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desfuncionalizar as linguagens desfuncionalizar a cultura desfuncionalizar 
a vida. esta frase, com que a professora lucrécia ferrara sintetizou minha 
pesquisa, orientou a elaboração deste trabalho, iniciado pela leitura das 
obras fonte (1917), de marcel duchamp, e a traição das imagens (1928), de 
rené magritte. tais obras, como jogos de linguagens que são, como textos 
profundamente conscientes de suas formação e relação com os demais de 
sua cultura, contribuíram para formar as questões teóricas que comporiam 
a seqüência do trabalho, seu corpo principal. a relação das linguagens com 
o mundo, com a cultura pregressa que as conforma, das linguagens entre 
si, no interior desta cultura, e suas possibilidades de desdobramento, seus 
funcionamentos e processos, foram estudados, a partir de referências bi-
bliográficas vindas da semiótica, da lingüística, da teoria e crítica de arte 
e, sobretudo, da filosofia (destaque para as obras de jacques derrida, gilles 
deleuze e félix guattari, e roland barthes; com contribuições mais pon-
tuais, como as noções de carnavalização e intertextualidade de mikhail 
bakhtin, a dominância nas funções de linguagem em roman jakobson, as 
obras de charles peirce e ludwig wittgenstein, as análises do riso, por henri 
bergson, e do jogo, por johan huizinga), bem como de exemplos literários 
(destacadamente os livros de lewis carroll das aventuras de alice e o dom 
quixote, de miguel de cervantes). ao empobrecimento de nossas escrituras 
(nossas linguagens cultura e vida, num movimento contínuo e complexo 
que nos impede assim separá-las), à sufocação de suas potências por suas 
formas consagradas e suas funções previstas, à estagnação que a funciona-
lidade racionalista impõe às coisas e ao nosso estar entre elas, sob a forma 
de uma língua estável e definida num mundo de coisas idem, o trabalho 
encontra a proposta de uma escritura plenamente consciente de si, de sua 
constituição, seu desenvolvimento, suas escolhas, seus diálogos, sua inser-
ção em seu contexto, e do espaço aberto entre o texto que ela se faz e o 
texto que fariam as normas e hábitos da linguagem para comunicar; uma 
escritura permanentemente atenta ao jogo, atenta ao seu corpo e às figuras 
que pode criar neste espaço vital que abre; uma escritura que não se esgo-
te num fim, não se apague na repetição de um modelo, nem se necrose 
numa verdade; escritura poética em cuja ocorrência se abram possibili-
dades de construção de sentidos, para além dos significados cristalizados; 
irrupção do devir-música da escritura, do desfuncional (que não se resolve 
nem se resume na dualidade função e disfunção – phármakon: remédio e 
veneno), dos funcionamentos patológicos, escritura apaixonada, saturação 
do texto, transbordamento, na desconstrução do funcionalismo de nossa 
cultura e de suas fronteiras.

resumo abstract

to defunctionalize languages to defunctionalize culture to defunctionalize 
life. this sentence, with which professor lucrécia ferrara synthesized my 
study, guides this dissertation, initiated with a reading of the works 
fountain (1917), by marcel duchamp, and the treachery of images (1928), 
by rené magritte. these works, being languages games, texts profoundly 
conscious of their formation and their relationships with the others from 
their culture, have helped form the theoretical issues that would constitute 
the sequence of the text, its body. languages relationships with world, 
with the previous culture that form them, relationships among languages, 
within this culture, and their spreading possibilities, their functioning and 
procedures, were studied, with a bibliography that includes semiotics, 
linguistics, art theory and criticism and, above all, philosophy (especially 
the works of jacques derrida, gilles deleuze and félix guattari, and 
roland barthes; with more specific contributions, such as the notions of 
carnivalization and intertextuality from mikhail bakhtin, the dominance in 
language functions from jakobson, the works of charles sanders peirce and 
ludwig wittgenstein, and the analysis of laughter, by henri bergson, and of 
ludicity, by johan huizinga), as well as literary examples (particularly the 
books of alice’s adventures by lewis carroll, and don quixote, by miguel 
de cervantes). to the impoverishment of our writings (our languages 
culture and life, in a complex and continuous movement that prevent us 
to separate them), to the suffocation of their potentialities by usual forms 
and provided functions, to the stagnation that rationalist functionality 
imposes on things and on our being among them, in the form of a 
stable and defined language in a world compound of things idem, this 
work proposes a writing amply conscious of itself, of its constitution, its 
developments, its choices, its dialogues, its insertion in its context, and 
of the space created between the text it makes itself and the one which 
would be made by the habits and norms of the language directed to 
communicate; a writing permanently attentive to the game, aware of its 
body and the figures it can create in the vital space that it opens; a writing 
not depleted by ends, not obliterated by the repetition of a model, not 
necrosed by a truth; poetic writing in whose happening new possibilities 
for the construction of sense are created, beyond crystallized meanings; 
eruption of writing’s becoming-music, the defunctional (that cannot be 
resolved into neither reduced to the duality function and dysfunction – 
phármakon: medicine and poison), eruption of pathological functioning, 
passionate writing, saturation of the text, overflow, deconstruction of our 
culture’s functionalism and its borders. 
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e as cortinas, em lugar de abrir, incendeiam-se. no centro do palco, dois robôs 
jogam um ping-pong interminável, pois que feito de uma única e mesma se-
qüência de jogadas, a última preparando a primeira. a bola, imantada, faz 
oscilar um poleiro pendurado sobre a mesa, em que uma figura andrógina, de 
ar aborrecido e uma túnica branca, imaculada, senta-se. por trás deste qua-
dro, um grande quadrado pintado de preto, como fundo; luz branca, ligeira-
mente amarelada, aliás; e homogênea. vindo de trás do quadro negro, meio de 
viés, um sem-número de elementos se acumula: manequins velhos com roupas 
ditas extravagantes em meios ditos bem pensantes, colagens, jornais ampliados, 
lambe-lambes de candidatos a vereador bandas de forró igrejas evangélicas, 
reproduções baratas de arte do renascimento paisagens românticas picassos ma-
tisses imitações baratas de pollocks sobre as paredes laterais, klees kandinskys 
ticianos cézannes velázquezs ernsts chagalls caravaggios gauguins mirós ops 
pops expressionistas neo-expressionistas pós-expressionistas, filmes de guerra, 
ballets, a segunda semi-final do décimo primeiro campeonato mundial de tan-
go, praça itália, buenos aires, grécia x japão, orquestras mudas num impetuoso 
crescendo, competições esportivas do início do século vinte, jesse owens corren-
do contra carroças, canhoteiro, a filmografia completa dos irmãos marx, louis 
armstrong rindo, as cem primeiras imagens, girando como num caça-níqueis, 
que o google, sem filtros, der para fonte, aí incluída a obra homônima de 
marcel duchamp, as cem primeiras imagens para cachimbo, incluindo a tela 
a traição das imagens, de rené magritte, toda sorte de imagens pornográficas, 
latas de sopa, faróis automotivos, fuselagens carcomidas de aviões acidentados, 
caixas pretas verdes roxas amarelas, fotos de escritores mortos coloridas grotesca 
caprichosa e artificialmente, capas de discos antigos, e etcs, muitas caixas de 
som, das mais modernas que houver, tocam a sagração da primavera, arranjo 
para octeto de tubas, nelson cavaquinho, paulinho da viola, boleros derrama-
dos, ruídos, música eletroacústica, os quatro minutos e trinta e três segundos 
de cage, em looping, sirenes, buzinas, choros, tom jobim tocando nota a nota 
seu piano, tangos com chiado de fitas velhas, psicodelias, as obras completas de 
charlie parker charles mingus charles dickens charles chaplin charlie brown, 
primeiras lições de trompete de um menino russo, todo o repertório clássico que 
importa segundo as revistas britânicas especializadas, sambas, maxixes, ma-
cumbas, zabumbas, retumbes, remansos, mansardas, big bands, instrumentos 
ciganos numa rua do cairo, violinistas albaneses no metrô de hong kong, be-
atles em flauta boliviana na praça da sé, poemas lidos por seus autores, espe-
cialmente os que lêem mal, populares dizendo romances, tragédias, novelas 
de tv, locuções radiofônicas de turfe, etc, etcs. como máquina, tudo de repente 
desaba num buraco súbito aberto sob; e mesmo as paredes caem. está-se onde 
se estiver. luz crua, barulhos indistintos. percebe-se que não era nada daquilo 
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nome, que uma imagem pode substituir uma palavra, numa frase, e que, 
numa pintura, palavras e imagens são da mesma substância. lemos, enfim, 
que, na pintura, aquela imagem e aquela palavra, cachimbo, se equivalem. 
aquilo é um cachimbo (o que não invalida a frase que diz que aquilo – 
mas a que aquilo se refere a frase? – não é um cachimbo).

na pintura. e quem se apressa a tomar o partido do verbal (como se fosse 
o caso de tomar partido), diz logo que aquilo é apenas o desenho de um 
cachimbo. mas onde está escrita – já que aprendemos, das cartilhas às leis 
(e, antes, das sagradas escrituras aos manuais e aos grandes autores), que 
a verdade é escrita – a palavra desenho, ou a palavra pintura, ou represen-
tação, ou imagem, ou qualquer outra que o valha? e como abstrair que a 
frase também é apenas um desenho?

por que pensar que a peça enviada por duchamp é um mictório, se ela se 
chama fonte? por que desconfiar da nomeação desta obra, se duchamp, ao 
expor uma roda de bicicleta intitulou-a roda de bicicleta? por que dar mais 
peso ao sistema verbal, na leitura de a traição das imagens, se no mesmo 
período (em 1930) magritte pinta a interpretação dos sonhos, em que pala-
vras e imagens associam-se livremente, na libertação das regras de nossas 
linguagens em que o sonho se faz?

freud aponta para esta incessante busca inconsciente de recuperar o prazer 
infantil em jogar com a linguagem,1 e estas são também obras de jogo. a 
estrutura da tela magritte, em sua compartimentação, parodia, negando-a, 
a compartimentação estanque de nosso mundo-linguagem (nossa lingua-
gem e nosso mundo na linguagem), assim como faz duchamp com seus 
objetos já-feitos a que ele atribui novos nomes. não se trata de criar um 
novo sistema, um novo quadro de associações, mas de mostrar nestas liga-
ções de termos desconexos o arbitrário de nossas designações, e, principal-
mente, a possibilidade de jogarmos com isso, e a possibilidade de este jogo 
criar muitos e vários sentidos – pois sempre buscaremos elaborar interpre-
tações que dêem conta destas associações, sempre criaremos um sentido a 
partir destas ligações, ultrapassando em muito o sentido banal e rotineiro 
da linguagem corretamente emoldurada.

quando se discutia serem arte ou não determinados objetos de outras ci-
vilizações, máscaras rituais africanas ou cerâmicas pré-colombianas, por 
exemplo, civilizações estas que, não dividindo seus objetos entre artísticos 
e utilitários, criavam problemas para nossos critérios de nomeação; quan-

cf. FREUD, sigmund. o chiste e sua relação com o inconsciente. rio de janeiro, delta, 1959. cap. 4. 

de que se trataria – no mais, não estava bem daquela forma. e não há nada 
por representar. uma certa desolação de ressacas distendidas). por simpatia, 
entendida como coincidência, partilha, de paixões, as obras fonte (1917), 
de duchamp, e a traição das imagens (1928), de magritte, vieram dar a este 
trabalho, jogos de linguagem que desestabilizam nossa tradição cultural, 
organizada pela razão moderna, e abrem novas possibilidades para a cons-
trução de sentidos; exemplos privilegiados de um tipo de escritura que me 
interessa pensar e construir; balizas, por vezes, outras vezes índices, para a 
pesquisa teórica. prolegômenos ao trabalho a desenvolver].

um cachimbo. ceci n’est pas une pipe. um cachimbo, que aprendemos que 
diz: isto é um cachimbo. uma frase, que aprendemos que diz: isto não é um 
cachimbo. isto é um cachimbo, isto não é um cachimbo. um impasse. um 
círculo se arma, a cobra morde o rabo. isto é um mictório. isto não é um 
mictório. isto é uma fonte. isto não é uma fonte. isto não é arte. isto é 
arte.

duchamp pega uma coisa, comumente chamada de mictório, e resolve 
chamar de fonte. chama a uma pessoa inexistente de richard mutt, até 
então um nome inexistente (e pessoas inexistentes haviam de permanecer 
com nomes que permanecessem inexistentes). escreve este nome na coisa 
que se chamaria urinol e passou a se chamar fonte. chama a isso assinar, 
quando assinar implicaria que a pessoa que escreve escrevesse o nome por 
que é comumente chamada. chama a este chamar uma coisa por um nome 
de obra, quando se usava chamar de obra uma coisa. chama esta obra 
de obra de arte, quando obras de arte seriam pinturas ou esculturas pro-
duzidas manualmente pelo artista, dentro de determinadas regras (muitas 
não-escritas), criadas, desenvolvidas e mantidas pela tradição disso a que 
se chamava arte.

muitos e duvidosos caminhos se apresentam. mas não estamos para mo-
vimentos indecidíveis: isto é o desenho de um cachimbo, não é, portanto, 
um cachimbo, um cachimbo-cachimbo, diríamos (e como dizê-lo?), um 
objeto-cachimbo, desses que usamos para fumar, e vocês já podem ir tran-
qüilos pras suas casas, que nada de mal lhes acontecerá. abraços, rené.

no entanto, hesitamos. num estudo de magritte, les mots et les images, re-
alizado em 1926 – estudo que direciona as pesquisas de magritte sobre a 
relação entre palavras e imagens, desenvolvidas sistematicamente em suas 
pinturas e desenhos realizados entre 1926 e 1930, e retomada vez por outra 
em fases posteriores – lemos que um objeto pode ser substituído por seu 
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pedras de seu meio natural e assinarem, como obras).2 é esta disseminação 
das convenções criadas, esta aceitação das regras como naturais, que as 
consolida e legitima, fazendo-nos percorrer infinitamente os círculos que 
fecham. duchamp as nega, explicitamente, com o que mostra que estes 
valores e noções são construções históricas, que podem ser mudadas.

quando marcel duchamp, que tem quadros e exposições em seu currículo, 
que é, portanto, um artista (e já com certo prestígio, graças ao barulho 
que seu nu descendo a escada, nº2 causou nos estados unidos, tendo sido 
a obra mais vista e comentada do armory show)3 manda a uma exposi-
ção, como sendo arte (chamando de arte – já que algo não pode ser, ou 
não, arte, a não ser como classificação), um objeto que os organizadores 
desta exposição (entre quem, ele) não reconhecem como arte (negando o 
próprio regulamento da exposição e assumindo uma posição de censor, 
típica das instituições que pretendiam combater), este sistema das artes 
rui. quando, posteriormente, a obra for aceita, quando o readymade for 
incorporado às práticas artísticas, o sistema parecerá se recompor, com a 
absorção deste ataque e a cooptação deste insurreto (e, como instância de 
legitimação – e de poder, portanto – recompõe-se mesmo, e até com mais 
força, pois se evidencia este seu papel). podemos, porém, pensar que não 
se trata de ataque ou de insurreição, mas sim de paródia.

o readymade exposto é arte. mas o que é arte? o mictório? a pá? o pente? 
ou o fato de duchamp ter dito que aquilo é arte? arte é a asserção isto é 
arte aplicada sobre uma asserção isto é arte aplicada a um objeto de que o 
enunciador da segunda asserção (segunda na seqüência dos fatos, primeira 
na ordem deste texto) não pode dizer isto é arte. e o que pode o sistema ao 
ver-se assim parodiado senão aceitar a paródia (que, como já dito, aceita, 
conserva-lhe o prestígio e o poder)? o readymade se destina aos espaços de 
arte, neles é que os trabalhos de duchamp funcionam, ali, onde tensionam 
as regras vigentes (porque se referem a elas e as alteram). a paródia joga 
com as regras que parodia, e, por isso, é no meio em que tais regras vigem 
que sua força se faz notar.

não nos contentemos com a leitura simplista de que magritte estaria de-
nunciando a falsidade da pintura, a traição das imagens. havia dezesseis 
anos que surgira o primeiro readymade, e magritte, admirador confesso 

PAZ, octavio. marcel duchamp, ou o castelo da pureza. são paulo, perspectiva, 2002. p27.
sobre a repercussão do nu descendo a escada nº2 no armory show, exposição de 1913 tida por 
marco inaugural da arte moderna nos estados unidos, cf. TOMKINS, calvin. são paulo, cosac 
naify, 2005. pp135-138.

do se discutia se obras realizadas com as técnicas nascentes, como a foto-
grafia e o cinema, seriam arte ou não, e quanto, e como, e até onde (pois 
resultavam da participação das máquinas, de questões e processos que es-
capavam à mão do artista); duchamp envia para o salão dos independentes 
de nova york um mictório de louça.

numa exposição ou feira ou galeria ou museu de arte, o que vemos só pode 
ser, conseqüentemente, arte. todo objeto que se apresente num tal con-
texto será uma obra de arte, o que equivale a dizer que sobre cada um dos 
objetos que aí se encontrem haverá uma etiqueta que diz isto é arte. arte, 
portanto, é o que é chamado de arte, aquilo que é aceito no sistema das 
artes (academias, museus, exposições, crítica). a produção de arte pregressa 
orienta os artistas e forma o público, criando uma tradição, uma cultura 
artística, que serve de balizamento aos juízos dos envolvidos. regras aceitas, 
tradições consolidadas, tem-se a impressão de uma certa naturalidade dos 
conceitos, que acaba por desembocar numa tautologia, posto que todos 
sabem que arte é arte, basta ver, e, sendo assim, uma definição não deve 
senão encerrar-se num círculo, um cerco que proteja esta essência: arte é o 
que o artista faz, artista é quem faz arte. duchamp escancara a estrutura de 
poder e legitimação que se abriga por detrás desta singela explicação.

manda para uma exposição que tem por norma não negar nenhum traba-
lho regularmente inscrito um mictório, um objeto funcional, que não foi 
construído para ser belo, que não foi motivado por nobres sentimentos, 
que não busca responder às questões fundamentais que a história de nossa 
cultura nos propõe, um objeto que nossa tradição de arte não reconhecia 
como pertencente ao seu meio, um objeto banal, produzido em série, por 
máquinas. duchamp, portanto, cola sobre um objeto do tipo isto não é arte 
a etiqueta isto é arte.

esta operação não é uma simples mudança de atribuições. duchamp não 
toma, de fato, para si o papel da instituição, não se torna curador, pois 
o que ele decide ser arte não é, no contexto em que tais decisões são to-
madas, arte, e esta contradição é central para sua operação. duchamp sa-
bia, de antemão, que aqueles objetos não seriam vistos como arte, por 
haver acordos, hábitos e convenções sobre o que deva ser entendido ou 
não como (boa) arte, responsáveis pela manutenção e fortalecimento do 
sistema de valores que define o que é ou não arte. são estes acordos, hábi-
tos e convenções que fazem os readymades causarem espécie (não havendo 
nenhuma comoção especial, por outro lado, em artistas chineses retirarem 
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bakhtin, em seu livro sobre rabelais,6 mostra a potência crítica do baixo 
material e corporal (a sexualidade, as comilanças, as bebedeiras, os excre-
mentos), a força destas imagens, tão presentes nas festas no vocabulário e 
demais manifestações da cultura popular da idade média, na subversão da 
concepção sombria do mundo, então vigente. o baixo material e corpo-
ral dessacraliza o mundo medieval, transforma seus monstros e infernos 
terríveis em inofensivas e alegres figuras da festa, fantasias. não bastaria 
a duchamp enviar um objeto qualquer à exposição (e este, não sendo o 
primeiro dos readymades, foi o primeiro motivado por esta intenção pro-
vocativa). o objeto não apenas é um utensílio banal, como, pior, tem uma 
destinação baixa, indigna do olimpo em que se empoleirara a arte. e assim 
seu ato grosseiro, bufão, carnavalesco, de mandar um urinol para uma 
mostra de arte, para além de contestador, se converteria em potencial re-
novador e ampliador das práticas artísticas, ao acrescentar-lhes esta peça 
que, então, não se podia definir nem como arte nem como não-arte.

e é próprio do humor não se resolver nos conflitos de que decorre. no 
humor a tensão é anulada numa afirmação ambígua dos dois lados, numa 
não resolução das questões propostas. não há solução, não porque não haja 
problemas, como diz duchamp, mas porque os problemas, aqui, não são 
defeitos ou insuficiências; são configurações problemáticas, que persistem 
em suas possíveis respostas, como o arranjo que as possibilita. duchamp 
não cria nem soluciona um problema, ele evidencia a natureza problemá-
tica do sistema das artes, desde que as obras se desvincularam da esfera 
religiosa (e, de alguma forma, cotidiana, embora em espaços sagrados), 
para integrar uma outra, de exceção – pedestais e molduras para isolar 
das demais estas coisas especiais, detentoras de especial valor (mesmo já 
não investidas da sacralidade de seus referentes e contextos anteriores), 
guardando-as de se contaminar de qualquer contexto que não este, dos 
espaços especialmente a elas destinados.

duchamp evidencia o problema por explorá-lo de forma a potencializar 
caricatamente sua constituição, agindo de forma deliberadamente er-
rada (pois que se inscreve num contexto cujas normas não observa), o 
que nos faz notar, nestas inadequações, o que não notamos quando tudo 
corre conforme o esperado. o sistema que o readymade nos devolve não 
é, portanto, o mesmo, porque pensado, criticado, exposto; e muito dos 
complexos e infindáveis debates sobre as artes visuais das últimas décadas, 
seus processos, o papel de suas instituições, sua significação social, as acu-

BAKHTIN, mikhail. a cultura popular na idade média e no renascimento. são paulo, hucitec, 2002.

da obra e do pensamento de duchamp, segue pintando. uma tal denúncia 
seria ingênua e inócua. magritte, ao contrário, afirma a pintura (e não a 
pintura-pintura, das manchas de tinta, a arte abstrata, o trabalho na for-
ma, mas esta pintura que equivocamente se refere às coisas), pois vê nela a 
abertura para a construção de um pensamento em imagens, uma pintura 
de idéias, como octavio paz chama o grande-vidro4 (e a pintura comparece 
nas duas grandes obras de duchamp, la mariée mise à nu par ses célibataires, 
même – o grande-vidro, de 1923, e etant donnés: 1. la chute d’eau, 2. le gaz 
d’éclairage – a conjugação, de 1966).

magritte pinta um homem em meio a manchas amorfas que encerram 
palavras (nuvem, fuzil, poltrona, cavalo, horizonte), numa obra que, pelo 
título, personagem caminhando em direção ao horizonte, faz equivaler as di-
ferentes representações, sem que uma linguagem pese mais que a outra 
(e este é apenas um entre muitos exemplos possíveis em suas obras deste 
período). magritte as trabalha como linguagens, para além da idéia de ver-
dade que subjaz em nossa cultura às palavras e às figurações naturalistas 
(ambas empregadas por ele, porém em montagens que anulam tal idéia).

ater-se à leitura das obras como ataques é reduzi-las a mensagens banais, 
que elas evidentemente não negam, mas que transcendem, na incorpo-
ração de muitos mais elementos e desdobramentos possíveis, é negar seu 
complexo jogo. um jogo de empurra, de equilíbrio de forças, de esconder 
e mostrar, de armar e desarmar, de palavras, de cena, um jogo do pen-
samento, e também o jogo nos encaixes, que faz nossas linguagens, por 
descuido ou, como aqui, por intenção, oscilarem, instáveis.

não ignoraremos, porém, esta leitura. há grande interesse no descaramento 
de um pintor em dizer que seu trabalho é apenas pintura, na irreverência, 
especialmente em um meio tão propenso a mesuras e reverências. há um 
saudável revigoramento que advém deste rebaixamento do elevado, desta 
zombaria à seriedade. e é especialmente neste registro, paródico, cômico, 
carnavalesco até, que os ataques se mostram profícuos. duchamp diz que 
poderia, em lugar de jogar seu metro de barbante para colher seus sistemas 
aleatórios de medidas, quebrar barras de madeira de um metro, numa ati-
tude mais próxima ao comportamento destrutivo dos dadaístas literários, 
mas que seu objetivo era abrir caminhos para o humor.5

PAZ, octavio. marcel duchamp, ou o castelo da pureza. são paulo, perspectiva, 2002.
DUCHAMP, marcel. duchamp du signe. barcelona, gustavo gili, 1978. p205. 6
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cível, mapeável, controlável, portanto, que parece, por um momento, ba-
lançar sob os pés da modernidade, cuja razão, àquela altura, já não parecia 
tão digna de crédito.

a palavra, a palavra clara, a boa linguagem, o bom senso, é isto que é aqui 
posto em questão. a palavra que pretende jogar luz, mostrar, explicar, ao 
mesmo tempo em que se pretende neutra, transparente, nesta necessidade 
que temos de recortes, de definições (e valéry tem razão em dizer que só 
apreciamos as belas paisagens, ignorando tudo o mais que se apresenta aos 
nossos olhos por não levar esta marca),8 como molduras. com o que reen-
contramos um parentesco entre as linguagens.

e este parentesco, tematizado, também se deixa arrastar pela dúvida que 
a tela de magritte abre. pelo não da frase, por sua negação ostensiva, mas 
já pela simples associação entre os sistemas verbal e visual de signos (des-
confiaríamos menos se a frase fosse afirmativa?). como se a tela tocasse um 
tabu, um princípio formativo de nosso estar no mundo que, apreendido, 
não se deveria alterar, sob pena de pôr em desordem todas as nossas repre-
sentações deste mundo.9

esta questão também foi trabalhada por magritte em outra obra deste pe-
ríodo, os encantos da paisagem (1928), que mostra como a palavra mostra 
algo (ainda que nada, trata-se, já, de um certo nada), recortando-o, por 
uma moldura, ou por um isto é n, nomeando-o, fixando-lhe uma etiqueta, 
num processo cuja arbitrariedade, instabilidade e precariedade serão com-
pensadas por estruturas coercitivas externas (de volta à cartilha). a opera-
ção de nomear, e todas as suas conseqüências (todo o enorme conjunto de 
desdobramentos possíveis que uma palavra pode carregar; alguns, por for-
ça do hábito ou de lei, muito mais freqüentes que outros) perfaz o título. 
se assim está escrito, aquilo é uma paisagem, sendo, conseqüentemente, 
encantadora, como devem ser as paisagens emolduradas. 

o mictório: isto é um mictório, não há dúvidas; é absolutamente idêntico 
a um mictório de banheiro; embora seja outro, e se leia nas notas da caixa-
verde, de duchamp, que um intervalo infra-leve (infra-mince, idéia cons-
truída por duchamp ao longo de várias de suas anotações)10 separa sempre 
dois objetos idênticos, mesmo que moldados pelo mesmo molde – e me-
lhor seria, ainda segundo duchamp, tentar passar por este intervalo que 
VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. p35.
e foucault aponta a inexistência, na tradição ocidental até o movimento moderno, de pinturas 
que se valessem de signos verbais, numa espécie de regra não-escrita. 
cf. DUCHAMP, marcel. notas. madri, tecnos, 1989.

sações, defesas, desconfianças e louvores à produção dita contemporânea, 
bem como à que não se enquadra nesta categoria, produz-se a partir deste 
problema em ação.

este mesmo arranjo ambíguo de contradições encontramos em a traição 
das imagens. magritte, de saída, opõe o privilégio perceptivo da imagem, 
pois prontamente reconhecemos um cachimbo (e quem não leia francês 
apenas dirá que a tela consiste em um cachimbo e uma frase qualquer), ao 
privilégio que atribuímos às informações que nos chegam pelas palavras (e 
quem não leia francês é um pobre coitado). opõe uma informação instan-
tânea a uma informação desdobrada no tempo (que, não tendo, por um 
lado, o mesmo impacto da imagem, tem, por outro, a última palavra – o 
que é reforçado por a imagem estar em cima; antes, portanto, em nosso 
padrão de leitura de imagens, fortemente informado pelo verbal).

a oposição, porém, é garantida apenas por um frágil isto. frágil, pois sem 
um texto pregresso, sem contexto, ou sem o gesto que habitualmente fa-
ríamos acompanhar tal palavra, sem algo, enfim, que aponte para que isto 
este isto aponta (aqui, por exemplo, a palavra este, e a variação tipográ-
fica), estamos incertos de sua referência. supomos, pela proximidade, e 
por pensarmos em uma imagem próxima àquela que paira acima da frase 
ao lermos cachimbo, ou por pensarmos a palavra cachimbo ao ver aquela 
imagem, que é a ela que se refere o isto da frase. e, assim, um problema se 
instala: isto não é isto.

supomos, também, esta associação, por já termos visto outras deste tipo. 
isto é uma casa, isto é uma mitocôndria, isto é uma metáfora. (e até nos es-
quecemos que primeiro vemos uma bola, por exemplo, para juntar b e o, 
bo, l e a, la, bo-la, bola, claro, tínhamos reconhecido a figurinha). a tela 
de magritte parodia uma lição de coisas,7 um manual, uma cartilha, uma 
configuração típica de determinadas situações de ensino, transmissão da 
maneira correta, e única, de se fazer algo, de uma informação inquestioná-
vel, inabalável, como a atribuição dos nomes às coisas, por exemplo.

a tela arruína uma estrutura cara ao nosso mundo, ao mostrar a abertura 
possível em nossas linguagens. (e se a frase fosse isto é um cachimbo? e se a 
frase fosse isto é um desenho de cachimbo? ou, ainda, isto é um elefante? ou 
isto não é um elefante?). é a estabilidade de um mundo de coisas fechadas 
em si, às quais correspondem nomes definidos, numa organização conhe-
como aponta foucault, em seu isto não é um cachimbo, leitura fundamental para esta pesquisa 
(assim como a obra de octavio paz sobre duchamp), ainda que nos distanciemos em alguns pon-
tos, destacadamente pelo privilégio que foucault dá à informação verbal.
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se ter num aposento assim como uma lareira, um apontador de lápis; a 
diferença é que ela não tem qualquer utilidade. era uma engenhoca agra-
dável, agradável por causa do movimento que faz.”13 e não me parece de 
todo absurdo pensar que as superfícies brancas e perfeitamente polidas do 
mictório, suas curvas, a estabilidade de seu volume, e a disposição rigorosa 
de seus furos circulares tenham algo de escultórico.

mas duchamp não quer que olhemos apenas para estas coisas, coisas-coi-
sas. o readymade nos faz olhar também para a noção de arte, de obra de 
arte (e é neste intervalo, entre o gesto do readymade, e a noção de obra que 
a recusa do salão tenta se justificar). o readymade nos faz pensar no ato de 
atribuir ou não a algo o nome arte. assim como nos faz olhar para nossas 
representações do mundo com seus padrões métricos aleatórios (o seus ca-
bendo aos dele e ao nosso), linguagens que assumimos sem questionar, 
sem, portanto, conhecer.

para isto é preciso desmontar os mecanismos que nos fazem não olhá-las, 
combater a inércia do cotidiano. e não por acaso duchamp dedica-se ami-
úde aos jogos de palavras. também as palavras são para ser estranhadas, 
também as palavras são para ser deslocadas, também elas são capazes de 
produzir novos sentidos, se ultrapassadas suas funções corriqueiras e ba-
nais. são freqüentes, em seus escritos e entrevistas, as menções de duchamp 
à poesia, destacadamente à de mallarmé, seu lance de dados, partitura de 
palavras, palavras já-feitas, porém estranhadas, re-arranjadas, descontextu-
alizadas. palavras-coisas.

a poesia é um cachimbo, lê-se no décimo-segundo número de la revolution 
surréaliste (15/12/1929),14 contribuição de magritte a uma compilação de 
frases sobre a poesia, organizada por breton e eluard. a traição das imagens 
também apresenta, em sua construção, procedimentos comuns ao poema, 
como a presença da ambigüidade e da contradição, a afirmação de contrá-
rios (não apenas nas referências do texto, mas em seu caráter, simultane-
amente concreto e generalizante), a exploração das possibilidades das lin-
guagens para além de suas formas cotidianas, para além da comunicação, 
o tensionamento da linguagem e a construção do sentido como produção 
do texto, não como soma de referências a uma realidade prévia, suposta-
mente não-lingüística.

TOMKINS, calvin. duchamp. são paulo, cosac naify, 2005. p155.
MAGRITTE, rené. escritos. madri, sintesis, 2005. p36.

aceitar as generalizações verbais que sob árvore põem as mais diferentes 
espécies vegetais, e sob mictório, eu acrescento, põem objetos tão díspares 
quanto a fonte e um mictório de banheiro, desses que se compra em lojas 
de louças sanitárias. o nome nos faz esquecer as coisas, não olhar para elas, 
pois que faz as contabilizarmos como já conhecidas, reconhecidas (já que 
corretamente identificadas por seu nome), e, assim, desinteressantes.

duchamp quer que olhemos para as coisas. em visita a um salão de avia-
ção, duchamp pergunta a léger e brancusi se eles eram capazes de fazer 
algo melhor do que uma hélice, ali exposta.11 ele – que pintara máquinas 
como os moinhos de café e de chocolate, num desenho que se aproximava 
da linguagem dos desenhos técnicos, e que, mais tarde, faria uma série 
de experiências com pintura sobre placas em movimento, pintura sobre 
discos, e ainda filmagens destas obras em funcionamento – ao defender a 
fonte e questionar a organização do salão dos independentes, num artigo 
publicado na revista the blind man (o homem que não olha para as coisas) 
intitulado o caso richard mutt, com sua habitual irreverência, escreve: “as 
únicas obras de arte que a américa já produziu são seus aparelhos sanitá-
rios e suas pontes.”12

uma das muitas leituras que podemos fazer dos readymades é a de que 
duchamp estava atento a uma nova sensibilidade que se poderia construir 
com o mundo industrial, a despeito de seu humor e de sua poética do 
acaso (e ele chamava os readymades de acaso em conserva) colocarem-no 
muito distante das pesquisas sistemáticas que as vanguardas construtivas 
então começavam a empreender a fim de desenvolver uma estética da pro-
dução industrial e uma metodologia de projeto que considerasse as novas 
técnicas sem que isto implicasse o abandono das questões formais ou a 
imitação de estilos pregressos. o próprio duchamp, ao comentar as razões 
que o levaram a fazer a roda de bicicleta, o primeiro readymade, deixa en-
trever que suas escolhas não eram tão gratuitas quanto depois ele gostava 
de fazer supor: “foi uma coisa que aconteceu como diversão (...) algo para 

TOMKINS, calvin. duchamp. são paulo, cosac naify, 2005. p157.
“o caso richard mutt./  dizem que qualquer artista que pagasse seis dólares podia expor./  richard 
mutt enviou uma fonte. sem discussão, essa peça desapareceu e nunca foi exposta./  quais são 
as bases para a recusa da fonte de mutt?/  1. alguns alegaram que ela era imoral, vulgar./  2. 
outros que era um plágio, uma mera louça sanitária./  bem, a fonte de mutt não é imoral, isso é 
absurdo, ela é tão imoral quanto uma banheira. é um acessório que se vê todos os dias nas lojas 
de aparelhos sanitários./  se mutt fez ou não com suas próprias mãos a fonte, isso não tem im-
portância. ele escolheu-a. ele pegou um objeto comum do dia-a-dia, situou-o de modo que seu 
significado utilitário desaparecesse sob um título e um ponto de vista novos – criou um novo 
pensamento para o objeto./  quanto a ser uma louça sanitária, isso é uma tolice. as únicas obras 
de arte que a américa já produziu são seus aparelhos sanitários e suas pontes.” idem. pp208-209.
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made. o nome é o que evita que o objeto cresça desmedidamente e nos 
esmague com sua estranha presença. o nome devolve a um campo verbal 
o trabalho e previne que ele seja tomado como resposta aos problemas 
levantados. “ele [mutt] pegou um objeto comum do dia-a-dia, situou-o 
de modo que seu significado utilitário desaparecesse sob um título e um 
ponto de vista novos.” o título, parodiando o ato solene da nomeação, da 
entrada das coisas em nosso mundo, inscreve o objeto em sua nova e ines-
perada situação, perfazendo o readymade.

estes movimentos foram na contramão da maioria dos experimentos que 
se fazia, então, com a associação de signos verbais e visuais. do cinema aos 
letreiros das fachadas da arquitetura do construtivismo soviético, passando 
pelo design gráfico e pelas artes plásticas, bem como pela utilização de 
imagens em romances (nadja, de breton, por exemplo) e pelos poemas-
objetos dos surrealistas, palavra e imagem se complementavam, na cons-
trução de um discurso que se valia dos diferentes sistemas numa tentativa 
de consonância. poucas obras caminhavam neste sentido, que duchamp e 
magritte adotaram radicalmente, de tensionar uma linguagem pelo con-
tato com outra, criando trabalhos de grande interesse para as pensarmos, 
como também para pensar as formas que elas criam de estarmos no mun-
do (e com uma notável economia de elementos).

a esse respeito, compare-se a traição das imagens com esta é a cor de meus 
sonhos (1925), desenho de joan miró. a irredutibilidade de uma linguagem 
a outra, a explicitação de uma função comunicativa ao assumir e incor-
porar à obra a existência de um enunciador e de um público (presente na 
publicidade – e magritte trabalhou com anúncios comerciais, o que tam-
bém influenciou seu trabalho – mas também em manifestações artísticas 
de vanguarda, como, por exemplo, no teatro brechtiano), o cruzamento 
de linguagens e a adoção de formas até então restritas a manifestações não-
artísticas mostram-se muito mais potentes na obra de magritte, pelo jogo 
que propõe, pela fragilidade de suas afirmações, pela dúvida permanente 
que instauram, pela provocação que magritte nos faz a pensar sobre aquela 
obra, sua construção e seus sentidos possíveis.

pois se à primeira vista parece, como era freqüente, por exemplo, na arte 
então dita abstrata, que um título como roda de bicicleta seja mera re-
dundância, podemos pensar que uma roda arrancada de uma bicicleta e 
fixada, de cabeça para baixo, a uma banqueta, não é uma roda de bicicleta. 
ou não apenas. e deixamos de ver a roda para pensar numa vaga bicicleta, 
imagem esfumaçada, que nos faz perder o interessante jogo de formas e 

magritte identifica a poesia a um pensamento inspirado, um pensamento 
cujos termos seriam, por exemplo, um cachimbo e a inscrição isto não é 
um cachimbo.15 (note-se que esta formulação evidencia que, para o pensa-
mento – e para as linguagens em que ele se forma – aquilo, o desenho, é 
um cachimbo. e algo só pode ser um cachimbo ou não para o pensamen-
to; e nas linguagens, portanto). magritte afirma que não teria feito nada 
de interessante se pintasse, por exemplo, um sapato e escrevesse em baixo: 
sapato.16 a redundância da informação apagaria ainda mais as linguagens 
(já tão apagadas em nosso cotidiano), para reforçar a referência a um obje-
to externo, sem nada nos despertar. magritte quer usar as linguagens para 
que as estranhemos, e para que estranhemos nosso mundo.

a tela parece figurar um desses momentos em que subitamente nos damos 
conta da existência de algo, e nos detemos em sua forma, repentinamente 
estranha, abandonando o raciocínio que desenvolvíamos e em que esta 
coisa, que bem pode ser uma palavra, entraria maquinalmente, em sua 
forma familiar, apagada pelo hábito, já quase desconhecida pelo constante 
e apressado reconhecimento, para nos entregar a uma demorada, e não 
raro perplexa, descoberta. a operação dos readymades. na tela de magritte 
vemos esta proeminência do objeto estranhado, que se destaca do espaço-
tempo em que estávamos, num recorte que é a recuperação e a negação do 
nome (e, talvez, de toda representação), como se víssemos tal objeto pela 
primeira vez. e a pintura, aí, talvez equivalesse a um exorcismo, a esta fre-
nética repetição da palavra estranhada a que nos entregamos, à espera de 
que o que nos sobressaltou se desgaste. um caráter ancestralmente mágico 
da pintura pode nos espreitar sob esta aparência de anúncio comercial.

nesta leitura, a frase bem pode ser o reconhecimento de uma pintura 
como pintura (desmontando nosso hábito de apressadamente identificar o 
significado de uma mensagem, esquecendo-nos de olhar para ela, para sua 
matéria), como pode ser decorrência de uma incômoda sensação de que 
as coisas, nomeadas, nos escapam, pois, uma vez catalogadas, prontas para 
arquivar, já não nos despertam qualquer interesse, apagando-se tão logo 
nos lembremos de seu nome. cachimbo é a palavra cachimbo. isto é isto, e 
os nomes não dão conta de o dizer.

mas quando vemos um isto chamado de aquilo também nos detemos. 
como um mictório chamado de fonte. no já referido artigo em defesa de 
seu trabalho, duchamp mostra a importância da nomeação para o ready-

MAGRITTE, rené. escritos. madri, sintesis, 2005. p402.
idem. p376.
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(pois o readymade não quer ser uma obra, no sentido então convencio-
nal), o que devolveria a paz aos espectadores. nesta abertura, a obra recu-
pera esta ambivalência do nome, que ao mesmo tempo em que recorta o 
continuum do mundo apontando para uma determinada coisa, fazendo-a 
saltar ao primeiro plano de nosso pensamento, esvanece-a, numa referên-
cia a algo para além dela, pois o nome implica os outros mictórios, as 
outras fontes, os outros cachimbos, e ainda as outras acepções, expressões 
idiomáticas de que faça parte, os textos em que possa entrar. nunca as 
coisas mesmas.

estas coisas, porém, produzidas em série, anônimas, desimportantes, já 
não são as coisas mesmas. porque, funcionais, vemos nelas não coisas mas 
usos, meios para realizarmos nossas tarefas. e também por as sabermos 
pertencentes a uma série de iguais (sem estarmos habituados a considerar 
a possibilidade de haver entre elas a diferença infra-leve de que fala du-
champ), em que sua diluição lhes tira a singularidade, a identidade a si, a 
aura.

e converter um objeto comum (comum como um nome é um nome co-
mum) em obra de arte, ao mesmo tempo em que sinaliza a paixão moder-
na de superar o caráter único das coisas e aproximá-las das massas – como 
disse benjamin,19 faz surgir a aura em torno de um objeto que não a pos-
suiria, posto que absolutamente destituído de unicidade, no mágico aqui 
e agora do espaço do museu, rescendente a aura. duchamp, como sempre, 
é ambíguo, e ao satirizar o culto aos objetos únicos, cria a possibilidade 
de um culto a objetos produzidos em série, com o que mostra que a aura 
não está nas coisas, mas em como as vemos; e se a máquina permite fazer 
milhares de monalisas idênticas à original (e elas sequer são idênticas – aí 
estão as filas do louvre que não nos deixam mentir), duchamp faz bigodes 
em sua reprodução da monalisa, muda-lhe o nome (em nova zombaria, 
l.h.o.o.q, que soa como elle a chaud au queue, ela tem fogo no rabo, troca-
dilho que desestabiliza a linguagem, como a obra desestabiliza um sistema 
de valores culturais), e depois a apresenta barbeada, mostrando como va-
riação de seu readymade um objeto que poderia ser tomado pelos incautos 
(e pelos incultos) como uma reprodução barata da obra de leonardo.

quem é o autor daquele cachimbo? quem escreveu aquela frase, quem a 
compôs? magritte esforça-se por se apagar atrás de sua pintura. não por 
apagar o fato de que alguém a pinta, e de que ela é uma coisa posta num 
dado mundo (o que, aliás, é de grande importância para entender sua 
BENJAMIN, walter. obras escolhidas 1. são paulo, brasiliense, 1996. p101.

cores da obra (o círculo do aro rebatido no assento, o centro da roda no 
furo do banco, os tirantes da roda e as pernas do banco, branco, em oposi-
ção à roda preta, objeto de mexer preso a um objeto de parar, num objeto 
parado que não pára de se mexer). o título nos mostra como direcionamos 
pela palavra nossas leituras, assim como em escorredor ou porta-garrafas ou 
ouriço, cujos ou bem poderiam ser lidos como e, direcionando a leitura 
para a identificação de uma possibilidade de uso, ou para o reconhecimen-
to de um objeto funcional, cujo nome e destinação sabemos, ou para um 
jogo de associações formais. a instabilidade das coisas. melhor dizendo, de 
nossas relações com as coisas.

o que vemos? quanto as palavras e os demais sistemas simbólicos de nossa 
cultura informam nossa visão? como nomear a coisa? esta já é uma ope-
ração interpretativa, claro. mas podemos pensar que a percepção (ou, ao 
menos, o que fazemos da percepção, a forma por que percebemos) já o 
seria, e as variações da nomeação se inscreveriam num quadro de variações 
anterior ao ato de nomear.17 é na nomeação, porém, que isto se intensifica, 
pois este é o papel que lhe atribuímos, e é sob sua generalidade que usa-
mos guardar as coisas. e a coisa não é um escorredor ou um porta-garrafas 
ou um ouriço, a coisa é a coisa, mas é, também, tudo o que se fizer com 
ela, tudo o que dela se disser.

assim, o mictório, receptáculo para o espectador-fonte quando instalado 
no banheiro, aqui, de cabeça para baixo, neste mundo de cabeça para bai-
xo, mundo carnavalizado, mundo do espelho, este estranho mundo que 
duchamp nos propõe, torna-se fonte para o espectador-receptáculo. o des-
locamento do objeto, a inversão de sua posição, a anulação de seu uso 
inicial, tudo se pode ler neste título, que também recupera a ambivalência 
do baixo material e corporal, identificada por bakhtin. o mictório é fonte 
e o espectador recebe seu jorro degradante e renovador de seu repertório 
artístico, mas também o mictório recebe os sentidos que o espectador nele 
projeta. duchamp sempre insistiu na importância do espectador para a 
obra de arte, importância para ele tão grande quanto a do autor.18

e fonte é um nome que já utilizamos habitualmente, mas para um outro 
objeto. esta nomeação equívoca é de grande importância, pois evita a im-
pressão de que se apresenta um nome novo criado para um objeto novo 

sobre esta questão, cf. a noção de juízos perceptivos, de peirce, em PEIRCE, charles sanders. 
‘escritos coligidos’ in: os pensadores peirce / frege. são paulo, editora abril, 1974. pp33-35.
a esse respeito, cf. a conferência de duchamp o ato criativo, em TOMKINS, calvin. duchamp. são 
paulo, cosac naify, 2005. pp517-519. 19
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lavra na construção de nosso pensamento, e não apenas por um capricho 
da história de nossa cultura, mas pelas características deste sistema (sua 
extensão, alcance, maleabilidade e transmissibilidade, entre outras). mas 
o pensamento está lá, nas telas de magritte, pintado. e escrito seria outro, 
como são outros os que se constroem neste texto, que partem das obras, e 
que podem dar em inúmeros outros lugares. 

magritte demonstra a necessidade de que sua obra seja pintada, seguindo 
seu jogo de contrários, ao ressaltar a interpenetração dos sistemas verbal e 
visual, num desenho tão genérico quanto possível, que se aproxima de um 
cachimbo-tipo, algo como a idéia visual de cachimbo, a imagem do nome 
comum, sem nada que a pudesse especificar, sem uma mancha, um ador-
no, algo que o marcasse como o cachimbo de meu tio, como um produto 
da loja do fulano, como um objeto velho, ou novo. flor é a palavra flor,23 e 
o cachimbo de magritte quer ser a palavra cachimbo.

ainda mais porque este cachimbo está como que em estado de dicionário 
(ainda uma vez as semelhanças com as cartilhas e com os manuais), pois 
que flutua num espaço vazio, sem contexto, sem uma cena onde ele faça 
papel de cachimbo, timidamente inserido num texto que lhe confere va-
lor e apara as arestas, costurando-o numa determinada luz, num espaço, 
numa cena. o cachimbo não se apóia em nada, sequer faz sombra. paira, 
num espaço neutro.

diz valéry que ao figurarmos uma árvore, vemo-nos forçados a figurar um 
céu, um fundo que a sustente.24 magritte descontextualiza o cachimbo, e 
esta descontextualização lhe impede a funcionalidade. o cachimbo perde 
sua função de representar um cachimbo, pois não o envolve uma cena em 
que caiba um cachimbo. os readymades deixam de ser os objetos que eram, 
pente, pá, mictório, pois, neste novo contexto, não podem ser usados 
como o seriam normalmente, quando sob estes nomes perdidos. para que 
não restem dúvidas, duchamp apresenta o mictório de cabeça para baixo, o 
que também é uma forma de nos forçar a prestar atenção à forma da peça. 
assim, ela não é o que conhecemos, um mictório, algo que instalamos em 
banheiros masculinos para urinarmos. as coisas fazem sentido em contex-
tos, e se duchamp e magritte mudam o contexto de coisas que sempre 
vemos, elas não podem seguir dizendo-nos as mesmas coisas de sempre.

do poema antiode, de joão cabral de melo neto, do livro psicologia da composição.
VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. p15.

obra). mas por apagar-se como autor, como artífice. não é seu aquele de-
senho, nem de ninguém. é um desenho anônimo, uma frase feita, cujas 
influências são mais os manuais de botânica, os desenhos técnicos e a pu-
blicidade do que a tradição da pintura ocidental (particularmente da pin-
tura do impressionismo em diante, tão centrada na invenção e exploração 
de técnicas pictóricas).

como duchamp, magritte vale-se de um repertório de coisas dadas, coti-
dianas, para, em seu arranjo, permitir que seu trabalho produza novos sen-
tidos. magritte e duchamp pretendem, seguindo seus escritos e entrevistas, 
como a arte religiosa do renascimento, uma pintura que construa idéias 
plásticas (agora não mais de um deus, mas das artes, das linguagens), uma 
pintura feita com o cérebro, cosa mentale (como queriam michelangelo e 
leonardo). nas palavras de duchamp: “uma pintura que se serve do tubo 
de cores como um trampolim para saltar mais longe. (...) a pintura pura 
não me interessava em si nem como finalidade. para mim a finalidade é 
outra, é uma combinação ou, ao menos, uma expressão que só a matéria 
gris pode produzir.”20

quase se é tentado a pensar que a tela de magritte não é para ser vista, 
pois nada nela nos detém os olhos, nenhum detalhe, nenhuma sutileza 
na pintura – e cortázar utilizou-a, descrita, como epígrafe do conto ahí 
pero dónde, cómo, como sequer precisássemos de vê-la alguma vez. basta-
ria que soubéssemos que duchamp enviou um mictório de louça branca 
assinado r mutt para uma exposição para que conhecêssemos a obra. mas 
esta leitura trai o verbalismo de nossa cultura, pois, ao nos depararmos 
com uma pintura – nas palavras de magritte, uma construção visível do 
pensamento21 (pois, para o pintor, este se manifestaria em imagens) – de 
forte caráter metalingüístico, e poderia mesmo se dizer discursivo, ou com 
os gestos de duchamp igualmente permeados por esta crítica de caráter 
metalingüístico, pensamos poder reduzi-los a uma mensagem verbal. aliás, 
pensamos o mesmo de qualquer manifestação não-verbal, como se a este 
sistema todos os demais pudessem ser reduzidos.

não podem. do contrário, e é ainda magritte quem diz, seria desnecessário 
pintar.22 bastariam as palavras. não há dúvida sobre o papel central da pa-

PAZ, octavio. marcel duchamp, ou o castelo da pureza. são paulo, perspectiva, 2002. pp48-49.
MAGRITTE, rené. escritos. madri, sintesis, 2005. pp278-282.
idem. e aqui, vemos que o estudo les mots e les images, de magritte, pensava na equivalência de 
elementos de diferentes linguagens como possibilidade para a criação, e não como indiferença 
entre se valer de um ou outro. no mais, as obras deste período mostram como magritte trabalha-
va a tensão, as diferenças, especificidades e irredutibilidade das linguagens.
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cachimbo que, comparado ao de um trabalho de 1926, o cachimbo, é qua-
se imaterial. a tela de 26 parece querer, pela reiteração (rose is a rose is a rose 
is a rose),25 aqui dada no acúmulo de tinta, única experiência deste tipo 
em toda a obra de magritte, materializar a coisa referida pela linguagem. o 
cachimbo de 28, mais próximo do desenho, do esquema, aproxima-se da 
idéia (a imagem mental) de cachimbo.

idéia de cachimbo que aparece para além da pintura, num trabalho pos-
terior, os dois mistérios, de 1966. mas esta idéia, por mais que o cachimbo 
que paira na sala, para além da tela de 28 aqui retratada, apresente dimen-
sões inusitadas e pareça-se, por ser um jogo de luzes e sombras no mesmo 
tom da parede, com algo como uma escultura de ar, não deixa de ser uma 
imagem, uma pintura. e se dissermos que a pintura apenas representa a 
idéia, estaremos dizendo, “words, words, words.”26

como dizer que um nome comum, ou este tipo de desenho, representa a 
idéia de cachimbo? como houvesse uma idéia sem matéria, um pensamen-
to sem palavras ou sem imagens, como se as linguagens sobreviessem a um 
pensamento prévio, para traduzir-lhe ou codificar-lhe. como o pensamen-
to não fosse um emaranhado de processos intersemióticos, não apenas por 
relações entre sistemas estanques e isoláveis, mas pela própria natureza in-
tersemiótica de nossas linguagens.

natureza que o desenho ressalta, assim como a frase, que traz, em sua ca-
ligrafia (também uma alusão à lição de coisas, em sua correção formal, 
caligrafia de professor), um mesmo tipo de desenho que o cachimbo. uma 
mesma mão desenha e escreve o cachimbo, com as mesmas curvas e as 
mesmas tintas, e é preciso não esquecer que a frase também é uma ima-
gem, apenas um desenho, diriam. desenho que ostenta, e mesmo explici-
ta, a natureza imagética da escrita. a frase figura uma frase escrita, como a 
assinatura do mictório figura uma assinatura, pois é preciso que vejamos 
na tinta escorrida sobre a louça a mão do artista, numa paródia de assina-
tura, zombaria ao artista fabbro e seu gesto heróico, agora restrito a assinar 
a peça. e duchamp, que não fez o mictório-mictório, mas que fez o já-feito 
mictório, assina sua obra, mas não com o seu nome, e sim com outro, que 
remete ao fabricante da peça (mott), trazendo para esta mancha de tinta 
toda a ambigüidade que permeia a obra. a imagem da escrita, seu desenho, 
também produz sentido; não serviria um r mutt em relevo, ou a frase de 
magritte em caracteres tipográficos.

do poema sacred emily, de gertrude stein, do livro geography and plays.
hamlet, ato ii, cena ii.

o readymade é uma coisa estranha, como a tela de magritte é uma tela 
estranha. as coisas, quando inscritas em seu contexto habitual, o contexto 
previsto para sua inserção, entre outras coisas que lhes contêm, apenas 
cumprem discretamente suas funções, sem que as notemos. abandonadas, 
no meio da sala de exposições, no meio de uma tela sem fundo, elas emer-
gem, coisas, agigantando-se espantosamente, até que um novo sentido, 
produzido neste novo contexto, as detenha e inscreva num processo que 
possamos minimamente controlar.

(o desenho de um cachimbo é um cachimbo em relação ao desenho de 
uma banana, e não é um cachimbo em relação ao objeto cachimbo – que 
se for usado para plantar flores não é um cachimbo em relação a um obje-
to idêntico usado para fumar). duchamp faz, a mão, um cheque, idêntico 
a um cheque impresso (sempre o jogo, a reversibilidade: se a máquina 
pode fazer objetos de arte, como os readymades, porque o artista não fa-
ria manualmente um objeto industrial?), que, no entanto, não vale como 
cheque. como obra, porém, vale, e muito. diferentes valores, diferentes 
sentidos, são atribuídos à mesma coisa, conforme ela deslize de um con-
texto a outro, de um sistema de valoração (de leitura) a outro.

e o único elemento de contextualização do cachimbo é a frase escrita, que 
não fazia parte do repertório da pintura ocidental até então, fazendo-nos 
tomá-la (também por atribuirmos ao verbal a função de explicar, de dizer 
o que uma coisa é) como um comentário à pintura, não como parte dela. 
e a frase, sua referência, entra em conflito com o desenho, dificultando 
ainda mais que se entenda a obra como uma composição não hierárquica 
destes dois elementos. 

também a palavra pipe não é um cachimbo. não apenas porque pode ser 
tomada por barril (ou pela medida de volume equivalente) ou por um 
tipo de embutido defumado, mas porque não se pode fumar nela, e ela 
nem se parece tanto assim com um cachimbo. e isto nos diz o desenho. a 
tela, no entanto, não se resume a nenhum destes dois comentários, nem 
mesmo à afirmação da irredutibilidade de uma linguagem à outra. a tela é 
um pensamento sobre as linguagens de que se vale, um pensamento sobre 
as linguagens, sua natureza, sua autonomia e sua relação equívoca com as 
demais coisas. e este caráter metalingüístico de a traição das imagens está 
em seu todo, na composição daquele fundo pintado com aquelas palavras 
pintadas com aquela pintura de cachimbo.
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mas esta linguagem já traz uma evidência de sua opacidade, na ambigüi-
dade deste verbo ser, expressão de existência, indicação de igualdade, in-
dicação de equivalência, atribuição de características, e, também, verbo 
central da nomeação (wittgenstein define o nome como o que se pode 
aprender pela forma isto é n).29 verbo da ontologia – donde decorre sua 
enorme importância para esta pretensão de transparência e funcionalidade 
da linguagem (que diria o ser da coisa, o que ela é) – mas também verbo 
da representação, onde se cria um hábito de linguagem, calcado na predi-
cação analógica: o que é este desenho? é um cachimbo. e este alargamento da 
predicação montado a partir do verbo ser, neste caso, é ainda mais amplo, 
por freqüentemente aprendermos conceitos e nomes a partir de represen-
tações gráficas.

no mais, na pintura, aquilo é um cachimbo. embora não seja, pela aponta-
da intenção de generalidade, tão um quanto pudesse ser um desenho mais 
detalhado, que apresentasse um objeto específico (e a palavra cachimbo 
não será nunca um cachimbo, nem nunca se referirá a um cachimbo). se 
não o que é? em os dois mistérios até se poderia dizer que o cachimbo da 
tela de 28 é apenas o desenho de um cachimbo (mas aí se trata da tela 
retratada, não a que se encontra no museu, para não incorrermos numa 
confusão de níveis – confusão que as telas de magritte promovem, a fim 
de nos perturbar, em sua busca por uma pintura de idéias, pintura que 
constitua uma reflexão e assim estimule outras). mas isto apenas nesta ou-
tra tela, que o diz através de um outro cachimbo, que, no entanto, tam-
bém é o desenho de um cachimbo. pois o pintor só pode dizer na pintura, 
ainda que pinte palavras. e a pintura é pintura, linguagem, que abre a 
possibilidade de efeitos de verdade e de mentira sem neles se resolver. com 
o que magritte nos abandona, perplexos, sem nos deixar um lugar seguro, 
de onde possamos nos decidir sobre a tela, sobre qual destes designares tem 
razão, o desenho ou a designação.

não se trata, porém, de decidir. e a paródia da lição de coisas é particular-
mente importante para esta indecisão, pois alude a um momento, o de isto 
é aquilo, em que a identificação que está prestes a se criar (e a partir dela 
isto será aquilo) não vale, pois neste momento da associação a substituição 
não pode ser efetuada sem que se incorra numa tautologia (isto é isto), 
nem pressuposta sem que se crie uma contradição (isto é aquilo. isto é 
não-isto). 

WITTGENSTEIN, ludwig. investigações filosóficas. petrópolis, vozes, 1996. p36.

a identidade de traço reforça que, na tela de magritte, desenho e palavra se 
equivalem. e além de equivalerem, interpretam-se. são signos de um mes-
mo objeto, objeto que não é uma coisa, mas uma noção que diz respeito 
a certas coisas. são partes de um processo de construção da idéia de ca-
chimbo, idéia que implica aquela forma ali representada (com uma grande 
quantidade de variáveis de que o desenho não pode dar conta, pois tem 
que assumir uma forma determinada; mas de que também o nome não dá 
conta, pois, em sua generalidade, as descarta), um determinado uso (com 
outro uso ainda seria um cachimbo? tendemos a pensar que sim, por a 
idéia de cachimbo já nos ser conhecida e sabermos identificar um cachim-
bo, sabendo que ele foi feito para fumar, ainda que não esteja sendo usado 
para este fim. para criar uma tal idéia de algo que não conhecêssemos, 
porém, o uso seria determinante), e aquele nome.

e neste nome, pipe, a arbitrariedade do verbal é relativizada, novamente 
apontando para uma natureza intersemiótica das linguagens, pela mímica 
do ato de pitar, na dupla explosão labial dos ps da palavra. palavra em 
que foucault identifica uma grande facilidade de pronúncia; palavra que 
escapa da boca, e que acaba por convocar uma elaboração secundária que 
a negue. um cachimbo! digo: isto não é um cachimbo. como quando, ao 
sonharmos, pensamos: isto é apenas um sonho, após uma imagem particu-
larmente impactante, que a censura de nosso aparelho psíquico percebe 
que não deveria ter deixado passar.27

a facilidade da palavra, ainda seguindo foucault,28 se faz notar na utiliza-
ção de nom d’une pipe, em lugar de nom de dieu, locução blasfema. nom 
d’une pipe, expressão corrente em língua francesa, e que não quer dizer 
nom d’une pipe. isto não é um cachimbo. as duas linguagens estão sob 
suspeita.

contribui para isto o verbo ser, o verbo por excelência na tradição clássica 
(tradição ainda bastante presente em nosso aprendizado das línguas – em 
nossas leituras, portanto), para a qual todo verbo poderia ser reduzido a 
este (assim, ele canta vira ele é cantante). verbo central de uma noção da 
linguagem como algo neutro, transparente, que distribui os nomes às coi-
sas, recortando em objetos (substantivos) um continuum de sensações, a 
que o pensamento (tido como anterior à linguagem) atribui, por meio do 
verbo, suas propriedades (adjetivos).

FREUD, sigmund. a interpretação dos sonhos. rio de janeiro, imago, 1987. p451.
FOUCAULT, michel. isto não é um cachimbo. são paulo, paz e terra, 2002. p19. 29
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como as aqui estudadas e as que elas inspiraram), à época, uma tal intru-
são de um objeto banal no espaço consagrado às formas humanas, às belas 
paisagens e aos grandes temas, haveria de parecer altamente provocativa. 
mesmo após duas décadas de vanguardas modernistas – e, no mais, ma-
gritte não pintava apenas para seus pares, tendo afirmado, inclusive, que a 
pintura havia de estar nas revistas, em reproduções de larga tiragem, não 
nos museus. o que ressoa, também, na questão da linguagem dos anúncios 
publicitários, e na forma pela qual ele perturba e parodia as redundantes 
mensagens deste tipo. 

por isso nada funciona em suas obras. porque funcionar é ater-se ao bom 
uso, ao bom gosto, ao bom senso, a um sentido único e determinado, 
que, desta forma, apaga todos os outros possíveis. os objetos funcionais 
precisam de não funcionar para virarem readymades (o urinol invertido, 
sem encanamento, fora do banheiro), com nomes que também não fun-
cionam, pois apontam para coisas que não aquelas a que estão associados, 
como não funciona a assinatura, pois não apenas não indica nem o autor 
da obra nem o da peça, como aponta para um sujeito inexistente. e, por 
fim, temos a obra, que também não funciona, posto que não só não diz 
nada, pelo menos nada de muito claro, como sequer é reconhecida como 
obra de arte.

nada funciona na tela. o cachimbo não funciona porque não podemos 
usá-lo para fumar, e ele tampouco integra uma cena em que alguém o pos-
sa. não se pode, nele, ler uma história, ou sua inserção num dado contexto 
cultural (como nas botas pintadas por van gogh, na leitura de heidegger).30 
a pintura não funciona, pois nem nos convence de que aquilo seja um 
cachimbo, e não apenas o desenho de um cachimbo, como não aponta 
para cachimbo nenhum, em sua generalidade, sem chegar, no entanto, à 
generalidade da idéia de cachimbo. o ceci não funciona, já que não pode-
mos precisar a que se refere, assim como o est, ambíguo (e mesmo o pipe, 
que não sabemos se deve ser tomado em sentido literal ou figurado – e há, 
nestas expressões, uma evidência dos diferentes valores que nossa cultu-

“um par de sapatos de camponês e nada mais. e todavia... na escura abertura do interior gasto 
dos sapatos, fita-nos a dificuldade e o cansaço dos passos do trabalhador. na gravidade rude e 
sólida dos sapatos esta retida a tenacidade do lento caminhar pelos sulcos que se estendem até 
longe, sempre iguais, pelo campo, sobre o qual sopra um vento agreste. no couro, está a umi-
dade e a fertilidade do solo. sob as solas, insinua-se a solidão do caminho do campo, pela noite 
que cai. no apetrecho para calçar impera o apelo calado da terra, a sua muda oferta do trigo que 
amadurece e a sua inexplicável recusa na desolada improdutividade do campo no inverno. por 
este apetrecho passa o calado temor pela segurança do pão, a silenciosa alegria de vencer uma 
vez mais a miséria, a angústia do nascimento iminente e o tremor ante a ameaça da morte.” 
HEIDEGGER, martin. a origem da obra de arte. lisboa, edições 70, 2005. p25.

o jogo se joga, e não se resolve em dualismos. este não é um jogo de par, 
um ganha, ou ímpar, ganha o outro. este jogo abre inúmeras possibilidades 
e todas elas se produzem, sem que nenhuma sobressaia, e, principalmente, 
sem que nenhuma feche o jogo. por isso a tela de magritte nos interessa, 
pelas perguntas que abre, por esta explicitação da natureza problemática 
de nossas linguagens, de sua relação com as demais coisas, de nossas rela-
ções com elas e através delas.

isto é um cachimbo e isto não é um cachimbo. isto é um mictório e isto 
não é um mictório e isto é uma fonte e isto não é uma fonte e isto não é 
arte e isto é arte. ao mesmo tempo. duchamp e magritte afirmam as mui-
tas pontas da linguagem, e todos os seus intervalos, as muitas possibilida-
des que ela, como o jogo (e como jogo que é), abre, sem nelas se resolver. 
uma pintura pode ter palavras, e uma pintura com palavras pode criar uma 
tal situação de indefinição, ambigüidade e tensão, como se pode chamar 
uma coisa qualquer por outro nome, e se pode mandar esta coisa para uma 
exposição de arte. por isso duchamp e magritte jogam, para conduzir as 
linguagens para um além de nossa utilização cotidiana, utilitária, rasteira 
e empobrecedora.

e por que um cachimbo? para além do fato já apontado da semelhança 
de seu contorno com o da caligrafia de certas letras (podemos ver vários 
cachimbos insinuados na frase, ou uma grande letra no centro da tela), 
das inúmeras associações simbólicas que se pode fazer ao objeto (que vão 
de certos tipos sociais a conotações sexuais), de seu nome (a mímica labial 
do ato de fumar um cachimbo) e sua utilização em expressões idiomáti-
cas (nom d’une pipe, já referida, e casser sa pipe, literalmente: quebrar seu 
cachimbo, usada em lugar de morrer), o cachimbo é um objeto funcional. 
um objeto para fumar, cuja forma decorre deste funcionamento e desta 
utilização prevista, o que o torna um objeto mais eficaz para a operação.

isto porque, em que pesem as particularidades, as variações de medidas 
e materiais, e mesmo os adornos, tão comuns em objetos de uso pessoal 
(para que não sejam um cachimbo qualquer. para que fujam à generali-
dade do nome e do objeto comum, para se tornar o cachimbo de alguém, 
impregnando-se de uma idéia de identidade que este alguém quer conser-
var e desenvolver), um objeto funcional não é para ser visto, é para fun-
cionar. e é preciso considerar que, se hoje vemos freqüentemente exposi-
ções e museus tanto de design quanto de objetos anônimos e sua inserção 
na vida cotidiana (isto para não falar do enorme alargamento do campo 
de possibilidades das práticas artísticas ao longo do século xx, por obras 
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trompe l’oeil – enganar o olho), refira-se esta traição a uma generalização da 
natureza das imagens, ou das relações entre palavras e imagens, ou entre 
imagens e coisas, ou traição se refira à relação entre aqueles elementos espe-
cíficos, naquela tela, com aquela composição (aquele desenho de cachim-
bo e aquela frase, escrita daquela maneira), magritte afirma que as imagens 
enganam e revelam. dizem a verdade e mentem, ao mesmo tempo.

todas as interpretações são válidas, a obra cria sentidos, tantos quantos seus 
elementos suscitem em seus espectadores, e esta multiplicidade é enfatiza-
da pelo título, que ainda ecoa a palavra tradição, derivada do latim trado 
(entregar, transmitir, narrar, ensinar), como traição, o que, parece-me, re-
força a paródia de uma lição de coisas, base de nossa tradição cultural, e 
reforça o caráter metalingüístico da obra, decisivo para sua constituição.

obras de arte sobre a arte, sobre as linguagens que as constituem, numa 
explicitação de seus mecanismos de funcionamento, na consciência de 
linguagem que exibem e elaboram, assumindo-se e mostrando-se como 
linguagem que são (uma linguagem que não se restringe a mostrar o que 
lhe é externo, uma linguagem espessa, opaca, que mostra, antes do mais, a 
si, que se diz). obras que constroem um discurso crítico sobre si, sobre sua 
inserção num estado da arte, num estado de coisas, através de sua contex-
tura e de sua elaboração e reflexão dos códigos. obras que não dissimulam 
sua existência alheando-se num espaço outro, pois que convidam o espec-
tador a pensá-las, a olhar-se olhando para elas, e a lê-las em seu contexto. 
obras que se sabem incompletas se não lidas, se não integradas ao mais das 
coisas, obras que reclamam uma participação ativa do espectador para que 
se realizem, como máquinas de produção de sentidos.

a própria noção da obra como gesto mais do que como coisa já é decorrên-
cia disto. a obra não é aquele produto final que se vê no museu, apartado 
da realidade. a obra é a forma de uma coisa incluir-se num dado mundo, 
um enunciado que se produz no fluir do espaço-tempo da cultura e a ele 
se destina. a obra, que é um objeto que saiu de repente do nada, não é 
um objeto que saiu de repente do nada (fetiche e anti-fetiche), inscreve-
se (como todas, mas estas o fazem conscientemente) num determinado 
contexto.

e a obra não é apenas o mictório, mas sua escolha (e é a escolha de mutt 
que duchamp defende em seu artigo como o ato de criação, não impor-
tando se a peça foi feita ou não com as mãos do artista), seu envio a uma 
exposição, o fato de não ser exibida, o artigo na the blind man, a publi-

ra atribui às diferentes linguagens). o ne pas, desmentido pela imagem, 
também não funciona (e trocarmos valores positivos e negativos em atos 
falhos, bem como a identidade de termos contrários em muitas línguas di-
tas primitivas, e no inconsciente, segundo freud,31 já poderiam nos pôr em 
alerta sobre esta negação). se, ainda assim, juntarmos as palavras tentando 
superar, na frase, os maus funcionamentos de suas partes, veremos que 
ela também não funciona, pois ou nos diz uma obviedade (que um dese-
nho é um desenho – e não precisamos de uma frase para sabê-lo) ou uma 
incongruência (que um cachimbo não é um cachimbo – com o que não 
fazemos nada). ou, ainda, e pior, as duas coisas. a obra, a traição das ima-
gens, também não funciona, pois apresenta elementos conhecidos numa 
organização que nos é estranha. não sabemos bem o que a tela quer dizer, 
nem sequer onde encontrar esta resposta, o que nos leva a muitas e varia-
das (algumas contraditórias) leituras, todas escorregadias e inconclusivas.

nada quer funcionar nas obras. o jogo com as linguagens, o estranhamen-
to de suas formas cotidianas, o estranhamento das coisas cotidianas, a am-
bigüidade, a possibilidade de construção de diversos sentidos, a poesia, o 
caráter paródico, tudo isto implica este aparente não funcionar. há que 
criar ruídos e indefinições que nos detenham a inércia da leitura que per-
segue a mensagem das obras, o que elas querem dizer, para que pensemos 
o que se pode dizer com elas.

la trahison des images, a traição das imagens. novamente a mensagem ver-
bal apresenta-se aberta, indefinida, criando uma sensação (a rigor, incor-
reta, mas as linguagens nem sempre seguem as suas próprias leis) de am-
bigüidade, pois parece possível entender tanto que as imagens traem (a 
leitura correta, pela norma culta), quanto que são traídas. esta indefinição 
é possibilitada por uma outra, que não especifica a que as imagens traem 
(ou por quem são traídas, admitindo-se a outra leitura). pode-se supor 
que à escrita, pela relação dos termos na tela (assim como supomos que o 
isto se refere ao desenho do cachimbo), mas nada nos dá certeza. não há 
certezas para nos serem dadas.

para além desta indefinição, outro, e mais decisivo, elemento de constru-
ção da ambigüidade do título é a própria palavra traição, que pode ser to-
mada, entre suas muitas acepções possíveis, por enganar, falsear e descobrir, 
revelar. seja a que for que as imagens traiam (e lembramos a tradição do 
como no comentário sobre a ambigüidade do valor dos elementos de um sonho, em FREUD, 
sigmund. a interpretação dos sonhos (2 vols). rio de janeiro, imago, 1987. p305, ou nas análises de 
atos falhos em FREUD, sigmund. psicopatologia da vida cotidiana. rio de janeiro, zahar editores, 
1969. p54.
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e este é um dado fundamental para que as obras aconteçam, este estar na 
vida cotidiana, referir-se a ela, sem participar completamente de sua or-
ganização, sem abrir mão de assumir para si uma outra lógica, uma outra 
organização e uma possibilidade de fazer outros sentidos. as obras se ca-as obras se ca-
sam com suas linguagens, com seus sistemas, e não param de desnudá-los. 
perturbam seu mundo, desmontam seus esquemas, mas não o destroem. 
sua arma é o humor, a instabilidade e a dessacralização pela piada, não a 
reverência da destruição. ainda aqui o jogo não se encerra em oposições. 
as obras não pretendem a fábula da tábula rasa. duchamp e magritte não 
sofrem do complexo de épico.32

cf. a canção homônima de tom zé.

cidade gerada, os debates, etc. o cheque tzanck se insere no sistema das 
artes para realizar sua ambivalência; a série perspectiva, de magritte, se vale 
de pinturas pré-existentes; a traição das imagens, para além de pressupor 
manuais, cartilhas e anúncios publicitários, vale-se da tela o cachimbo, e é 
depois utilizada na tela os dois mistérios. l.h.o.o.q apropria-se de uma obra 
anterior, de sua significação para seu tempo, bem como da significação 
de sua reprodução e de sua apropriação, para depois ser re-apropriada em 
l.h.o.o.q rasée. 

ambigüidade, instabilidade, reversibilidade. duchamp joga novos lances, 
como ao criar o readymade recíproco – originalmente proposto, em uma 
nota da caixa-verde, pela utilização de um rembrandt como prancha de 
passar roupas, mas, posteriormente, e com maior interesse (pois o rem-
brandt-prancha seria tomado por um ataque dadá à tradição), na instalação 
de uma das cópias de fonte na posição e altura de um mictório. duchamp 
usa um duchamp como mictório, num novo espelhamento, que revela o 
truque, mas que soa igualmente como truque. duchamp zomba de si e do 
sistema que o aceitou, neste novo lance, que mostra que o jogo é sem fim.

participam deste jogo, ainda, a caixa-valise, museu reprodutível, com ré-
plicas artesanais de seus objetos industriais e reproduções industriais de 
suas pinturas, assim como as cópias dos readymades nos anos 60, na fabri-
cação manual de cópias de objetos industriais já fora de catálogo (objetos, 
portanto, tornados raros – e aqui é um lance involuntário que complica 
o discurso sobre o valor), que re-introduzem questões que os readymades 
supostamente haviam excluído dos debates sobre as artes visuais (e até do 
próprio sistema das artes, para algumas leituras), questões como a compe-
tência artesanal e como o fetiche das peças únicas, e que aqui são apresen-
tadas numa referência às peças que as tinham descartado, numa operação 
que afirma, ao mesmo tempo, o veneno e o remédio. 

tudo é matéria para os jogos de magritte e de duchamp: suas obras ante-
riores, a tradição, a linguagem comum, as frases feitas, os clichês, as coisas 
banais. tudo pode ser incorporado em seus jogos de linguagem, pois tudo 
isto é linguagem. e quanto mais estes elementos estiverem assentados, 
quanto mais fixos forem sua posição e seu significado, tanto melhor, pois 
maior será o efeito de sua perturbação, maior será sua capacidade de pro-
duzir novos sentidos quando alterados seus contextos, suas constituições, 
seus nomes. 
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por jogarem o jogo das linguagens, por tomar o haver nelas jogo por razão 
para jogar, não para jogar razão sobre elas, por sua postura, por seus ges-
tos, suas operações, seus lances e os desdobramentos que permitem, é que 
fonte e a traição das imagens ocuparam sempre um lugar privilegiado em 
meu trabalho, exemplos bastante claros e fecundos das questões que me 
interessava estudar, e exemplo de um tipo de operação, de trabalho com 
as linguagens, que me interessava pensar. tais questões, apenas colocadas 
na leitura do começo, precisam, agora, de um meio em que possam ganhar 
corpo e, sobretudo, autonomia. se as obras foram de grande utilidade para 
a circunscrição, e mesmo para a constituição, do campo de interesses da 
pesquisa, não devem, neste ponto, converter-se em constrangimento a ela. 
deixo-as – problemas abertos, máquinas de criação de múltiplos e variados 
sentidos em permanente funcionamento, desde que aceitemos seu con-
vite ao jogo – para seguir alguns destes muitos caminhos que elas acaso 
abrem.

e parece-me oportuno começar pelos nomes, como começam as narrativas 
de fundação, os mitos de origem, e as confusões. pois que o nome habitu-
almente se nos afigura como uma espécie de ato fundamental da lingua-
gem e, conseqüentemente, de sua relação com as coisas. um ato primeiro, 
a partir do qual nossas representações do mundo se organizariam.

este ato, porém, está longe de ter a simplicidade e a espontaneidade em 
que a tradição clássica e mesmo as narrativas míticas nos fizeram crer, pois 
implica uma série de noções e critérios para a definição da pertinência de 
determinada atribuição de um nome a uma coisa, o que implica, também, 
que se aplique estas noções e critérios para a própria definição do que seja 
esta coisa, bem como sobre ela ser passível de nomeação, assim como um 
domínio sobre a linguagem em que tais nomes se inscrevem, suas regras, 
seu funcionamento.

penso não caber, neste trabalho, uma indagação sobre os primeiros destes 
supostos atos primeiros de linguagem, numa arqueologia – aqui também 
impossibilitada pela inadequação do imenso da tarefa ao acanhado do es-
paço e às poucas e limitadas possibilidades da pesquisa – que, realizada em 
toda a sua potência, acabaria por forjar uma essência verdadeira qualquer 
que, dizendo-nos pouco sobre as complexas e caóticas linguagens que vi-
vemos, poderia acabar por pretender resolvê-las; em outras palavras, matá-
las. se recorri à etimologia na leitura do título da tela de magritte, foi por 
identificar aí mais um elemento de jogo, a latência de uma nova ambigüi-
dade, que ressoa ainda. não pretendi, com isto, aclarar o que o título quis 
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tal do ano tal, hora tal, e, nova insuficiência constatada, outra para o sr. 
fulano de tal no dia tal do ano tal, hora tal, em tais e tais circunstâncias, para 
depois chegar-se a uma que dissesse o sr. fulano de tal no dia tal do ano tal, 
hora tal, em tais e tais circunstâncias, segundo o sr. beltrano de tal etc – mas, 
sobretudo, como nos mostra o paroxismo deste exemplo, porque uma tal 
quantidade e complexidade de organização dos nomes, implicadas por 
esta relação de um nome diferente para cada coisa, para além de tornar 
uma tal linguagem impossível de se dominar (de se usar a contento, por-
tanto), apenas acrescentaria uma camada rala e – transparente, como se 
pretende – inócua, irremediavelmente presa às coisas. [e podemos lembrar 
as inúteis e perfeitas memória e percepção de funes, em sua incapacidade 
de generalizações, reduções e simplificações. “sospecho, sin embargo, que 
no era muy capaz de pensar.”]34

parece-me não ser, desta forma, o caso de nos atermos aos nomes próprios 
e sua perpétua encenação da solenidade batismal, se quisermos pensar a 
relação entre as palavras e as coisas. “o nome próprio, nesse jogo, não pas-
sa de um artifício: permite mostrar com o dedo, quer dizer, fazer passar 
sub-repticiamente do espaço onde se fala para o espaço onde se olha, isto 
é, ajustá-los comodamente um sobre o outro como se fossem adequados. 
mas, se se quiser manter aberta a relação entre a linguagem e o visível, se 
se quiser falar não de encontro a, mas a partir de sua incompatibilidade, 
de maneira que se permaneça o mais próximo possível de uma e de outro, 
é preciso então pôr de parte os nomes próprios e meter-se no infinito da 
tarefa.”35

há que voltarmo-nos ao nome comum, comum a mais de uma coisa, nome 
que pode ou não ser atribuído a qualquer coisa, se assim decidirmos, pois 
que não se pretende estar associado a uma única. o nome comum implica, 
portanto, a existência de classes, de categorias, e a noção de pertinência de 
uma dada coisa ao grupo das nomeáveis por ele. implica que se decida se 
se pode chamar algo por um nome ou outro (e este pode diz muito mais 
sobre questões de autoridade que de potências da linguagem).

assim, não é uma coisa que o nome nomeia, mas um conjunto, que não 
se pode restringir a um caso, por exemplar que seja. conjunto que se afir-
ma na individuação de cada objeto, cada um deles realizando, em suas 
concretude e especificidade, uma noção vaga que se tira do conjunto, um 
modelo, uma idéia – e aqui usei objeto, em lugar de coisa, que aparecera 

BORGES, jorge luis. “funes el memorioso” in: ficciones. buenos aires, alianza editorial, 2007. p135.
FOUCAULT, michel. as palavras e as coisas. são paulo, martins fontes, 1987. p25.

dizer. não se desconsidere nunca a história, tampouco se a tome por uma 
fatalidade. assim, penso necessário considerar o nome, a nomeação, inscri-
tos em linguagens estabelecidas, onde raramente se dá a circunstância para 
a pompa e solenidade da nomeação primeira.

qual a relação que se estabelece entre um nome e uma coisa? pois não 
restam dúvidas de que sejam coisas diferentes, do contrário não teriam 
diferentes nomes. a coisa é uma coisa, o nome, um nome, outra coisa, 
portanto. fossem a mesma, e ambas teriam o nome nome, ou coisa, ou 
qualquer outra coisa, outro nome qualquer.

já não incidimos na concepção (que abrange outras culturas, bem como 
a nossa própria até o alvorecer do racionalismo) de que o nome, atributo 
divino da coisa, como suas demais propriedades, seria parte dela – concep-
ção que explica, em parte, os tabus dos nomes, a extensão do interdito ao 
nome das coisas e pessoas proibidas, os nomes que trazem maus augúrios, 
os ritos mágicos que tomam coisas e pessoas, metonimicamente, por seus 
nomes, as fórmulas místicas invocatórias, as fórmulas blasfemas, os sacri-
légios dos nomes. a razão da modernidade, de que ainda relutamos a nos 
desembaraçar, retirou do meio das coisas os nomes, relegando-os a um ou-
tro plano, que se limitaria, em suas pretensas transparência e neutralidade, 
a mostrar as coisas, traduzir o mundo, numa rede de ligações entre nomes 
e coisas que o repetiria, na linguagem, representando-o.

numa tal concepção, como já comentei no começo deste trabalho, o nome 
corresponde à coisa, é a coisa na linguagem; e se dissermos carroça, como 
no exemplo de crisipo, já não corremos o risco de que uma carroça nos 
passe pela boca. esta correspondência é construída através de uma fórmula 
do tipo isto é n, numa ocasião inicial em que se aponta para uma coisa e 
se ensina seu nome, ensinando-se como se deve se referir a ela, quando da 
impossibilidade de apontá-la. “convém lembrar que o sentido primeiro de 
‘nome próprio’ não é ‘nome que pertence a alguém’ mas ‘nome no senti-
do próprio’, ‘nome por excelência’.”33 tem-se a duplicação das coisas num 
outro plano, em que a cada uma corresponderia um nome, com os istos 
unindo as camadas, impedindo que uma deslizasse contra a outra.

este, no entanto, é um projeto evidentemente impossível, além de inútil 
caso se conseguisse levá-lo a cabo, não apenas por ser ilusória, mesmo para 
os nomes próprios, uma significação inequívoca – e assim de o sr. fulano 
de tal, havia de se criar uma palavra para designar o sr. fulano de tal no dia 

TODOROV, tzvetan. as estruturas narrativas. são paulo, perspectiva, 2006. p138.
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notamos como as palavras se formam, fazemos inferências, associações, 
neologismos, tratando a linguagem como linguagem, como coisa.

ao mesmo tempo em que podemos ler, neste diálogo, que o nome de 
humpty-dumpty significa exatamente a sua forma porque ele é uma per-
sonagem literária, ele é texto, e o significado de uma palavra são outras 
palavras. o nome de alice não seria apropriado, então, por querer dizer 
uma coisa que não uma palavra. a forma que humpty-dumpty tem é jus-
tamente a do seu nome, pois só no texto, onde ele aparece quando nome-
ado, ele existe. o nome de alice pretenderia a tarefa impossível de enunciar 
uma coisa, enquanto o nome de humpty-dumpty enunciaria a si, coisa 
(e note-se a ênfase na materialidade da palavra que este nome tem, seu 
trabalho com a sonoridade). e se se pode ver uma contradição entre as 
duas leituras, uma indecisão entre o que se quis dizer com isto, é o próprio 
humpty-dumpty quem a resolve: “if i’d meant that, i’d have said it.”38 não 
há o que se quis dizer, há o que se disse.

[estamos, aqui, próximos, também, da lógica que rege a criação dos ape-
lidos. o apelido se pretende um nome mais próprio que o nome próprio. 
não o nome que algo ou alguém possui, mas o que deveria; o apelido res-
ponde à perplexidade de alice sobre o dever significar de um nome. receo-
sos de que os nomes, por suas frouxas amarras, percam-se, criamos outros, 
mais diretamente associados aos seus portadores, nomes que enfatizam ou 
ironizam suas características, nomes que se referem a determinados even-
tos da vida daquela pessoa, nomes que acrescentam ou suprimem partes 
do nome original numa segunda rodada de nomeação (e podemos lembrar 
o exemplo de saussure de vinte como arbitrário absoluto e dezenove como 
arbitrário relativo, por apoiar-se em dez e nove). denotação de proximida-
de, que novamente dá sentido de apropriação ao próprio do nome].

outra característica das linguagens que a arbitrariedade do verbal poten-
cializa é a possibilidade de repetição, e a conseqüente perda do aqui e ago-
ra que ela implica. a repetição do signo não é nunca a repetição da coisa, 
porque o signo é outra coisa, e sua relação com a coisa percebida, e depois 
sua repetição (esta ainda mais fortemente, e cada vez mais, quanto mais se 
repita), nos põem em contato com nossa leitura das coisas, não a presença 
mas o que ficou dela,39 o que nos mantém, assim, nas seqüências de infini-
tos desdobramentos de nossas cadeias associativas, e nos tira o presente das 

CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p211.
cf. VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. p243.

até então, para dizer a coisa percebida, a coisa que saiu de sua obstinada 
intangibilidade, de seu em si mesmar, para se atirar contra a percepção de 
alguém. e, estando, como estamos, numa cultura estabelecida, de lingua-
gens razoavelmente consolidadas, a coisa percebida é quase sempre coisa 
nomeada. o objeto, aqui, é a coisa nomeada, reconhecida, inscrita num 
dos conjuntos pré-existentes que ela ajuda a conformar. “o objeto verda-
deiramente único, absoluto, de tal forma que se apresente sem anteceden-
te, sem dispersão em qualquer série, é impensável.”36

este não é, porém, um privilégio do sistema verbal. ao pensarmos na fun-
ção de um artefato, ao pensarmos um objeto como um objeto para algu-
ma coisa, já é esta função que vemos, já é, portanto, uma idéia de objeto 
que temos, o que também opera a referida inscrição da coisa percebida 
numa série. e poderia se pensar que generalizações de outras naturezas que 
não esta da função (de associações formais, de material, de procedência ou 
de pertença, por exemplo) também operassem esta inscrição das coisas, ou 
melhor, de nossas percepções das coisas, em séries. pois não há como, no 
contato com uma coisa, no percebemo-la, isolar o estímulo (como fosse 
possível perceber sem perceber-se que se percebe), impedindo-o de entrar 
nas inúmeras e complexas cadeias associativas do pensamento. “essa árvo-
re, e o balanço de sua folhagem, e sua variação anual e sua sombra assim 
como sua substância, seus acidentes de figura e de posição, os pensamentos 
muito distantes que ela faz retornar à minha distração – tudo isso é igual... 
todas as coisas se substituem – não seria essa a definição das coisas?”37

isto, no entanto, se potencializa com as palavras. em primeiro lugar pelo 
descolamento que há entre um nome e a coisa nomeada, pela arbitrarieda-
de do nome, que apenas pode se associar à coisa por convenção, não tendo 
com ela nenhuma relação de similaridade ou de contigüidade imediata. 
novamente, estamos no terreno da normalidade, e da norma. humpty-
dumpty considera alice um nome bastante idiota, pois alguém com esse 
nome pode ter qualquer forma. alice faz aqui o papel de nome comum, 
de nome que muitas formas diferentes podem reivindicar para si, dada a 
completa desmotivação do vínculo que o une àquela menina. já humpty-
dumpty, por outro lado, significa exatamente a forma que ele, humpty-
dumpty, tem. aqui o nome próprio é o nome apropriado – e a forma de 
que já nos apropriamos, nossa língua materna por exemplo, nos soa na-
tural, necessária, portanto, ao passo que estranhamos a língua estranha, 

BAUDRILLARD, jean. o sistema dos objetos. são paulo, perspectiva, 2004. p101.
VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. p161.
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brevivência da espécie, os seres vivos se dividiam entre os que não comiam 
ovos e os que comiam; estes últimos, dentre os quais alice, chamados de 
serpentes.

não por acaso wittgenstein identifica os limites de nossas linguagens com 
os limites de nossos mundos.41 não devemos entender como representativa 
ou mesmo reativa a relação das linguagens com as demais coisas (sejam 
elas naturais ou criações humanas – e são sempre criação humana), e sim 
como uma efetiva construção do mundo que nos cerca. o nome não é 
um mero recorte de um continuum de coisas existentes, numa duplicação 
posterior do mundo a que chamaríamos linguagem. coisas e continuum, 
por exemplo, assim como mundo, natureza e tudo o mais, não são senão 
palavras, e toda a nossa experiência é formada a partir de noções que cons-
truímos em nossas linguagens. paisagem não é uma coleção de coisas, mas 
um enquadramento a que associamos tal nomeação e todos os demais pro-
cessos em que este ato está implicado, como nos mostra magritte (e não 
são naturais, nem simples, nem consensuais as decisões sobre empreender 
ou não um tal ato, como nos lembra a espingarda, e o excerto que segue).

“‘i only wanted to see what the garden was like, your majesty.’/  ‘that’s ri-
ght,’ said the queen, patting her on the head, which alice didn’t like at all: 
‘though, when you say garden – i’ve seen gardens, compared with which 
this would be a wilderness.’/  alice didn’t dare to argue the point, but went 
on: ‘and i thought i’d try and find my way to the top of that hill.’/  ‘when 
you say hill,’ the queen interrupted, ‘i could show you hills, in comparison 
with which you’d call that a valley.’/  ‘no, i shouldn’t,’ said alice, surprised 
into contradicting her at last: ‘a hill can’t be a valley, you know. that would 
be nonsense.’/  the red queen shook her head. ‘you may call it nonsense if 
you like,’ she said, ‘but i’ve heard nonsense, compared with which that 
would be as sensible as a dictionary!’”42

um nome, portanto, não se refere, não pode se referir à coisa, mas à idéia 
de objeto, que associamos ao conjunto das coisas por ele nomeadas. ca-
chimbo não se refere a um cachimbo específico, nem ao conjunto dos ca-
chimbos, mas a um conceito de cachimbo, a idéia de cachimbo, referida 
no começo do trabalho. mas como se forma esta idéia? de certo que ela 
implica uma depuração, no interior do conjunto, das características aci-
dentais, para se ater às invariantes, o conceito do objeto, o significado do 

WITTGENSTEIN, ludwig. tractatus logico-philosophicus. são paulo, edusp, 1968. p111.
CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. pp162-163.

coisas. resulta destas séries de associações de interpretações de experiências 
e de comparações e aproximações de diferentes interpretações de diferen-
tes experiências, uma progressiva generalização da referência de uma pa-
lavra. cada vez menos o nome se refere a uma coisa específica, percebida 
numa ocasião específica, para se referir a um conjunto de experiências que 
julgamos afins.

para que julguemos, nesta comparação de diferentes experiências, se dois 
objetos devem receber um mesmo nome, consideramos vários aspectos da 
constituição da coisa (tais como material, forma, estrutura interna), bem 
como de nossa cultura (como juízos estéticos, valor e função); no entanto, 
as diferentes divisões, nas diferentes culturas, do espectro cromático ou 
sonoro, por exemplo, bastam para mostrar que os critérios que utilizamos 
relativos à constituição das coisas decorrem também de divisões culturais, 
divisões de nossas linguagens, portanto.40 wittgenstein pergunta sobre a 
correção de chamar de cadeira uma cadeira que some. e a pergunta, como 
quase sempre, responde-se, sem se resolver. uma cadeira que some é uma 
cadeira que some (a linguagem é dada a tautologias, parece), pois que é 
uma cadeira, assim a chamamos, pelos critérios que nos parecem perti-
nentes (parece-se com uma cadeira e pode se usá-la para sentar – provavel-
mente para isso foi feita), que, acidentalmente, some (e este acidentalmen-
te vem indicar que sumir não é um dos critérios que adotamos em nossas 
classificações de objetos). e que não se diga que não utilizamos o fato de 
algo sumir ou não como critério, por as coisas não sumirem (e nunca falta 
quem queira imputar nossos problemas às pobres das coisas), que aí estão 
a neblina, as poças de chuva, as chaves, os guarda-chuvas e o dinheiro. o 
que se passa é que esta, para nossa linguagem, é uma característica aciden-
tal, inscrita entre os eventos a que se pode submeter uma coisa, e dela dão 
conta os verbos e adjetivos. a cadeira deixaria de ser uma cadeira que some 
para ganhar um novo nome não se se tornasse mais freqüente o fato de ca-
deiras sumirem (nem mesmo se parte das cadeiras passassem a sempre su-
mir e outra parte a nunca sumir, o que, parece-me, seria um caso extremo 
de necessidade de diferenciação dos dois grupos através da criação de um 
novo nome) mas somente quando um tal fato se nos afigurasse, em meio 
ao curso de nossa cultura, como um novo tipo de objeto, e não como uma 
ocorrência nova de um tipo já existente. não importava que alice não se 
parecesse a uma serpente; para a pomba, a quem apenas interessava a so-

vemos isto muito claramente em as palavras e as coisas, de foucault, ao acompanharmos, por 
exemplo, as mudanças de critério para a classificação dos seres vivos ao longo da história de 
nossa cultura.
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sabe a batata) e, ainda que não saiba que se trata de uma maçã-da-terra, 
alimenta-se. no entanto, tudo se passa como ele não estivesse ali. ele vê as 
coisas passando e não sabe o que se passa, pois mesmo o que ele conhece 
é outro; preso à sua língua, os contornos de seu mundo. e o que aí haja de 
novo se entretecerá, mesmo que intraduzível, ao seu repertório, vazado 
em sua língua, suas estruturas sintáticas, sua lógica, seu funcionamento, 
sua história. barthes, no japão, sabe que só em sonho poderia conhecer 
a língua estranha sem compreendê-la, e só então um outro mundo se 
comporia.46

o nome, como qualquer outra significação, implica um contexto. uma das 
muitas comparações de wittgenstein da linguagem verbal com o xadrez diz 
respeito a esta necessidade de um contexto de que o nome possa partici-
par para nele fazer sentido.47 o que, numa localidade que desconhecesse o 
jogo, seria apenas um pedaço de madeira entalhada (podendo, no entanto, 
ser várias outras coisas, conforme as associações que sua forma despertasse 
dentro desta cultura), pode ser um rei, ou um peão, ou um bispo, no jogo, 
e pode ser objeto de culto, num museu ou galeria, ou de estudo, num tra-
balho acadêmico (e se é provável que nestes dois últimos casos o nome que 
a peça tem no jogo permaneça, isso só ocorrerá por o jogo estar implicado 
na cultura que atravessa o museu e a academia – e aí podemos pensar que, 
na nossa cultura, que conhece o jogo, um peão do xadrez da bauhaus seria 
apenas um cubinho, se encontrado na rua; e a uma grande quantidade 
de pessoas pareceriam arbitrárias as formas deste desenho do jogo, mui-
to menos arbitrárias que as usuais, decorrentes da metáfora de sociedade 
proposta pelos nomes das peças, pois motivadas pelos movimentos que 
cada peça tem no tabuleiro. e neste aparente descompasso vemos a imensa 
importância do contexto e da tradição para a atribuição dos nomes). 

o nome existe numa linguagem, que existe numa cultura, mas não como 
bonecas russas, pois que não há um isolamento dos níveis e um recorte 
preciso e ordenado dos elementos, seus papéis e suas ações. linguagens e 
cultura são abstrações, nomes, que damos a um sem-número de cadeias 
intersemióticas complexas, com alto grau de aleatoriedade, com alto grau 
de determinação e sobre-determinação também; cadeias reversíveis, mu-
tantes, em contínuo movimento e expansão, muito mais próximas, em 
suas potências, ao modelo rizomático48 de deleuze e guattari que às ima-

BARTHES, roland. o império dos signos. são paulo, martins fontes, 2007. pp11-12.
WITTGENSTEIN, ludwig. investigações filosóficas. petrópolis, vozes, 1996. p31.
para a construção da noção de rizoma, cf. DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. “introdução: 
rizoma” in: mil platôs, vol.1. são paulo, editora 34, 2007.

nome, sendo constituído pelas invariantes das inumeráveis percepções que 
temos de um grande conjunto de objetos. mas não há, nisso, uma espécie 
de inversão, que pretende que construamos o conceito de objeto a par-
tir de objetos que já sabemos pertencentes ao campo coberto por aquele 
conceito?43

e não há uma inversão em pensarmos a nomeação como ato elementar e 
mesmo fundador da linguagem, se o nome se refere a uma idéia de coi-
sa e não a uma coisa específica, pressupondo, portanto, a linguagem que 
fundaria, e mesmo a si mesmo (pois que a idéia de uma coisa constrói-se, 
entre outros elementos, também com o nome)?

deleuze e guattari apontam o discurso indireto como elemento fundamen-
tal da linguagem humana (apóiam-se, entre outros autores, num estudo 
de benveniste, que mostra que as abelhas podem comunicar uma informa-
ção a outras, mas não podem repassar uma informação recebida a terceiras 
– poderiam, também, apoiar-se no espanto do mosquito pelo fato de as 
coisas terem nomes, mas não responderem a eles).44 quando o professor 
aponta para um cachimbo e nos ensina o nome cachimbo, o que ele nos diz 
não é que aquilo é um cachimbo, mas que daquilo diz-se ser um cachim-
bo. se quisermos ser bons meninos, tirar boas notas, ter um bom emprego 
e ir para o céu, dali em diante devemos chamar de cachimbo objetos como 
aquele. o nome, portanto, é o que inscreve a coisa, tornando-a objeto, em 
uma cultura (e aqui podemos ainda uma vez pensar nos ritos batismais 
e na significação que têm de introduzir o neófito no grupo a que já per-
tence). o nome é o que insere a imagem da coisa (e à idéia da coisa pode-
mos também dar o nome de imagem) num imenso arquivo de imagens de 
coisas conhecidas e contabilizadas, enredando-as em seus textos (já feitos 
ou ainda por fazer), sendo, portanto, um dos elementos que constrói esta 
cultura, seus valores, suas operações. “a experiência do objeto-sem-nome é 
a experiência do exílio.”45 

o estrangeiro é o que não sabe nomear as coisas. pode sobreviver, pois vê 
uma batata (assim pensa, pois se parece com uma batata, cheira a batata, 
com o que poderíamos voltar ao velho debate sobre a precedência das coisas ou das idéias na 
construção de nossas linguagens. debate, a meu ver, mal posto, pois que pressupõe uma sim-
plificação linearizante do processo, bem como uma homogeneização e vinculação inequívoca 
dos elementos, simulando uma situação de origem, impossível e inútil, que faz assumir relações 
necessárias entre linguagens e coisas que me parecem inadequadas.
CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p173.
GULLAR, ferreira. “teoria do não-objeto” in: experiência neoconcreta. são paulo, cosac naify, 
2008. p95.
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las estáveis, por trás da forçada estabilidade de seus nomes, sempre idên-
ticas ao já sabido (sem nunca desconfiarmos o bastante do que sabemos), 
sem nada a nos acrescentar.

e esta memória não é um acúmulo inofensivo de signos, como fossem 
poeira, por sobre as coisas. é de um processo prolongado e doloroso de 
gravação em nossa carne fresca e sensível que sai o mundo com seus no-
mes, suas ordens, suas leis.50 nascemos num mundo já feito, de linguagens 
idem, e sofremos a imposição de um treinamento cruel para dominarmos 
nossos sentidos, nossos pensamentos, “a incontornável ambigüidade da 
experiência e a anarquia discursiva que ela abre,”51 em benefício de um 
esquema anódino e insosso, em louvor de uma construção sufocante que 
não nos dá espaço para criar, que não nos deixa margem de jogo com as 
coisas, para que o nosso mundo coincida com o dos outros. 

mas devemos lembrar que este inalcançável em si das coisas, que este pre-
sente absoluto onde o mundo arde intensamente e as coisas estão, não é 
senão uma figura de linguagem, tão abstrata quanto as origens imemoriais 
e os paraísos ou infernos ou presentes futuros, tão impossível, e ao mesmo 
tempo existente, quanto os infinitos em que as linguagens se perdem.

“suponhamos que descobríssemos que o idealizador desse objeto particular 
o tivesse projetado para ser uma cama dura, e que ele fosse realmente uti-
lizado para este fim. certamente diríamos, então, que o objeto não é uma 
mesa, mas sim uma cama dura que se assemelha a uma mesa. o objeto, po-
rém, é o que ele é. nem um brilho nos olhos do inventor, nem o costume 
geral podem determinar suas propriedades essenciais, embora a intenção e 
a função sejam relevantes na determinação do que consideramos que seja 
um certo artefato.”52 a coisa é o que é. eis que nos instalamos num dos 
limites de nossa linguagem para negá-la, ou para afirmar uma integridade 
irredutível das coisas. caso a vista alcance, temos, do outro lado, a contra-
dição entre cama e mesa, entre o mesmo e o outro, contradição que não 
saberemos resolver. e aí se retrocede a uma contradição anterior (entre a 
coisa e a linguagem), para forjar a solução vazia do inefável da essência 
das coisas. exceção feita às usadas em sabonetes, perfumes e sorvetes, as 
essências não nos servem de nada (a não ser como paixão, como busca, 
essência errante que move a linguagem em que se faz, nos rastros que se 
sobre esta questão, cf. o comentário de deleuze e guattari sobre a genealogia da moral, de 
nietzsche, em DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. o antiédipo. lisboa, assírio e alvim, 2004. 
p149, além, é claro, da própria obra comentada.
PRADO JR, bento. alguns ensaios. são paulo, paz e terra, 2000. p149.
CHOMSKY, noam. reflexões sobre a linguagem. são paulo, cultrix, 1980. p43.

gens de aparelho burocrático que lhas criamos, com tabelas-arquivos, um 
sem-fim de etiquetas, pastas, gavetas, e uma hierarquização e binarização 
maníacas que visam a que as controlemos e as fixemos em pálidos esque-
mas, que associamos dali em diante aos seus nomes, perdendo-as, por trás 
do que pretensamente as fundaria.

não há como definir categorias, como criar nomes sem que isso descon-
sidere uma imensa e variada quantidade de características das coisas pas-
síveis de receber aquele nome. daí decorre parte do espanto dos meninos 
de vidas secas, quando, ao chegar à cidade, vêem aquela imensidão de coi-
sas estranhas, de formas novas, de vidas insuspeitadas. pensam que aquela 
multiplicidade estonteante de estímulos que se apresenta aos seus olhos 
será preservada por uma misteriosa língua, que desconhecem, e se admi-
ram da sabedoria dos homens que a dominem, detentores (pois a língua 
sempre implica esta impressão de domínio sobre as coisas, esta posse) de 
um precioso tesouro, capazes que seriam de reproduzir o estado de mara-
vilha em que se encontravam.

(“todo quadro negro é todo negro é todo negro/  e eu escrevo seu nome 
nele só pra demonstrar o meu apego.”49 pulsa ainda a concepção mítica do 
nome como parte da coisa nomeada, pelo contato metonímico, pela posse 
do amado ausente, na linguagem do apaixonado, linguagem atravessada 
pela paixão, por sua vivacidade, a vivacidade das impressões que este estar 
atento recebe, e que quer, a todo custo, prolongar, a despeito da perda 
iminente e contra a irredutível alteridade de seu objeto). 

o que ocorre, porém, na maior parte do tempo, é que, ao nomearmos as 
coisas, ao completarmos seus estímulos, bem treinados que somos, com 
nomes que nos vêm à mente, por identificarmos semelhanças destes com 
outros estímulos a que fomos ensinados a associar o nome de que lembra-
mos, as perdemos. perdemos porque já não as situamos em seu aqui e ago-
ra, de coisas integralmente assentadas no espaço-tempo presente, adensan-
do-se – ou consumindo-se, não sabemos dizer – alheias. já não se trata da 
coisa, da coisa-coisa, quando a reconhecemos (e nomear é lembrarmo-nos 
de quando as conhecemos, de quando soubemos como se chamavam, e de 
tudo a que associamos este nome desde então – e por isso os habitantes de 
macondo, ao notar que sua memória se esvai, escrevem sobre as coisas seus 
nomes, pensando que, assim, ao acordarem, um dia, vazios, terão ainda 
como manejar como antes o mundo que se lhes apresentará). freqüente-
mente sequer prestamos qualquer atenção às coisas conhecidas, pensamo-
da canção maracatu atômico, de jorge mautner.
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“ausência do referente ou do significado transcendental. não há fora-do-
texto (...) no que se denomina a vida real destas existências ‘de carne e 
osso’, para além do que se acredita poder circunscrever como a obra de 
rousseau, e por detrás dela, nunca houve senão a escritura; nunca houve se-
não suplementos, significações substitutivas que só puderam surgir numa 
cadeia de remessas diferenciais, o ‘real’ só sobrevindo, só acrescentando-se 
ao adquirir sentido a partir de um rastro e de um apelo de suplemento 
etc. e assim ao infinito pois lemos, no texto, que o presente absoluto, a 
natureza, o que nomeia as palavras de ‘mãe-real’, etc, desde sempre se es-
quivaram, nunca existiram; que o que abre o sentido e a linguagem é esta 
escritura como desaparição da presença natural.”55 não há fora-do-texto.

não basta, pois, escapar à ontologia da linguagem transparente, da lin-
guagem que diz as coisas, numa inofensiva e quase natural organização da 
variedade de estímulos e sensações que o mundo nos propõe, como apenas 
subdividíssemos para melhor entendê-la e apreender o que chamamos de 
realidade em sua própria lógica formativa (como as pedras caíssem por 
determinação da lei da gravidade, como se o cair de uma pedra dissesse 
respeito a algo mais do que a pedra a terra e a queda, havendo um deus 
que presidisse às cerimônias naturais, de quem deveríamos aprender o se-
gredo da escritura, fixa e desnecessária, pois que este próprio deus se poria 
no significado de todos os significantes que lança, realizando, enfim, a 
unidade e o acabamento do signo, numa totalidade que se poderia des-
vendar e mapear por completo).56 é preciso escapar a uma tal organização, 
que subsiste quando se isola a linguagem, conferindo-lhe inclusive certa 
autonomia, de um mundo de coisas-coisas que não podemos dizer (e este 
podemos sempre soa como um ainda não podemos ou um já não podemos), 
um mundo cuja integridade absoluta, reforçada por sua intangibilidade, 
reforçada por sua vez pela suposta precariedade e insuficiência das lingua-
gens, apenas poderíamos vislumbrar, obnubilados pela intensidade de sua 
presença e embotados pelo simplório esquematismo de nossas formas de 
abordá-lo.

mas é preciso também, e sobretudo, evitar que tal concepção se instale 
no centro das linguagens e a elas se voltem, às suas caracterizações, à sua 
inscrição numa cultura, suas relações, aí, com os demais elementos (os 
chamados coisas incluídos). e é sempre nas linguagens, na cultura, que as 

DERRIDA, jacques. gramatologia. são paulo, perspectiva, 2004. p195.
“na base de toda moderna visão do mundo está a ilusão de que as assim chamadas leis naturais 
sejam esclarecimentos a propósito dos fenômenos naturais.” WITTGENSTEIN, ludwig. 
tractatus logico-philosophicus. são paulo, edusp, 1968. p125.

cria). é preciso estar nos intervalos, as bordas compreendidas, e afirmá-los 
em todas as suas equívocas extensões, entre a coisa e o nome, e um nome 
e outro. “é simultaneamente verdade que as coisas chegam à existência e 
perdem a existência ao serem nomeadas.”53

pois para uma coisa existir (assim, em itálico – o que é diferente de existir, 
de ter existência, de estar no mundo, etc. diferente do que habitualmente 
se tomaria como o significado de tais expressões), é preciso que ela tenha 
um nome. melhor dizendo, é preciso que ela esteja em nossas linguagens 
(o nome sendo apenas a forma mais freqüente de isto se passar, pelas ca-
racterísticas já mencionadas da linguagem verbal, bem como pelo privilé-
gio que o verbalismo de nossa cultura lhe confere), pois não podemos nos 
relacionar com nada sem que isto implique a presença de uma linguagem 
(o que implica a presença de todas as linguagens). não apenas porque tão 
logo algo se nos apresente e estimule nossos sentidos já nos precipitemos, 
na acepção pluvial do termo, em correntes de linguagem, mas também, e 
antes, porque nossa percepção já é informada por nosso repertório parti-
cular, nossa experiência de e em nossas linguagens, bem como pelo imen-
so conjunto de textos que conforma nossa cultura, em que existimos, per-
cebemos, e pensamos (para não dizer do caráter de produção semiótica 
de nossas maquinações inconscientes).54 o homem está nas linguagens, 
e ignorá-lo, em nome de uma vivência das coisas-coisas, da essência, da 
imanência do aqui-agora, da plenitude do instante presente, e de uma sé-
rie de outras ficções que nossas linguagens podem construir (e quem pen-
sa o homem nas linguagens bem pode considerá-las, e assumir de forma 
altamente criativa e consciente tais paixões de nossa cultura, pois tudo são 
criações que nos fazemos; mas quem acredita na transparência de certas 
linguagens, na verdade de certos textos, os viverá como constrangimentos 
e obliterações, condenando-se a viver segundo suas linhas, sem margem 
para manobras inventivas, sem espaço para a criação de novos textos), ou, 
o que é pior, em nome de uma decorrência sem atritos dos eventos de 
nosso cotidiano, seu bom funcionamento, o bom senso, a boa linguagem, 
o bom gosto, os bons modos (e não há como o bom qualquer coisa não ser 
senão uma violenta mutilação da exuberante e caótica multiplicidade de 
nossas criações; ao menos de suas possibilidades), é circular, bovinamente, 
sobre as curvas naturais, mantendo o nível e prevenindo o esforço, para 
conservar-se em boa saúde para o abate.

DERRIDA, jacques. a escritura e a diferença. são paulo, perspectiva, 2002. p62.
sobre este caráter produtivo, não representativo, do inconsciente, cf. as obras de deleuze e 
guattari aqui comentadas, destacadamente o antiédipo.
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tudo através das linguagens em que estamos, tudo através de podermos 
ainda nos estranhar nelas, e delas). e há que reconhecer a imensa distân-
cia que vai de uma cultura permitir uma tal configuração ontológica das 
linguagens, uma tal forma de estar no mundo, como uma de suas possi-
bilidades, e sua entronização, sua total identificação com a totalidade das 
linguagens, reduzindo o possível dos inúmeros processos que se podem dar 
em seu seio (é preciso estar na linguagem, não apenas usá-la. reconhecê-la 
residência, não instrumento),57 para o possível do que nos é permitido pelo 
aparelho régio, quando não sacrossanto, que a domina (há que agir como 
máquina de guerra, não como aparelho de estado, nos termos trabalhados 
por deleuze e guattari).58

pois uma cultura que se arvora numa seleção maníaca de verdades e men-
tiras (mesmos e outros, tautologias e contradições, tortos e direitos, etc); 
na estanqueidade e distinção das linguagens (a que tal cultura agradaria 
chamar representações); na construção de instâncias controladoras, e mes-
mo decisórias, da operação dos elementos das linguagens, fora dos proces-
sos específicos em que se entretecem (conferindo-lhes uma essência imu-
tável, como se mostrou fazer às coisas, em outros momentos desta leitura); 
na condenação da poesia – que repetidamente atravessa, como veremos 
adiante, os limites definidos por tal sistema; na funcionalização das lin-
guagens; e no constrangimento de seu jogo (de seus jogos), sobredeter-
minando-os, e mesmo enrijecendo-os até que quase se percam, com um 
sem-número de regras e interdições; uma tal cultura não poderá nunca 
ultrapassar a fixidez, a fixação, esta vontade morna de posar para o retrato 
mortuário, que atravessa seus elementos de formação e controle, confor-
mando-a, e conformando seu estar no mundo (estar no mundo que não 
é simplesmente um acrescer-se a uma somatória de coisas já dadas, mas 
uma participação ativa na construção deste mundo, em que se está, como 
mundo).

e se agora voltarmos à questão dos nomes, veremos que não cabe pensá-los 
como algo que se possa estudar independentemente, como algo suficien-
temente determinado (ou até determinável), que pudéssemos descrever à 
exaustão até que pela exaustão nos déssemos por satisfeitos com a recria-
ção da verdade de seu em si. começamos pelos nomes, por sua aparência 
de acabamento e de liame fundamental entre coisas e linguagens (bem 
como de elemento fundamental da linguagem verbal), mas tudo passou a 

PRADO JR, bento. alguns ensaios. são paulo, paz e terra, 2000. pp196-197.
DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. mil platôs, vol.5. são paulo, editora 34, 2007.

concepções existem; não correspondendo, por exemplo, senão a outra coi-
sa que uma linguagem de nomes definidos e estanques – cuja aplicação é 
fortemente controlada por instituições a quem é delegado o poder sobre as 
linguagens (as reais academias, seus dicionários, gramáticas, manuais, en-
ciclopédias, tabus, tabelas, arquivos mortos) – um mundo de coisas-coisas, 
fechadas em si mesmas (como signos bem feitos, bem acabados), em sua 
verdade essencial e imutável. se o que é chamado realidade parece-se a um 
acúmulo de coisas isoláveis e definíveis, distinguíveis umas das outras, por 
sua constituição própria e estável, muito desta parecença se dá por esta ser 
a própria imagem que uma cultura que inventa um nome e um conceito 
como o de realidade faz de si, do mundo em que se inscreve e se escreve, e 
das linguagens que utiliza para fazê-lo (buscamos, freqüentemente, a gra-
mática dos fenômenos, dos acontecimentos, a sintaxe do mundo, e produ-
zimos copiosamente dicionários e mais dicionários para tais linguagens). 
há variedade suficiente nas produções das diferentes culturas para não su-
pormos que estas, suas formas, suas linguagens, tudo, enfim, o que lhes 
constitui, sejam produzidas à semelhança de um mundo dado. parece-me 
muito mais profícuo pensar que é justamente o contrário que se passa.

assim, é preciso primeiro pensar nossas linguagens livres da ontologia, des-
ta metafísica da presença, que derrida mostra fundar o logocentrismo em 
que se estrutura toda a nossa tradição cultural. não basta sermos capazes 
de pensar um mundo de coisas em constante movimento, de processos 
aleatórios, instáveis, indetermináveis até, por vezes; não basta pensarmo-
nos destituídos de uma alma eterna, incorruptível, nem desprovidos de 
um deus que se instale no oco de cada coisa, velando por sua existência e 
garantindo sua continuidade e positividade; não basta, enfim, livrar-se do 
cerco desta imensa série de realizações, de concreções, de formações desta 
cultura, se as mais bem acabadas delas, as que tornam tudo isto possível, 
permanecerem intocadas, em seu monótono e vigiado jogo de xadrez. mas 
também não podemos, porque não podemos, porque aqui estamos, como 
barthes preso ao seu mundo francês, mesmo que no japão, escapar a es-
tarmos nestas linguagens. eis a paixão deste texto: escrever-se, de dentro 
de um sistema, contra este sistema que lhe permite existir (especialmen-
te contra a enorme inércia que decorre de sua estabilidade de séculos). 
tensionar a linguagem que o abriga, que o conforma e que ele ajuda a 
conformar (e é por esta reversibilidade que não se trata de uma empresa 
meramente suicida, mas de uma tentativa de potencializar certos traços 
normalmente obscurecidos, de alargar suas práticas, de abrir espaços para 
que novos textos possam sempre e ainda se fazer, e fazer novos sentidos, 
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vém ostentar para que este trabalho, que não se pretende uma dissertação 
de mestrado – o que é bem diferente de pretender não ser uma dissertação 
de mestrado – ou que ao menos não sabe bem ao certo o que implicaria 
uma tal pretensão, possa ser nomeado dissertação de mestrado, pois, para 
os devidos fins, há que se poder chamá-lo assim), aqui, talvez, a primeira 
pessoa do plural desagrade a certos leitores, fartos de trânsito violência 
poluição etc etc, a quem tal nome não evoca senão o irritadiço da sensação 
destes estímulos]; o infinito dos nomes, que corresponde ao infinito dos 
processos em que os nomes podem entrar – e há que pensar cada coisa 
não como possuidora de um significado seu, próprio, mas como passível 
de integrar um sem-número de arranjos intersemióticos, cada um capaz 
de engendrar vários sentidos – nos impede pensar os nomes e os demais 
elementos de nossas linguagens como coisas estanques e detentoras de um 
significado definido, nos instigando a inscrever tais processos em contex-
tos mais amplos.

“dar nome a algo é semelhante a afixar uma etiqueta em uma coisa.”64 há 
uma cultura – e para ela a nomeação é absolutamente decisiva – da classifi-
cação, da catalogação e categorização das coisas do mundo, de sua seleção, 
compartimentação e organização; cultura administrativa, burocratizante, 
que se confere o papel de mapear o mundo para melhor compreendê-lo e 
dominá-lo. cultura cujas linguagens – que devem igualmente ser passíveis 
desta mesma classificação, seleção, compartimentação e organização que 
impõem às demais coisas (para ela não-linguagens) – devem reproduzir 
as coisas que lhes são externas, numa representação que visa a uma equi-
valência total, e que implica linguagens transparentes, que não obstruam, 
nestas ligações inequívocas e imutáveis, o acesso às coisas mesmas, e a cor-
reta transmissão das informações referentes a elas, de maneira que uma 
mesma realidade, a realidade, possa ser reproduzida indefinidamente, des-
de que vazada em boa linguagem.

em tal cultura, as linguagens (e aqui é sobretudo a verbal, como se verá) 
são pensadas como acréscimo a um mundo de coisas, com o fim de orga-
nizá-lo, retê-lo em esquemas que se possa conservar, reproduzir, transmitir 
a outros. a linguagem é, aqui, no nascimento da razão moderna, instru-
mento, de conhecimento da realidade e de comunicação deste conheci-
mento adquirido.

numa europa que revê valores clássicos, destacadamente o da razão (e sua 
significação de conhecimento do mundo e de organização – e ordenação 
WITTGENSTEIN, ludwig. investigações filosóficas. petrópolis, vozes, 1996. p22.

dançar, tudo pôs-se incerto e em movimento, não cabendo, agora, reinci-
dir numa ontologia da linguagem que busque dizer o que os nomes são. 
já não cabe usar impunemente o nome nome, como se nomear fosse, de 
fato, um ato elementar, de que se pudesse dispensar o contexto em que 
tal nomeação se dá para se fazer sentido. só em processos, em contextos, 
só nas linguagens, em determinados projetos de linguagem, que o nome 
pode ser isto ou aquilo.

o nome que os pais gastam dias escolhendo para fazer nascer o filho; o 
eterno nome que não se pode nomear;59 o nome do amado; os apelidos; os 
noventa e nove nomes secretos de deus (que ao serem invocados realizam 
os mais inauditos prodígios); as denominações de origem controlada, de 
certas bebidas; o santo nome que não se deve tomar em vão; o nome de 
guerra; o nome ninguém, que o rei toma pelo nome de alguém;60 o nome 
da planta retratada na expedição de levantamento da flora local; o nome 
da doença – para o médico e para o doente (as doenças que não se deve 
nem dizer o nome); o nome de fulano de tal, gênio da raça, autoridade 
máxima no assunto; o nome que o poema-enterrado constrói;61 o nome 
que o burocrata carimba em três vias; o nome costurado na boca do sapo 
que se enterrou; o nome que mallarmé desanda a escrever sobre todas as 
coisas (ele, que afirmou que “nomear um objeto é suprimir três quartos 
do prazer do poema, que é feito de adivinhar pouco a pouco: sugerir, eis o 
sonho”);62 o nome do pai; o nome menina, que afugenta o cervo, até en-
tão tão amoroso para com a menina sem nome;63 os nomes-feios; o nome 
cidade, seguido de sua definição de dicionário (primeiro num dicionário, 
depois sobre uma foto em que vacas holandesas pastam o fundo no inte-
rior de são paulo, depois lambido num poste de um centro antigo de uma 
grande cidade que não fala a língua em que se escreveu tal definição); o 
nome cidade que nos ocorre ao lermos certos livros, ao assistirmos a certos 
filmes, impregnando-nos e impregnado de um sem-fim de outros textos, 
imagens, canções, um infinito de coisas a que este nome, fugidio, errático, 
equívoco, nos dá acesso [e, em que pese ser bastante útil para caracterizar 
certas questões de estilo, nomeadamente a coerência e a unidade (que con-
LAOZI. dao de jing (tradução: mario bruno sproviero). são paulo, hedra, 2007. p43.
CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p223.
no poema enterrado de ferreira gullar, poema-instalação cujo projeto foi publicado no suple-
mento literário do jornal do brasil em 1959, desce-se por uma escadaria a um pequeno porão 
quadrado, em cujo centro há um cubo de 40cm, vermelho. dentro deste, um novo cubo, verde, 
de 25cm, dentro do qual há um último cubo, de 10cm, branco, com a palavra rejuvenesça.
CAMPOS, augusto de. poesia da recusa. são paulo, perspectiva, 2006. pp36-37.
idem nota 60. pp178-179. 64
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sua essência; tudo isso impulsionado pela imprensa, máquina de repetir o 
mesmo, de fazer verdade aos montes – e é a linguagem verbal quem domi-
na toda a nossa modernidade, que a vê como modelo para todas as demais 
estruturas, construindo um mundo à imagem do projeto que tem de si 
(de onde se tem uma concepção teleológica da história, da vida, da cultu-
ra, decorrência da funcionalidade das linguagens pretensamente racionais, 
concepção que achata histórias n’a história, como normatizasse as falas, 
gírias, dialetos, patois, patuás, na norma culta da língua. história linear, 
como uma sentença); é a razão da modernidade que se afirma, é toda uma 
cultura racionalista (que busca suas bases na formação de nossa tradição 
cultural, e cujas características sempre se fizeram notar, embora não com 
tal proeminência; legitimando-se neste movimento de culminação que a 
referida concepção de história a faz adotar), é um projeto de conhecimen-
to e controle do mundo (e note-se que oposições como natureza e cul-
tura ou sujeito e objeto, por exemplo, ambas de grande importância na 
construção da visão ocidental do mundo, inserem-se perfeitamente neste 
projeto, de que, em certa medida, decorrem), é uma concepção de mundo 
que se consolida, juntamente com a visada ontológica e a linguagem pre-
tensamente transparente e funcional que a possibilitam.

o desenvolvimento de todos estes processos citados, a consolidação e evo-
lução das ciências, a massificação do ensino, o adensamento e multiplica-
ção dos centros urbanos, a revolução industrial, a tomada, enfim, de dire-
ção da cultura ocidental por este seu viés racionalista, conduzem-na a um 
ponto crítico, entre o fim do século xix e o início do xx (e não por acaso 
as obras que nortearam a construção deste trabalho aí têm lugar), período 
em que a razão tem de enfrentar-se, enfrentar seus desdobramentos (sua 
historicidade, logo ela que se queria tão fora do tempo), enfrentar sua in-
suficiência (mesmo onde jamais se imaginaria – a prova de gödel de que 
sempre haverá verdades matemáticas que não sejam demonstráveis a partir 
dos axiomas da matemática, e que, portanto, é impossível, pela matemáti-
ca, fornecer uma prova absoluta de sua consistência; o profundo abalo da 
física moderna nas concepções da física clássica que pensava-se já ter eluci-
dado a natureza e seu funcionamento, abalo que se estendeu a noções que 
haviam a muito se instalado no senso comum – e parece-me absurdo pen-
sar um senso comum inato e anterior às linguagens – tais como a distin-
ção entre espaço e tempo, a continuidade da matéria, a total determinação 
dos fenômenos naturais), seu assentamento sobre violentas estruturas de 
poder e dominação (pois não é a razão, mas a razão de alguns, uma das ra-
zões possíveis, portanto – e não falta nunca quem volte a se perder na bus-

ornamental – das construções humanas, sobretudo o pensamento, e sua 
relação com ele), e que os encontra em meio à expansão de suas fronteiras 
(a consolidação de rotas comerciais, o intercâmbio, os padrões abstratos 
do comércio; o encontro com outras culturas, as missões ditas civilizató-
rias, a circulação e a transmissão de linguagens, a imposição de padrões 
culturais, a incorporação de elementos estranhos), e em meio também à 
consolidação dos centros urbanos, à concentração de um grande contin-
gente populacional nas cidades em formação, num novo contexto social 
que obrigava a construção de sistemas de organização e de ensino do co-
nhecimento, para o espalhamento deste conjunto de informações por se 
organizar e mesmo para garantir a validade deste conhecimento que se 
construía, sua progressão, a comparação de diferentes leituras (e as leituras 
deviam se dividir em certas e erradas, pois o mundo era um só, e não se 
podia, sem incorrer em erro, ler o grande livro do mundo de duas formas 
distintas, sendo, portanto, necessário que as linguagens se estabilizassem, 
se massificassem, para que o conhecimento do mundo se assentasse sobre 
bases minimamente adequadas para o imenso do trabalho, e sua necessi-
dade de continuação através das gerações e de colaboração dos diferentes 
campos de pesquisa que passavam a se formar, na subdivisão em elemen-
tos mais simples do gigantesco problema que se apresentava); tudo isto 
exige a normalização das linguagens, a criação de formas de controlá-las 
e de averiguar sua correta utilização, indispensável para sua correta trans-
missão, e, sobretudo, para uma correta leitura do mundo (cuja correção, 
anterior, é postulada).

com a criação e consolidação das universidades; o nascimento e organiza-
ção das ciências da natureza; as primeiras gramáticas das línguas moder-
nas; a retomada do estudo da cultura clássica; com a afirmação cada vez 
mais categórica e centralizada do poder das instituições (e não há como se-
parar a normalização e o espalhamento sem um centro que presida a estes 
movimentos); com os métodos, e os discursos sobre os métodos, sobre a 
correta forma de se chegar à verdade do mundo (e o ser, pilar da ontologia, 
decorre do pensar, do pensar correto, bem armado em boa linguagem); 
com a confecção das enciclopédias modernas, depósitos das representa-
ções do mundo (organizadas pela linguagem verbal, pela ordem alfabética, 
cuja arbitrariedade – em oposição às organizações temáticas das enciclopé-
dias anteriores – demonstra a função de organização e controle das lingua-
gens neste contexto), mundo duplicado e corrigido, pois que livre de sua 
aparência desordenada e múltipla, que por vezes nos aturde o juízo pelo 
excesso de estímulos, mundo organizado em partes, e partes reduzidas à 
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filosofia,67 e cuja constituição sempre se afigurou como mais independente 
desta noção do que a do pensamento (e a resistência da filosofia e das ciên-
cias em questionar a razão explica-se pelo profundo entrelaçamento entre 
suas histórias, numa identificação que tornaria tal processo algo como um 
suicídio; mas apenas se assumido tal ideário, onde a perda de um nome, 
ou a não correspondência ao significado dicionarizado, enciclopédico, sig-
nificaria o erro, a invalidade do processo e sua condenação à morte. em 
outro registro, porém, seria a construção de novos textos onde velhos no-
mes tivessem novos sentidos,68 pois que o sentido se constrói a cada vez, 
em cada processo, em cada enunciado, em cada contexto).

e – entre outras especificidades do discurso artístico em face aos demais, 
as quais veremos adiante – na arte, o peso desta tradição é relativamente 
menor, por nossa cultura não lhe atribuir inequivocamente uma função. a 
funcionalização da linguagem (bem como da quase totalidade das criações 
e atividades humanas)69 obriga-lhe a se limitar às formas mais previsíveis, 
cristalizadas, consagradas, pois que seu fim é comunicar, e da maneira me-
nos ambígua possível, uma mensagem que se imagina, em tal contexto, 
como externa às linguagens. cabe, portanto, às linguagens, codificar sua 
informação em mensagem da maneira mais fiel às normas vigentes (to-
das elas formadas nesta concepção utilitarista da linguagem), para que ela 
seja decodificada segundo as mesmas normas, e chegue sã e salva ao seu 
destinatário.

se pensarmos nas funções de linguagem de jakobson e nas hierarquias por 
que elas se dispõem em cada texto, na tensão que criam no texto e na 
conseqüente necessidade de se conter umas em benefício de outras que 
se queira ressaltar, entenderemos que estas linguagens funcionalistas, es-
tas linguagens entendidas como meio de comunicação, neste projeto que 

e é preciso, aqui, dizer que esta precária tentativa de contextualização não pretende mostrar a 
história de nossa cultura – que aliás se faz de várias histórias, e a cada vez – nem sequer resumi-
la, mas apenas caracterizar minimamente certa concepção das linguagens, que decorre de uma 
das vertentes desta cultura, o mais das vezes a dominante, calcada nesta noção de racionalidade 
e no projeto de conhecimento e domínio racional do mundo.
e nunca é demais dizer que, em que pese a euforização destes processos, que assim poderiam ser 
lidos como uma superação da racionalidade moderna (e em certo sentido são, mesmo, e “quem 
não é capaz de tomar partido tem de calar-se,” diz-nos benjamin),* esta alteridade implica, ne-
cessariamente, que se passe pelo conhecimento e domínio destas linguagens funcionais, pelo co-
nhecimento desta razão, pois é a partir da cultura que elas ajudaram e ajudam a conformar que 
nossas escrituras se dão. é um depois delas, que as inclui, sem que esta relação se deva entender 
como um progresso, um avanço, ou qualquer outro termo que traga consigo esta concepção evo-
lucionista, monológica e teleológica da história, típica do pensamento que se pretende alterar. 
* BENJAMIN, walter. obras escolhidas 2 – rua de mão única. são paulo, brasiliense, 2000. p32.
eis a beleza de homo ludens, de huizinga, vendo o jogo como o fundamento de nossa cultura.

ca desta razão maior e anterior), seu artificialismo (imagine-se o embaraço 
ante a descoberta, por exemplo, de línguas em que pilares de nossa cultu-
ra, como as noções de sujeito e objeto, de passado presente e futuro, ou as 
bases silogísticas de nossa lógica, não se aplicam, o que mostra, por con-
seqüência, não serem tais pilares resultado do mundo natural, produto de 
uma razão unívoca e necessária), o que traz em si de ruína de seu projeto, 
o impossível do absoluto, o limite que tem de ultrapassar para continuar 
(e uma tal cultura não se pode fixar numa imagem de estabilidade, nem 
numa concepção cíclica, sem trair-se), e que, ultrapassado, a relativizará (o 
que equivale a dizer que começará seu desmanche), a indeterminação, o 
acaso, a abertura; “o acidente é um dos atributos da razão que adoramos. 
o atributo terrível.”65

também as linguagens buscam escapar do cerco da razão. nietzsche, cujo 
eterno retorno bem pode ser lido como um imperativo estético a nos guiar 
a existência (para além – ou aquém, não importa – da funcionalidade), 
abre caminhos para um pensamento que se assente sobre outras bases, 
num lugar que se diria estar na fronteira entre filosofia e poesia, de onde 
marca profundamente o pensamento que lhe segue (e toda a filosofia passa 
a ter que passar por se indagar, indagar seu vocabulário, e sobretudo sua 
escritura, bem como as demais linguagens que compõem a cultura em que 
se fazem); mas esta fronteira só é vista de fora: “temo que jamais nos de-
sembaracemos de deus porque cremos ainda na gramática.”66 não se trata 
de dizer que assim como o filósofo precisa de se desembaraçar do ponto 
cego, do absoluto (do signo absoluto) que em última instância tudo expli-
ca e tudo estagna, curvando em torno a si todo o pensável, o poeta precisa 
de se desembaraçar da gramática, cujas regras e modelos impedem os mo-
vimentos e constrangem os sentidos que seu texto almeja; o que aqui se 
passa é que o filósofo e poeta (e todos mais os nomes que se puder lhe dar, 
tantos quantos os enunciados de que participe) precisa de se desembara-
çar, num só e mesmo movimento, no movimento de sua construção (de 
sua escritura, na acepção o mais ampla possível deste termo), de deus e da 
gramática, para que os textos (entre os quais este a que chamamos vida) 
fluam.

e é na arte que este movimento se realiza mais plenamente, onde o do-
mínio da razão nunca foi tão maciço quanto no campo das ciências e da 

PAZ, octavio. conjunções e disjunções. são paulo, perspectiva, 1979. p109.
NIETZSCHE, friedrich. o crepúsculo dos ídolos, apud: FOUCAULT, michel. as palavras e as 
coisas. são paulo, martins fontes, 1987. p314.
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do vaso, no espaço da casa);71 eis porque a linguagem funcional há de ser 
transparente, para que suas formas, sua espessura, sua opacidade, não pre-
valeçam sobre os objetos a que se refere.

a função dá fim ao objeto. alice vê uma porta minúscula, é preciso algo 
que a encolha, aparece uma garrafinha (e a inscrição beba-me, que traz, 
é um cândido exemplo de como funcionaria a linguagem, assim como 
a prudência de alice, que procura a palavra veneno na garrafa, antes de 
bebê-la – alice desconfia da ordem explícita, como se toda palavra já não 
implicasse uma ordem, mas confia cegamente na nominação, num estágio 
em que a linguagem reduz-se a verdades, a coincidências de como a lêem e 
de como lêem sua inscrição no mundo, em total acordo de seu significado 
com o mundo de coisas a que se refere), alice bebe seu conteúdo, enco-
lhe, daí em diante não haverá mais nenhuma menção à garrafa, ela some, 
e assim o bolo que surge para que ela cresça e alcance a chave esquecida 
sobre a mesa, e assim o leque que o coelho, como um contra-regras que 
invadisse a cena para que ela não desandasse, deixa cair, e assim com uma 
série de outros objetos utilitários ao longo de suas duas aventuras.72 os 
objetos funcionais aparecem para ser usados e logo em seguida desapare-
cem, desnecessários. a função, como já disse, de passagem, ao falar sobre 
os nomes, também mata a coisa-coisa, pois torna-a objeto funcional, signo 
de sua função, inscrito em uma dada cultura. o objeto existe para funcio-
nar, o que equivale a dizer que existe para conduzir a um fim, além de si, 
que é também o fim de sua presença, da atenção que obtém. a linguagem 
funcional, igualmente, deve nos levar a algo além dos elementos que a 
compõem, apagando-se tão logo conduza, veículo, seu receptor à desejada 
informação (e compare-se, aqui, a relação com a paisagem que temos num 
percurso cotidiano e funcional, como o de ir ao trabalho por exemplo, e a 
que temos em uma situação menos utilitária, como numa viagem).

assim, a linguagem da razão, a linguagem funcional, que existe para co-
municar, é marcada por esta ascese, pela desconfiança do corpo (e uma 
total confiança em esquemas abstraídos de suas criações, imagens anódi-
nas, anêmicas), condenação das figuras de linguagem (e é o corpo que este 
figuras figura), das figuras de retórica, das paixões e vícios das linguagens, 
dos grafismos bizarros, dos ruídos, dos caprichos, dos maneirismos, dos 
excessos, ou da ausência total de ornatos; de tudo, enfim, que reclame 
atenção para seus elementos internos: o código e a mensagem.
LAOZI. dao de jing (tradução: mario bruno sproviero). são paulo, hedra, 2007. p63.
CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. pp21-22, 24 e 27.

têm para si e para sua inserção em sua cultura, implicam o predomínio 
da veiculação de informações acerca de objetos que lhes sejam externos, 
definidos; e aí, mesmo quando se falar de linguagens, também será um 
objeto fechado e definido o desse discurso, discurso que se separa sempre 
em forma e conteúdo – e a forma é sempre este corpo impuro e imperfeito 
que se quer abandonar a desvios hedonistas que impedem que o conteúdo 
chegue ao campo sagrado da verdade.

jakobson esquematiza, com base em seus estudos de teoria da comunica-
ção, a linguagem humana em função de seis elementos: o emissário (quem 
emite a informação, codificada em mensagem), o destinatário, a referência 
(as coisas e eventos referidos pela mensagem), o contato (a situação es-
pecífica que permite a interação entre emissário e destinatário), o código 
(o sistema de signos em que é vertida a informação) e a mensagem (os 
signos escolhidos para aquele caso específico); e a cada um desses pólos 
faz corresponder uma função das linguagens (respectivamente: emotiva, 
conativa, referencial, fática, metalingüística e poética), que se organizam 
hierarquicamente no interior de cada texto, conferindo-lhe seu caráter.

“‘that’s very important,’ the king said, turning to the jury. they were just 
beginning to write this down on their slates, when the white rabbit in-
terrupted: ‘unimportant, your majesty means, of course,’ he said, in a 
very respectful tone, but frowning and making faces at him as he spoke./  
‘unimportant, of course, i meant,’ the king hastily said, and went on to 
himself in an undertone, ‘important–unimportant–unimportant–impor-
tant’ as if he were trying which word sounded best./  some of the jury 
wrote it down important, and some unimportant. alice could see this, as 
she was near enough to look over their slates; ‘but it doesn’t matter a bit,’ 
she thought to herself.”70

o interesse do rei pelo som das palavras atrapalha o bom andamento da 
sessão. o corpo da palavra distrai o rei de sua função de juiz, pondo em 
risco a validade do julgamento. o destaque à função poética (poesia é a 
linguagem voltada à própria materialidade, em outra célebre definição de 
jakobson) põe em segundo plano as funções centrais para a comunicação 
(destacadamente a referência a objetos externos, mas também o convenci-
mento e a ordem, a expressão de sentimentos, o teste de estabelecimento 
da comunicação). diz o dao de jing que a função está no vazio (no oco 

CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. p124.
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como na conversa entre aquiles e a tartaruga,75 nunca tiramos conclusão 
alguma sem violentarmos as linguagens (nunca entenderemos um discur-
so sem pressupor, e até forçar, sua inteligibilidade – “é certo que toda de-
signação supõe o sentido e que nos instalamos de antemão no sentido 
para operar toda designação”),76 nunca as ligaremos às demais coisas se 
não esburacarmos seus planos com nossos indicadores em riste. não há 
comunicação, da maneira funcional e inequívoca que aprendemos como 
bom uso da linguagem, sem mutilar as linguagens. não à toa, a despeito 
de ser o juiz e a figura maior do reino, o rei, que se encanta com o som das 
palavras (que toma ninguém pelo nome de alguém; e que em seguida diz 
não haver nada como hortelã para desmaios, sem pretender, com esta ex-
pressão, dizer que nada seja melhor que hortelã, apenas que nada é igual;77 
em claras demonstrações de sua inadaptação às linguagens funcionais), 
não manda, quem manda é a rainha, em sua monomania de condenar 
tudo e todos à degola.

“– (...) ‘there’s glory for you!’/  ‘i don’t know what you mean by glory,’ alice 
said./  humpty-dumpty smiled contemptuously. ‘of course you don’t – till 
i tell you. i meant there’s a nice knock-down argument for you!’/  ‘but glory 
doesn’t mean a nice knock-down argument,’ alice objected./  ‘when i use a 
word,’ humpty-dumpty said, in rather a scornful tone, ‘it means just what 
i choose it to mean – neither more nor less.’/  ‘the question is,’ said alice, 
‘whether you can make words mean so many different things.’/  ‘the ques-
tion is,’ said humpty-dumpty, ‘which is to be master – that’s all.”78

[aqui é preciso fazer uma pequena digressão: freqüentemente, neste meu 
texto, especialmente aqui, em meio a um emaranhado de referências te-
óricas, uso o termo linguagens, no plural, equiparando vários tipos de es-
crituras, pois me interessa pensar não a especificidade de uma linguagem, 
mas uma noção mais ampla, que não seja, no entanto, a generalização e a 
caracterização de um esquema abstrato linguagem que tivesse por fim uma 
semiologia geral, mas a abertura da possibilidade de pensar uma escritura 
rizomática e intersemiótica, em que os estudos sejam, como leitura que 
são, escritura,79 processo, corpo-a-corpo (consciente de si) com as lingua-

CARROLL, lewis. “what the tortoise said to achilles” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. pp1225-1230.
DELEUZE, gilles. lógica do sentido. são paulo, perspectiva, 2006. p18.
CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p225.
idem. pp213-214.
“o verbo ler tinha para os antigos uma significação que merece ser lembrada e valorizada, com 
vistas a uma compreensão da prática literária. ler era também recolher, colher, espiar, reconhecer 

e poderia parecer equivocado incluir o código como elemento interno à 
linguagem, se pensado como generalização de seus casos concretos, abstra-
ção de suas peculiaridades e redução a regras fixas e pré-determinadas (e 
não poucos dos autores indicados na bibliografia concordariam com este 
parecer). no entanto, penso possível passar-se por cima da distinção entre 
língua e fala – fundamental para a lingüística, e que anima o pensamento 
que opõe metalinguagem e função poética, entendendo funções interde-
pendentes como pólos opostos (e cabe lembrar que mesmo o arranjo das 
funções dentro do texto não é fixo, podendo ser lido de formas diferentes 
– historiadores procuram dados de uma cultura na referência de uma pin-
tura ao mundo material que retratam; e são montadas, hoje, exposições 
de aquarelas de expedições científicas do século xviii ou xix). não apenas 
por não haver texto sem linguagem nem linguagem sem texto, mas pela 
insuficiência destas noções, pela pálida imagem que dão das cadeias infi-
nitas e infinitamente complexas do pensamento, pois que uma linguagem 
não se pode isolar das demais nem das demais coisas a que se refere, com 
que se mistura, muito menos de sua existência concreta, de seu caráter de 
coisa-entre-coisas e de coisa no espaço-tempo de uma certa cultura, assim 
como não se pode restringir um texto aos elementos que conformam sua 
materialidade, pois estes ecoam textos pregressos,73 aqueles que confor-
mam sua potência de criar sentidos, ecoam as linguagens em que existem, 
refletem e pensam suas regras e funcionamento, afirmam a presença de 
certas estruturas e a ausência de todas as demais possíveis; e quanto mais 
atenta e lúcida – e lúdica – for a escritura, tanto mais frágeis serão tais 
limitações (o mesmo se passando com a leitura; e a necessidade de leitura 
é outro indício da insuficiência da noção de texto como conjunto definido 
de elementos igualmente fechados).

as linguagens, para comunicar, têm que abrir mão de si, pois a determi-
nação de um fim esvazia o processo, que passa a meio, mero condutor (a 
funcionalidade e a teleologia se mostram desenvolvimentos de uma mes-
ma concepção). as linguagens não se restringem à comunicação preten-
samente objetiva de coisas e fatos (e, lembra-nos nietzsche, não há fatos, 
apenas interpretações),74 pois em sua formação, em sua consistência, em 
suas potências, reside uma imensa variedade de jogos, ornamentos, outros 
padrões e outras possibilidades de organização que não as que se consoli-
daram em nossa cultura.

e não se pode pensar esta questão sem o conceito de intertextualidade de mikhail bakhtin.
conforme seus apontamentos para transvaloração de todos os valores, projeto inconcluso, cujos 
esboços foram reunidos e publicados póstuma e parcialmente.
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que as obras estudadas no começo), o destaque ao sistema verbal nova-
mente se mostra pertinente. apenas não se pense que, com isso, se esteja 
postulando o sistema verbal como modelo para os demais (ao menos não 
conscientemente – e há que tomar cuidado com a grande força do verbal 
em nossa tradição. veja-se a disseminação de suas classificações e mesmo 
vícios classificatórios e esquematizantes em nossa cultura, e o enorme peso 
que decorre do valor de verdade que este sistema adquiriu: “(...) when she 
had come close to it, she saw clearly that it was humpty-dumpty. ‘it can’t be 
anybody else!’ she said to herself. ‘i’m as certain of it, as if his name were 
written all over his face!’”)]82

voltemos à questão posta por humpty-dumpty: importa quem manda. se à 
linguagem é atribuída uma função [e compare-se – por conta deste é atri-
buída uma função, muito diferente de um eventual tem uma função – uma 
linguagem técnica, especificamente criada para determinada situação, para 
funcionar em determinadas circunstâncias, a nossas linguagens cotidianas, 
povoadas por ornamentos, jogos, cacos, memórias de séculos e memórias 
há pouco inventadas, tudo numa profusão de referências, algumas já per-
didas, outras ainda por se criar, manias, gestos imitados sem bem se saber 
porque. como quando o desvario da razão moderna, a que o modernismo 
por vezes deu fôlego caricatural de herói de quadrinhos, programa cidades, 
designando onde e como deve dar-se a vida de seus habitantes, cada parte 
delas, cada parte à parte; quando as cidades, o que têm de vivo, acontece 
à margem dos planos, das leis, quando não mesmo apesar delas, e sempre 
no tempo – não o tempo linear da razão que alinha palavras fechadas em 
si, como pedrinhas, hum, dois, três, quatro, cinco, etc, na progressão fatal 
da vida que só pensa em seu termo, quando, espera-se, tudo será explica-
do; o tempo flexível da linguagem, que acelera ou retarda seu curso, que 
salta para muito a frente ou para muito antes, conforme junte diferentes 
elementos que se ligam a diferentes outros, cada um ecoando vários ou-
tros textos, entremeados a muitos outros textos e tempos, podendo estar 
infinitamente distante, e mesmo alheio, ao que a linguagem funcional lhe 
diria ser contemporâneo e se ligar a coisas de uma antigüidade ou futuris-
mo impensáveis para quem pensa que o tempo se faz de um dia depois do 
outro. saio de um prédio modernista da década de cinqüenta, atravesso a 
avenida, do começo do século vinte, onde a menina com trajes anos oi-
tenta chama-me a atenção, detenho meu caminho em direção ao casarão 
dos anos vinte, retomo-o, por entre torres recém-construídas, e o cheiro 

CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p208.

gens, atravessando-as, e não a criação de classificações e análises das logias 
e sua razão fixadora. porém, a despeito deste entendimento de que tudo 
se passa em uma escritura múltipla, que não é anterior às distinções das 
linguagens nem modelo para sua construção, mas independente das fron-
teiras e modelos, que reconhece e com os quais convive em permanente 
tensão (não se pode, como já disse, pôr-se fora da cultura em que se está), 
é preciso aqui fazer uma distinção entre as linguagens constituídas, por 
elas diferirem em seus graus de sistematização, de arbitrariedade na relação 
de seus elementos com os lidos como sua referência (e mesmo de disjun-
ção entre forma e função, como observa sapir),80 em seu grau, enfim, de 
convencionalismo – e por isto esta digressão, motivada pela sentença de 
humpty-dumpty sobre o significado de uma palavra depender apenas de 
quem manda, pois de nossas linguagens a verbal é a que mais depende 
de acordos externos, de imposições, e de um sistema de formas gerais e 
pré-definidas,81 bem como de aparelhos formais e informais de conten-
ção de seus desdobramentos, tais como dicionários, gramáticas, normas, 
redundâncias, frases feitas, hábitos, usos, acordos, etc. (mas convém não 
esquecer o diálogo entre alice e a rainha vermelha sobre o monte ser um 
vale. acordariam sobre um desenho desses chamados realista ou natura-
lista sobre o que ali viam? e por que chamar de realista ou naturalista um 
desenho e não outro se na natureza ou na realidade as coisas não são bi-
dimensionais, as maçãs não são de tinta nem as pessoas de carvão?). a dis-
tinção é pertinente também ao que segue, pois a linguagem verbal, por 
sua proeminência na construção de nossas leituras do mundo (filosofias, 
ciências, religiões), portanto pela força que tem na constituição de nossa 
cultura, e também na de nossa comunicação cotidiana, é aquela em que 
mais se faz notar a distinção entre textos funcionais e não-funcionais, e 
onde, por conseqüência, tal distinção tem maior relevância e alcance, e 
onde também mais fortemente se nota a redução que a comunicação im-
põe às linguagens de que se vale (mas também não seria assim tão simples 
montar um foguete com um manual de instruções cubista). no mais, por 
este ser um trabalho construído majoritariamente de elementos verbais, e 
pela facilidade de atravessá-lo a literatura (alice, aqui, tão ou mais presente 

os traços, tomar, roubar. ler denota, pois, uma participação agressiva, uma apropriação ativa 
do outro. escrever seria o verbo ‘ler’ convertido em produção, indústria: a escritura-leitura;” 
KRISTEVA, julia. introdução à semanálise. são paulo, perspectiva, 2005. p104.
SAPIR, edward. language. nova york, dover, 2004. p70.
sem as quais, segundo saussure, não poderíamos nos comunicar. teríamos em nossa memória 
todos os tipos de sintagma possíveis em nossa língua, e os escolheríamos por associações a ex-
periências passadas e os sintagmas então usados. SAUSSURE, ferdinand de. curso de lingüística 
geral. são paulo, cultrix, 2006. 
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fosse texto, um velho sentido feito para um amontoado de coisas, e que 
acabou por borrar-se, sendo preciso traçá-lo de novo, sempre, e a cada vez, 
ou nos fechamos no cerco do constrangimento do senso comum. toda 
funcionalização da linguagem é sua restrição à comunicação, e restrição 
da comunicação a uma série de eventos pré-definidos com respostas idem, 
em que não há espaço para o pensamento, pois tudo é já fóssil (não míssil, 
como queria waly) de um pensamento prévio, de um manual de ações e 
reações para o bom uso da boa linguagem (e pode se pensar neste contexto 
a afirmação de deleuze e guattari de que o fundamento da linguagem ver-
bal é a palavra de ordem,84 onde se vê que pouco importa, enfim, e hump-
ty-dumpty já o dissera, a correção da linguagem. importa quem manda: “a 
linguagem não é mesmo feita para que se acredite nela, mas para obedecer 
e fazer obedecer”).85

no entanto, não apenas por esta violência se dissimular, e por vezes mesmo 
se perder nos sistemas das linguagens, infiltrando-se, autônoma e ainda 
mais arbitrária, como se tudo se passasse num romance de kafka, pois suas 
regras, sua estrutura de legitimação, seu caráter de instrumento de poder e 
dominação diluem-se por grupos excessivamente grandes, remetem a tem-
pos há muito passados, perdem sua motivação nas sucessivas acomodações 
e alterações no correr do tempo, conservando formas que respondiam a 
contextos não mais existentes, o que intensifica a impressão de que, afinal, 
a razão resida em suas formas, adequadas a dizer a verdade do mundo, 
por este caráter indireto e anônimo que passa a ter o controle (exceção 
feita a idioletos em que ele ainda é palpável e mais diretamente exercido, 
como nos casos dos jargões profissionais, por exemplo, e todo o sistema 
de adestramento que implicam, bem como a divisão que operam entre 
possuidores e despossuídos do segredo), como também por haver uma 
efetiva solidariedade entre este sistema de poder e o projeto de razão de 
nossa modernidade, e, sobretudo, pelo sucesso deste projeto em constituir 
grande parte de nossa cultura, por seu espalhamento, sua disseminação, 
bem como pela pouca consciência que temos de seu funcionamento e de 
suas possibilidades, treinados que somos a sempre fazer mais do mesmo 
(o mesmo, e sua identidade a si, modelo exemplar da verdade tautológica 
“chamamos palavras de ordem não uma categoria particular de enunciados explícitos (por exem-
plo, no imperativo), mas a relação de qualquer palavra ou de qualquer enunciado com pressu-
postos implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no enunciado, e que podem se realizar 
apenas nele. as palavras de ordem não remetem, então, somente aos comandos, mas a todos os 
atos que estão ligados aos enunciados por uma ‘obrigação social’. não existe enunciado que não 
apresente esse vínculo, direta ou indiretamente. uma pergunta, uma promessa, são palavras de 
ordem.” DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. mil platôs, vol.2. são paulo, editora 34, 2007. p16.
idem. p12.

do milho do ambulante conduz-me a um passado meu que já não sei lo-
calizar, penso no que farei ao concluir esta dissertação. (e cabe dizer que a 
linguagem funcional implica um rígido controle do tempo, especialmente 
do tempo da leitura, em seu sentido mais amplo, para que o leitor não se 
perca em saltos e devaneios. a leitura não pode ser nem muito rápida nem 
muito lenta – e este aborrecido bom senso é o sentido que é bom que se 
tome, caso não se queira sofrer as terríveis conseqüências da linguagem 
livre, bem como as não menos terríveis conseqüências de desobedecer a 
quem manda. a linguagem que tende a fixar-se demasiado, que tende a 
uma concreção obsessiva, assim como a que corre demais, criando pontes 
demais para caminhos demais, num excesso de sentidos de que não damos 
conta de mapear, são tidas por desvios, desenvolvimentos patológicos, pai-
xões que cegam a razão e seu ritmo de relógio. lembremo-nos dos nomes: 
a linguagem primeiro os amplia, flexibiliza-os, coloca-os em movimen-
to, para depois detê-los; nem o nome mágico do primitivo, do louco, do 
apaixonado, nem o nome da canção do cavaleiro – “(...) ‘the name of the 
song is called haddocks’ eyes.’/  ‘oh, that’s the name of the song, is it?’ alice 
said, trying to feel interested./  ‘no, you don’t understand,’ the knight said, 
looking a little vexed. ‘that’s what the name is called. the name really is the 
aged aged man.’/  ‘then i ought to have said that’s what the song is called?’ 
alice corrected herself./  ‘no, you oughtn’t: that’s quite another thing! the 
song is called ways and means: but that’s only what it’s called, you know!’/  
‘well, what is the song, then?’ said alice, who was by this time completely 
bewildered./  ‘i was coming to that,’ the knight said. ‘the song really is 
a-sitting on a gate: and the tune’s my own invention.”)],83 retomemos: se 
à linguagem é atribuída uma função, e, ao contrário de outros objetos 
ditos funcionais, não há relação necessária, motivada, entre suas formas e 
suas funções, há que se criar formas de controlá-la, para que desempenhe 
adequadamente estas suas funções. toda funcionalização de linguagens é 
criação de aparatos de constrangimento e violência feitos às possibilidades 
das linguagens de fazer sentido [mas fazer sentido em sentido amplo. criar 
a possibilidade de novas articulações entre linguagens e coisas, traçar no 
plano em que umas e outras se projetam novas linhas, caminhos (picadas 
em meio ao mato ou derivas por metrópoles). escritura. não o fazer sentido 
do senso comum, que não faz nada – e é isto o que dele se espera, que não 
faça nada que atrapalhe o bom sono dos justos, pois este é seu funciona-
mento, encaixar-se num mundo dado, conforme o previsto, sem atrito. 
como o mundo, esta palavra, e a idéia que ela ajuda a conformar, já não 
CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p244.
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tro; sem, também, resolverem-se no monismo de a linguagem. linguagens; 
múltiplas, equívocas, reversíveis, instáveis, indefiníveis e inseparáveis da, e 
na, escritura multi e intersemiótica em que se fazem).

“a desaparição da verdade como presença, o se furtar da origem presente 
da presença é a condição de toda (manifestação de) verdade. a não-verda-
de é a verdade. a não-presença é a presença. a diferência, desaparição da 
presença originária, é, ao mesmo tempo, a condição de possibilidade e a 
condição de impossibilidade da verdade. (...) a oposição do verdadeiro e 
do não-verdadeiro está, ao contrário, inteiramente compreendida, inscrita 
nessa estrutura ou nessa escritura geral. o verdadeiro e o não-verdadeiro 
são espécies da repetição. (...) assim, por um lado, a repetição é isso sem o 
que não haveria verdade: a verdade do ente sob a forma inteligível da ide-
alidade descobre no eîdos o que pode se repetir, sendo o mesmo, o claro, 
o estável, o identificável em sua igualdade a si. (...) mas, por outro lado, 
a repetição é o próprio movimento da não-verdade: a presença do ente 
perde-se nele, dispersa-se, multiplica-se por mimemas, ícones, fantasmas, 
simulacros, etc. (...) essas duas repetições se referem uma à outra segun-
do o gráfico da suplementariedade. isso significa que não se pode mais 
‘separá-las’ uma da outra, pensá-las à parte uma da outra, ‘etiquetá-las’, 
que não se pode na farmácia distinguir o remédio do veneno, o bem do 
mal, o verdadeiro do falso, o dentro do fora, o vital do mortal, o primeiro 
do segundo, etc. pensado nessa reversibilidade original, o phármakon é 
o mesmo precisamente porque não tem identidade. e o mesmo (é) como 
suplemento. ou como diferência. como escritura.”90 

os opostos existem a partir da escritura, nela, e não podem resolvê-la, nem 
solvê-la, dissolvê-la num fim fantasmagórico que se abatesse sobre a parte 
que lhe convém, que lhe sustenta, descartando os demais caminhos como 
inválidos. “a força dos paradoxos reside em que eles não são contraditórios, 
mas nos fazem, assistir à gênese da contradição. o princípio da contradição 
se aplica ao real e ao possível, mas não ao impossível do qual deriva, isto 
é, aos paradoxos ou antes ao que representam os paradoxos.”91 a invalidez 
de um processo, de um caminho, para tal ou qual fim, de certo que é acei-
tável (e nunca é demais lembrar que é preciso nos comunicarmos), o que 
não se pode é permitir, como o faz de bom grado nossa tradição cultural 
racionalista, que tal invalidez para determinado fim implique a condena-
ção de um sem-número de processos ao limbo, convertendo o impossível 

DERRIDA, jacques. a farmácia de platão. são paulo, iluminuras, 2005. pp121-122.
DELEUZE, gilles. lógica do sentido. são paulo, perspectiva, 2006. p77.

e reconfortante, limite estático das linguagens,86 em que preferimos nos 
instalar, perdendo-as quase de todo. preferimos acreditar que a verdade é 
a verdade pois quem nos disse que ela é a verdade garante-nos que ela seja 
verdadeira. isto é isto, porque, inversamente, isto é isto. fica demonstrada 
a correção da linguagem, a correta ligação entre uma ponta e outra do cír-
culo), ainda acreditamos na funcionalidade da linguagem, em seu pendor 
natural à comunicação, em sua missão de descobrir, se tratada adequada-
mente, a verdade.

ainda acreditamos no funcionamento das linguagens, o que equivale a dizer 
que ainda acreditamos em seu bom funcionamento. o que implica, portan-
to, um juízo sobre a adequação ou inadequação de uma forma à situação 
em que foi empregada, um juízo sobre a mensagem, que não é interno a 
ela, que a vê, de fora; e este fora da mensagem passa-se por fora da lingua-
gem, fazendo possível que uma questão de enunciação,87 e dos interesses e 
desejos e forças envolvidos em cada situação, para cada enunciador, passe 
a ser uma questão de verdade ou mentira, de correção e validade ou incor-
reção e invalidade de uma mensagem, movimento tão mais forte quanto 
mais forte seja a presunção de transparência da linguagem, quanto mais 
ela precise de se mostrar indubitável, inequívoca e inquestionável (e, na 
impossibilidade de se questionar, lê-se a pretensão de uma razão natural e 
absoluta, mas também o exercício da força contra quem ouse a questionar. 
barthes, em sua aula inaugural no collège de france, após identificar as lin-
guagens às estruturas de poder – todas, por ínfimas e não-convencionais 
que sejam – diz, da língua, “ela é, simplesmente: fascista”).88 

ocorre, porém, que a possibilidade de chamar o torto de direito89 não 
pode constituir uma crítica à linguagem, já que é ela que permite chamar 
o direito de direito e o torto de torto; torto e direito não sendo senão 
chamamentos. novamente se identifica na funcionalização uma mutilação 
das linguagens, uma redução a um de seus pólos, a uma de suas funções, a 
poucas de suas muitas possibilidades. as linguagens abrem a possibilidade 
da verdade e da não-verdade, no movimento que abre as noções do mesmo 
e do outro, sem se resolverem neste dualismo (neste e em qualquer ou-

wittgenstein aponta, no tratado lógico-filosófico, a contradição e a tautologia como os limites da 
linguagem. pp86-88.
e não me parece adequado pensar o enunciado como anterior, ou mesmo separável, das variáveis 
contextuais de enunciação.
BARTHES, roland. aula. são paulo, cultrix, 2004. pp14-16.
“nada impede de chamar direito o que se apresenta torto e vice-versa.” PLATÃO, cartas (sétima 
carta), apud HOCKE, gustav r. maneirismo: o mundo como labirinto. são paulo, perspectiva, 
2005. p177. 
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nicação inequívoca através de códigos estáveis e dominados, cuja função 
maior seja referir-se a textos que se tomará por coisas definidas, transforma 
o trabalho com as linguagens na manipulação de um sistema dado de cor-
respondências, que se estrutura segundo determinadas regras que dividem 
em corretas e incorretas as infinitas possibilidades de articulação de seus 
elementos (entre si e com as demais linguagens e as demais coisas).

é preciso não ter aonde ir para ter caminhos em que realmente possa se 
criar sentido para além dos sentidos já traçados, que a linguagem fun-
cional da razão nos faz seguir, como aquelas galinhas hipnotizadas por 
riscos de giz. “mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent/  pour 
partir,”96 diz baudelaire, e é na poesia que, adiante, encontraremos as 
maiores possibilidades de percorrer as linguagens em toda a sua extensão, 
em sua equivocidade, assumindo suas ambigüidades como potência criati-
va e não como urgência de escolha e descarte.

e quando estamos dispostos a não operar nossas linguagens (o que é o 
mesmo que dizer estar no mundo) através desta visão redutora e paralisan-
te, as coisas desobrigam-se a se fixar em uma verdade, a um significado, 
abrindo-se à multiplicidade de textos em que podem aparecer, à multipli-
cidade de sentidos que podem construir. em lugar de se perguntar por o 
que isto quer dizer, perguntar-se por o que se pode dizer com isto (o uso não 
o significado, nas palavras de wittgenstein),97 para que o potencial criativo 
das linguagens seja exercido de forma mais ampla, menos vigiada e menos 
viciada pelos círculos tautológicos e autofágicos da verdade. o sentido não 
se prende às coisas, nem às linguagens, não é unívoco, nem inequívoco. 
o sentido produz-se sobre elas, articula-as, a umas e a outras, a cada vez, 
em cada processo (e insisto sobre este ponto pois a definição de elementos 
estanques e de estados definidos de coisas é de grande importância para a 
linguagem funcional, constituindo pesado óbice para a abertura de escri-
turas com outras características). o sentido é um problema de pragmática, 
de uso, de vivência e de embate com as linguagens, muito mais que de 
semântica, de regras e de sistemas. “(when she thought it over afterwards 
it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time 
it all seemed quite natural);”98 o sentido não se subordina aos esquemas de 
significação, e sequer é pressuposto por eles: “alice felt dreadfully puzzled. 

do poema le voyage, número cxxvi de as flores do mal.
WITTGENSTEIN, ludwig. investigações filosóficas. petrópolis, vozes, 1996. p38.
CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. p77.

da referência a uma impossibilidade das linguagens, ou transformando o 
interdito em inexistente. 

“fang, digamos, tiene un secreto; un desconocido llama a su puerta; fang 
resuelve matarlo. naturalmente, hay varios desenlaces posibles: fang puede 
matar al intruso, el intruso puede matar a fang, ambos pueden salvarse, 
ambos pueden morir, etcétera. (...) todos los desenlaces ocurren; cada uno 
es el punto de partida de otras bifurcaciones.”92

“‘would you tell me, please, which way i ought to go from here?’/  ‘that 
depends a good deal on where you want to get to,’ said the cat./  ‘i don’t 
much care where,’ said alice./  ‘then it doesn’t matter which way you go,’ 
said the cat./  ‘so long as i get somewhere,’ alice added as an explanation./  
‘oh, you’re sure to do that,’ said the cat, ‘if you only walk long enough.’”93

o jardim dos caminhos que se bifurcam está mais próximo da noção de 
linguagem que aqui tento construir do que qualquer modelo lingüístico 
(a despeito de seu modelo arbóreo de sucessões de escolhas binárias, pra-
ticamente anulado pela realização de todos os possíveis), em sua caótica 
multiplicidade, no convívio de fang morto com fang vivo com fang ine-
xistente. tudo é imaginário e tudo é real, ou, como disse haroldo de cam-
pos, “verdade é o mesmo que mentira.”94 o paradoxo, mostra deleuze em a 
lógica do sentido, em seu caminhar simultâneo em direções opostas, funda 
a possibilidade de sentido, de se fazer sentido, o que é muito diferente da 
noção estanque e ontológica de significado. “ele [o sentido] não é algo a 
ser descoberto, restaurado ou re-empregado, mas algo a produzir por meios de 
novas maquinações. não pertence a nenhuma altura, não está em nenhuma 
profundidade, mas é efeito de superfície, inseparável da superfície como de sua 
dimensão própria.”95

o sentido é sempre uma operação sobre o texto, operação de escritura e de 
leitura, uma obra em processo, que se forma a partir das mensagens (e das 
coisas), e não previamente. apenas um fim pré-estabelecido anula cami-
nhos (e poderia mesmo se dizer anula os caminhos, conforme comentário 
anterior sobre a desvalorização dos processos engendrada pela teleologia 
funcionalista), apenas a determinação prévia de se estabelecer uma comu-

BORGES, jorge luis. “el jardin de senderos que se bifurcan” in: ficciones. buenos aires, alianza 
editorial, 2007. p113.
CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. pp71-72.
do poema “fecho encerro reverbero...”, do livro galáxias.
DELEUZE, gilles. lógica do sentido. são paulo, perspectiva, 2006. p75.
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o conceito associado à imagem gráfica linguagem (e à sua correspondente 
imagem acústica, quando falada), dizendo-nos muito pouco sobre o cor-
po-a-corpo com as linguagens – e elas têm corpo – pois não fazem senão 
seu elogio fúnebre: “é esta possibilidade de fixar as coisas relativas à lín-
gua que faz com que um dicionário e uma gramática possam representá-la 
fielmente, sendo ela o depósito das imagens acústicas, e a escrita a forma 
tangível dessas imagens”).104

o sentido não é positivamente definido, nem definível, não possui unida-
de nem identidade, não está inscrito no texto, faz-se a partir dele, num 
contexto (dos elementos que o rodeiam ao conjunto dos textos da tradição 
cultural em que se insere), tanto na escritura como na leitura. e mesmo 
havendo comunicação pela partilha de contexto, ou ao menos pela pro-
ximidade de contextos diversos entre escrituras (também leituras), pela 
coincidência de parte significativa do repertório das partes envolvidas (e 
a escritura e a leitura só podem ser operações de seleção internas ao reper-
tório do escritor-leitor), para além de todos os mecanismos já comentados 
de constrangimento das linguagens, a abertura é inevitável.

“es una revelación cotejar el don quijote de menard con el de cervantes. 
éste, por ejemplo, escribió (don quijote, primera parte, noveno capítu-
lo):/  la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las 
acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de 
lo por venir./  redactada en el siglo diecisiete, redactada por el ‘ingenio 
lego’ cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. 
menard, en cambio, escribe:/  la verdad, cuya madre es la historia, émula 
del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo 
presente, advertencia de lo por venir./  la historia, madre de la verdad; la idea 
es asombrosa. menard, contemporáneo de william james, no define la his-
toria como una indagación de la realidad sino como su origen. la verdad 
histórica, para el, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió. las 
cláusulas finales – ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir – 
son descaradamente pragmáticas.”105

não há de ter sido o acaso que fez borges escolher este e não outro trecho 
do monumental romance de cervantes. a história, como texto, constrói 
uma verdade, não descobre (não há, portanto, a verdade, intrínseca, es-
gem funcionalista da linguagem é também encontrada em TODOROV, tzvetan; e DUCROT, 
oswald. dicionário enciclopédico das ciências da linguagem. são paulo, perspectiva, 2001. p26.
SAUSSURE, ferdinand de. curso de lingüística geral. são paulo, cultrix, 2006. p23.
BORGES, jorge luis. “pierre menard, autor del quijote” in: ficciones. buenos aires, alianza edito-
rial, 2007. pp52-53.

the hatter’s remark seemed to her to have no sort of meaning in it, and yet 
it was certainly english.”99

e o uso não se pode confundir com a função, a que tenho atribuído a 
fossilização da linguagem. “como processo em constante convergência e 
conversão de significados, o uso não se amolda a normas, estatutos ou 
códigos, mas é, antes, fala subversiva e marginal pela maneira como pre-
enche o espaço urbano de inusitados significados e gera a imprevisibili-
dade de outros usos; por ser um processo intersemiótico, o uso resiste a 
uma síntese que é operação cabível no mundo linear, lógico, seqüencial; 
ao contrário, o uso é feito de lampejos e intuições que não se encadeiam 
numa relação de antecedente e conseqüente, causa e efeito, condição e 
condicionado.”100

o problema do sentido, que é um problema de uso (e deleuze define o sen-
tido como o expresso da proposição, o que implica sua leitura ativa, sua efe-
tivação numa proposição e num dado arranjo de coisas, sua enunciação), 
é de produção, não de transmissão. diferentemente do modelo de signo da 
lingüística, da metáfora dos dois lados da folha, que faz o significante car-
regar consigo seu significado, significando sempre o mesmo – e no curso 
de lingüística geral lê-se que o signo se trata “de uma unidade fechada, de 
um elemento positivo,”101 unidade positivamente definida. (mas o valor, 
esta noção tão mais aberta e tão importante para a leitura que starobinski 
faz dos cadernos de anagramas de saussure, relativiza imensamente esta 
estrutura do pensamento saussureano, ao implicar o contexto na cons-
trução, aqui sim, do sentido de um texto102 – e a lingüística estrutural 
tratou de desembaraçar-se desta abertura e desta indeterminação presente 
no pensamento de saussure, reforçando sua escolha pela abstração gene-
ralizante da língua, em detrimento da fala, e suas sistematizações biná-
rias, perfeitamente adequadas à concepção funcionalista da linguagem que 
comentamos anteriormente,103 todas elas muito úteis para a criação e a 
consolidação de uma disciplina, mas que empobrecem significativamente 
CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. p87.
FERRARA, lucrécia d’alessio. a estratégia dos signos. são paulo, perspectiva, 1986. p120.
SAUSSURE, ferdinand de. curso de lingüística geral. são paulo, cultrix, 2006. p139.
“a identidade de um símbolo não pode nunca ser fixada desde o momento em que ele é símbo-
lo, isto é, derramado na massa social que lhe fixa a cada instante o valor.” de um dos não publi-
cados cadernos de estudo de saussure, comentado em: STAROBINSKI, jean. as palavras sob as 
palavras. são paulo, perspectiva, 1974. p13.
e para saussure a língua é funcional, é um instrumento de comunicação, e “é um sistema de 
signos que exprimem idéias” (grifo meu, para enfatizar a exterioridade da idéia, intimamente 
ligada à concepção funcionalista das linguagens). idem. p24. esta leitura do cours como aborda-
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feitura de outros textos, que se apropriem daqueles primeiros, na continu-
ação dos fluxos que compõem os mundos que nos fazemos.

e esta interpretação não é nada além do pensamento (como ele se dá, no 
mundo, atravessado de buzinas e passantes e latidos e o som que vaza dos 
fones de ouvido do rapaz no ônibus e o ressoar ao lado na cama e a tv 
ligada e os solos de monk, escritura rizomática que se produz em vida), 
a incorporação de um dado elemento ao seu fluxo contínuo. “não existe 
pensamento que extermina o poder de pensar e o conclui – uma certa 
posição da lingüeta que fecha definitivamente a fechadura. não, nada de 
pensamento que seja para o pensamento uma resolução nascida de seu 
próprio desenvolvimento e como que um acorde final dessa dissonância 
permanente.”106

assim, o peso enorme de nascermos em um mundo já feito, de coisas e 
linguagens estabelecidas – que se tornaria praticamente insuportável fos-
sem tão estáveis e resolvidas como quer certa racionalidade rasteira e pre-
guiçosa instalada no pensamento cotidiano como o bom senso do senso 
comum – não é de todo necessário. a anterioridade e a definição das coisas 
só pode se manifestar a partir de sua atualização num discurso presente, 
discurso que, como tal, pode escapar à sobre-determinação do mundo pré-
existente, percorrendo-o, em busca de lhe criar novos sentidos, na reversão 
de uma organização por és – e o começo deste trabalho mostrou o papel ab-
solutamente central do verbo ser para a criação do pensamento ocidental 
moderno – para uma organização por es, onde os elementos se juntam em 
sempre novas composições, reversíveis, alteráveis; e delas (e nelas) se cria 
a possibilidade para pensarmos sobre as coisas, sobre as linguagens, e as 
formas por que umas e outras fazem, agora, este mundo.

não podemos nos espantar com a existência do mundo, diz wittgenstein, 
pois não podemos figurar uma coisa que não a existência – que não a pos-
sibilidade de uma manifestação a nós, ou a alguém, de algo – mas pode-
mos, segundo ele (e eu acrescentaria que devemos) espantarmo-nos com 
o mundo ser como é. “o impressionante não é que as coisas sejam; mas 
que elas sejam dessa maneira e não de outra. a figura desse mundo faz parte 
de uma família de figuras de cujo grupo infinito possuímos, sem o saber, 
todos os elementos. é o segredo dos inventores.”107

VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. p149.
idem. p153.

sencial, das coisas e dos fatos). a história cria um sentido (descaradamente 
pragmático), a partir de uma sucessão de ações passadas, e cada vez que se 
olha para este conjunto de ações é uma outra história que se faz, um ou-
tro sentido. o livro de pierre menard não será jamais o livro de cervantes, 
ainda que seu projeto de recriar, palavra a palavra, a história de don quijote 
seja concluído com sucesso. isto porque menard escreve seu livro. trata-se 
de uma escritura efetiva (e não apenas de uma cópia do livro de cervantes, 
transmissão das palavras de um a outro para chegar a um mesmo resulta-
do, um mesmo fim).

daí o grande interesse, em peirce, da noção de interpretante, e de sua aber-
tura a este processo de associações, de remessas, de projeção, de leitura 
efetiva (não a hipotética, pré-definida). e aqui a pragmática de peirce pode 
encontrar a pragmática e a noção de rizoma, de deleuze e guattari, a des-
peito da crítica que estes autores fazem à semiótica (e sua crítica me parece 
mais voltada ao binarismo da semiologia de extração lingüística – embora 
citem também a obra de peirce, numa crítica de grande interesse, à medi-
da que se recusa a se fechar na construção de sistemas de leitura; mas tam-
bém um tanto viciada, pois dependente da leitura estruturalista que jako-
bson faz da semiótica peirceana) e da que fazem à interpretação (e é muito 
mais à interpretação psicanalítica sua crítica, sobretudo a partir da fixação 
das relações familiares como verdade do inconsciente, o que transformou 
a possível construção de efeitos de sentido em representação de significa-
dos fixos, que o analista tem por tarefa identificar, num empobrecimento 
e numa domesticação dos processos produtivos do psiquismo). no mais, 
não se trata aqui da defesa de uma ou outra abordagem, como alternativas 
excludentes, como não se trata de filiação. penso que tanto a noção de in-
terpretante de peirce como a de rizoma de deleuze e guattari podem cola-
borar na construção desta de escritura/leitura (que convoca muitos outros 
autores, destacadamente derrida, de onde uma nova lista de dissonâncias, 
e mesmo de contradições, poderia se abrir. tais contradições, no entanto, 
não me parecem estar nos elementos que utilizo. reconhecendo as diver-
gências entre os autores estudados, por vezes grandes e em pontos de mui-
ta importância para suas obras, imagino possível articular os conceitos que 
emprego neste trabalho num texto consistente e com alguma possibilida-
de de apresentar contribuições para novas leituras). a interpretação como 
leitura e escritura a partir de elementos dados, como desdobramento dos 
signos em outros signos, não em busca de um ponto final que estabeleça 
a verdade dos textos lidos, seu significado, o que quiseram dizer, mas na 
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domesticar tal escritura segundo as linguagens existentes, suas gramáticas 
e dicionários, as boas maneiras, as boas linguagens, o bom senso, etc, há 
jogo nestas estruturas. e o jogo se joga.

talvez a idéia central das investigações filosóficas de wittgenstein seja a de 
que a linguagem se estrutura em jogos e se aprende como jogo. e hjelms-
lev, lendo saussure, diz ser o esquema da língua “em última análise um 
jogo e nada mais.”110 e saussure elege como o melhor símile para os pro-
cessos da língua o xadrez (fazendo ainda outras comparações entre ambos, 
assim como wittgenstein). e huizinga aponta para a natureza lúdica da 
linguagem, para seu nascimento a partir da poesia (jogo com a lingua-
gem, jogo de sons, jogo de imagens), e para a permanência de traços desse 
jogo, embora embrutecido pela funcionalização da vida e a conseqüente 
funcionalização das linguagens111 (e o jogo, ainda seguindo huizinga, em 
estado mais puro é incompatível com a funcionalidade, pois “tem seu fim 
em si mesmo”), como também aponta para a dimensão de linguagem da 
atividade lúdica (o jogo “encerra um determinado sentido”), associando-a, 
ainda, à “imperecível necessidade humana de viver em beleza,” que só o 
jogo poderia satisfazer; a escritura do jogo, em sua criação da ordem que 
é, em sua composição, e em sua “tendência para ser belo”112 (e huizinga 
comenta que as palavras que usamos para descrever e comentar os jogos 
vêm todas da estética). e então nos lembramos de valéry, para quem a lin-
guagem verbal se afigura como um complexo de ornamentos, jogo de fi-
guras e sons, cuja “vitalidade multiforme” se cria e se frui “sob a referência 
ornamental.” e, de valéry, lembramo-nos ainda de um comentário sobre a 
escritura filosófica, motivado por suas reflexões sobre a obra de leonardo 
da vinci: “quando nos pomos a lê-los, não é com a sensação de que nos 
submetemos por algum tempo às regras de um belo jogo?”113 (o grifo é 
meu, apenas por reforçar este intrincado de linguagem, jogo e motivação 
estética).

HJELMSLEV, louis. ensaios lingüísticos. são paulo, perspectiva, 1991. p90.
huizinga associa às mesmas causas listadas anteriormente (racionalismo, cientificismo, utilitaris-
mo, especialmente em seu desenvolvimento a partir do iluminismo e seu ápice, decorrente da 
consolidação da revolução industrial), bem como à ascensão das questões relativas ao trabalho, 
a perda de espaço para o jogo na cultura ocidental, a perda do elemento lúdico em seus funda-
mentos e o isolamento do jogo como atividade específica e controlada. cf. HUIZINGA, johan. 
homo ludens. são paulo, perspectiva, 2001. pp212-213. e, neste sentido, podemos entender sua 
caracterização do jogo como atividade livre (não dominada por uma exigência funcional). 
idem. pp234, 3, 71 e 13.
VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. pp75, 215.

através deste estranhamento, desta atenção constante às possibilidades aba-
fadas pela organização habitual, pelas leituras consagradas, pelo cotidiano 
das linguagens, em uma recusa sistemática às linguagens prontas, comu-
nicantes de coisas idem (e para tanto é necessária uma leitura consciente e 
informada – há que descrer dos estudos das linguagens, sem ignorá-los, há 
que não se contentar com a tradição, sem descartá-la), é que cabe buscar 
uma escritura de invenção, em lugar da sistematização burocrático-admi-
nistrativa da razão moderna e sua imposição de significados prévios.

e em tal escritura tudo é aberto a um sem-número de conexões, de com-
posições efêmeras e prenhes de sentido. “and there is no object so soft but 
it makes a hub for the wheeled universe,/  and any man or woman shall 
stand cool and supercilious before a million universes.”108 e se o termo 
mundo apareceu algumas vezes no meio deste trabalho, sempre no singu-
lar, é preciso não entendê-lo como uma coleção fechada de coisas fecha-
das, objetivamente determinável e conhecível, mas como a união dos infi-
nitos mundos possíveis, de acordo com as várias perspectivas que se abrem 
no espaço-tempo de nossa cultura, de nossas vidas, de nossas linguagens 
(entre as quais, a citada anteriormente, que se pretende a única possível), 
não num todo nem numa unidade, mas no encontro dos inúmeros textos 
por que passam (“e é bem isto o intertexto: a impossibilidade de viver fora 
do texto infinito”).109 mundo é a palavra mundo – e as palavras só fazem 
sentido quando em textos.

lemos o mundo. não porque ele seja um livro, e esta não é a leitura-de-
codificação com base nas regras de determinado sistema de signos. não 
devemos entender que os limites de meu mundo sejam os limites de mi-
nha linguagem apenas por ela conformar e delimitar meus conhecimentos 
sobre o mundo e minhas possibilidades de ordená-los, mas também por 
nossa relação com o mundo ser já linguagem, sendo linguagem também 
este mundo e este nós implícitos nesta relação (no sentido amplo de lin-
guagem aqui trabalhado, não na sistematização que o termo normalmente 
implicaria). estar no mundo é a escritura de um mundo em que se está, 
e é esta a leitura que se tem do mundo. escritura-leitura aberta, formada 
através de um sem-fim de textos pregressos, das coisas e das linguagens 
existentes e regradas, mas que se forma a cada vez, segundo regras que se 
criam juntamente com o texto que elaboram. por maior que seja o peso 
da tradição e a inércia de uma cultura, e que aprendamos desde cedo a 

de leaves of grass, de walt whitman.
BARTHES, roland. o prazer do texto. são paulo, perspectiva, 2006. p45.
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uma forma pode exibir de suas outras possibilidades, numa complexifi-
cação do outro e do mesmo, no indiciamento de uma estrutura, de uma 
regra, de um hábito, em sua negação, ou em seu exagero caricatural, na 
sombra do modelo sob a forma estranha. e se dá, assim, também em nos-
sas leituras, fazendo-nos pensar, leitores-escritores, as linguagens com que 
habitualmente pensamos e produzimos nossos mundos (e este caráter foi 
de grande importância para a seleção das obras estudadas no começo do 
trabalho, o questionamento das linguagens que trabalhavam em seu jogo 
paródico).

pensemos no carnaval que bakhtin nos mostra, no tempo alegre que 
transforma “o sombrio escatologismo da idade média em um ‘alegre 
espantalho’,”115 subversão, que é, dos princípios, do código de conduta 
e dos significados das coisas e gestos da vida normal. e é vida, não teatro, 
não representação de um texto já pronto que cumpre repetir de forma cor-
reta, mas invenção constante de um texto que se vai fazendo e pensando 
conforme o espaço-tempo se abra à sua passagem.

esta vida outra explicita, em sua elaboração não usual, o caráter de escritura 
da existência (cotidiana ou qualquer), revelando, pela diferença, as regras, 
o funcionamento, a organização do cotidiano fora do carnaval. a opressão, 
a seriedade, a reverência, os rígidos sistemas hierárquicos, as instâncias de 
poder, o controle exercido por e sobre as linguagens, tudo isto é mostrado 
pelas elaborações paródicas que bakhtin descreve ao longo de seu livro. a 
paródia não se instala no sistema parodiado por acaso, mas por conservar 
traços de sua constituição e de seus procedimentos. a paródia dialoga com 
seu objeto, num espelhamento que, como tal, mostra e deforma o que 
mostra. o carnaval mostra a forte presença do elemento lúdico mesmo na 
vida comum, “o homem/  é o único animal que joga no bicho.”116

o carnaval re-organiza todos os gestos, todas as coisas, todas as linguagens 
(e bakhtin mostra a importância dos nomes das frases feitas e de certas 
estruturas lingüísticas, bem como de sua subversão, para a criação e a des-
truição de concepções de mundo), desmontando as associações habitu-
ais, instaurando uma liberdade associativa e a possibilidade de construção 
de novos sentidos, como no mundo através do espelho: “first, there’s the 
room you can see through the glass – that’s just the same as our drawing-

BAKHTIN, mikhail. a cultura popular na idade média e no renascimento. são paulo, hucitec, 
1987. p206.
do poema homo brasiliensis, de murilo mendes, do livro história do brasil.

o jogo sendo linguagem e a linguagem sendo jogo, há que considerar que 
um e outro estruturam-se, atividades, processos, a partir de regras. a escri-
tura-jogo, como qualquer atividade regrada, faz-se em relação com estas 
regras, pensando-as, seguindo-as, ou driblando-as, em observância da lei 
imposta ou do costume depreendido de outras leituras-jogo ou na tensão 
de seus limites, exploração de suas brechas. toda escritura-jogo é um pen-
samento sobre as regras das linguagens que emprega, sobre as possibilida-
des e limites de seus códigos, sobre os outros textos existentes e os ainda 
apenas possíveis. toda escritura-jogo é crítica das linguagens que emprega, 
por formar-se como se forma e não das muitas outras formas possíveis, e 
por tratar suas regras como trata, seja em acordo ou desacordo – pois a lin-
guagem ditada pela razão não deixa de ser uma crítica, como aliás já vimos 
anteriormente, à poesia, ao devir-música das demais linguagens, aos seus 
corpos, e não deixa de ser um jogo, ainda que de cartas marcadas, ou um 
entediante xadrez empatado entre máquinas.

não há escritura, nem jogo de nenhum tipo, que se desenvolva ignorando 
que se joga, que se constitui uma atividade num dado mundo, com que 
se relaciona (e a caracterização que huizinga faz do jogo como atividade 
limitada no espaço e no tempo, e à parte da vida normal, serve ao jogo 
no sentido estrito em que comenta, e em seu papel marginal na sociedade 
moderna, não cabendo ao sentido que aqui pretendo construir). não há 
escritura que não se saiba enunciada numa dada cultura, cultura que a 
atravessa e conforma, na organização de seus elementos, em suas escolhas, 
em sua materialidade.

este viés metalingüístico, presente em todo texto (trabalhado, porém, com 
diferentes graus de consciência e com diferentes graus de importância na 
organização interna das funções de linguagem em cada mensagem), mar-
ca-se, portanto, é importante repetir, também na escritura, em seu cor-
po, para além da eventual referência às linguagens como objeto de estudo 
ou comentário que suas linguagens possam construir. esta consciência de 
linguagem e esta elaboração do texto em constante diálogo com as tra-
dições, com os códigos e com seu contexto, absolutamente central para 
a arte moderna como nos mostra lucrécia ferrara,114 se dá na leitura que 

“a arte moderna abre ao receptor a possibilidade de questionar-se sobre a natureza, valores e pro-
cedimentos da arte, apanhando-a na própria obra pela mudança dos materiais e pela invenção 
da banalidade, do quotidiano que superpõe o profano ao sagrado. a arte moderna abre ao recep-
tor a possibilidade de criar a metalinguagem da arte que se opõe à crítica estética: enquanto a 
crítica atua com um olhar que permanece exterior à obra, a metalinguagem questiona-a a partir 
da sua própria interioridade, habita-a e desvela-a.” FERRARA, lucrécia d’alessio. a estratégia dos 
signos. são paulo, perspectiva, 1986. p53.

115

116

114

85



doria licenciosa da festa, liberada de todas as regras e restrições do mundo 
oficial, e também das suas preocupações e da sua seriedade.”121

as aventuras de alice transcorrendo em sonhos, escritura onírica liberada 
dos entraves dos sistemas que impomos à nossa consciência, escritura que 
freud nos ensinou a ler como tal (antes de enveredar pela mania significan-
te e teatral do édipo que lhe orientou textos posteriores),122 conduzem-me 
a uma reflexão de bento prado jr: “toda forma de racionalidade pressupõe, 
como solo e matéria prima, o dado originário do delírio ou do fluxo anárqui-
co das imagens. ou, para retomar a frase de deleuze, em sua interpretação 
de hume: ‘a loucura é o fundo do espírito’.”123

a loucura e o sonho, organizando, como se tudo se passasse num mun-
do carnavalizado, como se estivéssemos num livro de carroll, os mesmos 
elementos que aprendemos que se deve organizar de uma outra forma, 
mostram que esta outra forma é uma entre tantas. a linguagem abre as 
possibilidades contraditórias sem nelas se resolver; o phármakon de derri-
da, a gênese do sentido no paradoxo, em deleuze, a não solução do jogo 
em antíteses,124 para huizinga, ou, ainda, a ambivalência permanente que 
bakhtin identifica no carnaval, para além da já citada entre o tempo som-
brio e o tempo alegre, entre o elevado e o baixo, entre o sagrado e o pro-
fano, entre a degradação e a regeneração, entre a fecundação e a morte, a 
injúria e o louvor.

também o riso encerra uma ambigüidade fundamental, e mesmo fundado-
ra. “por obra do humor, cervantes é o homero da sociedade moderna,”125 
diz octavio paz, por conta da instabilidade permanente em dom quixote, 
que não resolve, como na épica tradicional, o conflito entre o quixote e 
seu mundo, entre razão e loucura, diriam, mas penso possível dizer entre 
uma escritura quixotesca, informada sobretudo pelos romances de cava-
laria e pela paixão de alonso quijano, e a escritura dos outros, informada 
pelo senso comum, pelas regras de boas maneiras, de boas linguagens, pelo 

BAKHTIN, mikhail. a cultura popular na idade média e no renascimento. são paulo, hucitec, 
1987. p227.
sobre esta evolução do pensamento freudiano e o papel do édipo em seu desenvolvimento, cf. a 
crítica de deleuze e guattari em o anti-édipo.
PRADO JR, bento. alguns ensaios. são paulo, paz e terra, 2000. p46.
“o jogo não é compreendido pela antítese entre sabedoria e loucura, ou pelas que opõem a ver-
dade e a falsidade, ou o bem e o mal. embora seja uma atividade não material, não desempenha 
uma função moral, sendo impossível aplicar-lhe as noções de vício e virtude.” HUIZINGA, 
johan. homo ludens. são paulo, perspectiva, 2001. p9.
PAZ, octavio. signos em rotação. são paulo, perspectiva, 1996. p70.

room, only the things go the other way.”117 operando de uma forma que 
lhe é muito estranha (e o espanto de alice é exaustivamente construído, 
ao menos até que ela entre nesta outra escritura), e que, no entanto, a 
faz lembrar-se sempre de seu outro mundo, da outra lógica de seu ou-
tro discurso, de seus outros sentidos (mesmo havendo entre estes mundos 
tão díspares uma enorme quantidade de elementos comuns), o mundo 
do espelho dá a alice consciência dos processos de escritura em que está 
(e sempre esteve) envolvida [“(...) ‘it’s rather curious, you know, this sort 
of life! i do wonder what can have happened to me! when i used to read 
fairy tales, i fancied that kind of thing never happened, and now here i 
am in the middle of one! there ought to be a book written about me, that 
there ought!’;” consciência também mostrada pelo narrador: “the judge, 
by the way, was the king; and, as he wore his crown over the wig (look at 
the frontispiece if you want to see how he did it), he did not look at all 
comfortable, and it was certainly not becoming”118 – e, em que pesem as 
diferenças entre os dois livros das aventuras de alice, o país das maravilhas, 
desde seu nome, é igualmente um mundo carnavalizado], em quebras me-
talingüísticas de carroll que exibem a consciência de si da escritura.

o chapeleiro maluco tenta consertar seu relógio parado com manteiga (os 
relógios e a convenção funcionalista que os justifica são inúteis no carna-
val), em vão, o que espanta a lebre, posto que se tratava da melhor man-
teiga, o que, por sua vez, leva o chapeleiro a concluir que migalhas de pão 
haviam de ter caído junto com a manteiga, explicando o estranho insuces-
so de sua operação.119 o maluco não é um alheado total, não é um animal 
de circo, é um chapeleiro (e sua caracterização profissional parece enfatizar 
esta sua perigosa inserção na vida comum), cuja existência perturba a ló-
gica intestina da linguagem comum e funcional, ao exercê-la, ainda que 
parcialmente (e ninguém se lembraria de se espantar se o chapeleiro puses-
se óleo em seu relógio, como ninguém se espantaria com o espanto ante 
o insucesso do melhor instrumento e nem se espantaria, tampouco, com 
a explicação deste insucesso pela impureza de um componente que havia 
de ser puro). “o louco é a vítima da rebelião das palavras,”120 e sua loucura 
critica a linguagem comum, assim como, no carnaval, “a tolice é a sabe-

CARROLL, lewis. “through the looking-glass” in: the complete works of lewis carroll. nova york, 
modern library, 1939. p145.
CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. pp44-45 e 114.
idem. p77.
JABÈS, edmond. je bâtis ma demeure. paris, gallimard, 1959. apud DERRIDA, jacques. a 
escritura e a diferença. são paulo, perspectiva, 2002. p55.

121

122

123

124

125

117

118

119

120

87



dizer, quando atacamos alguém ou damos livre curso a um desejo sexual 
que as convenções sociais reprimiriam. como rimos, mesmo nos jogos de 
palavras não diretamente vinculados a tais instintos, por podermos nos li-
vrar de nossa linguagem regrada e funcional, pois tais jogos são formas de 
“restabelecer antigas liberdades e de descarregar o indivíduo do peso das 
coerções impostas pela educação intelectual.”130 o jogo com as palavras, 
livre das imposições funcionalizantes da comunicação, livre dos hábitos 
consagrados como corretos, livre da univocização das ciências, da razão, 
a exploração de múltiplos sentidos e de referências equívocas, o trabalho 
com a sonoridade, tudo concorre para recuperar o prazer infantil de jogar 
livremente com as linguagens (aqui estamos na iminência da poesia. e o 
humor limita com a poesia – octavio paz aproxima o poema e a piada 
por ambos serem uma vitória momentânea do princípio do prazer sobre o 
princípio de realidade, embora afaste-os, por não identificar no humor a 
afirmação da forma, a intenção estética, que caracteriza o poema).131

rimos, na grandeza do humor, da sobreposição de uma forma jocosa ou 
insólita a uma situação que deveria se apresentar como desfavorável, re-
velando certa indiferença de quem a sofre, e como que um descolamento. 
e todos os autores citados concordam na necessidade de distanciamento 
para que nasça o riso, em sua incompatibilidade com a identificação ou 
com o afeto, em sua destinação à inteligência, por seu caráter, acrescento, 
de jogo com as linguagens, de tensão de suas regras, de elaboração de suas 
formas – o que implica grande conhecimento e domínio das linguagens, e 
explica o fato de o estrangeiro rir de tudo, menos das piadas. (e ri de tudo 
o mais por tudo lhe parecer engraçado, por serem outros os sistemas de 
valores que articulam as coisas e os eventos que ele presencia em um lugar 
e no outro).

nestas ambigüidades, nestas inversões, nesta instabilidade das linguagens, 
nesta oscilação entre sua organização habitual e suas outras organizações, 
nesta co-presença de contrários, encontramos sempre descolamentos ou 
deslocamentos dos elementos e seus contextos mais usuais. sempre algo 
parece fora do lugar, numa comparação entre uma ordem prevista e uma 
ordem diferente que se produz. e, diz-nos lacan, só o simbólico pode estar 
fora de lugar, nunca as coisas132 [as coisas, também as palavras (e o humor 

FREUD, sigmund. o chiste e sua relação com o inconsciente. rio de janeiro, delta, 1959. p128.
PAZ, octavio. conjunções e disjunções. são paulo, perspectiva, 1979. p22.
“pois para o real, seja qual for a desordem que nele possamos produzir, ele está sempre aí e 
em todo caso, no seu lugar, leva-o colado à sola, sem conhecer nada que possa daí exilá-lo.” 
LACAN, jacques. escritos. são paulo, perspectiva, 1996. p32.

comportamento tido por razoável, naquele contexto cultural imaginado e 
descrito por cervantes.

e rimos não da conduta de dom quixote, mas de sua relação com a conduta 
que se esperava dele, rimos da inadequação entre uma e outra; como rimos 
dos papéis trocados nas cenas de carnaval descritas por bakhtin, na alegria 
e na festa em situações tidas por sérias, na paródia, que, como vimos, apre-
senta um texto, o que faz, e o outro, o parodiado, cuja formação indicia 
em sua própria. rimos do rebaixamento do elevado (também apontado 
por freud, que vê neste rebaixamento a libertação de coerções sociais como 
a fonte do prazer deste riso),126 que sobrepõem dois sistemas de valores, o 
que faz dele elevado e o que o rebaixa. rimos do tostão (por penny, moeda 
de cinco centavos) que groucho marx pretende que passe a valer oito cen-
tavos, e, assim, usado para pagar um jornal de três centavos, tenha como 
troco um tostão, permitindo que uma família passe uma vida inteira com 
uma moeda.127 rimos, seguindo a leitura de bergson, quando flagramos 
rigidez onde se esperava flexibilidade, onde o humano havia de se adaptar 
às situações que se lhe apresentam e revela-se algo como um autômato, 
“o que há de risível num caso e noutro é certa rigidez mecânica quando 
seria de se esperar a maleabilidade atenta e a flexibilidade vívida de uma 
pessoa.” rimos, ainda segundo bergson, de uma situação “quando pertence 
ao mesmo tempo a duas séries de acontecimentos absolutamente independentes 
e pode ser interpretada ao mesmo tempo em dois sentidos diferentes.”128 do 
duplo sentido que uma frase possa engendrar, da ambigüidade, da rever-
sibilidade de uma construção, da perturbação de uma forma pré-definida 
(uma estrutura lingüística, a boa linguagem, um cerimonial, um gesto 
intentado, os bons costumes). rimos, agora segundo os escritos de freud 
(que comenta a obra de bergson e pretende abranger em suas definições 
o leitmotiv de o riso, mecanização da vida), quando flagramos um gasto 
psíquico desnecessário na atividade do outro (que pode ser nós mesmos, 
quando nos olhamos), quando identificamos uma inferioridade em certa 
manifestação, em certa realização do outro (quando a comparamos com 
a que, imagina-se, teríamos, ou com outras possíveis), leitura próxima à 
construída por baudelaire.129 rimos também, ainda seguindo o chiste e sua 
relação com o inconsciente, quando podemos, por meio do chiste, por meio 
de um jogo de linguagem, dizer algo que de outra forma não poderíamos 

FREUD, sigmund. o chiste e sua relação com o inconsciente. rio de janeiro, delta, 1959. p206.
de um diálogo do filme animal crackers (1930), dos irmãos marx.
BERGSON, henri. o riso. são paulo, martins fontes, 2007. pp8 e 71.
BAUDELAIRE, charles. “da essência do riso” in: escritos sobre arte. são paulo, hedra, 2008.
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com sua codificação interna e estanque, de relações biunívocas significan-
te-significado entre as peças e suas possibilidades, com seu fechamento ao 
entorno, à materialidade das peças, aos contextos de enunciação, ao acaso, 
e, sobretudo, com sua teleologia significativo-funcionalista (há que cercar 
o rei), razão por que não é sem desconfiança que huizinga o aborda, “pois 
no verdadeiro jogo é preciso que o homem jogue como uma criança.”134

[não deixa de ser curioso que magritte e, principalmente, duchamp se 
dedicassem tão freqüentemente, e tanto, ao xadrez – duchamp tendo, 
em dado período de sua vida, alçado este jogo ao posto de sua ocupação 
principal – enquanto suas obras encontravam-se muito mais próximas de 
outros jogos, como a loteria com que deleuze e guattari comparam a es-
critura do desejo, de cujas extrações “umas vezes sai uma palavra, outras 
um desenho, outras uma coisa ou um bocado de coisa, só dependendo 
uns dos outros pela ordem das extrações (à sorte).”135 o jogo de duchamp 
e magritte assemelha-se mais ao croquet maluco do país das maravilhas, 
ou ao xadrez de através do espelho, em seu jogo com as regras (e não ape-
nas dentro delas), na exploração lúdica dos elementos que o constituem 
(correndo, inclusive, o risco de perdê-lo), jogo anárquico que não pára de 
se pensar e se mudar, conforme se vai fazendo. duchamp e magritte reser-
vavam sua seriedade e seu respeito pelas regras ao xadrez; seu jogo com 
as linguagens é cheio de truques, trapaças, empréstimos de outras artes, 
outros jogos, prestidigitação, patafísica, luta livre, poesia, entre muitas ou-
tras. o jogo de magritte e de duchamp (e esta talvez seja a razão principal 
por eu tê-los escolhido no início da pesquisa) faz-se como a escritura-jogo, 
que tentei figurar há pouco; aproxima-se do jogo ideal de deleuze].

ao contrário dos jogos fechados, onde regras pré-determinadas e inques-
tionáveis orientam todos os lances (isolados uns dos outros), que dividem 
e organizam o acaso em hipóteses igualmente já previstas, numa divisão 
em vitória e derrota, que acaba por projetar estes fins sobre o processo, 
diminuindo sua importância como atividade, numa funcionalização que 
o torna meio (e que é tanto maior quanto maior sejam os interesses outros 
que não apenas jogar), esta escritura-jogo cria suas regras conforme vai se 
desenvolvendo, abrindo-se ao acaso e jogando com ele, tomando o haver 
jogo nas linguagens que a formam como razão para jogar (e este haver jogo 
se pode tomar por suas possibilidades lúdicas, mas também por sua impre-
cisão, sua abertura, jogo nas estruturas, o espaço que faz tudo dançar, que 

HUIZINGA, johan. homo ludens. são paulo, perspectiva, 2001. p221.
DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. o antiédipo. lisboa, assírio e alvim, 2004. p323.

e a poesia as sabem coisas), sempre estão, e, portanto, sempre estão em 
contextos – mas há os contextos que, como objetos, inscritos numa dada 
cultura, têm programados para si, em que se integram, para os quais fo-
ram feitos, onde são normalmente encontrados, onde são esperados, onde 
funcionam, e onde têm um único nome; e há os outros contextos, de onde 
os novos sentidos se podem fazer]. é sempre um texto que se compara a 
outro, um jogo entre o mesmo e o outro que não pretende mais designar, 
nem significar, mas apenas jogar, e do texto produzir seus efeitos (o riso, 
os sentidos).

“a realidade castelhana, com a sua presença apenas, faz de dom quixote um 
espantalho, um personagem irreal; mas de súbito sancho duvida e já não 
sabe se aldonza é dulcinéia ou a lavradora que ele conhece, se clavileño é 
um corcel ou um pedaço de madeira. é a realidade castelhana que agora 
vacila e parece inexistente.”133 sancho não sabe, nem muitas vezes o leitor 
(que cervantes, aliás, introduz na segunda parte do livro, criando uma am-
bigüidade entre relato e ficção, dobra em que o livro engole a si e a quem 
o leia), qual leitura é a correta, qual o valor verdadeiro das coisas (pois não 
há valor verdadeiro das coisas, e o quixote só entrega os pontos a alonso 
quijano e seu bom juízo, para morrer, no caduco da razão, tanatomanía-
ca – e o texto interessa como processo e não como conduto ao seu fim). 
sancho tem de escolher entre a fala cristalizada sobre o mundo, e a fala er-
rante que seu amo cria, a despeito daquela (e quem há de negar que o qui-
xote olha mais, e melhor, para as coisas – o moinho, por exemplo – que 
os demais? que ele não se restringe à catalogação prévia da dita realidade, 
tomando-a, em sua materialidade, e falando a partir dela, dedicando-se a 
tirar de um mundo cansado ainda um sentido – enquanto sancho emenda 
um sem-número de ditos, frases-feitas, em sua fala esvaziada. fala-se muito 
que o quixote tenta impor à assim chamada realidade uma leitura prévia, 
tirada dos romances que lera; mas o que é a leitura racionalista do mundo, 
senão uma leitura informada por textos prévios? e o que é a pretensão de 
uma realidade definida, senão a pré-definição de uma realidade a encon-
trar nas coisas? é impossível uma leitura se dar sem repertório, sem leituras 
prévias). sancho tem de escolher e vacila. sua oscilação mostra cada leitura 
uma entre tantas, e mantém o jogo em aberto.

e este jogo já está longe do xadrez a que saussure quer aproximar a língua, 
com sua liberdade de valor das peças vigiada pela regra anterior e imutável 
que vige intocada e soberana enquanto dura o jogo, com seu autismo, 

PAZ, octavio. signos em rotação. são paulo, perspectiva, 1996. p71.
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como alternativa, pois que se inclui, mas como expansão das possibilida-
des das linguagens, de sua capacidade de fazer sentido, para muito além 
da linguagem funcionalizada (aqui mais destacadamente a literatura, pois 
este texto, como já comentado, volta-se mais ao verbal, de que é feito, do 
que a outras linguagens – o que não impede a generalização deste ponto, 
entendendo-se que textos de todos os tipos caracterizam-se a partir das 
relações que as diferentes funções de linguagem estabelecem em seu inte-
rior – e por esta razão, e tendo em vista esta possibilidade de ampliação 
para outras escrituras, a despeito das inúmeras singularidades de cada lin-
guagem, tratarei da literatura e, mais detidamente, da poesia, aqui tomada 
como a literatura em sua potência máxima de invenção, desobrigada de 
quaisquer compromissos para além de si, independente de se compor em 
prosa ou versos).

na arte as linguagens podem se desenvolver, elaborar-se, pensando-se, con-
forme se construam, sem que haja um fim que ensombre o caminho ou 
obsidie o caminhante. a linguagem pode voltar-se a si, medir-se, pesar-se, 
pesar. a poesia é a linguagem em sua plenitude de jogo, jogo de palavras, 
jogo com a visualidade da escrita, jogo com os sons, com o ritmo, com as 
idéias, jogo com os textos passados, com o contexto, jogo com os signifi-
cados estabelecidos e com os novos sentidos que ela possa criar.

e é jogo também de contrários, aos quais não se reduz, como jogo e como 
linguagem que se aproxima de sua totalidade inexistente. a poesia afirma, 
em sua ambigüidade, em sua abertura, em sua equivocidade, a extensão da 
linguagem, a tautologia a contradição e todo o intervalo que as separa. a 
concretude de sua forma única e insubstituível, concretude de um discur-
so que a cada mínima mudança se faz um novo discurso, pois tudo em seu 
texto está vivo, tudo é pensado e tudo é linguagem pensante – “um livro 
onde tudo seja fortuito e forçoso um livro onde tudo seja não esteja seja 
um umbigodomundolivro um umbigodolivromundo um livro de viagem 
onde a viagem seja o livro,”139 como quis haroldo de campos em suas ga-
láxias – onde tudo é parte de uma máquina complexa, por vezes caótica, 
de produção de sentidos, onde cada letra trai o rumor infinito da língua 
e o infinito da tessitura do pensamento, cada elemento trazendo novas 
associações para a produção de sentidos (cada um, portanto, abrindo e 
fechando novos caminhos, conforme se altere), e “não se pode resumir um 
poema como se resume... um ‘universo’,”140 cada combinação sendo própria 

do poema “e começo aqui...”.
VALÉRY, paul. introdução ao método de leonardo da vinci. são paulo, editora 34, 2006. p203.

dá a tudo poder se mudar, um não acabamento, uma recusa a se fechar, a 
inexorabilidade do acaso e a impossibilidade de se fixar formas e significa-
dos; o parafuso solto na conjugação).136

“o jogo ideal de que falamos não pode ser realizado por um homem ou 
por um deus. ele só pode ser pensado e, mais ainda, pensado como não-
senso. mas, precisamente: ele é a realidade do próprio pensamento. é o in-
consciente do pensamento puro. é cada pensamento que forma uma série 
em um tempo menor que o mínimo de tempo contínuo conscientemente 
pensável. é cada pensamento que emite uma distribuição de singularida-
des. são todos os pensamentos que comunicam em um longo pensamen-
to, que faz corresponder ao seu deslocamento todas as formas ou figuras 
da distribuição nômade, insuflando por toda parte o acaso e ramificando 
cada pensamento, reunindo ‘em uma vez’ o ‘cada vez’ para ‘todas as vezes’. 
pois só o pensamento pode afirmar todo o acaso, fazer do acaso um objeto de 
afirmação. e, se tentamos jogar este jogo fora do pensamento, nada acon-
tece e, se tentamos produzir um resultado diferente da obra de arte, nada 
se produz. é pois o jogo reservado ao pensamento e à arte, lá onde não há 
mais vitórias para aqueles que souberam jogar, isto é, afirmar e ramificar 
o acaso, ao invés de dividi-lo para dominá-lo, para apostar, para ganhar. 
este jogo que não existe a não ser no pensamento, e que não tem outro 
resultado além da obra de arte, é também aquilo pelo que o pensamento 
e a arte são reais e perturbam a realidade, a moralidade e a economia do 
mundo.”137

com o que a arte, assim como o pensamento, mostra-se processo,138 ativi-
dade, que, lúdica, faz-se, por e como fazer. não pesam sobre o desenvolvi-
mento do discurso artístico os constrangimentos (regras, interditos, signi-
ficações prévias) que orientam a linguagem comum e seu funcionamento. 
por isso a arte, de há muito, se insinua neste texto, apresentando-se não 

“uma coisa que realmente me surpreendeu (...) foi o disco perfurado que aciona a queda d’água. 
quando se monta uma coisa dessas num varal de veículo motorizado, há um parafuso, e nós, 
comuns mortais, em geral apertamos o parafuso. mas não marcel. o parafuso estava solto. o disco 
girava porque tinha de girar mesmo. ele estava perfeitamente equilibrado, e a fricção na bucha 
era suficiente para pô-lo em movimento. mas isso era bem típico de marcel, não querer forçar 
o resultado das coisas! um disco que podia ou não girar, de acordo com a vontade dele. quando 
remontei a peça, deixei o parafuso solto.” paul matisse, sobre a montagem de etant donnés: 1. la 
chute d’eau, 2. le gaz d’éclairage. TOMKINS, calvin. duchamp. cosac naify, são paulo, 2005. p514.
DELEUZE, gilles. lógica do sentido. são paulo, perspectiva, 2006. p63.
jakobson aponta esta característica da literatura: “se os estudos literários querem tornar-se 
ciência, devem reconhecer o procedimento como sua personagem única.” apud: TODOROV, 
tzvetan; e DUCROT, oswald. dicionário enciclopédico das ciências da linguagem. são paulo, 
perspectiva, 2001. p85.
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que, como arte, linguagem outra, parece passível de se engaiolar e exibir 
como aberração, texto selvagem, ignorante dos progressos da civilização 
no domínio das linguagens – quando é na poesia que podemos mais am-
plamente pensar, pois é lá que a linguagem se encontra e se mostra ainda 
capaz de produzir sentidos para além das gangrenas significantes dos siste-
mas que recortam e abafam a escritura para torná-la sistema, para torná-la 
língua. em sua instabilidade, em sua equivocidade, de suas frestas é que 
se pode criar sentidos, dos espaços que abre, nos espaços que cria é que se 
pode pôr em movimento a escritura, o pensamento, a vida, os fluxos todos 
de que eles se compõem.

a poesia restitui as potências da linguagem sufocadas por seus usos consa-
grados, por suas funções, por suas formas vigiadas de elaboração. a poesia 
é o que quebra a estagnação que a funcionalidade racionalista impõe às 
coisas e ao nosso estar entre elas, sob a forma de uma língua estável e defi-
nida (plena de definições lapidares e sistemas de gavetas funerárias. formas 
inertes que acompanham o movimento geral das coisas, nada tendo a ver 
com a paixão vertiginosa da linguagem que se quer concreção absoluta; 
que quando se quer parada se quer parada de todo), fazendo-se uma sem-
pre nova linguagem e sempre uma nova linguagem, a cada época, a cada 
autor, a cada leitura, abrindo-se à multiplicidade incontrolável de leituras, 
de cruzamentos de textos; estranhando-se, estranhando os elementos que 
a compõe, as relações que estabelecem entre si e com as demais coisas 
(cotidianamente e em sua configuração estranha). a poesia tem de se criar 
e criar a linguagem, o mundo, em que possa existir, escritura no sentido 
mais amplo possível, cuja grande elaboração formal, cuja proeminência do 
aspecto sensível de seus elementos, cujo comando por uma intenção esté-
tica e por uma atitude lúdica não implicam a esterilidade de um arranjo 
amaneirado de peças mortas (ou não apenas, pois tudo é possível na escri-
tura, e nenhuma de suas produções se pode colocar fora de seu campo de 
possibilidades – o que soa evidente e banal, e no entanto freqüentemente 
agimos desta forma, pela necessidade de comunicarmo-nos de forma ra-
zoavelmente precisa acerca de coisas e fatos que queremos isolar do movi-
mento contínuo das linguagens), posto que é nesta necessidade de pensar 
a forma, de imaginá-la para além de suas figuras habituais (que já não nos 
dizem nada, criadas, que foram, para dizer sempre o mesmo mesmo), que 
podemos pensar nosso estar no mundo, escritura. por a poesia se fazer 
com palavras, não com idéias, é que na poesia as idéias podem se fazer. 
idéias como sentido, como efeito de um discurso numa leitura, não como 
objeto definido a veicular, não como informação que se possa objetivar 

de um único e irrepetível e intraduzível poema, linguagem crescendo des-
medidamente suas raízes aéreas, a poesia é sempre desmedida, pois não 
se pode medir pois medir é cortar em medidas conhecidas e controláveis 
uma extensão determinada e a poesia não se deixa apanhar pois ginga pois 
dança pois salta e depois pára e depois avança, muito lenta, depois muito 
rápida, corre uma longa estrofe e pára numa palavra, nem isso, uma labial 
explosiva, pulsa, irregular, dada, que é, a funcionamentos patológicos. não 
diz uma coisa outra (pois já não há outra coisa, ou ainda não há outra 
coisa). quando poderia dizer qualquer coisa desde que esta coisa levasse o 
interlocutor à coisa desejada, a poesia diz-se, a si mesma, a poesia faz-se. 
e ao mesmo tempo em que é a linguagem em sua concretude máxima, é a 
abstração da linguagem realizada em sua maior potência, numa generali-
dade que nenhum outro discurso pode ostentar sem que se o julgue in-
completo, insuficiente, pois, em que pese abarque a linguagem comum, a 
linguagem científica, a linguagem burocrática, a linguagem do poder, dos 
credos, dos medos, e todas mais que se possam engendrar (mas este abar-
car desmonta qualquer pretensão de verdade destes discursos, qualquer 
possibilidade de eles se erigirem como pontos fixos no centro de sistemas 
de distribuição de valores), a poesia prescinde de ancorar-se no mundo de 
coisas, pois já é coisa o suficiente, opaca que se apresenta, espessa, o que 
nos libera de a prender às demais coisas, permitindo que ela se desenvolva 
com total liberdade, bastando-se, numa relação de independência com os 
referentes de suas palavras (que existem, pois que elas existem; e que não 
existem, posto que elas são apenas palavras), a um só tempo mais real e 
mais fictícia que qualquer realidade e que qualquer fantasia (para os meios 
e para os extremos), que a poesia, sendo toda ela um efeito momentâneo, 
artificioso e precário, de um pequeno texto num mundo chão e imenso, 
é nossa máxima realização possível, a escritura (e não cabe chamá-la real, 
como este texto esforça-se todo o tempo por dizer, como não cabe chamá-
la fictícia, ou concreta ou geral ou verdade ou mentira; remédio e veneno). 
rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa e flor é a palavra flor.

platão fala de um entrelaçamento que se dá de maneira “verdadeiramente 
desnorteante,”141 na poesia, entre o ser e o não-ser, entre o positivo e o 
negativo (o mesmo e o outro, de que fala derrida – e é a platão que ele 
ali se refere), entrelaçamento que seu sistema de pensamento e a lógica de 
seu discurso não podem entender senão como engano, como falsificação, 
o que o leva a banir esta escritura, abrindo caminho para o racionalismo 
ocidental, sua funcionalização da linguagem e a circunscrição da poesia, 
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you have of putting things!’/  ‘it’s a mineral, i think,’ said alice./  ‘of course 
it is,’ said the duchess, who seemed ready to agree to everything that alice 
said: ‘there’s a large mustard-mine near here. and the moral of that is – the 
more there is of mine, the less there is of yours.’/  ‘oh, i know!’ exclaimed 
alice, who had not attended to this last remark. ‘it’s a vegetable. it doesn’t 
look like one, but it is.’/  ‘i quite agree with you,’ said the duchess; ‘and 
the moral of that is – be what you would seem to be – or, if you’d like it put 
more simply – never imagine yourself not to be otherwise than what it might 
appear to others that what you were or might have been was not otherwise 
than what you had been would have appeared to them to be otherwise.’/  ‘i 
think i should understand that better,’ alice said very politely, ‘if i had it 
written down: but i can’t quite follow it as you say it.’/  ‘that’s nothing to 
what i could say if i choose,’ the duchess replied, in a pleased tone./  ‘pray 
don’t trouble yourself to say it any longer than that,’ said alice./  ‘oh, don’t 
talk about trouble!’ said the duchess. ‘i make you a present of everything 
i’ve said as yet’.”144

CARROLL, lewis. “alice’s adventures in wonderland” in: the complete works of lewis carroll. nova 
york, modern library, 1939. pp97-98.

em sistemas de codificação e decodificação, não como coisa cuja presença  
possa ser requentada numa representação, mas sim as idéias que magritte 
e duchamp, por exemplo, constroem com suas pinturas, frases e objetos, 
à medida que pensam e estranham as linguagens que trabalham (a partir 
delas pensando. a partir delas pensamos); não o conceito filosófico que 
apreendemos ao ler uma definição resumida num manual, mas o sentido 
que o termo ganha em suas várias aparições ao longo da obra de um autor; 
não o sinônimo que obtemos do dicionário, mas a experiência com a pala-
vra no poema enterrado.

“o escritor é um homem que absorve radicalmente o porquê do mundo 
num como escrever. e o milagre, se se pode dizer, é que essa atividade nar-
cisista não cessa de provocar, ao longo de uma literatura secular, uma in-
terrogação ao mundo: fechando-se no como escrever, o escritor acaba por 
reencontrar a pergunta aberta por excelência: por que o mundo? qual é o 
sentido das coisas? em suma, é no próprio momento em que o trabalho 
do escritor se torna seu próprio fim que ele reencontra um caráter media-
dor: o escritor concebe a literatura como fim, o mundo lha devolve como 
meio; e é nessa decepção infinita que o escritor reencontra o mundo, um 
mundo estranho, aliás, já que a literatura o representa como uma pergun-
ta, nunca, definitivamente, como uma resposta.”142

estamos nas linguagens; “é preciso estar no segredo,”143 diz octavio paz, a 
respeito do tantra e da poesia (poderia dizê-lo, imagino, de uma cidade 
que tivesse por sua); é preciso, pois, não que as linguagens sejam pensadas 
como não-coisas, rarefazendo-se numa tentativa vã e infrutífera de dizê-las 
(as coisas), pois só se diz nas linguagens; é preciso que as linguagens sejam 
pensadas sempre como ainda não coisas o bastante, reclamando sempre 
um novo trabalho e uma sempre nova atenção, novas experiências, outras 
construções. é preciso que as linguagens se insiram no mundo e com ele 
conformem uma escritura-vida que não se limite a organizá-lo, numa ta-
xonomia (quase taxidermia) que o converta em um punhado de coisas já 
feitas (é preciso fazer o já feito, ensina duchamp), mas que se proponha 
abrir a possibilidade de reinventar-se (o que implica reinventar também o 
mundo) continuamente.

“‘very true,’ said the duchess: ‘flamingoes and mustard both bite. and the 
moral of that is – birds of a feather flock together.’/  ‘only mustard isn’t a 
bird,’ alice remarked./  ‘right, as usual,’ said the duchess: ‘what a clear way 

BARTHES, roland. crítica e verdade. são paulo, perspectiva, 2007. p33.
PAZ, octavio. conjunções e disjunções. são paulo, perspectiva, 1979. p79.
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fim

“desfuncionalizar a linguagem, desfuncionalizar a cultura, desfuncionali-
zar a vida.”145 com esta frase a professora lucrécia ferrara encarregou-se 
de dar medula e ossos à geléia geral que lhe apresentei em meu exame de 
qualificação, com o que o subtítulo deste trabalho bem podia ser de como 
tornar-se o que se é, não fosse a pretensão que a citação implicaria. e não 
me parece um problema que ressoe aqui um efeito de verdade, pois é disso 
que se trata, de um efeito. a frase deu-me a possibilidade de construir um 
sentido a partir da pesquisa, que eu, até então, desenvolvera um tanto 
despreocupado de que constituísse um texto que pudesse fazê-lo (e, caso 
o leitor o encontre mau, não será por inconsistência da sugestão, por que 
sou imensamente grato à professora lucrécia ferrara, mas por inabilidade 
e insuficiência de repertório minhas). no mais, o verbo que aí interessa é 
mais o tornar que o ser, pois não se é, tão somente; é preciso fazer-se este 
algo que se é, o que, parece-me, não apenas não contradiz como reforça 
uma idéia cara a este meu trabalho, a de que o sentido faz-se, em processo, 
e se ele é (o que equivale a dizer: e se podemos dizê-lo ou pensá-lo), ele é 
porque se tornou, e momentaneamente, pois está em movimento e se tor-
nará sempre outro, em seu ser fugidio, que não é o termo de um percurso 
definido ou definível, mas recorte espaço-temporal em um processo, efeito 
instável de uma escritura.

que aqui motivou o prosseguimento da pesquisa, que se mostrava então 
num desanimado impasse, pois foi a partir desta frase que escrevi este tex-
to, que já vinha há muito escrevendo, pois ela me permitiu organizar o 
material produzido, tentar um mínimo de diálogo entre os muitos e va-
riados autores, riscar linhas de força, criar dominantes (ou ao menos ten-
tar) no emaranhado teórico que se foi construindo ao longo do processo, 
articular meus escritos prévios, dar um lugar às obras estudadas, ir adiante 
na conformação do pensamento que animava a pesquisa e que conduziria 
a produção deste texto, pensamento que a frase pareceu-me elaborar de 
forma mais ampla e profícua que minhas tentativas anteriores.

este fim é, portanto, o começo do trabalho. e foi preciso escrevê-lo até aqui 
para que ele pudesse, enfim, começar. cumpre agora, como convém aos 
começos, pensar o que ele pode tornar-se.

não posso garantir que a frase tenha sido dita com e, em lugar do i, que decorreria do existente 
disfunção. mas escrevo aqui desta forma, pois a leio não como anomalia no funcionamento de 
algo, nem mesmo como negação da função, como se verá adiante. este estranho desfuncionalizar 
figurou-me a estranha noção que pretendia desenvolver. noção calcada na desconstrução do fun-
cionalismo de nossa cultura racionalista (que disfunção não alcança, pois se cria em função de 
função), na abertura de outras possibilidades para além de sua afirmação ou negação.
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funcionalização de um nível superior até que o todo se desfuncionalizasse 
etc. penso que não se trata de um terreno por tomar. e esta é uma das 
infelicidades do termo vanguarda e da leitura que ele implica, bem como, 
e principalmente, da postura de parte dos artistas, tal fossem cruzados, 
que construíram suas obras sob este nome, postura compartilhada por 
todos movimentos revolucionários do ocidente, entranhada que está na 
própria idéia de revolução.146 as vanguardas, em grande medida, ganharam 
os espaços da arte, operaram desfuncionalizações nas linguagens com que 
trabalharam (e não por acaso duas obras emblemáticas do período – em 
sua face mais provocadora e desestabilizante, menos programada e menos 
programática – abriram esta pesquisa, e, por isso, este trabalho). mas o 
espaço que se toma, o espaço ganho, se contabilizado como domínio, é 
espaço perdido (e não há domínios no pontual do espaço-tempo em que 
o texto se pensa), e não raro a arte funcionaliza desfuncionalizações passa-
das, transformando experiências de inovação e reinvenção das linguagens 
em modelos a seguir, não importando quão perturbadoras tenham sido 
em sua aparição. não se trata aqui de espaço ganho, como não se trata aqui 
de espaço consentido (o espaço consentido da arte, por exemplo), como 
não se trata do tempo consentido do carnaval (e há canções o bastante 
sobre a quarta-feira de cinzas para que eu não me alongue neste ponto), 
nem da fusão entre arte e vida proposta no modernismo (talvez a confu-
são entre elas, e entre tudo, e todo o tempo); como também não se trata, 
por fim, e sobretudo, horror dos horrores, funcionalidade perversamente 
travestida, predileção de nossa modernidade (e, talvez, de toda nossa tradi-
ção cultural), de nenhuma receita nem doutrina de felicidade obrigatória. 
não se trata de revolução permanente. (no mais, o mais provável é que no 
mais das vezes uma tal postura cause muitos mais problemas, muito mais 
problemas que soluções – também porque toma por origem o caos e não 
o paraíso, o acaso por força motriz e não a vontade suprema. o que aqui 
se insinua de certo não resolve nada, não melhora em nada a vida, não 
lega nenhum benefício às futuras gerações, também por não se propor a 
isto; para tanto já temos os funcionalistas, e, quanto mais não seja, deles 
podemos cobrar o bom funcionamento de suas produções, o progresso e 
o bem-estar do homem, esta ficção. aqui não há aonde chegar, não há fim 
previsto, não se pode cobrar o que resultará de uma tal postura).

quando ressalvo, acima, que se trata de postura, não de projeto (ressalva 
dramática na rasura e na escrita apertada de postura entre as linhas de meu 
original manuscrito, pois escrevera projeto pelo tom que o texto ganhava, 

cf. a este respeito a obra de octavio paz, destacadamente os filhos do barro e conjunções e disjunções.

desfuncionalizar a linguagem, desfuncionalizar a cultura, desfuncionalizar a 
vida. entendo a frase não como o apontamento de três tarefas a fazer, nem 
como a gradação ou a partição de uma tarefa, pois imagino que se trate de 
um movimento, de certo que não indivisível, sequer limitável, mas tam-
bém por certo não decomponível da maneira que esta leitura sugere.

é uma escritura a linguagem, como é escritura a cultura, como é escritura 
a vida. o que não é dizer – e, aliás, é preciso repudiar a postura que esta 
leitura encerraria – a linguagem, a cultura e a vida como escrituras. não é 
de um modelo que falo, um esquema definido que se poderia comparar 
com determinado processo, mas de processos tão amplos quanto amplas 
sejam suas possibilidades de realização, cujo caráter de escritura se dá nesta 
amplitude potencial e em cada texto em que ela se constitui; e se a cons-
tituição destas escrituras é complexa e aberta, no acaso de seu curso, em 
sua indeterminação e nas infinitas e infinitamente variadas possibilidades 
de desdobramento que se lhes apresentam, cada texto, na multiplicidade 
que o forma, nos muitos textos que implica, no infinito rumor de todas 
as linguagens que o integram, é um único e inalterável texto (onde tudo 
é fortuito e forçoso), não cabendo sua repartição em linguagem, cultura e 
vida, pois que estas não se dão senão por textos, em textos, textos que são 
(na acepção mais ampla que este termo possa ter; acepção aqui privilegia-
da), tessituras que englobam em suas tramas os mais variados elementos, e 
onde já não se pode notar as fronteiras entre o que seja linguagem, cultura 
e vida.

entendo, pois, esta frase, a partir de um lugar onde ela já comece a perder 
este sentido (e só aí, e então, ela o ganhará por completo), pois esta fixação 
em nomes distintos de uma só e mesma escritura já não se fará pertinente, 
pois a distinção dos processos a que estes nomes se refeririam já não se 
fará possível, e a frase, que se poderia pensar anacrônica, poderá mais con-
sistente e amplamente fazer sentido, na indicação deste desfuncionalizar 
como atividade plena e permanente (como o jogo, como a poesia, escritu-
ra), como estar, ativo, no mundo, e não como operação definida em torno 
de uma dada coisa. o verbo, que aqui tende à intransitividade, indica uma 
postura (não projeto – pois toda teleologia, todo funcionalismo haviam de 
ser rebaixados), que é preciso ter ante os velhos nomes e sua velha maneira 
de fazer este velho mundo.

e por isso, também, não tomo a frase por uma gradação, como a lingua-
gem fosse parte da cultura e a cultura parte da vida, e uma desfuncionali-
zação num nível mais simples pudesse progressivamente operar uma des- 146
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creto em que a mesma coisa é anedota da vida e aforismo do pensamento. 
é como o sentido que, em uma de suas faces, se atribui a estados da vida e, 
na outra, insiste nas proposições do pensamento. há aí dimensões, horas e 
lugares, zonas glaciais ou tórridas, nunca moderadas, toda a geografia exó-
tica que caracteriza um modo de pensar, mas também um estilo de vida. 
(...) [eis o método:] encontrar aforismos vitais que sejam também anedo-
tas do pensamento.”148 (esta é outra das linhas de força que penso possível 
de se encontrar em minha pesquisa).

este desfuncional deve ser, pois, este modo de pensar que seja também 
um estilo de vida. esta é a escritura em sentido amplo cuja imagem tentei 
até agora construir. e é por ela que entendo a desfuncionalização como 
um movimento único e proponho esta latência do desfuncional. tome-
mos a idéia de que tudo se dá em processos, em fluxos que organizam os 
mais heterogêneos elementos tecendo cadeias sempre novas de relações, 
no complexo de se estar no mundo, texto em meio a esta profusão de 
textos, escritura rizomática que não se pode, sem incorrer numa esterili-
zação do discurso, separar em linguagens percepção pensamento intuição 
eventos coisas relações etc; a construção de uma escritura que seja a um só 
e mesmo tempo modo de pensar e viver decorrerá apenas de se ter cons-
ciência desta possibilidade, de desconstruir as fronteiras que separam uma 
instância e outra, e de conhecer e pensar as formas por que esta escritura 
pode se fazer (pois todo texto encerra uma análise de si, de suas linguagens 
e de suas possibilidades, e quanto mais lúcida e informada for esta análise, 
quanto mais consciente e trabalhada esta metalinguagem, mais e mais va-
riadas leituras – e escrituras – poderão se abrir a partir de cada texto). nela, 
dentro desta escritura, todo movimento desfuncionalizante afetará, num 
mesmo movimento, as linguagens, a cultura e a vida.

há, pois, que pensar este desfuncional contra nossa linguagem nossa cultu-
ra e nossa vida da maneira que elas têm se produzido; pensá-lo não como 
negação do funcional (nem como definição negativa), não como descarte 
deste (o outro do funcional, tudo o que não se possa chamar funcional), 
mas como lugar onde se pode, dentre muitas outras possibilidades de 
construção, exercer a funcionalização (da linguagem, da vida). a loucura 
é o fundo do espírito, solo por riscar os dias, entendendo-a como desre-
gramento, reabertura de caminhos interditados pela razão funcionalista. 
tomo a desfuncionalização da vida da cultura da linguagem como esta 
operação de desmonte, saturação do texto, excesso e transbordamento, de 

DELEUZE, gilles. lógica do sentido. são paulo, perspectiva, 2006. p132.

falando sempre num certo porvir – mas havendo, também, é claro, muito 
de inércia da nossa linguagem cotidiana, sempre às voltas com projetos, 
sempre pensando em funções), pretendo que a uma idéia de superação 
programática do funcional, típica da postura que identifiquei ao longo do 
trabalho com o funcionalismo, substitua a de imanência do desfuncional, 
como atenção permanentemente voltada à possibilidade de jogo, de escri-
tura poética, como presença de espírito lúdico, ainda que apenas latendo.

[nova digressão se impõe, pois que não há como não ver certa ontolo-
gização da linguagem neste imanência do desfuncional, o que traria uma 
imperdoável inconsistência ao trabalho. (e não sei se não é este o caso). 
acontece que não se trata aqui de fixar uma essência, nem a verdade, da 
linguagem. a linguagem (a cultura, a vida) não é desfuncional, como não 
é funcional ou disfuncional. é o que abre suas possibilidades. no entanto, 
este imanência impôs-se. (e tanto, que ainda agora, mesmo desconfiado, 
o mantenho). em parte por sugerir a funcionalização como atividade se-
gunda, tentativa de controlar um fluxo primeiro com que se depara (e, 
neste primeiro, de novo a inconsistência ameaça este meu texto); e em 
parte, também, por pensar este desfuncional como potência sempre pre-
sente, sempre dada virtualmente na linguagem e na vida, mesmo quando 
funcionalizadas, linguagem e vida como residência do desfuncional, mes-
mo quando, muitas das vezes, apenas fantasma. pois, enfim, não há a lin-
guagem e a vida, e se usamos estes nomes – e é preciso escrever, e é preciso 
que o texto ainda se leia, é preciso conservar da razão o que nos permita 
seguir com nossos discursos147 – se ainda dizemos a linguagem isto, a vida 
aquilo, o fazemos na iminência de perder estes nomes, num último fulgor 
de sua generalidade, para dizer do sem-número de processos que se pode 
abrigar sob estes termos e da impossibilidade de banir de sua formação os 
elementos anteriormente associados ao desfuncional].

eis uma postura que as obras comentadas no começo, em seu trabalho com 
as linguagens e em sua inserção em seu mundo, insinuam; eis um estado 
em que muitos dos personagens de carroll se encontram; eis uma paixão 
de parte da arte moderna e de parte do pensamento contemporâneo (que 
inclui os filósofos aqui estudados). recolho, em deleuze, este comentário 
sobre a postura de nietzsche como filósofo: “não devemos nos contentar 
nem com biografia nem com bibliografia, é preciso atingir um ponto se-

deleuze e guattari desenvolvem uma idéia de grande interesse para pensar esta questão, quando 
tratam da busca do alcoólatra pelo penúltimo copo, não o último, limiar antes do limite que 
destruiria o processo. cf. DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. mil platôs, vol.3. são paulo, 
editora 34, 2007. pp22-23. 148
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“vai vir o dia/  quando tudo que eu diga/  seja poesia”150

e que seja poesia, seja ainda poesia, pois não é num registro utópico que 
esta postura se inscreve e se escreve, não é para um paraíso onde o homem, 
liberto, exerça sua aborrecida e desnecessária poesia pós-histórica de paz e 
passarinhos (e não é, também, com este horizonte que ela se faz), mas no 
caos contemporâneo, onde não há fusão possível entre arte e vida (pois, 
em detrimento da unidade racional de método pretendida – cuja raciona-
lidade, como de resto todas, é discutível – o que se tem, habitualmente, é 
o componente analítico de nossa tradição racionalista, como segmentação 
e articulação organizada dos segmentos dos processos a que chamamos 
linguagem, cultura e vida – e a escritura poética é, ao mesmo tempo, um 
todo indivisível e inalterável, como corpo constituído, e é fragmento, e 
composto de fragmentos, cujas conexões, cujas possibilidades de conexão, 
muitas vezes são ambíguas e incertas).

o que aqui se propõe é uma escritura poética que se faça nesta diferença, 
neste espaço que se abre entre ela e as escrituras funcionalistas, na estra-
nheza do texto(-vida) poético, com os sentidos que se formam neste estra-
nhamento. escritura pós-utópica, cuja emergência prescinde de condições 
ideais (agorapóstudo: ria!), presentes e futuras, pois que a poesia não se 
escreve para, a poesia se escreve, puro meio, irrupção do devir-poesia, do 
devir-música,151 das linguagens.

{alonso quijano em momento algum esteve despossuído de suas faculda-
des mentais – nada, aliás, mais desprovido de mente que repisar as trilhas 
já projetadas pela razão. o que se deu foi que seus livros de cavalaria sem-
pre os mesmos e sua vida sempre a mesma, na distância aparentemente 
invencível que os separava, lhe enfadavam imenso – e o enfado é ver-se 
enredado num fado que se anuncia todo, e sempre o mesmo, e a conse-
qüente consciência do desinteresse, senão mesmo da anulação, da lingua-
gem e da vida que seguirão sob esta destinação fatal que se lhes apresenta. 
dom alonso intuiu que a divisão entre o mesmo da vida e o outro dos li-
vros, entre o mesmo dos livros e o outro da vida, podia ser perturbada. 
[bem sabe o homem do subsolo das bobagens de que são capazes os ho-
mens enfadados por já ter suas vidas resolvidas em limpas e claras tabelas 
de logaritmos. “não será melhor dar um pontapé em toda esta sensatez 

de um poema sem título de paulo leminski, iniciado por “moinho de versos”, do livro caprichos 
e relaxos.
a respeito do devir-música, cf. DELEUZE, gilles; e GUATTARI, félix. mil platôs, vol.4. são 
paulo, editora 34, 2007. pp95-99.

uma escritura que liberta o desfuncional, na desconstrução do funcional, 
torre de pernas frágeis em vez de boiar-lhe, que o habita.

e esta desconstrução não se dá pela contraposição de uma linguagem ou 
uma vida funcional e funcionalista aos seus pares desfuncionais ou des-
funcionalizantes, pois que não se trata de uma alternativa, ao gosto da lin-
guagem funcionalista escatológica teleológica e ontológica de nossa razão, 
que cinda os caminhos em o outro e o mesmo, como coisas positivamente 
definidas e idênticas a si. o que tomo pela desfuncionalização da lingua-
gem da cultura e da vida não é a construção de um outro modelo, com 
suas regras e estruturas previamente determinadas (sequer determináveis), 
como também não é a construção de posturas antagônicas às identificadas 
ao funcionalismo, mas a irrupção de potências obscurecidas por nossa cul-
tura racionalista e funcionalista, através de uma escritura profundamente 
consciente de si, de sua constituição, de seu desdobrar-se, suas escolhas, 
seus diálogos, bem como de sua inserção em seu contexto, de sua relação 
com os elementos que lhe são apresentados, e da distância, do espaço aber-
to entre o texto que ela se faz e o texto que fariam as normas e os hábitos 
da linguagem para comunicar; uma escritura permanentemente atenta ao 
jogo, atenta ao seu corpo, e às figuras que pode criar neste espaço vital que 
abre; uma escritura que não se esgote num fim, não se apague na repetição 
de um modelo, nem se necrose numa verdade.

o que, enfim, entendo por esta desfuncionalização é uma vigilância per-
manente deste texto-vida, enquanto se vai tecendo, texto de vários textos, 
entretecido num sem-fim de outros, outros outros, para além do outro 
de si (“je est un autre”)149 que o texto sempre é, pois cada escritura é uma 
leitura destas cadeias e cada leitura é uma escritura nestas cadeias e cada 
um destes processos é irredutível a uma mensagem fixa a que se possa 
pretender reduzi-los. vigilância sempre acompanhada de intensão e da in-
tenção de trabalhá-lo (o texto-vida) como máquina de produzir sentidos, 
em seu corpo, na equivocidade na ambigüidade e na polissemia da poesia, 
em sua constituição de jogo, e no caráter crítico que esta vigilância assume 
com relação aos hábitos estabelecidos de linguagem (e seu progressivo es-
vaziamento). não cabe, agora, repetir a caracterização desta escritura, que 
já tentei no meio deste trabalho; o que eu quis dizer, disse; a escritura 
ali caracterizada, no cruzamento de metalinguagem, crítica, humor, jogo, 
e, sobretudo, poesia, é o desfuncional, em processo, e em sua ocorrência 
pode se dar a desfuncionalização da linguagem, da cultura e da vida.

das lettres du voyant, de rimbaud.
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identidade a si, remetiam aos dos heróis dos livros queimados, começando 
o jogo a que se propusera o engenhoso fidalgo de la mancha. remetiam 
sem ser propriamente aqueles de que se diria serem os referidos pelos livros 
(como se os livros falassem coisas que não palavras e figuras), pois que 
dom alonso não pretendia ser um personagem daquelas histórias, mas va-
ler-se delas para seu jogo. não representar, mas escrever. não lhe interessava 
ser um cavaleiro de livro, não só porque não podia entrar naqueles livros 
(pois estava em outro livro [deve haver um livro sobre mim, pensou alice. 
e nos livros de história da arte é que duchamp e magritte escreviam suas 
diatribes]), mas também porque aqueles livros seguiam demasiado fórmu-
las – que o leitor já conhecia de antes, e, por isso, acabava lendo sem ler, 
apenas para matar o tempo, em lugar de fazê-lo – e, ainda, e sobretudo, 
porque aqueles livros já estavam feitos e para fazer o já feito, já o vimos, é 
preciso fazê-lo em outro lugar, marcando esta distância. a escritura se faria, 
pois, nos intervalos, entre o mundo dado e o mundo dos livros e, princi-
palmente, entre estes mundos e o mundo que abria [há que “lançar mun-
dos no mundo”].154 e o mundo que abria, ainda que em paródia, aliás, 
porque paródia, havia de abrir-se com um nome que soasse como os dos 
livros e ao mesmo tempo se entretecesse à sua vida pregressa (em sua refe-
rência geográfica – que o ligava à terra de quijano, como fosse um cavalei-
ro de romance – e no quij, comum, pois um mero sufixo pode compro-
meter uma vida ao infinito; o quij ressoando ainda o qui, quid, (pre)figu-
rando os qüiproquós de suas andanças), don quijote de la mancha (mas, 
como lembra borges, é temerário definir se é alonso quijano que sonha ser 
dom quixote ou o quixote que sonha ser alonso quijano).155 e era necessá-
rio, ainda, um outro nome, sancho pança, sob o qual organizar uma ainda 
outra escritura (e é preciso lembrar que talvez, diz-nos kafka, primeiro 
houve sancho, que, assaltado por textos anárquicos e revoltosos, enredou-
os em romances de cavalaria, numa nova escritura, que pôs em movimen-
to sob esta figura que criou: o quixote),156 uma escritura mais afeita ao co-
tidiano, mas que o criticasse, na paródia da visão chã em que se escrevia, 
no transbordamento lúdico de suas frases feitas, de seus ditos esvaziados, 
na reinvenção da norma pela linguagem popular, apropriação crítica e 
criativa (embora por vezes mera diluição degenerativa, e raras vezes cons-
ciente das operações que realiza) da linguagem correta, culta, oficial [“o 
povo é o inventalínguas na malícia da mestria no matreiro da maravilha 

da canção livros, de caetano veloso. 
BORGES, jorge luis. cervantes y el quijote. buenos aires, emecé, 2005. p165.
KAFKA, franz. “a verdade sobre sancho pança” in: narrativas do espólio (tradução: modesto 
carone). são paulo, cia das letras, 2002. p103.

unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o diabo, e para 
que possamos mais uma vez viver de acordo com a nossa estúpida 
vontade?!”152 (e, aqui, esta pesquisa, que passeou por alguns dos textos 
fundamentais do pensamento freudiano, bem como por esparsos textos de 
lacan e pela crítica à psicanálise empreendida por deleuze e guattari, con-
tenta-se, por mais não poder, em apenas insinuar uma ou duas obvieda-
des: que a desfuncionalização aqui abordada é mais pulsão que projeto; e 
que não há linguagem, nem cultura, nem vida, que não atravessadas por 
desejos, que a põem em movimento)]. o trabalho do fidalgo manchego – a 
que, depois de anos de modorra, entregou-se com grande ímpeto – havia 
de começar pela descaracterização das, até então, nítidas fronteiras que se-
paravam um mundo do outro. primeiro fazer crer aos amigos, não figuras 
quaisquer mas o padre-cura, o cirurgião-barbeiro e, posteriormente, o ba-
charel (autoridades que zelavam por sua retidão, criando-lhe monótonos 
corredores) que sua razão se perdia, seu juízo e sua boa-fé se confundiam, 
resultado de suas leituras (e era preciso ser didático e paciente e sempre 
fazer que as coisas parecessem estruturar-se em relações de causa e efeito, 
quando não, seus sábios interlocutores não o acompanhavam). convenci-
dos todos dos malefícios terríveis da literatura, ímpia, fantasiosa, atraves-
sada de mentiras, de enganos, de mensagens inadequadas ao bom proce-
der, os livros de alonso quijano foram queimados. o que ninguém, para 
além do ardiloso fidalgo, sabia era que seus documentos, cartas, retratos 
de nobres antepassados, brasões, insígnias, dados da administração de suas 
terras, muito, enfim, do que lhe fazia alonso quijano, fora cuidadosa e 
discretamente inserido entre as páginas de seus romances (antes de quei-
mar – depois, certamente, até desnecessário dizer – talvez se misturem, 
pensou o fidalgo, com imensas e um tanto desajeitadas letras, que escreveu 
no ar). arrumou para si, para seu corpo, para sua figura (magra como uma 
letra, observa foucault),153 paramentos outros; outros que não os que um 
homem de suas posição e ocupação usaria, e outros destes outros que 
eram, pois que deliberadamente os imitavam – ostentando sua consciên-
cia de serem apenas, diriam, signos destes outros (como se estes outros não 
fossem ainda, e sempre, necessariamente, signos, na posse de dom alonso 
ou de quem se julgasse de direito envergá-los); exibindo em sua forma 
(muito mais exibida que a dos objetos ditos normais, posto que, por sua 
extravagância, muito mais notada) o artificioso de sua natureza, fantasia. e 
estes paramentos que perturbavam sua identidade a alonso quijano, sua 

DOSTOIÉVSKI, fiódor. memórias do subsolo (tradução: boris schnaiderman). são paulo, editora 
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tações, minhas, mas também das linguagens)], que atravessa e se forma 
destes vários textos, de operá-los, de jogar com eles, com suas frases, com 
seus modelos (seus outros textos), com as coisas, com os diferentes senti-
dos que criam para elas, jogos de analogias [pois são pensamentos analógi-
cos que predominam na construção desta escritura poética, e não o pensa-
mento lógico, funcional], de construção de novos textos com velhos ele-
mentos (numa atenção sempre desperta às coisas, à sua matéria, suas for-
mas, seus nomes, ao corpo de seus nomes e aos sentidos que se podem fa-
zer nestes arranjos em que entram). dom quixote está sempre atento ao 
mundo, e não alheio a ele, pois não reproduz um texto que já lera, mas 
cria textos que dialogam com aqueles a partir das possibilidades que seu 
mundo lhe abre (os moinhos são gigantes e suas pás em movimento se 
parecem com braços agitados; o movimento dos exércitos é o movimento 
de rebanhos), o tempo todo projeta o paradigma construído por suas lei-
turas no eixo sintagmático da paisagem espanhola nos dias de suas errân-
cias; quer sempre fazer sentido, não se contentando nunca com a banali-
dade e a esterilidade de uma mensagem conhecida, com o mesmo das coi-
sas mesmas, muito menos com o bom senso, pré-definido (o que é dizer 
perfeito, acabado, morto), preferindo, a esta segurança, sofrer estoicamen-
te os malefícios e as presepadas que os feiticeiros e nigromantes lhe prepa-
ravam, em nome da seqüência de seu texto (e estes opositores que o quixo-
te criava para si permitiam o desdobramento de suas narrativas, e, sendo 
irremediavelmente outros, e outros dos outros, pois que inventavam as 
enganosas aparências em que os outros se fiavam, a dita realidade, manti-
nham sua abertura e sua impossibilidade de redução a um par de termos 
opostos), em nome da continuidade do transbordamento desmesurado de 
sua escritura, de sua existência poética e de sua poética da existência. há 
que fingir a loucura que se tem. deixar que ela se crie, e, linguagem, crie os 
mundos em que possa seguir se criando}.

afirmação da linguagem, e da vida, em toda a sua extensão, em toda a sua 
complexidade e desorganização, caosmos; recuperação de possibilidades in-
terditas pelos códigos, pelas prescrições dos modelos funcionais ditados 
por nossa tradição racional – como o sentido das linguagens, da vida, fosse 
dado e absoluto e não restasse senão cumprir o já escrito, como o sentido 
não se fizesse em processos, e a cada vez; restituição das potências das lin-
guagens, e das vidas, descartadas pelas cartilhas de bom funcionamento; 
abertura de um lugar para que a linguagem se faça, em todos os seus des-
dobramentos, aí incluídos, e com destaque, pois que permitem a tensão e 
a distensão dos limites das linguagens, os patológicos, linguagem inspirada 

no visgo do improviso tenteando a travessia”];157 e, ao mesmo tempo, uma 
escritura que criticasse a quixotesca, e que por vezes a parodiasse, na paró-
dia da paródia (pois o quixote não deixa de ser uma paródia dos livros que 
lia alonso quijano). e era necessário, também, que estas duas escrituras (a 
que se criava em torno e a partir do quixote e a de sancho) não se isolas-
sem, nem repetissem a cisão em identidade e alteridade; que sancho se 
pusesse, eventualmente, a falar como seu amo (como os livros que ele lia 
através de sua fala estranha), e entrasse naquele mundo da cavalaria an-
dante; que o quixote, vez por outra, emendasse uma enfiada de ditados 
populares; que as visões de um e de outro se alternassem e contaminas-
sem, na formação de uma sempre nova escritura a partir das relações entre 
estas duas que corriam emparelhadas, cruzando-se e se afastando, na aber-
tura de uma enormidade de possibilidades de construção de sentidos. 
(lembremos do comentário de octavio paz de como no livro de cervantes 
estes conflitos não se resolvem, permanecendo sempre ambíguos, sempre 
abertos). multiplicação do texto, de seus possíveis desdobramentos, no en-
contro destas muitas escrituras. encontro que não se dá no mundo do lei-
tor (tomando por mundo, aqui, apenas o sentido que lhe dá o senso co-
mum, conjunto de coisas supostas fora das linguagens), nem no mundo 
supostamente referido pelo livro (ainda neste sentido restrito de mundo), 
nem no mundo (agora num sentido amplo, e não menos equívoco) que o 
quixote se cria, nem em seus livros, nem no mundo (qualquer que seja) de 
seus livros. pierre menard, num prólogo à obra de um de seus muitos he-
terônimos, jorge luis borges, comenta que os fragmentos reunidos sob o 
título l’ingénieux hidalgo don quichotte de la manche recuperariam a narra-
tiva de um antigo livro espanhol, que, por sua vez, seria a tradução de um 
manuscrito árabe, sobre o qual já não se saberia tratar-se de um original 
ou versão; o barbeiro e o cura ao analisarem a biblioteca de alonso quija-
no, encontram, entre muitos outros livros da época, galatea, de cervantes 
(de quem o barbeiro se diz amigo); personagens na segunda parte do ro-
mance são leitores da primeira e informam a dom quixote e a sancho da 
existência de um livro com suas aventuras [o próprio livro em que dizem 
haver um tal livro – a alteridade no mesmo]. o encontro se faz na escritu-
ra, escritura de escrituras [e a variação entre singular e plural ao longo 
deste meu texto, em que pese facilitar a construção de um sentido, por 
aproximá-lo daqueles a que estamos mais habituados, havia de ser substi-
tuída por um número que fosse ao mesmo tempo ambos, e nenhum. 
(conto com a atenção e o empenho do leitor para a superação destas limi-

do poema “circuladô de fulô...”, de haroldo de campos, do livro galáxias.157
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e podemos, talvez (haveria que se pensar sobre isto), pensá-las, linguagem 
cultura e vida, em sua escritura, múltipla e incontornável, como forma de 
estar entre as coisas, entre tempos, numa dada tradição, que não se pára 
de refazer; e a respeito, e também a despeito, dela, do sem-fim de textos já 
feitos que ela nos traz, e até, e principalmente, dos esquemas anódinos que 
ela nos quer impor, esquálidos fantasmas dos textos que outrora a compu-
seram, no espaço que a poesia se faz, no apaixonado de seu movimento, 
em seu belo e perigoso jogo, seguir

de paixões, para além do ritmo controlado e controlável da razão, em seus 
saltos, seus nós, suas aspirações de movimento absoluto ou de imobilidade 
total; afirmação simultânea dos contrários, phármakon, em sua abertura e 
ambigüidade irredutíveis; consciência e exploração das linguagens; jogo; 
poesia; desfuncionalização.

que pode variar de uma simples inversão, de acrescer um não à frase da 
cartilha, de mudar o nome de uma coisa, ou virá-la de ponta-cabeça, à 
criação de toda uma poética existencial (e o gesto simples pode evoluir 
para a contaminação de todos os gestos, pois que se expande, no interior 
da escritura, para outros elementos; e sua separação, funcional, não há 
dúvida, para a comunicação e para certa intelecção do mundo, não reflete 
o continuum da escritura-vida, em que sensações percepções de sensações 
juízos inferências analogias intuições lembranças imagens silogismos ilo-
gismos e todas as demais formas que há de pensamento se substituem, 
chocam, interpenetram, imbricam; movimento infinito e infinitamen-
te complexo, especialmente se permitimos que tenha a complexidade, a 
abertura e a arbitrariedade que potencialmente tem).

“– ¿qué le parece? – posible, pero no interesante – respondió lönrot. usted 
replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. 
yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no 
las hipótesis.”158

o que move este trabalho, para além, é claro, das urgências que o texto 
se cria ao se fazer, dos desdobramentos que implica, das referências que 
convoca, das operações que realiza com as leituras feitas no decorrer da 
pesquisa (que, por amplas e desgovernadas que tenham sido, sempre se 
enredaram nestas questões por fim apresentadas), é esta desconfiança ante 
o pronto do mundo que a razão oferece, esta impressão de que as rela-
ções que temos com as coisas (entre as quais os outros, as linguagens, os 
pensamentos e tudo o mais que caiba neste tudo) não podem prescindir 
de invenção, pois que não há nada fora destas relações; não há nada fora 
estas relações, e tê-las previamente definidas, ou ter um modo único para 
defini-las, implica restringi-las imensamente, quando não perdê-las. ao es-
gotamento da razão, ao vazio de seu prosseguimento inquestionado e ao 
sem sentido de seus métodos assentes e fetichizados, a linguagem (a vida) 
ainda pode responder com suas errâncias, equívocas, varadas de perguntas 
em abrindo, e abrindo outras e mais perguntas, sempre, neste fluxo incer-
to que ela se faz sem precisão de destino.
BORGES, jorge luis. “la muerte y la brújula” in : ficciones. buenos aires, alianza editorial, 1995. p155.158
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