões 

pelo objeto desejado afloram nessa fase, uma espécie de puberdade psicológica, 

muito prematura em relação à puberdade fisiológica, segundo as palavras de Lacan 

(1981, p. 50-51): “Fixando à criança por um desejo sexual ao objeto mais próximo que 

lhe ofereceu a presença e o interesse, e, a saber o progenitor de sexo oposto, essas 

pulsões dão a base ao complexo; a frustração forma o seu nó”. A frustração está 

relacionada pela criança a pessoa que possui as mesmas condições de presença e 

interesse que ele: o progenitor de mesmo sexo. 

A tensão assim constituída resolve-se, por um lado, pelo recalcamento 

da tendência sexual (o super-eu), que, a partir dessa altura, ficará 

latente — dando lugar a interesses neutros, eminentemente favoráveis 

às aquisições educativas — até à puberdade; por outro lado, pela 

sublimação da imagem parental (o ideal do eu), o psiquismo sexual, 

que perpetuará na consciência o ideal representativo, garantia da 

coincidência futura das atitudes psíquicas e das atitudes fisiológicas 

na altura da puberdade (LACAN, 1981, p. 1-53; Grifos nossos). 

O preconceito vigente das tradições mediáticas, que atribuíram às ordens 

psíquicas um caráter inoperante sobre o indivíduo complexado, eram favorecidos 

devido pesquisas insuficientes deste complexo. Somente à luz da situação definida 

como edipiana que tais “acidentes da história” do sujeito humano tiveram a sua 

significação e a sua importância, permitindo relacionar-lhes tais traços singulares da 

personalidade humana — super-eu para os casos que afetem a situação edipiana, 

como traumatismos em sua evolução; ideal do eu para os casos afetados sem 

regularidade em sua constituição.      

Ainda conforme Lacan (1981), o processo que vai do desejo edipiano à sua 

repressão não aparece de forma tão simples quanto parece, mas é tipicamente 

diagnosticado na criança do sexo masculino — e de forma muito mais intensa. 
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Todavia, como parte de seu mecanismo, a forma repressiva revela traços que de início 

não parecem justificáveis a não ser que exercida do pai para o filho: a castração, que 

causa uma afetividade dupla no sujeito represado; agressividade contra o pai 

motivada pelo desejo sexual. Sendo o incesto, tido como tabu, proibido 

universalmente — a lei primordial da humanidade —, a sua transgressão é marcada 

por uma reprovação constante.  

Em Lavoura Arcaica (1975), além da repressão do super-eu quanto à 

sublimação do ideal do eu são representados. André possui um sentimento outro pela 

mãe e o transfigura na imagem de sua irmã, Ana, com a qual consuma a relação 

incestuosa. Além disso, nossa personagem principal procura por todos os meios tomar 

o lugar do pai — que antes herdara o lugar de seu pai, em uma sucessividade arcaica 

que vinha se perpetuando há eras —, no seio da família. E não apenas tomar o lugar 

despótico do castrador, mas romper com todos os laços e com todas as amarras que 

envolviam as pessoas que o cercava.  

Apesar de ser um tema notoriamente antigo, que se repete através das 

gerações, poderíamos até dizer que de forma cíclica, o Complexo de Édipo será 

sempre possível quando as narrativas estiverem abordando as relações entre os 

membros de uma mesma família, principalmente se ela for contemporânea e estiver 

às voltas com seus problemas e desajustes antigos, quiçá, eternos, arcaicos, como 

os que estão presente em toda obra nassariana. Conforme vamos discutindo as 

teorias psicanalíticas freudianas, percebemos que, após ser castrado, André, além de 

ainda ter posto em prática a consumação de seus desejos, não só conquistou o posto 

mais alto da família, mas tornou-se um parricida, destruindo, literalmente, a imago 

paterna castradora. Tendo em vista que o objeto de inviolabilidade, o totem, fora 

quebrado junto com o tabu universal do incesto, André sublimou sua realidade, o 

momento do salto: 

Saltei num instante para cima da laje que pesava sobre meu corpo, 

meus olhos de início foram de espanto, redondos e parados [...]; e meu 

verbo foi um princípio de mundo; e meu primeiro pensamento foi em 

relação ao espaço, e minha primeira saliva revestiu-se do emprego do 

tempo; todo espaço existe para um passeio, passei a dizer, e a dizer 

o que nunca havia sequer suspeitado antes, nenhum espaço existe se 

não for fecundado [...]; e na claridade ingênua e cheia de febre logo 

me apercebi, [...] ocupando em cada instante um espaço novo; pela 
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primeira vez senti o fluxo da vida, [...] e o pássaro que voava traçava 

em meu pensamento uma linha branca e arrojada, da inércia para o 

eterno movimento; e mal saindo da água do meu sono, mas já sentindo 

as patas de um animal forte galopando no meu peito, eu disse cegado 

por tanta luz tenho dezessete anos e minha saúde é perfeita e sobre 

esta pedra fundarei minha igreja particular, a igreja para o meu uso, a 

igreja que frequentarei de pés descalços e corpo desnudo, despido 

como vim ao mundo, e muita coisa estava acontecendo comigo pois 

me senti num momento profeta da minha própria história, não aquele 

que alça os olhos pro alto, antes o profeta que tomba o olhar com 

segurança sobre os frutos da terra, e eu pensei e disse sobre esta 

pedra me acontece de repente querer, e eu posso! [...] cada palavra 

era uma folha seca e eu nessa carreira pisoteando as páginas de 

muitos livros, colhendo entre gravetos este alimento ácido e virulento, 

quantas mulheres, quantos varões, quantos ancestrais, quanta peste 

acumulada, que caldo mais grosso neste fruto da família! eu tinha 

simplesmente forjado o punho, erguido a mão e decretado a hora: a 

impaciência também tem os seus direitos! (NASSAR, 2009, p. 86-88). 

As análises clínicas de Sigmund Freud sobre os estágios psicossexuais do 

desenvolvimento do ser utilizam o termo Complexo de Édipo para descrever os 

sentimentos da criança de desejo pela mãe e de ciúme e raiva pelo pai. Conforme a 

teoria psicanalítica, o complexo é iniciado quando o desejo amoroso pelo par do sexo 

oposto surge. Daí em diante, o menino se sentirá em concorrência com o pai, 

tornando-o seu rival, pelos afetos da mãe. Freud afirma que o Complexo de Édipo 

desempenha um papel importante na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, e 

também aborda que essa etapa envolve a identificação com o pai do mesmo sexo, o 

que acabaria por levar o desenvolvimento de uma identidade sexual madura: o menino 

deseja possuir sua mãe e substituir seu pai.  

A fim de resolver o conflito do complexo, Freud afirma que, enquanto o Id 

primitivo quer superar o pai, o Ego mais realista da criança sabe que a figura paterna 

é muito mais forte. O menino, então, experimenta a angústia da castração: um medo 

literal e figurativo. Quando a criança se torna ciente das diferenças físicas entre 

homens e mulheres, assume que o falo do sexo feminino fora removido, e que o seu 

também será extraído pelo pai, como castigo por desejar sua mãe.  

Ao procurar resolver esse conflito, o menino tende a aceitar a presença paterna. 

É nesse momento que o Superego é formado: uma espécie de autoridade moral 

interna — internalização da figura paterna —, que se esforça para reprimir os impulsos 
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do Id e fazer o Ego atuar em cima dessas normas idealistas. Em o Ego e o Id, de 1923, 

Freud (1980) explica que o Superego retém o caráter do pai: quanto mais poderoso o 

Complexo de Édipo era e quanto mais rapidamente ele sucumbiu à repressão (sob a 

influência da autoridade, do ensino religioso, da educação e da leitura), mais severa 

será posteriormente a dominação do Superego sobre o Ego, mais tarde — seja sob a 

forma de consciência ou, talvez, de um sentimento inconsciente de culpa. Levando 

em consideração as dimensões identificatórias dos seres: “Você deveria ser assim”, é 

o ideal de qualquer Ego, sob os impulsos primitivos do Id. Todavia: “Você não pode 

ser de qualquer forma, o ideal é ser assim (como seu pai)”, é o impedimento de todo 

Superego.   

 

2.2 O Anti-Édipo 

 

Não nos dirigimos aos que consideram que a psicanálise vai bem e 

tem uma visão justa do inconsciente. Nós nos dirigimos àqueles que 

acham que toda essa história de Édipo, castração, pulsão de morte…, 

etc. é bem monótona, e triste, um romrom. Nós nos dirigimos aos 

inconscientes que protestam. Buscamos aliados. Precisamos de 

aliados. E temos a impressão de que esses aliados já existem, que 

eles não esperaram por nós, que tem muita gente que está farta, que 

pensa, sente e trabalha em direções análogas: não é questão de 

moda, mas de um ‘ar do tempo’ mais profundo, em que pesquisas 

convergentes estão sendo realizadas em domínios muito diversos 

(DELEUZE, 2008, p. 34). 

 

Em meio à forte influência na França, país de origem dos principais filósofos 

aqui estudados, e diante das demais evoluções das nevroses freudianas advindas de 

pesquisas realizadas por psicólogos posteriores à psicanálise de Freud e Lacan, surge 

a subversividade deleuziana e guattariana para o colocar em pauta outra visão do 

Complexo de Édipo, com O Anti-Édipo – capitalismo e esquizofrenia 1 (2014): “Nossos 

métodos não são os mesmos, mas temos a impressão de que nos encontramos com 

ele em diversos pontos, que nos parecem essenciais, caminhos que ele foi o primeiro 

a traçar”.  
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A obra busca compreender uma revolução que aconteceu em solo francês no 

mês de maio de 196853 e, que, de acordo com a dupla de filósofos, falhou: “Se a 

transformação está bloqueada, então deve haver algo de errado com os agente de 

libertação!” (DELEUZE, GUATTARI, 2014, p. 45); e pretende abrir novas veredas ao 

inconsciente e, consequentemente, ao desejo. O “modelo” utilizado para aquele ser 

que resiste ao Complexo de Édipo e se permite novas possibilidades é o da 

esquizofrenia, substituindo o modelo nevrótico da outra dupla e ocasionada pelo 

capitalismo social. Uma contrateoria para fazer lutar por aquilo que nos impede de 

transcender. 

Uma verdadeira peça revolucionária, O Anti-Édipo (2014) é como uma 

engrenagem poderosa que se acopla à máquina capitalista para fazer romper as 

fronteiras impostas pelo poder despótico. Não só dele, pretendendo romper com os 

conceitos propostos pela psicanálise, principalmente aquele em sentido restrito: Édipo 

é a figura do triângulo papai-mamãe-eu, a constelação familiar em pessoa.     

Nossa crítica precedente a Édipo corre o ressico de ser julgada 

totalmente superficial e mesquinha, como se ela se aplicasse apenas 

a um Édipo imaginário e incidisse sobre o papel das figuras parentais, 

sem afetar em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções 

simbólicas. Para nós, todavia, o problema é saber se a diferença passa 

precisamente por aí. A verdadeira diferença não estaria, antes, entre 

um Édipo, estrutural ou imaginário, e outra coisa que todos os Édipos 

esmagam e recalcam, isto é: a produção desejante — as máquinas do 

desejo que não se deixam reduzir nem à estrutura nem às pessoas, e 

que constituem o Real em si mesmo, para além ou aquém tanto do 

simbólico como do imaginário? Não pretendemos de modo algum [...] 

que as figuras variam de acordo com a forma social considerada. [...] 

Mas a questão é totalmente outra: haveria adequação entre as 

                                                           
53 De acordo com Woods (2008; grifo nosso), em maio de 1968, aconteceu a maior greve geral da 

história da França, após o auge econômico capitalista do pós-guerra. Naquele momento, a burguesia 

e seus apologistas se vangloriavam, já que, para eles, as revoluções e a luta de classes eram coisas 

do passado. Então, quando os acontecimentos franceses de maio de 1968 se fizeram realidade, 

pegaram todos de surpresa; também a esquerda, já que a maior parte dela havia descartado a classe 

trabalhadora europeia como força revolucionária. Os acontecimentos de maio não foram previstos 

pelos estrategistas do capital, nem na França nem em nenhum outro lugar. Não foram previstos pelos 

dirigentes estalinistas nem pelos reformistas. Nos meses anteriores a maio já havia uma efervescência 

entre os estudantes, que havia se expressado em uma série de manifestações e ocupações. A 

efervescência entre os estudantes era apenas a manifestação mais evidente do descontentamento da 

sociedade francesa. Apesar do auge econômico, os empresários franceses haviam aplicado uma 

pressão violenta sobre os trabalhadores. Abaixo da superfície de aparente calma existia um enorme 

acúmulo de descontentamento, rancor e frustração. 
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produções do inconsciente e essa invariante (entre as máquinas 

desejantes e a estrutura edipiana)? Ou então essa invariante não 

exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as 

suas variações e modalidades, o esforço de uma interminável 

repressão? O que questionamos é a edipianização furiosa a que a 

psicanálise se entrega, seja prática ou teoricamente, com os recursos 

conjugados da imagem e da estrutura (DELEUZE, GUATTARI, 2014, 

p. 74-75).      

O “anti” que está presente no título da obra deleuze-guattariana não se trata 

de uma negação psicanalítica apresentada no subcapítulo anterior, mas sim o de 

ultrapassar que limitam, que impedem o ser e o seu desejo pulsante: “Uma forma de 

psicanálise política, social e militante; que não destrói a produção desejante e nem 

esmaga as formações de enunciados. Não é o inconsciente o inimigo...” (DELEUZE, 

1998, p. 93). 

A exploração do complexo edipiano tenta repelir as imagens impostas pelo 

capitalismo sobre a família humana, e todo o contexto que a cerca vira papai-mamãe, 

e tudo passa pela seleção da triangulação: uma metodologia subscrita com um 

tratamento simplificado. São esses os efeitos que a teoria revolucionária deleuze-

guattariana trouxe à tona: 

Deita-se no divã, as mesmas imagens, os mesmos fantasmas, as 

mesmas repetições, não se cansam nunca, não se curam nunca. O 

social adquire significação, as dores se tornam significantes, toda 

produção morre em um monólogo procurando identificar papai e 

mamãe (o chefe é o pai, a mulher é a mãe e etc…). Ao invés de ‘Como 

isso funciona?’, perde-se no monótono ‘O que isso significa?’ 

(DELEUZE, GUATTARI, 2014, p. 105). 

Conforme a dupla de filósofos franceses vai reafirmando durante toda a 

escrita d’O Anti-Édipo (2014), trazendo certo tipo de revolução, qualquer tipo de 

desejo é produzido à luz do que é real, do que é vívido, experimentalizado, todo desejo 

preenche o sujeito para poder ser transbordado, transformando a realidade em algo 

novo: nunca há desejo demais e nunca falta nada ao desejo — a não ser quando não 

se tenha o objeto desejado, porém, o sentimento está sendo experimentado, vivo, 

palpitante. E a vontade do sentir ameaça as estruturas sociais institucionalizadas. 

“Qualquer fluxo solto, que não seja imediatamente codificado, reterritorializado, 

controlado é um perigo enorme às estruturas capitalistas, e, com Édipo, há o 

esmagamento do desejo!” (Id. Ibid); há o nascimento de uma colonização do desejo, 



78 
 

há a reeducação do ser, ao passo em que os inconscientes maquínicos e as máquinas 

desejantes fossem reduzidas ao arquétipo nevrótico da conduta regente de Édipo. 

Não existe experimentalização, quando existe o Édipo como forma de 

estruturação do sujeito. Não há desterritorialização, quando há o Édipo como doença 

inoculada na criança. Não existe desejo, quando existe o Édipo como doença 

inoculada na criança, condicionando, iludindo e recalcando as vontades. E caso o 

Édipo exista, não passa de uma criação. A instituição edipiana fora construída, mas 

ele deve vir abaixo: criança no quarto, pai no escritório, mãe na cozinha. Ela a 

proteção, esse a lei, aquele o cumpridor; quando a criança brinca, a caverna é a mãe, 

o monstro é o pai. O teatro edipiano existe, sim, e encenar repetidamente, e sem se 

dar conta, a narrativa familiar gerações a fora continuará sendo uma parábola eterna, 

que, volta e meia, é aprendida pela gênese atual.  

Não podemos romantizar o esquizofrênico! O esquizo é um processo 

impessoal e difuso, que rompe com o neurótico, é o nômade que não se deixa iludir 

pelo território sem alimentos, que não se enraíza, mas que é um rizoma, não se 

permite ser interpretado, mas busca sempre novas experimentações; não fica 

satisfeito com o que é repetido, as intensidades do novo são essenciais: melhor 

maneira para se desorganizar e se recriar como um corpo sem órgãos; ao ficar 

perdido, se encontra, com o cuidado de não se perder definitivamente — “Sempre 

sabendo o que procurar, [...] o passeio do esquizofrênico é um modelo melhor do que 

o neurótico deitado no divã. [...] E, então, o que são as tuas máquinas desejantes? [...] 

Qual é a tua maneira de delirar o campo social?” (DELEUZE, GUATTARI, 2014, p. 

201-204). 

Não amedrontado pelas interdições impostas pelos estruturalismos paternos, 

André transfere seu desejo incestuoso da mãe para a Ana. E, encontrando nela a 

correspondência de que necessitava para ser, para transpor os limites psicanalíticos 

freud-lacaniano, ele abriu os seus desejos e voou. E é sobre os efeitos desse voo que 

vamos tratar no capítulo posterior.  
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3. A VOZ DE ANA 

 

‘Que tormento, mas que tormento, mas que tormento!’ fui confessando 

e recolhendo nas palavras o licor inútil que eu filtrava, mas que doce 

amargura dizer as coisas, traçando num quadro de silêncio a simetria 

dos canteiros, a sinuosidade dos caminhos de pedra no meio da relva, 

fincando as estacas de eucalipto dos viveiros, abrindo com mãos 

cavas a boca das olarias, erguendo em prumo as paredes úmidas das 

esterqueiras, e nesse silêncio esquadrinhado em harmonia, cheirando 

a vinho, cheirando a estrume, compor aí o tempo, pacientemente 

(NASSAR, 2009, p. 50). 

 

Confissões secretas, poços de energias represadas, experiências ousadas, 

caos indistinto, dobras da memória: sempre nos fazendo questionar quantas imagens 

poderão brotar diante de seus significados, o fluxo de consciência é um tema 

caracterizado por sua perfeita complexidade, ainda mais quando aplicado à narrativa 

moderna. Cabe-nos torná-lo expressivo, até chegarmos a um acordo quanto ao que 

representa — ou, pelo menos, ter um ponto de partida mais ou menos delineado para 

um raciocínio que o esclareça.  

É certo que muitas coisas ficarão por dizer sobre o fluxo de consciência na 

cena literária contemporânea. Há diversas e tantas problematizações interessantes 

em uma única narrativa, por exemplo, mesmo naquelas consideradas curtas, que, 

diante de tamanho universo, precisamos delimitar a complexidade do tema — caso 

queiramos focar em concluir as indagações propostas. E um dos escritores mais 

representativos da literatura brasileira é Raduan Nassar, autor da obra analisada 

nesta pesquisa. Lavoura Arcaica (1975) apresenta uma narrativa do inconsciente que 

pode ser inserida facilmente no âmbito das temáticas da literatura transcendente, cuja 

linguagem sutil das personagens aborda seus mais variados aspectos: angústia, 

dificuldade com relações interpessoais, sexualidade, desintegração familiar, 

inadequação ao mundo, reabilitação do sagrado e busca espiritual. 

A experimentalização literária e a narrativa de Raduan Nassar trabalham 

sempre com a experiência pessoal, aquela da vivência vivida, sentida, aquela passada 

de pai para filho, de geração a geração, sendo as fontes às quais recorrem seus 
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narradores. Dessas experiências também fazem parte as formas do silêncio, da 

reclusão — principalmente quando não desejamos nos abrir totalmente para o 

contexto que nos cerca —; diante de textos verborrágicos em primeira pessoa, Nassar 

introduz o conflito entre o natural e o esforço: o domínio da ética, do rigor, que obtém 

seus heróis e seus mártires da resistência ao fácil. 

As formas do silêncio têm como fio condutor a apresentação dos sentidos dos 

entremeios, do silêncio que atravessa as palavras, do silêncio que existe entre elas, 

ou que indica que o sentido pode sempre ser outro, ou ainda que aquilo que é o mais 

importante nunca se diz. Todos esses modos de existir dos sentidos e do silêncio nos 

indicam que este é fundante, principalmente nas narrativas contemporâneas escritas 

em fluxo de consciência.  

É importante compreender que, segundo Eni Puccinelli Orlandi (2002), há 

silêncio nas palavras, enquanto modo de estar em silêncio, quando correspondente 

ao modo de estar no sentido, ou seja, no implícito quanto ao significado da fala — 

quando as próprias palavras transpiram silêncio —, livrando o silêncio da passividade; 

e há o pôr em silêncio, o ato do silenciamento proposital — o não-dito que estende 

sua dimensão de modo distinta —, ligando-o à história e à ideologia.  

Assim, partindo de Orlandi (2002), o silêncio passa a ser, principalmente na 

literatura contemporânea, a respiração (o fôlego) da significação; um lugar de recuo 

necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do 

possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é um, para o que permite 

o movimento do sujeito: o real da linguagem. Aquilo que está dito de forma discreta, 

encontra sua contraparte no silêncio.  

Aí está a grande contribuição da análise do discurso: observar os 

modos de construção do imaginário necessário na produção dos 

sentidos. Por não negar a eficácia material do imaginário, ela torna 

visíveis os processos de construção desse ‘um’ que, ainda que 

imaginária, é necessária e nos indica os modos de existência e de 

relação com o múltiplo, pois, a forma unitária é o meio essencial da 

divisão e da contradição. Ou seja, a diferença precisa da construção 

imaginária da ‘unidade’ (ORLANDI, 2002, p. 18). 

A reflexão do silêncio nos mostra a complexidade da análise de discurso, já que 

por ela podemos nos debruçar sobre os efeitos contraditórios da produção de sentidos 
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na relação entre o dizer e o não-dizer. É necessário que já exista sentido para se 

produzir sentidos, e estes podem não estar completamente presentes. Eles podem 

chegar de qualquer lugar e se moverem e se desdobrarem em qualquer sentido: é a 

relação fundamental entre a linguagem e o tempo. É essa a relação entre palavra e 

sentido. A palavra imprime-se no contínuo significante do silêncio e ela o marca, o 

segmenta e o distingue em sentidos discretos, constituindo um tempo no movimento 

continuado dos sentidos do silêncio.    

“Já cheguei a um acordo perfeito com o mundo: em troca do seu barulho, dou-

lhe o meu silêncio” (NASSAR, 2009, p. 66). 

Ao narrar a história, partindo de uma época longínqua aos fatos atuais de seu 

contexto, o discurso de André toma forma com a rememoração. É por reconhecer o 

passado no tempo presente que o faz querer restaurar o amanhã, dando sentido 

próprio ao seu futuro, fazendo brotar de si outra(s) realidade(s). A personagem sabe 

bem que esses rastros históricos — alguns imemoráveis — só obtiveram tamanho 

valor devido constâncias visíveis e impostas; além de cíclicas, em que quase nunca 

vão além do que já era conhecido — para evitar trazer à tona, principalmente, 

experiências traumáticas.         

Invocar as luzes efêmeras que suscitam as fantasias que iluminam a 

composição do imemorial com as lembranças do passado faz do desejo o habitat 

natural para André. E esse vínculo torna-se sua moradia, seu primeiro universo, seu 

espaço para lembrar, refletir, sonhar e ser. Nessas condições de silêncio íntimo, de 

solidão sigilosa, se nos perguntassem qual o benefício mais precioso dessa nossa 

catedral, diríamos que 

a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite 

sonhar em paz. Só os pensamentos e as experiências sancionam os 

valores humanos. Ao devaneio pertencem os valores que marcam o 

homem em sua profundidade. O devaneio tem mesmo um privilégio 

de autovalorização. Ele usufrui diretamente de seu ser. Então, os 

lugares onde se viveu o devaneio reconstituem-se por si mesmos num 

novo devaneio. É exatamente porque as lembranças das antigas 

moradas são revividas como devaneios que as moradas do passado 

são imperecíveis dentro de nós (BACHELARD, 1989, p. 26). 
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O momento em que podemos unir e contemplar as memórias espalhadas nas 

dobras do subconsciente é quando nos encontramos dentro de locais onde foram, ou 

ainda são, permitidos libertar toda intimidade. A função desses espaços é reter em 

suas atmosferas o subterrâneo para nosso inconsciente. Os rastros cicatrizados na 

terra batida da fazenda — que vão da casa nova à casa velha, às árvores mais 

distantes do bosque, do relógio pendurado do avô ao pão caseiro cheirando fresco — 

são as provas de que o discurso de André, mesmo estilhaçado, possui alicerces 

erguidos pelo espaço-tempo da rememoração, fundindo corpo e espaço, cada qual 

constituindo o outro. E essa composição é suscitada de forma a erguer seu próprio 

refúgio, sua própria catedral — que, por ser flexível, jamais ruirá.      

Situadas no mundo, é dentro da intimidade de nossas catedrais que nos 

relacionamos com a paixão. Segundo Bachelard (1989), é encerrado em sua solidão 

silenciosa que o ser de paixão prepara suas explosões, prepara os seus feitos. E todos 

os espaços que foram energizados com nossas solidões, ou aqueles onde sofremos 

solidões, ou a desfrutemos, onde a comprometemos, são permanentes, e clamam por 

nossas visitas: para algum desses espaços estamos destinados ao eterno retorno...  

Consciente de que os laços do eterno retorno o atrairia de volta à fazenda, 

André decidiu sair sem rumo, indo cada vez mais longe. Sua solidão era anti-humana, 

mas para algum espaço reconfortante sempre havemos de retornar, mesmo que em 

sonhos, devaneios, que é quando podemos atingir mais facilmente o imemorial 

(BACHELARD, 1989, p. 28). 

Onde eu tinha a cabeça? que feno era esse que fazia a cama, mais 

macio, mais cheiroso, mais tranquilo, me deitando no dorso profundo 

dos estábulos e dos currais? [...] que sol mais esquecido, que rês mais 

adolescente, que sono mais abandonado entre mourões, entre 

mugidos! [...] Onde eu tinha a cabeça? não tenho outra pergunta 

nessas madrugadas inteiras em claro em que abro a janela e tenho 

ímpetos de acender círios em fileiras sobre as asas úmidas e 

silenciosas de uma brisa azul [...]; não era o meu sono, como um 

antigo pomo, todo feito de horas maduras? que resinas se dissolviam 

na danação do espaço, me fustigando sorrateiras a relva delicada das 

narinas? que sopro súbito e quente me ergueu os cílios de repente? 

que salto, que potro inopinado e sem sossego correu com meu corpo 

em galope levitado? [...] não era de feno, era numa cama bem curtida 

de composto, era de estrume meu travesseiro, ali onde germina a 

planta mais improvável, certo cogumelo, certa flor venenosa, que brota 



83 
 

com virulência rompendo o musgo dos textos dos mais velhos; este pó 

primevo, a gema nuclear, engendrado nos canais subterrâneos e 

irrompendo numa terra fofa e imaginosa... (NASSAR, 2009, p. 48-50). 

É sob esse turbilhão de sentimentos característicos, é após sermos inseridos 

nesse espaço reconfortante de suas memórias, que André nos apresenta à sua 

fantasia maior: Ana. Fora só ele partir para que Ana se fechasse em preces na capela, 

quando não vagava o dia inteiro, feito sonâmbula, pela fazenda, perdida em locais 

mais afastados do bosque, ou meio escondida, de um jeito estranho, lá pelos lados 

da casa velha, muda, trazendo a cabeça sempre coberta por uma mantilha branca e 

pés descalços. Piati (2012, p. 06) afirma que ambientes de solidão, dentro desse 

espaço de felicidade — casas ricas de um fiel onirismo —, rejeitam qualquer 

descrição: “A casa primordial deve guardar sua penumbra. Dela há que se dizer 

somente o necessário, para nos colocarmos em situação de onirismo, para nos 

situarmos num limiar de um devaneio em que vamos repousar no nosso passado”. 

Mais do que o de André — que evoca o passado para ser (re)vivido no tempo 

presente —, o discurso de Ana é ainda mais arcaico, mais remoto do que qualquer 

criação, mais ancestral do que a cultura (re)transmitida pelos antepassados, pai, mãe, 

valores autênticos de uma humanidade institucionalizada; ainda mais antigo do que 

as forças que deram origem à natureza, do que a terra propícia que fizera brotar a 

árvore secular, feita de anos sossegados, que serviu de tábua para a mesa das 

refeições, do que a umidade entranhada nas paredes que guardavam a massa fértil 

da família, do que as marcas nas roupas intimas, do que a degradação da casa velha 

ou do nosso santuário particular, o quarto; mais primevo do que o verbo confuso, 

ultrapassado, do pai: a voz de Ana era o próprio tempo...  

O tempo, o tempo é versátil, o tempo faz diabruras, o tempo brincava 

comigo, o tempo se espreguiçava provocadoramente, era um tempo 

só de esperas, me guardando na casa velha por dias inteiros; era um 

tempo também de sobressaltos, me embaralhando ruídos, 

confundindo minhas antenas, me levando a ouvir claramente acenos 

imaginários, me despertando com a gravidade de um julgamento mais 

áspero, eu estou louco! (NASSAR, 2009, p. 93-94). 

Boca cerrada, corpo que fala, além de muitas outras coisas, o silêncio da 

personagem Ana, impaciente, está repleto de personalidade, e revela um novo tom 

toda vez que nos é apresentada — apontando nuances que a própria palavra falada 
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às vezes é incapaz de revelar. Seu silêncio, assim como o inconsciente, é a linguagem 

que se faz verbo através de um desejo idealizado — em outras palavras, que nasce 

através da língua, mas que não é uma.   

Semblante ainda em situação impossível, Ana sempre surge como algo ainda 

pouco revelado e tão importante. Ela era ao mesmo tempo tudo aquilo que André 

gostaria de tornar possível, mas que faltava coragem em si mesmo para colocar à 

mesa suas vontades.  

Apesar de ceder aos apelos da família, falhando com seus desejos mais 

latentes, André aprendeu com o tempo que toda mudança não pode ser mais que 

insinuada, e se tornou o dono de seu próprio destino. O sentido dessa relação entre 

desejo e tempo é revelado no intervalo entre os verbos, na categoria do não-dito, no 

silêncio: a categoria fundante da linguagem — Ana.       

Sempre tolerante, pobres e confusos instrumentos, com a vaidade dos 

que reclamam o mérito de dar-lhe o curso, não cabendo contudo 

competir com ele o leito em que há de fluir, cabendo menos ainda a 

cada um correr contra a corrente, ai daquele [...] que tenta deter com 

as mãos seu movimento: será consumido por suas águas; ai daquele, 

aprendiz de feiticeiro, que abre a camisa para um confronto: há de 

sucumbir em suas chamas, que toda mudança, antes de ousar proferir 

o nome, não pode ser mais que insinuada;  o tempo, o tempo, o tempo 

e suas mudanças, sempre cioso da obra maior, e, atento ao 

acabamento, sempre zeloso do concerto menor, presente em cada 

sítio, em cada palmo, em cada grão, e presente também, com seus 

instantes, em cada letra desta minha história passional, transformando 

a noite escura do meu retorno numa manhã cheia de luz (NASSAR, 

2009, p. 183). 

Na narrativa nassariana, os sentidos surgem da articulação entre linguagem 

e silêncio. O silêncio explosivo de André é uma verdade que precisa ser silenciada a 

todo custo. Em vários momentos da narrativa, dizendo certas coisas para impedir-se 

de falar outras, ele nos adverte que poderia revelar a verdade ao irmão — optando 

pela reclusão, mas receoso que a qualquer momento ela escapasse: “Voltamos a nos 

olhar e eu disse ‘não te esperava’ foi o que eu disse confuso com o desajeito do que 

dizia e cheio de receio de me deixar escapar não importava com o que eu fosse lá 

dizer” (NASSAR, 2009, p. 12). Mesmo voltando várias vezes a afirmar a inutilidade do 

dizer, André rompe seu silêncio bucólico e confessa todos os seus tormentos doentios 
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ao irmão. E, ao ver que o havia sido creditado como louco, ele toma proveito de certa 

liberdade proporcionada pelo susto para poder falar tudo o que sentia sem ser 

realmente levado a sério. Metáforas que camuflam uma situação maior...   

Era Ana o seu verbo, era Ana o seu tempo, era Ana o seu silêncio, era o seu 

lapso. Ela, a sua fome, a sua enfermidade, o seu respiro, a sua lâmina, a sua loucura. 

Mas era Ana também o seu remédio. Segundo Freud (2012), é no processo de 

significação livre de repressões que o discurso do subconsciente vem à tona para 

atuar, apontando para seus múltiplos sentidos, para transcender.  

Foi este o instante: ela transpôs a soleira, me contornando pelo lado 

como se contornasse um lenho erguido à sua frente, impassível, seco, 

altamente inflamável; não me mexi, continuei o madeiro tenso, 

sentindo contudo seus passos dementes atrás de mim, adivinhando 

uma pasta escura turvando seus olhos, mas a sombra indecisa foi aos 

poucos descrevendo movimentos desenvoltos, perdendo-se logo no 

túnel do corredor: fechei a porta, tinha puxado a linha, sabendo que 

ela, em algum lugar da casa, imóvel, de asas arriadas, se encontraria 

esmagada sob o peso de um destino forte; [...] senti também meu 

corpo de repente obsceno, surgiu, virulento, um osso da minha carne, 

eu tinha esporas nos meus calcanhares, que crista mais sanguínea, 

que paixão desassombrada, que espasmos pressupostos! (NASSAR, 

2009, p. 100-101). 

Onipresente, o silêncio nunca seria percebido, e jamais ansiado, caso não 

houvesse o verbo para persegui-lo. E, tendo em vista que ele não existe enquanto 

vida, é somente através de sua ruptura, a morte, que podemos alcançá-lo. Assim 

como o nada, a personagem Ana só nos é creditada como real após a confirmação — 

esquizofrênica — de sua existência pelas palavras e ações de André. Devido ao 

silêncio, sua existência parece confusa e, ao mesmo tempo, inalcançável. Assim como 

o tempo, o silêncio está presente em tudo. 

A narrativa nassariana, conforme afirma Lourival Holanda, em seu Sob o 

Signo do Silêncio (1992), traz, expressivamente, um silêncio indispensável. Para o 

teórico, quando o processo escritural consiste em armar a narrativa de modo a driblar 

o que ali apenas aflora de forma velada, solicita que o espírito do leitor seja mais 

espírito: indagações e perceptividades. O não-dito textual é caminhar por outras 

veredas — já que o silêncio potencia o que ali reflete, hoje, presente, pelo fulgor de 

sua ausência. Em Lavoura Arcaica (1975), além de André e do pai, todas as outras 
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personagens se perfazem em silêncio, são todas carentes da palavra. É sempre o 

narrador-personagem que atesta a existência dos outros personagens, principalmente 

quando é sobre a figura da irmã:  

Meio escondida pelas ramas da velha primavera, assustadiça no recuo 

depois de um ousado avanço, olhando ainda com desconfiança pra 

minha janela, o corpo de campônia, os pés descalços, a roupa em 

desleixo cheia de graça, branco branco o rosto branco, [...] ela estava 

lá, branco branco o rosto branco e eu podia sentir toda dubiedade, o 

tumulto e suas dores, e pude pensar cheio de fé eu não me engano 

neste incêndio, nesta paixão, neste delírio (NASSAR, 2009, p. 95-96). 

De nenhum falar, mas de muito desejar — o que leva para além da 

singularidade —, sendo esculpida sob outra forma: a de uma quimera, Ana demonstra 

o peso que o seu silêncio possui na linguagem do irmão. Sua forma dúbia e enigmática 

cria uma atmosfera que vai do sonho ao devaneio e da descoberta à utopia. Por se 

tratar de uma personagem quimérica, com uma combinação heterogênea de 

elementos diversos, de experimentalizações já conhecidas por André — a mãe —, 

Ana é tão platônica quanto incerta. Para o irmão, ela simboliza as criações imaginárias 

de seu inconsciente, dos desejos e das frustrações que o levam ao sofrimento. Sua 

verdade mais velada. 

Diante de contextos em que ele poderia retirar pouca, ou nenhuma, 

estabilidade, André procurou por lugares mais seguros, em que poderia ser ele 

mesmo, estar a salvo da corrupção que parecia contaminar o mundo. Sobre essa 

realidade quimérica, para onde são levados os desejos não saciados, a felicidade não 

tida e as essências permanentes do ser, Cézar e Andreo (2014, p. 05) falam que, 

embora seja uma cópia do mundo atual, uma imagem sempre mutável, este lugar-

imagem não pode captar o movimento que caracteriza o real, pois assim tudo o que 

nele se projetou, em termos de expectativa de imutabilidade, serenidade, estabilidade 

e racionalidade não se realiza: “Se ele for uma imagem exata do real, padecerá dos 

mesmos problemas e a insatisfação terá de ser resolvida criando-se um outro-lugar, 

de forma ininterrupta e sem sucesso”.  

É do teu silêncio que eu preciso agora, levante as viseiras, passeie os 

olhos, solte-lhes as rédeas, mas contenha a força e o recato da família, 

e o ímpeto áspero da tua língua, pois só no teu silêncio úmido, só 

nesse concerto esquivo é que reconstituo, por isso molhe os lábios, 

molhe a boca, molhe os teus dentes cariados, e a sonda que desce 
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para o estômago, encha essa bolsa de couro apertada pelo teu cinto, 

deixe que o vinho vaze pelos teus poros, só assim é que se cultua o 

obsceno (NASSAR, 2009, p. 67-68). 

Com o corpo falando o que as palavras calavam, a última dança de Ana alude 

aos antigos cultos realizados em homenagem a Baco54, o deus do vinho, das festas, 

do erotismo: “Com graça calculada [...], roubou de um circundante a sua taça, logo 

derramando sobre os ombros nus o vinho lento, [...] provocando a ovação dos que a 

cercavam, era a voz surda de um coro ao mesmo tempo sacro e profano que subia, 

era a comunhão confusa de alegria, anseios e tormentos” (NASSAR, 2009, p. 188). 

Ao nos reportarmos à história da dança, conforme Solange Caldeira, em seu ensaio 

A Religiosidade na Dança: entre o sagrado e o profano (2008), as danças dionisíacas 

consistiam de movimentos dinâmicos de braços, torso, pescoço e cabeça, 

acompanhados de passos corridos: “Seus passos precisos de cigana se deslocando 

no meio da roda,  

desenvolvendo com destreza gestos curvos entre as frutas e as flores 

dos cestos, só tocando a terra na ponta dos pés descalços, os braços 

erguidos acima da cabeça serpenteando lentamente ao trinado da 

flauta mais lento, mais ondulante, as mãos graciosas girando no alto, 

toda ela cheia de uma selvagem elegância (NASSAR, 2009, p. 187). 

Ana movimentava-se feito as bacantes — mulheres seguidoras do deus Baco —, que 

bebiam e dançavam compulsivamente, até atingirem o êxtase. Lúcia Coelho (2011) 

comenta que o erotismo que transbordava dos movimentos de Ana, principalmente 

durante sua última dança, buscava corresponder aos impulsos dionisíacos do irmão, 

expressando isso corporalmente durante esses encontros, que era um tempo e 

espaço para bebidas, comidas e danças. 

Era nas festas da família que Ana manifestava sua linguagem, a corporal, 

atraindo, entusiasmando, causando êxtase em todos ao redor: rompendo 

inesperadamente, além do círculo de dança tradicional, descrito como um contorno 

sólido e muito antigo, todas as barreiras impostas pelas imposições do pai. Com sua 

                                                           
54 Chevalier e Gheerbrant (1990) falam que o deus Baco (em latim: Bacchus – Liberato; Dionísio, para 

os gregos) é o protetor das vinhas e do vinho, ligado à boêmia e à festa. Na Grécia Antiga, seus cultos 

eram regados a muito vinho, erotismo e fantasias. Para tudo aquilo que se considerava proibido, 

perigoso, incerto e tentador, pedia-se permissão/proteção a Baco durante seu culto, conhecido por 

bacanal. 
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dança expressiva, a personagem atingiu seus aspectos mais chocantes e a todos os 

presentes, especialmente ao narrador:  “Ana (que todos julgavam sempre na capela) 

surgiu impaciente numa só lufada,  

os cabelos soltos espalhando lavas, ligeiramente apanhados num dos 

lados por um coalho de sangue (que assimetria mais provocadora!), 

toda ela ostentando um deboche exuberante, uma borra gordurosa no 

lugar da boca, uma pinta de carvão acima do queixo, a gargantilha de 

veludo roxo apertando-lhe o pescoço, um pano murcho caindo feito 

flor da fresta escancarada dos seios, pulseiras nos braços, anéis nos 

dedos, outros aros nos tornozelos, foi assim que Ana, coberta com as 

quinquilharias mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha 

festa, varando com a peste no corpo o círculo que dançava, 

introduzindo com segurança, ali no centro, sua petulante decadência, 

assombrando os olhares de espanto, suspendendo em cada boca o 

grito, paralisando os gestos por um instante, mas dominando a todos 

com seu violento ímpeto de vida (NASSAR, 2009, p. 186-187). 

O erotismo de seu despudor causou a desordem e oprimiu os bons costumes que a 

tradição arcaica buscou cristalizar. Com uma linguagem libertina e erótica, superando 

todos os anseios, Ana personificou o desejo carnal descontrolado e a transgressão 

dos valores conservadores, incutindo ao estado das coisas vigentes da tradição seu 

grito faminto de impaciência — assim como seu irmão fizera: “Eu tinha simplesmente 

forjado o punho, erguido a mão e decretado a hora: a impaciência também tem os 

seus direitos!” (NASSAR, 2009, p. 88). 

Tradição ou contemporâneo, luz ou trevas, ordem ou desordem, candura ou 

despudor, sensualidade ou erotismo, silêncio ou palavras, alegria ou angústia, 

aceitação ou revolta, sagrado ou profano, continuidade ou ruptura, vida ou morte: a 

quebra, a queda, a ruptura, a destruição do contexto despótico. Enquanto André 

apenas falava, Ana agiu: ecoando mais alto e mais intensa do que qualquer 

palavreado...  

Consciente dessa ideia de que o reflexo de seu imaginário possa padecer dos 

mesmos males do mundo real, André se torna o profeta de seu próprio destino. Em O 

Erotismo (2004, p. 10), Georges Bataille expõe seu pensamento dizendo que é 

possível buscar a coesão do espírito humano na diversidade dos fatos: “Os seres que 

se reproduzem e os seres reproduzidos são distintos, separados por um abismo, por 

uma fascinante descontinuidade. No entanto, jogados nessa aventura ininteligível que 
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é a vida, todos têm a nostalgia da continuidade perdida”. Entre as ideias fundamentais 

da obra — como as de que, por exemplo, há três formas de erotismo: o erotismo dos 

corpos, o erotismo sagrado e o erotismo dos corações —, estão a interdição e a 

transgressão. Ainda conforme Bataille, imergimos em nós mesmos levados pela 

curiosidade de saber como funciona o eu; para tentar entender, mesmo que de forma 

aparente, nossa realidade, buscando respostas para saber como agir sob os 

preceitos, mas sempre querendo desfrutá-la.  

Essencialmente semelhantes, os volteios do silenciamento, propositais ou 

não, das personagens de Raduan Nassar (2009) na narrativa pesquisada são diversos 

na causa e na forma, porém, de angulação dupla, assim como diz Holanda (1992, p. 

17-18), pois são múltiplos de dentro para fora e vice-versa, evidenciando uma direção 

em comum: escrituras/silêncios/palavras que reverberam os abalos sociais, captando 

as frequências do tempo/ser, antecipando mudanças no espírito literário/humano e 

apr(e)endendo as voltas silenciadas de seus subconscientes singulares como objeto 

de reflexão; nunca disciplinando o significar, tendo em vista que a linguagem estabiliza 

o movimento dos sentidos, enquanto que, no silêncio, sentido e sujeito se movem 

largamente, sem censura. Como bem colocou Orlandi (2002), o silêncio é contínuo e 

há sempre ainda sentidos a dizer, um eterno prolongamento do que está por ser dito... 

À ascensão do desejo, algumas palavras que habitam pelo interdito: 

e a questão agora [...] é saber: será mesmo possível que essa era 

comece algum dia ou não? Se começar, tudo estará resolvido e a 

humanidade se organizará definitivamente. Mas como, devido à 

arraigada estupidez humana, isso talvez não se organize nem em mil 

anos, então, a qualquer um que já hoje tenha consciência da verdade 

é permitido organizar-se sobre novos princípios a seu absoluto critério. 

Neste sentido, a ele ‘tudo é permitido’. E mais: até na hipótese de que 

essa era nunca comece, mesmo assim, como Deus e a imortalidade 

todavia não existem, ao novo homem, ainda que seja a um só no 

mundo inteiro, será permitido tornar-se homem-deus e, claro que já na 

nova função, passar tranquilamente por cima de qualquer obstáculo 

moral ao antigo homem-escravo, se isso for necessário. Para um deus 

não existe lei! Onde o deus estiver, estará no lugar do deus! Onde eu 

estiver, aí já será o primeiro lugar... ‘Tudo é permitido’, e basta! 

(DOSTOIÉVSKI, p. 840-841, vol. 2, 2008). 

 



90 
 

CONCLUSÃO 

 

Foi um milagre o que aconteceu entre nós, querida irmã, o mesmo 

tronco, o mesmo teto, nenhuma traição, nenhuma deslealdade, e a 

certeza supérflua e tão fundamental de um contar sempre com o outro 

no instante de alegria e nas horas de adversidade; foi um milagre, 

querida irmã, descobrirmos que somos tão conformes em nossos 

corpos, e que vamos com nossa união continuar a infância comum, 

sem mágoa para nossos brinquedos, sem corte em nossas memórias, 

sem trauma para a nossa história (NASSAR, 2009, p. 118). 

 

Símbolo de pureza, a infância, quando emerge poderosa, pela sugestiva 

tensão entre os seus graus de liberdade, é a essência das paixões incivilizadas, 

sinceras, a membrana que recobre as memórias adormecidas, imagens em camadas 

que ficam guardadas sob a cena primitiva, a fantasia da sedução e a fantasia da 

castração.  

Pudemos notar que, na narrativa nassariana, a infância é o significante do ser. 

E, na obra, essa mesma infância é comparada com as dimensões metafóricas de uma 

planta em eterna ascensão: 

Na modorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio lá do bosque 

que eu escapava aos olhos apreensivos da família; amainava a febre 

dos meus pés na terra úmida, cobria meu corpo de folhas e, deitado à 

sombra, eu dormia na postura quieta de uma planta enferma vergada 

ao peso de um botão vermelho; não eram duendes aqueles troncos 

todos ao meu redor, velando em silêncio e cheios de paciência meu 

sono adolescente? que urnas tão antigas eram essas liberando as 

vozes protetoras que me chamavam da varanda? de que adiantavam 

aqueles gritos, se mensageiros mais velozes, mais ativos, montavam 

melhor o vento, corrompendo os fios da atmosfera? (meu sono, 

quando maduro, seria colhido com a volúpia religiosa com que se 

colhe um pomo) (NASSAR, 2009, p. 11-12). 

A forma como André se relacionava com a natureza, os sentimentos nutridos por ela 

foram essenciais para que conseguisse constituir sua busca pela união da diferença. 

Desde muito cedo, o garoto buscara território para expandir suas raízes retorcidas, 

transtornadas, regadas pela força incontrolável do Eros, em um ambiente de recalque 

familiar.  
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Sua infância foi determinante para que os traços que o mantiveram 

distinguível dos outros familiares pudessem se desenvolver e cicatrizar, obtendo vida 

e formas próprias. Nessa contramão, a afetividade materna, que deslocara o filho 

pródigo do rumo da ordem e da razão familiar, conservou o contexto infantil vivo e 

presente — além de manter latente a relação de aprendizagem que o garoto tivera 

com o próprio corpo, de forma amorosa, apaixonada, e, ao mesmo tempo. 

sexualizada, livre e desregrada.  

Brincando pelo chão, entre as formigas, livre, sem comparamentos, André 

tinha mais comunhão com a natureza do que comparação. Nela, ele era um não-

estranho, uma parte indispensável; nele, era a criança que desejava 

desmedidamente, comunhando seu próprio ser com as propriedades do orvalho e dos 

insetos, com a tarde e com as pombas que a cruzavam. Com o sol, que se punha, 

mas nascia novamente no outro dia; sempre trazendo consigo os raios para visões 

comungantes e oblíquas das coisas. Para exemplificar a infância, trazemos esta 

passagem singular de Manoel de Barros (2010, p. 187):  

É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho 

que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar 

perdido onde havia transfusão da natureza e comunhão com ela. Era 

o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O menino e o rio. Era 

o menino e as árvores. 

Foi esse cultivo cativo barriano que ensinou André a agir distintamente. Ao ir 

de encontro à mente consciente — que reprime a pureza do significante do ser ainda 

na infância, transformando quase todos os desejos primitivos em tabus — e ao 

explorar os simbolismos católicos, os sentimentos transgressores, o inconsciente, o 

mistério, o lirismo nassariano se apropria da identidade vanguardista e dá um novo 

sentido à sua escrita, colocando em relevo a linguagem e a exploração dos 

significados de gêneros literários que se interpenetram. Utilizando o onírico como 

matéria-prima, com o objetivo de transportar o inconsciente psicanalítico para as 

letras, com suas cores, formas e leis deslocadas, em uma espécie de escrita fluxo, 

desimpedida e ininterrupta, Lavoura Arcaica (1975) é uma história tecida pelas 

diferenças, pelos contrastes humanos. O mundo interno de André está em primeiro 

plano, a cartografia é a da alma, que desce às fontes da memória e do inconsciente 

pelo sentimento do sagrado que vive à flor da pele e se mistura, feito água, ao gosto 
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da terra, testemunha ancestral das histórias contadas um dia, das confissões que se 

aproximam mais do que se distanciam. Passionalidade e reflexão, a dor maior das 

personagens é uma dor proveniente da tomada de consciência da finitude das coisas, 

uma dor do tempo.  

Com essa linguagem atemporal, a narrativa se enterra e expande suas raízes 

pela terra, pela mãe, pelo pai, pelos ancestrais, por entre a umidade das paredes, 

pelas marcas das roupas sujas no cesto, pela tábua da mesa. Há um tempo em tudo, 

um desgaste físico, um desgaste visual. Há um tempo em cima de todas as coisas.  

Seguindo a linha da filosofia da diferença, para Heidegger (2015), a 

concepção do tempo, que não é o tempo do relógio, é nada mais que o próprio tempo: 

o tempo dos tempos, o momento certo, o oportuno. Cada coisa tem seu tempo e o 

tempo é instantâneo. A densidade do tempo, que é uma espécie de imersão na 

eternidade, o filósofo classifica como Kairós55; e essa concepção é constante em 

Lavoura Arcaica (1975): 

O tempo, o tempo, esse algoz às vezes suave, às vezes mais terrível, 

demônio absoluto conferindo qualidade a todas as coisas, é ele ainda 

hoje e sempre quem decide e por isso a quem me curvo cheio de medo 

e erguido em suspense me perguntando qual o momento, o momento 

preciso da transposição? que instante, que instante terrível é esse que 

marca o salto? que massa de vento, que fundo de espaço concorrem 

para levar ao limite? o limite em que as coisas já desprovidas de 

vibração deixam de ser simplesmente vida na corrente do dia-a-dia 

para ser vida nos subterrâneos da memória (NASSAR, 2009, p. 97). 

Conforme Carvalho (2002), há duas frases importantes na narrativa que são 

heideggeanas: “Estamos indo sempre para casa” (NASSAR, 2009, p. 33). “Ir para 

casa”, em alemão, é Geheimnis. Tendo em vista que também pode significar 

“mistério”, “estranheza”, essa é uma palavra-chave no pensamento de Heidegger. E, 

ao mesmo tempo, na filosofia da palavra, Heim é “casa” e Gehen é “ir”, no sentido de 

estar indo sempre em direção ao seu lar. O mistério não é oposto à razão, não é uma 

                                                           

55 Conforme Chevalier e Gheerbrant (1990), Kairós refere-se a uma antiga noção grega de tempo 

presente para o momento singular em relação a determinado objeto, processo ou contexto. 

Metaforicamente, descreve uma noção peculiar de tempo, uma qualidade complementar em relação à 

noção de temporalidade representada por Cronos. Em grego, o termo significa “o momento certo”; já a 

sua correspondente em latim, Momentum, refere-se ao instante, ocasião ou movimento que deixa uma 

impressão forte e única para toda a vida.  
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coisa que não se entende, não é um quebra-cabeça. O mistério é a profundidade de 

toda a realidade, que nos envolve por todos os lados. Por onde trilhamos, estamos, 

sempre indo para casa, para esse transe fundo. O último capítulo da narrativa termina 

com: “Que o gado sempre vai ao poço” (Id. Ibid, p. 194), sempre retorna para o seu 

habitat natural. 

O mistério, para André, estava na expansão de seu desejo, que ia da 

delicadeza dos paninhos íntimos da família à pele de campônio da irmã, da rendinha 

grudada no corpo àquela sujeira de terra, regada com o suor do trabalho. De acordo 

com fala de Deleuze (2008), jamais podemos tratar qualquer desejo como sendo 

abstrato, ele é concreto, real, está vivo, é latente e é metamorfo; não devemos extrair 

o objeto desejado, devemos abarcá-lo como um todo, tendo em vista que nunca 

desejamos apenas o objeto, desejamos sempre um conjunto de coisas. A 

multiplicidade não necessita de uma unidade principal para ser duas, várias. Todo 

desejo possui a sua importância, seu aspecto revolucionário frente toda instituição. 

Movido por sua própria ideologia, André desejava criar sua própria utopia, por 

isso sua trajetória fora solitária e autodidata. Sem apoio, sem recursos para fazer seu 

sentimento sobreviver, quando exposto, ele foi suportando a convivência familiar 

como podia. Sua trajetória foi um tempo de luta e de decepções consigo mesmo. 

Precisou ficar longe de tudo que dizia respeito à família, subsistindo nas sombras —

apenas nele mesmo.  

Por ser introspectivo, ele refletia bastante antes para poder se expressar. E 

quanto maior era sua introspecção, maior se tornava sua solidão. Ele não agia sem 

antes examinar todas as possibilidades que suas ações implicariam. Por sempre 

subverter os conceitos do pai, administrando suas próprias interpretações sobre tais 

argumentos, exatamente como quem se mantém de sua própria singularidade, ele 

interagia sempre pela diferença. A contestação era sua linguagem de existência, de 

sobrevivência; fazia parte de uma necessidade de se colocar no mundo, de se 

expressar, de fazer valer seu ponto de vista, sua negação de um certo estado das 

coisas.  

André, o primogênito do lado esquerdo da família, nunca teve uma referência 

que ousasse abrir a porta de certas passagens, dos limites impostos. Havia tantas 
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portas fechadas há séculos na família em que vivia, que, caso ele não abrisse 

nenhuma, elas perderiam, influenciadas pelos ditames do Pai, seus contornos e se 

transformariam em paredes sólidas, entrando em simbiose com a casa, confinando 

toda a família dentro de suas (in)capacidades.  

Diante disso, a solidão de menino que André sentia precisava ser estruturada 

conscientemente e (pior) racionalmente: ele precisava destruir os pilares que 

sustentavam aquele templo sagrado, no qual estavam confinados todos as 

personagens da narrativa. Precisava se ver, se sentir, se reconstruir, conhecer até 

onde iam seus próprios limites. Precisava enfrentar o mundo de dentro de casa, e, 

para libertar sua linguagem, sua verdade, usou a gramática narrativa do próprio Pai 

para criar suas próprias imagens interpretativas, seus próprios significantes.  

Intuitivamente, André pressentiu como se refazer, era uma necessidade. E 

só? Não. E mais. Procurar por interlocutores desconhecidos, invisíveis, não mais 

bastava quando seu silêncio começou a proferir que ele precisava urgentemente se 

expressar. E isso era tudo. Ofertou-se junto ao ofertar a todos, e seu mundo silencioso 

ganhou voz, ganhou sentido. O vocabulário para isso ele já percebia, já 

experimentava, desde menino, a construção com os próprios sentidos: o tato, para 

conhecer as intimidades alheias; o olfato, para sentir os odores característicos; o 

paladar, para experimentar o amor da família; a audição, para ouvir o chamado, o 

grito, de todos; a visão, para observar além do pai; e a intuição, que deu origem para 

todas as suas memórias. “Como conhecer as coisas, senão sendo-as?” (LIMA, 2013). 

Finalmente, sobre os autores contemporâneos, Deleuze (2008) fala que o 

“Grande escritor nunca escreve para se tornar escritor, mas outra coisa que passa 

pela escrita e a ultrapassa, e que ao mesmo tempo faz da escrita mais do que escrita, 

‘Quero ser poeta, e trabalho para me tornar vidente!’, (Rimbaud)”. Um tal paradoxo, 

presente em raras obras que se escrevem com intenção literária, o mais alto poder da 

literatura.  
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