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“Como um homem pode vaguear o dia inteiro com a barriga vazia e ainda
assim ter uma ereção de vez em quando é um desses mistérios que são
explicados com excessiva facilidade pelos ‘anatomistas da alma’. Numa
tarde de domingo, quando as venezianas estão fechadas e o proletariado
possui a rua numa espécie de mudo torpor, há certas vias públicas que fazem
lembrar nada menos que um grande pênis canceroso aberto
longitudinalmente. [...] A cidade brota como um enorme doente em toda
parte, sendo as belas avenidas apenas um pouco menos repelentes porque
foram drenadas de seu pus.”

Henry Miller,
Trópico de Câncer, 1915.

“Um homem paranoico é um homem que sabe um pouco sobre o que está
acontecendo.”

William Burroughs,
citado na revista Friends, 1970.

“Ah! metrópole violenta que extermina os miseráveis, negros párias, teus
meninos!
Mais uma estação no inferno, Babilônia, Dante eterno! há Minas? Outros
destinos?”

Belchior / Francisco Casaverde,
Bahiuno, 1999.



SILVA, Cícero Menezes da. Cidade e escatologia no Paranoia de Roberto Piva e Wesley Duke
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RESUMO

O presente trabalho parte de uma investigação do campo literário e do campo fotográfico para, assim,
abordar a questão urbana, compreender a cidade e tensionar o campo urbanístico. Entendemos aqui a
literatura enquanto corpus, conforme nos propôs Jean-Luc Nancy, como ainda, para além da
concernente proposição, também a fotografia; ambas, portanto, aqui entendidas enquanto impulsos
excremenciais de corpos autorais, isto é, excreções corpóreas que se encontram apartadas de corpos
carnais. Nossa questão principal é como tematizar, a partir tanto do campo literário quanto do campo
fotográfico, o enfrentamento implicado por corpos autorais frente à produtividade urbana e,
consequentemente, à funcionalidade urbanística. Quanto a isso, a primeira atitude que tomamos foi
expandir a noção de corpus por meio do conceito de incrustações citadinas, o qual, aqui será
postulado enquanto crostas topológicas de cidade desprendidas de corpos autorais já
excremencializados, ou seja, já propriamente constituídos enquanto corpus. Sob tal entendimento, a
proposta deste trabalho consiste em analisar, mais detidamente, o conteúdo textual concebido por
Roberto Piva e o conteúdo imagético levado a cabo por Wesley Duke Lee; ambos reunidos no livro
Paranoia. Através desses empreendimentos então consubstanciados em um só corpus, tal análise
buscará, sobretudo, verificar como se dá a tensão entre as incrustações citadinas paulistanas, nele
engranzadas, e as forças coetâneas de homogeneização da cidade de São Paulo, por ambos os autores
perscrutada. A partir daí a temática do trabalho será então complexificada pela identificação, nestas
incrustações citadinas, de uma topológica cidade absolutamente escatológica e, portanto, diretamente
conflitante às sedimentações urbanas e urbanísticas em preeminência. Abordar tais incrustações
citadinas, transversalmente à homogeneização aqui enunciada, ademais, significaria dispor uma tensão
a tudo que se pretende ou pretendeu não apenas sedimentado, mas também constituído nos espaços
públicos paulistanos.

Palavras-chave: Urbanismo. Literatura. Fotografia. Corpus. Incrustações citadinas. Escatologia.



SILVA, Cícero Menezes da. City and eschatology in the Paranoia of Roberto Piva and Wesley
Duke Lee. 2016. 126 f. il. Dissertation (Master in Architecture and Urbanism) – Faculdade de
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ABSTRACT

This study starts from an investigation of both literary and photographic fields to, thus, approach the
urban issue, understand the city and tensing the urbanistic field. We consider herein the literature
while corpus, as Jean-Luc Nancy has proposed, but also, beyond the concerned proposal, also the
photography; both, therefore, herein understood while excrementials impulses of authorial bodies, i.e.,
bodily excretions which are set apart from fleshly bodies. Our main question is how to thematize, from
both of the literary field as of the photographic field, the implied confrontation by these authoral
bodies in face to the urban productivity and, hence, to urbanistic functionality. In this regard, the first
position we took was to expand the notion of corpus through the concept of city incrustations, which,
here will be postulated while city topological crusts detached from authoral bodies already
excremencialized, that is, already properly constituted while corpus. Under this understanding, the
purpose of this study consists in analyzing, more carefully, the textual content undertaken by Roberto
Piva and the imagistic content undertaken by Wesley Duke Lee; both collected in the book Paranoia.
Through these undertakings then consubstantiated in only one corpus, such analysis will, mainly,
check how it occurs the tension between the paulistan city incrustations therein stringed and the
homogenization coeval forces of the city of São Paulo, by both the authors scanned. Thenceforth, the
theme of the work will then be complexified by the identification, in these city incrustations, of a
topological city absolutely eschatological and, therefore, directly conflicting to both urban and
urbanistic sedimentation in preeminence. To approach city incrustations, transversely to the stated
such homogenization, moreover, would mean disposing a tension to all that is intends or intended not
only sedimented, but also constituted in the paulistan public spaces.

Keywords: Urbanism. Literary. Photographic. Corpus. City incrustations. Eschatology.
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RESUMEN

El presente trabajo parte de una investigación del campo literario y del campo fotográfico, para de esa
manera, abordar la cuestión urbana, comprender la ciudad y tensionar el campo urbanístico. Conforme
nos lo ha propuesto Jean-Luc Nancy, entendemos la literatura en tanto corpus, como así también, y
más allá de la concerniente proposición, lo será la fotografía. Por ese motivo, ambas serán aquí
entendidas como impulsos excremenciales de cuerpos autorales; es decir, excreciones corpóreas que se
encuentran apartadas de cuerpos carnales. Nuestra cuestión principal es cómo tematizar, a partir tanto
del campo literario como del campo fotográfico, el enfrentamiento implicado por esos cuerpos
autorales frente con el utilitarismo de la productividad urbana y, consecuentemente, a la funcionalidad
urbanística. Al respecto, la primera actitud que tomamos fue expandir la noción de corpus por medio
del concepto de incrustaciones citadinas, el cual será aquí postulado en tanto costras topológicas de
ciudad desprendidas de cuerpos autorales ya excremencializados. Es decir, ya propiamente
constituidos en tanto corpus. Conforme a dicho entendimiento, la propuesta de este trabajo consiste en
analizar detalladamente el contenido textual concebido por Roberto Piva y el contenido imagético
llevado a cabo por Wesley Duke Lee; ambos reunidos en el libro Paranoia. A través de esos
desarrollos así consustanciados en un solo corpus, tal análisis buscará, por sobre todo, verificar cómo
se da la tensión entre las incrustaciones citadinas paulistanas engarzadas en él y las fuerzas coetáneas
de homogeneización de la ciudad de São Paulo, indagada por ambos autores. A partir de ahí, la
temática del trabajo será complejizada por la identificación, en estas incrustaciones citadinas, de uma
topológica ciudad absolutamente escatológica y, por lo tanto, directamente conflictiva para con las
sedimentaciones urbanas y urbanísticas predominantes. Abordar tales incrustaciones citadinas,
transversalmente a la homogeneización aquí enunciada, además, significaría provocar una tensión en
todo aquello que se pretende o pretendía no sólo sedimentado, sino también constituido en los espacios
públicos paulistanos.

Palabras clave: Urbanismo. Literatura. Fotografía. Corpus. Incrustaciones citadinas. Escatología.
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Introdução

O deslocamento pelas enormes cidades como motivo inspirador dos impulsos literário e

fotográfico é advento de uma modernidade urbana em intensa ebulição, transposta e estendida

aos corpos por meio de veementes celebrações físicas, cívicas e míticas pelos espaços

públicos. A partir dessa efêmera relação corpórea com a materialidade citadina, então tomada

por frementes transformações, diversos poetas e fotógrafos gestaram, cada qual, a sua estética;

vertendo em relatos ou em imagens as expressões de suas existências e, sobretudo, de suas

coexistências com o meio urbano. Este é o caso de Paranoia, livro publicado em 1963, o qual

congrega poemas do poeta Roberto Piva e fotografias do artista plástico, por ora fotógrafo,1

Wesley Duke Lee. Escrito pelo poeta entre os anos de 1961 e 1962 o manuscrito original

desses poemas, pela mediação do jornalista Thomaz Souto Corrêa, logo seriam estendidos à

apreciação do fotógrafo; com os quais teria prontamente se encantado.2 Desta recepção

poética, logo, uma intensa e criativa interlocução estabelecera-se entre ambos, Piva e Duke

Lee, que daí partiram para uma experiência de São Paulo que lhes exigiu uma entrega do

próprio corpo e a consumação excessiva de suas energias. Foram, pois, alguns meses3

vasculhando os restos cíveis repelidos pela homogeneização paulistana; percorrendo e

perscrutando as vias circulatórias, os becos, as praças e os parques da cidade no encalço a

visualidades, não obstantes à “completa heterossexualidade”4 do fotógrafo, mas numa

permutação poética com o desespero lírico da homossexualidade do poeta; com quem Duke

Lee simbolicamente “mergulhou no mundo-tabu da pederastia, aspecto da sexualidade que

1 Apesar de estarmos cientes de sua ampla atuação no campo das artes plásticas, sendo Paranoia um dos poucos,
senão o único trabalho no campo da fotografia; aqui, salvo em algumas sentenças onde a atribuição de artista
plástico far-se-á imprescindível, sendo lhe indissociável, optamos por designar Wesley Duke Lee como
fotógrafo pela importância de suas fotografias conferidas pela abordagem do presente trabalho.

2 WILLER, Claudio. Roberto Piva, poeta do corpo. Eutomia, Recife, v. 1, n. 15, p. 1-19, jul. 2015, p. 1.
3 Quanto ao intervalo temporal dessa elaboração conjunta, há, pelo menos, uma divergência. Segundo a

afirmação de Cacilda Costa, Duke Lee “passou sete meses percorrendo ruas, praças, becos, parques de diversão
e o mundo homossexual de São Paulo em companhia do poeta, à procura de imagens.” COSTA, Cacilda.
Wesley Duke Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005, p. 56. Por outro lado,
afirma Claudio Willer, Duke Lee, “por dois ou três meses, na passagem de 1961 para 62, acompanhou-o [o
poeta] por lugares e roteiros citados no livro: Parque Xangai, Rua São Luiz, Rua Aurora, Rua das Palmeiras,
Praça da República, Parque Ibirapuera.” WILLER, Claudio. Op. cit., loc. cit.

4 “Não obstante ser um completo heterossexual, obcecado pelo corpo feminino, que teria uma mostra acusada de
obscenidade, aquela das ligas, com mulheres transformadas em ideogramas, Wesley nos deu imagens
completamente pederásticas.” Ibidem, loc. cit. Em diversas outras obras, “o referencial feminino trazia prazer,
ebulição interior e emoções que remetiam não só às mulheres amadas como aos conflitos e ao fascínio pela
mulher proibida, a grande mãe, a matriarca poderosa em torno de quem, na vida diária, prevaleciam
divergências concretas, mas, de certa forma, também encerrava um sentido de amor impossível.” COSTA,
Cacilda. Op. cit., p.55-56.
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nunca havia enfrentado, mas que sempre o assustava”.5 Juntos esquadrinharam os recônditos,

os abismos e, sobretudo, as alcovas dos espaços urbanos paulistanos, buscando, de tal modo,

transformar instantes fugazes em fotografias nas quais a perturbadora apreensão da cidade que

Piva trazia junto de si fora então posta em jogo.

Ora, é a partir destes empreendimentos em torno do meio urbano, ambos, consubstanciados

em Paranoia, que a presente pesquisa será então tematizada. Apesar de flertarmos com as

questões caras ao campo literário e ao campo fotográfico, quanto ao presente trabalho, em

absoluto, ressaltamos não se tratar nem de uma crítica literária nem de uma crítica da arte

fotográfica. Atermo-nos a qualquer um de ambos estes intentos nos afastaria de imediato de

nosso principal objetivo que é, no entanto, numa crítica à lógica utilitária, abordar a questão

relacionada à configuração urbana, compreender a cidade em sua morfologia e tensionar o

pensamento urbanístico. Relativamente à escolha do concernente livro como objeto de estudo,

antes foi necessário verificar o que de fato o tornaria relevante para subsidiar tal objetivo

enunciado, em particular, em torno das questões caras à nossa linha de pesquisa Processos

Urbanos Contemporâneos. Sob tal questionamento, tínhamos de antemão a hipótese de que se

tratava de uma obra onde a cidade de São Paulo encontrar-se-ia escatologicamente incrustada

e, consequentemente, onde um confronto à homogeneização organizada em torno do trabalho,

no urbano, na cidade e no urbanismo paulistano, irremediavelmente, far-se-ia operante. Para

além dessa estética citadina excremencial e, em certa medida, até mesmo apocalíptica, sobre a

qual, então subsidiaremos uma problematização ao confronto aludido; Paranoia ainda ostenta

uma estética considerada maldita6 no interior do campo literário e uma estética adjacente às

ruínas7 tematizadas dentro do campo fotográfico; ambas as quais, aqui, todavia, far-se-ão em

5 COSTA, Cacilda. Wesley Duke Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005, p.58.
6 Em contraste direto com uma das tempestades da modernidade denominada progresso e, sobretudo, com uma

estética majestosa e sublime caracterizada no interior do campo literário como “olímpica”; Paul Verlaine, nas
duas versões de seu livro Les poètes maudites, apresentou-nos ensaios acerca do conflito entre a existência
coletiva e a poiésis de seis escritores caracterizados por uma condição social amaldiçoada, marcada pela recusa
de pertencimento a qualquer ideologia socialmente instituída e pela desobediência enquanto atitude
fundamental diante da lei moral. Cf. VERLAINE, P. Les poètes maudits. Paris: Léon Vanier, 1888. Poetas
contidos na primeira versão do livro (1884): Tristan Corbière, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé. Poetas
incluídos na versão definitiva do livro (1888): Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de L’Isle-Adam e
Pauvre Lelian (este último, um anagrama do próprio Paul Verlaine). Foi, pois, a partir desta última publicação
que uma estética amaldiçoada ou a atinente noção de maldição dos poetas ganharia grande notoriedade;
outrora, em 1832 já prenunciada pelo dramaturgo francês Alfred de Vigny, em Stello, obra passível de
encenação teatral onde ficaria exposto o problema da relação entre o “Poeta”, nas palavras do autor, “raça
eternamente maldita entre os poderosos da terra”, e a sociedade na qual está fadado a viver. VIGNY, A. Stello.
Paris: Calmann Lévy, 1880, p. 40. Trad. nossa.

7 Tal estética arruinada, ou seja, adjacente às ruínas, tanto morfológicas quanto antropomórficas, constitui-se por
aquilo que, sobretudo na cidade, atrai o olhar de certos fotógrafos por uma via de decadência. Drama urbano,
arquitetural e humano, portanto, do qual se avulta uma política poética e cuja plasticidade teve sua inflexão na
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subjacência. Sob tal perspectiva, portanto, asseveramos que este não é um trabalho “sobre”

Paranoia, mas “através” de Paranoia; e que, desse modo, visa irromper um acesso topológico

à cidade de São Paulo para trazer à tona aquilo que pulsa nas páginas da concernente obra,

especialmente, ao violar as homogeneizantes injunções paulistanas em operação no espaço

urbano no momento de seu engendramento enquanto corpus.

Expelida do corpo do escritor, a escrita é dele uma parte que perpetuamente se exila, que dele

se ejeta, análoga à ejaculação, à secreção ou ao excremento, tornando-se um corpo à parte do

corpo, um corpo escrito, ou um corpus esvaziado de significado. “A escrita tem o seu lugar no

limite; e se lhe acontece portanto qualquer coisa, é simplesmente o tocar. Tocar o corpo [...]

com o incorpóreo do ‘sentido’ e assim tornando o incorpóreo tocante, ou fazendo do sentido

um toque”.8 A literatura, assim como a linguagem, seria então aquilo que se encontra apartado

ao corpo, tanto do autor quanto do leitor, mas que de um lado ou de outro, solicita a

materialidade de ambos os corpos para se consumar enquanto tal. Extraída do corpo autoral,

embora mantendo nele suas marcas, a escrita dele se extruda, configurando-se enquanto um

corpus que se inscreve no corpo daquele que a lê, nutrindo-o para logo ser expelida e,

novamente, posta em circulação para fora do corpo. É, justamente, em alusão à este corpus

textual, à esta forma residual do corpo, ou seja, à sua “inscrição-fora” operada pela escrita,

que Jean-Luc Nancy utiliza a denominação excrita, viabilizando um ponto topológico de

contato, de intersecção, de encontro entre os corpos do autor e do leitor. A escrita seria, nesta

perspectiva, “o pensamento endereçado, enviado ao corpo”9 autoral, tornando-se excrição à

medida que dele se expele, podendo, a partir de então, atingir contato com outro corpo, isto é,

um tacto, que como um toque, entroncaria tais corpos do escritor e do leitor em algum ponto

de tangência. “É assim que a ontologia se revela como escrita. ‘Escrita’ não quer dizer

extensa obra fotográfica de Eugène Atget, porém, já anteriormente antecipada pelos clichês tirados por Charles
Marville para compor o arquivo oficial de imagens concernentes às reformas empreendidas pelo Barão
Georges-Eugène Haussmann em Paris; ou mesmo, também antecipada por outros fotógrafos, em outras
grandes cidades, por suas denúncias fotojornalísticas. Destes últimos, porém, Atget tomaria distância em
relação à patente vitimização sociológica por eles retratada, então relativa às condições de vida de uma série
de homens, mulheres e crianças em uma existência cotidiana precária e marginal através das ruas. Como
exemplos célebres desse último caso do qual Atget manteve distância, podemos citar dois álbuns jornalísticos,
ambos compostos por fotografias e por textos os quais trariam visibilidade às partes ocultadas do espaço
urbano, catalogando o abandono e espetacularizando a miséria: Street life in London de John Thomson, com
textos de autoria de Adolphe Smith, originalmente publicado em Londres em 1877 e How the other half lives:
studies among the tenements of New York de Jacob Riis, originalmente publicado em Nova York em 1890. Cf.
THOMSON, John; SMITH, Adolphe. Street life in London. New York; London: Benjamin Blom, 1969; RIIS,
Jacob. How the other half lives: studies among the tenements of New York. New York: Charles Scribner’s
Sons, 1890.

8 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa: Vega, 2000a, p. 11.
9 Ibidem, p. 19.
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mostrar, ou demonstrar uma significação, mas indica um gesto para tocar no sentido. Um

tocar, um tacto que é como o gesto de endereçar.”10 “A palavra toca nos corpos, não no

sentido físico do toque, mas [...] pelo endereçamento”, permitindo desse modo “que autor e

leitor se toquem, mas esse contato — ‘retirado, espaçado, apartado’ — é sempre estranho.”11

Se, portanto, a escrita como meio de exteriorização solicita, necessariamente, o corpo para se

realizar; ao fundo, o que nos move no presente empreendimento é a implicância da cidade nos

traços desta excrição, ou seja, desta excreção escrita, que via o impulso excremencial põe à

prova o próprio corpo autoral até o limite de seu esfacelamento dentro da linguagem.

Sob este prisma, granjeando visibilidade às deformidades corpóreas, invisibilizadas pelos

estratos homogeneizadores do espaço citadino, as narrativas de Paranoia seriam as próprias

excreções jorradas do real via o embate, corpo a corpo, entre as forças urbanas e urbanísticas

em preeminência e os corpos do poeta e do fotógrafo. Prontamente, naquilo que concerne ao

processo de elaboração conceptiva da obra, o corpus textual da excrição do poeta, logo,

atingiria, através da superfície textual, o corpo do fotógrafo. De tal modo, munido com o olhar

maquinal de sua objetiva fotográfica, Duke Lee então lançar-se-ia na cidade de São Paulo,

atravessando-a na companhia de Piva, alimentando-se topologicamente do corpus literário do

poeta; digerindo-o, a ele incorporando suas próprias calorias, para em seguida secretá-lo,

pondo-o em circulação novamente sob a forma de um extenso ensaio fotográfico o qual

integraria as páginas de Paranoia.

Análogo ao processo da escrita, apesar de não configurar-se enquanto texto, e sob tal ótica,

tampouco como excrição; as imagens técnicas do livro seriam, entretanto, uma parte que se

desprenderia do corpo do fotógrafo também sob um impulso excremencial, dando-se, por sua

vez, através de uma operação do corpo no limite, quer dizer, na borda de sua exterioridade e,

ao fim, jorrando secreções corpóreas via uma abertura no corpo daquele que as expele.

Postulamos, sob esta ótica, a fotografia também enquanto corpus, isto é, jacto fora do corpo,

que enquanto tal corresponderia à postulação excremencial do corpo empreendida por

Nancy,12 à qual, sob a respectiva acepção do filósofo, tornar-se-ia um corpus de “sentido

10 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa: Vega, 2000a, p. 18. Grifo nosso.
11 FERRAZ, B. Escritas fora do corpo: a literatura residual de Italo Calvino. Revista Anuário de Literatura,

Florianópolis, v. 20, n. Esp. 1, p. 93-103, 2015, p. 98.
12 A esta correspondência, excetuamos o conteúdo que se encontra restrito à concepção da escrita postulada pelo

filósofo em seu livro intitulado Corpus; pois, somente a partir de tal postulação excetuada seria possível dilatá-
la e então estendê-la até à fotografia. Tal excetuação enfatiza e delimita a condição de autonomia da imagem
em relação ao texto, sobretudo, no sentido de ressaltar a diferenciação assimilativa assinalada por Renato da



13

mudo, fechado, autista: mas sem autos, justamente, sem ‘si próprio’.”13 Como nos esclarece

Nancy, “o autismo sem autos do corpo [...] faz dele muitíssimo menos do que um ‘sujeito’,

mas também algo de extremamente diverso, um jacto e não um subjacto,14 que é tão duro, tão

intenso e inevitável, tão singular como um sujeito.”15 A fotografia postulada sob esta

perspectiva, assim como a escrita, expurgar-se-ia de todo “sub”, ou seja, de qualquer

subordinação significante; não orientando-se mais pelo “eu” ou pelo “ego” encontrados no

hermetismo de uma interioridade essencializada. Logo, desse modo, a escrita e a fotografia,

ambas, passam a configurar-se enquanto jactos lançados à deriva para fora dos corpos que

vêm a concebê-las. Um lugar aberto onde cada qual, poeta e fotógrafo tornam “o incorpóreo

tocante” ou fazem do “sentido um toque” para empreender cada corpus autoral que lhes são

correspondentes, os quais, na medida em que se consumam enquanto tais, isto é, jactos à

deriva pela exterioridade, então são eximidos de qualquer conotação de sentido ou de sujeição

discursiva.

A partir da dilatação do entendimento desse impulso excremencial do corpo estendido à

fotografia, pode-se depreender que o conteúdo textual e o conteúdo fotográfico de Paranoia,

cada qual, configuraria um corpus, esvaziando-se assim de qualquer regime de significação

ou imposição discursiva. Ora, de tal modo, no caso específico da concernente obra, o corpus

do livro equivaleria aos resíduos expelidos dos corpos de seus respectivos autores, tendo o

corpus fotográfico irrompido a partir do contato, ou seja, do tacto com a superfície do corpus

textual, então, inicialmente posto por Piva em circulação exclusiva, restrita e direta

Silveira entre o signo verbal e o signo plástico. “Por sua natureza,” escreveu Silveira, “o signo plástico é
diferente do signo verbal e exige apreciação específica. A relação entre o real e o imaginário e entre o
significante e o significado é muito diferente conforme estejamos no sistema verbal ou no figurativo. O suporte
da palavra é apenas o som, o da escrita alfabética apenas um conjunto de sinais gráficos discretos. Já a ordem
visual manipula, numa apresentação simultânea, cores, grafismos, luzes, relevos e espaços. [...] O signo
plástico é portanto mais móvel e mais efêmero, servindo de suporte a diferentes séries de manifestações, ao
passo que o signo verbal é formado de elementos mais fixos, unívocos. Não pode[m], [...] em nenhuma
hipótese, ser confundidos, nem pode um deles ser considerado superior ao outro, mas ambos devem ser
compreendidos apenas como complementares”. SILVEIRA, Renato da. A ordem visual (Uma introdução à
teoria da imagem de Pierre Francastel). In: VALVERDE, M. (org). As formas do sentido: estudos em Estética
da Comunicação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 140.

13 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa: Vega, 2000a, p. 14.
14 Este termo, na versão original do livro publicado em língua francesa, encontra-se transcrito como “subjeté”.

Cf. Idem. Corpus. Paris: Éditions Métailié, 2000b, p. 15. Ademais, em compatibilidade com a tradução do
termo jeté como jacto, aqui optamos pela tradução de subjeté como subjacto e não como subjectum, termo este
latino o qual a versão portuguesa traduzida por Tomás Maia adota. Entretanto, de formas distintas, tanto o
termo subjacto, por nós adotado, quanto o termo subjectum, ambos, no contexto da alocução expressam aquilo
que consideramos primordial nesta específica operação tradutória, isto é, a implicação de uma sujeição
discursiva ao corpus, não propriamente operando enquanto jeté ou jacto, mas subordinado a algum regime
significante então concernente ao prefixo “sub”.

15 Idem. Corpus (2000a). Op. cit., loc. cit.
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endereçada à Duke Lee. Por conseguinte, enfim, uma circulação mais abrangente se

concretizaria com a publicação, na qual, cada corpus concebido sob estreitas relações se

vincularia, concatenando-se para integrar o corpus total da obra, embora mantendo

internamente nela suas concernentes cisões. Com efeito, esta zona interseccionada que é o

livro para o qual se convergiu cada corpus parcial possibilita-nos, no interior do corpus total,

a teorização das relações entre a cidade e o urbanismo estabelecidas dipticamente através da

conjugação de poesia e de fotografia, onde, portanto, o impulso excremencial dos corpos

autorais acarretaria, nos jactos deles expelidos, a implicância material dos espaços urbanos

paulistanos e de uma gama de outros corpos, aí, “em” e “por” ambos os corpos autorais

atravessados.

Encontramo-nos, pois, sob a luz da teoria de Jean-Luc Nancy sobre o “discurso interrompido,

o incorpóreo, o sentido do qual não se pode mais decifrar a orientação, a entrada e a saída,”16

isto é, o próprio corpus enquanto tal. Ora, sob tal perspectiva, então buscaremos nos desviar

das possíveis armadilhas do processo sempre violento do caráter interpretativo; ciladas às

quais podem nos conduzir àquilo que mais intentaremos evitar, ou seja, submeter o incorpóreo

a um discurso, e consequentemente, atribuir sentido ao corpus. Para isso, o principal

empenho, aqui, reiteramos, muito pelo contrário, será o de trazer à tona aquilo que pulsa nas

páginas de Paranoia, sobretudo, ao violar as homogeneizantes injunções paulistanas em

operação no espaço urbano coevo ao engendramento da obra, sem, contudo, em nosso gesto

interpretativo, submeter-lhe a algum discurso para atribuir-lhe qualquer sentido. Logo, o

desígnio maior do presente empreendimento tratar-se-á, precisamente, de mostrar apenas o

trabalho das poesias e das fotografias de Paranoia, articuladas entre si. Isto para atribuir

sentido não ao seu corpus, mas às pregnâncias citadinas escatológicas que de ambos os

conteúdos narrativos, numa tensão à imperiosa lógica utilitária, se avultam e virtualmente se

desatam, configurando o que aqui convencionaremos chamar de incrustações citadinas.

Eis aí um dos porquês da postulação excremencial do corpo neste trabalho atribuída tanto à

literatura quanto à fotografia. Ora, tal postulação empreendida é, justamente, a condição

essencial que subsidia a estruturação do concernente conceito a pouco remetido. Surgindo

necessariamente a reboque do corpus, as incrustações citadinas seriam coadunações

topológicas de cidade, ou melhor, do espaço urbano e da própria vida urbana em algum

corpus consubstanciadas, ou seja, a ele amalgamadas como crostas ou mesmo como camadas,

16 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa: Vega, 2000a, p. 59.
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e que dele, inclusive, ainda que possivelmente, topologicamente se desatam. Tratam-se de

remanescências citadinas morfológicas e antropomórficas, que num determinado corpo carnal

se engranzaram; que dele, quando atreladas ao impulso excremencial da autoria, se expeliram

e, portanto, no corpus por ele posteriormente engendrado dar-se-iam incrustadas. Se

“portamos o espaço diretamente na carne”,17 como escreveu Georges Didi-Huberman; na

carne, diretamente também portaríamos outras carnes ou outros corpos carnais se este espaço

portado for fundamentalmente um espaço compartilhado, como o é, ao menos por princípio, o

espaço urbano. São estas remanescências espaciais e corpóreas, concernentes ao espaço e à

vida urbana que o corpo carnal porta, justamente, aquilo que sob o impulso excremencial da

autoria, logo, configurar-se-ão para nós enquanto incrustações citadinas. Elas se dão não nos

autorais corpos carnais de onde são canalizadas; mas já fora deles, incubadas em suas

excremencializações corpóreas, ou seja, tão somente em latência no interior daquilo já

propriamente constituído enquanto corpus, mas que através de nossa fruição possivelmente se

avultam e por fim, daí, topologicamente se desatam. São, pois, partes constituintes do corpus,

mas que pela possibilidade topológica de desatamento, o constituem ou o compõem enquanto

incrustações de cidade as quais, a partir de nossa fruição, desprendem-se e emergem, portanto,

como lascas ou como estilhaços topológicos de cidade.

A propósito dessas incrustações citadinas e dessas possíveis lascas ou mesmo estilhaços de

cidade, uma gama de livros literários e de livros fotográficos surgiria, com destaque, nas

diversas partes do mundo a partir da segunda metade do século dezenove. Acompanhando o

desenvolvimento das técnicas tipográficas e fotográficas de reprodução e, em paralelo, o

desenvolvimento de um estilo de vida exacerbadamente urbano, tais livros se

particularizariam, fazendo emergir, do interior de suas páginas, cidades-escrituras e/ou

cidades-imagens. São muitas as cidades reais de onde estas abrolharam e seus autores,

exponencialmente, mais numerosos. Em cada volume, ao menos aqueles os quais aqui

enunciaremos, entre os quais, inclusive, Paranoia ocupará lugar privilegiado; as cidades

assumem contornos absolutamente singulares, por sua vez, cominados pela fremente

existência da vida urbana em transversalidade ao impulso criativo de seus respectivos autores.

É como se em cada livro uma outra cidade, para além daquela fisicamente existente, a nós

fosse revelada por meio de cada corpus. Percorrer estas páginas é irromper acesso não apenas

aos diversos corpos autorais atravessados pela multiplicidade de outros corpos existenciais,

17 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998, p. 246.
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mas é também acessar as cidades neles implicadas, as quais, no corpus de cada obra, fazem-se

incrustadas. Como nos afirma Washington Drummond, manusear a materialidade desses

livros “nos acessa não apenas à obra, mas faz com que possuamos a cidade em seu duplo

objetificado, tornando-a não menos fascinante e disponível, além de colecionável.”18 Tais

obras passam, assim, de livros-objetos à cidades-objetos, isto é, passam a operar como

cidades-escrituras ou como cidades-imagens objetualmente duplicadas em relação ao que as

cidades de fato são em sua dimensão real, construindo dialeticamente realidades que de algum

modo, por meio do tacto, adentram a nossa vida e alteram a nossa compreensão do meio

urbano no qual nos imergimos cotidianamente.

Faz-se então patente o aprofundamento na questão ficcional da cidade quando incrustada nas

narrativas literárias e nas narrativas fotográficas. Ambas são constitutivas de realidades

singulares, as quais nos atravessam, motivando-nos na construção de imaginários urbanos.

Indagar sobre suas particularidades enquanto medias nos conduz a uma reflexão sobre os

processos de representação do mundo; reflexão à qual o filósofo Vilém Flusser19 recorreu ao

vislumbrar novos tipos de comunicação, assim alçando uma confrontação entre linhas

(escrita) e superfícies (imagem) para então analisar a codificação da experiência

contemporânea. Segundo sua elaboração, atualmente, “as linhas escritas [...] vêm se tornando

menos importantes para as massas do que as superfícies”.20 Ora, sob a ótica flusseriana, ao

nos depararmos com a escrita, a despeito de sua impetuosa capacidade de suscitação,

seguiríamos a linearidade verbal da estrutura que nos é imposta “objetivamente”21 para captar

sua mensagem. Em contrapartida, ainda segundo ele, ao nos depararmos com as imagens

18 DRUMMOND, Washington. Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro Histórico de Salvador (1946 a 1952)
— uma cidade surrealista nos trópicos. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2009, p. 97. Aqui nos servimos da
inferência do autor, mas a estendemos aos livros de poesias, pois, em tal sentença o autor se atém
exclusivamente aos livros de fotografias.

19 Cf. FLUSSER, Vilém. Linha e superfície. In: ______. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da
comunicação. Trad. Raquel Abi-Sámara. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 101-125.

20 Ibidem, p.103.
21 Optamos no decorrer deste texto por destacar entre aspas tanto o termo “objetivamente” quanto o termo

“subjetivamente” encontrado na próxima frase deste mesmo parágrafo. Isto para salientar, precisamente, a
acepção à qual intentamos lhes atribuir. Ora, tanto ambos os termos quanto as palavras gramaticalmente
iniciais, “objetivo” e “subjetivo”, ou mesmo outras variações sufixais destas, como “objetividade” e
“subjetividade”, portanto, neste texto estarão grafadas entre aspas, exclusivamente quando remeterem à
demonstração flusseriana acerca da diferença entre a estrutura dos códigos conceituais e imagéticos e suas
respectivas decodificações. “Códigos imagéticos (como filmes) dependem de pontos de vista predeterminados:
são subjetivos. São baseados em convenções que não precisam ser aprendidas conscientemente: elas são
inconscientes. Códigos conceituais (como alfabetos) independem de um ponto de vista predeterminado: são
objetivos. São baseados em convenções que precisam ser aprendidas e aceitas conscientemente: são códigos
conscientes. Portanto, a ficção imaginativa relaciona-se com os fatos de um modo subjetivo e inconsciente, e a
ficção conceitual faz o mesmo de maneira objetiva e consciente.” Ibidem, p. 114.
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estáticas, fruiríamos mais livremente pela superfície imagética da estrutura que nos é proposta

“subjetivamente” para, de tal modo, apreender sua mensagem e depois decompô-la. “Essa é,

então, a diferença entre a linha de uma só dimensão e a superfície de duas dimensões: uma

almeja chegar a algum lugar e a outra já está lá, mas pode mostrar como lá chegou.”22 Há

entre elas uma divergência temporal de assimilação, na qual, a mensuração cronológica não

consegue demonstrar suas concernentes especificidades. Ou seja, enquanto o período de

assimilação da escrita demandaria um tempo mais ou menos mensurável, necessário para

percorrer suas linhas; o período de assimilação da imagem estática poderia dar-se num lance

de olhar. Sob este entendimento, poderíamos dizer que o tempo de assimilação do conteúdo

imagético, simplesmente, far-se-ia mais denso em relação ao tempo de assimilação do

conteúdo escrito.

Já o cinema, com sua série constitutiva de imagens em movimento, subsumiria uma

complexificação referente a tal relação assimilativa entre ambas as estruturas. Apesar de ele

operar nas superfícies, propondo-nos uma fruição imagética; tais imagens são dispostas sob

um arranjo linear pré-estabelecido, impondo-nos uma sequência, por vezes, seguida da

introdução de uma terceira dimensão na superfície: o som. Este, por sua vez, instaurou

transmutações ainda não formuladas aos modos de vislumbrar a linearidade em superfície.23 É

a disposição linear de exposição fílmica que estipula a sequência e o intervalo temporal,

ambos, necessários para a apreensão do conteúdo da superfície, então, sobremaneira,

intensificada pela sequência sonora. Tal abordagem atesta-nos, pois, três instâncias de

ficcionalização do real: a textual, a imagética e a audível; posto que a relação do mundo da

ficção com o mundo dos acontecimentos dependeria, em seu mais alto grau, da estrutura do

médium, isto é, do suporte escritural, imagético e/ou fonético. As narrativas literárias e as

narrativas fotográficas, ao ficcionalizar a cidade em sua extensão real e inalcançável enquanto

tal, compõem realidades que operam como médium, cada qual, respectivamente, por meio de

seus concernentes suportes. Salvo as implicações sonoras, a forma cinematográfica faz-se

símil à ficcionalidade de ambas estas modalidades de narrativas; também operando como

22 FLUSSER, Vilém. Linha e superfície. In: ______. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da
comunicação. Trad. Raquel Abi-Sámara. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p.105.

23 No início dos anos 1980 Flusser afirmaria que o som enquanto terceira dimensão, não teria “nada a ver, de
qualquer maneira, com possíveis e futuros filmes tridimensionais, pois eles não irão introduzir a terceira
dimensão; eles vão ‘projetá-la’, assim como fazem as pinturas quando se emprega a perspectiva”.  “Em termos
visuais, os filmes são superfícies, mas para o ouvido eles são espaciais.” Ibidem, p.109.
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médium, porém, através da inserção estrutural de um suporte no outro, isto é, da incorporação

das linhas escritas na tela, elevando a lógica linear das linhas escritas ao nível da superfície.24

Atualmente, quanto ao livro fotográfico, escreveu Drummond, “por sua manipulação imediata

e fácil, sobretudo, pela particularidade do seu processo de representação”, “embora de

circulação menor, estabelece vantagens sensíveis, quanto a reflexividade urbana, frente ao

romance e ao vídeo;”25 quer dizer, diante do livro literário e da forma cinematográfica dos

filmes. Estes, no que lhes concerne, podem reduzir a cidade a uma linearidade assimilativa

imposta: o livro literário, pela linearidade escrita; a forma cinematográfica, pela linearidade

imagética possivelmente impulsionada por uma linearidade sonora. Por outro lado, os livros

de fotografias urbanas, ao dispor uma linearidade assimilativa proposta, possibilitam-nos

diferentes modos de fruí-los e, consequentemente, de fruir as cidades neles incrustadas. Isto

porque, embora tenham “uma organização que obedece frequentemente aos desejos de seu

autor, em nossas mãos percorremos mais livremente as imagens, nos detendo em algumas,

pulando outras, pousando o olhar sobre uma ou mais imagens por um tempo que

determinamos”.26 De fato, vivenciamos uma contemporaneidade onde o poder de alcance das

superfícies imagéticas vem se tonando cada vez mais imperativo, suplantando o poder de

alcance das linhas escritas. Por seu aspecto “objetivo” em torno da ficção escrita, a literatura

submete, nas palavras de Drummond, “a experiência urbana aos seus limites discursivos, à

linearidade da representação verbal, da gramática. Seu código fechado em torno de uma

língua reduz enormemente sua capacidade de acesso, pois se destina unicamente aos falantes

de uma mesma língua”.27 Frente a isso, por seu aspecto “subjetivo” em torno da ficção

imaginativa, “as imagens fotográficas, ainda que não sejam como comumente se pensa, de

24 Esta alocução foi baseada na seguinte sentença escrita por Flusser: “De certa forma pode-se dizer que esses
novos canais [filmes e TV] incorporam as linhas escritas na tela, elevando o tempo histórico linear das linhas
escritas ao nível da superfície.” FLUSSER, Vilém. Linha e superfície. In: ______. O mundo codificado: por
uma filosofia do design e da comunicação. Trad. Raquel Abi-Sámara. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 110.
Grifo nosso. Em nosso texto, entretanto, optamos por não citar tal alocução diretamente, modificando o
conteúdo no que concerne à expressão “tempo histórico”, pois ele poderia nos conduzir a questões que
julgamos externas ao escopo de nossa abordagem e, portanto, desnecessárias, as quais nos exigiriam digressões
acerca de um termo frequentemente utilizado pelo próprio autor desde 1967, e que intitularia um de seus livros
publicados em 1982: Pós-história.

25 DRUMMOND, Washington. Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro Histórico de Salvador (1946 a 1952)
— uma cidade surrealista nos trópicos. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2009, p. 98.

26 Ibidem, loc. cit.
27 Ibidem, p. 99.
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interpretação universal, obedecem a processos interpretativos menos restritivos, e cada vez

mais amplos por sua proliferação metastática em nossa sociedade”.28

Todavia, a incorporação da lógica linear dos conceitos nas superfícies imagéticas, apesar dos

inerentes níveis de restrição assimilativa aí incorridos, também pode nos oferecer agudas

instâncias ficcionais de compreensão e problematização da extensão urbana real das cidades.

O modo com o qual assimilamos os filmes segue uma linearidade, mas, diferentemente das

linhas escritas, tal modo não se faz exclusivamente “objetivo”. Seu controle sequencial e

temporal, sim, expressa uma “objetividade”, mas ela passa, sobretudo, pela assimilação

“subjetiva” de interpretação das superfícies através das imagens em movimento e, por vezes,

de simultâneas reverberações espaciais através do áudio.29 Atravessadas pela vida urbana e

seus inumeráveis personagens, as tomadas fílmicas citadinas, saturadas pelo ritmo intenso da

montagem e seus recursos de decupagem, quando exibidas coletivamente a partir de uma

ordenação imagética imposta, não raro, nos escapam à assimilação. Porém, quando dilatadas

para fora das salas escuras, deslocadas para o uso doméstico nos diversos ecrãs aliados à

estereofonia, os quais se avultam à nossa percepção, ainda sob a forma cinematográfica

oferece-nos então uma manipulação do conteúdo fílmico, mesmo que limitada, a partir de

recursos como pausa, avanço e retrocesso no tempo do filme. Estes, entretanto, pela limitação

de sua forma linear, não rompem a linearidade imposta, mas no mínimo a esgarça, elevando o

nível de nossa assimilação.

Prostrado numa encruzilhada entre os livros literários, os livros fotográficos e a forma

cinematográfica, então postulamos o caráter intermediário de nosso objeto: o livro Paranoia,

em particular, as incrustações citadinas nele engranzadas, isto é, as crostas topológicas da

cidade de São Paulo nele ficcionalizada. Através de linhas e de superfícies, interseccionando

os modos de operação destas três formas de ficção, a assimilação do livro se faz; sobretudo,

alçando outro modo de operação, em sua especificidade, narrando a vida urbana por meio de

texto e de fotografia. Enquanto livro literário que é, ele se faz de assimilação linear através de

suas linhas escritas. Enquanto livro fotográfico que também é, ele se faz de assimilação mais

livre — quanto à linearidade — através de suas superfícies imagéticas. Análogo ao modo de

28 DRUMMOND, Washington. Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro Histórico de Salvador (1946 a 1952)
— uma cidade surrealista nos trópicos. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2009, p. 99.

29 Este, como vimos em Flusser, potencializa exponencialmente a assimilação da linearidade em superfície da
forma cinematográfica.
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operação da forma cinematográfica, Paranoia então se faz de assimilação linear, mas tanto

em linha quanto em superfície, ou seja, por meio de suas linhas escritas entrelaçadas às suas

superfícies imagéticas. Embora sob uma forma ambígua de livro literário e de livro

fotográfico, quanto ao seu modo de operação, dentre os três tipos de média, Paranoia estaria

mais próximo daquele que lhe é análogo em seu modo de operação, isto é, a forma

cinematográfica, inclusive, mais especificamente quando esta se estende à domesticidade dos

aparelhos de reprodução ao alcance de nossas mãos, ainda que limitavelmente manipuláveis.30

Portanto, adjacente às três médias quanto aos seus concernentes modos de operação, mas

deles distinguindo-se, Paranoia é um livro de linhas escritas que impõe uma linearidade e, ao

mesmo tempo, um livro de superfícies imagéticas que, paradoxalmente, de tal imposição se

faz livre. Assim como na forma cinematográfica estendida para além das salas escuras, ele dá-

se sob uma linearidade em superfície. Porém, para além da concernente forma, não só esgarça

a linearidade que lhe é disposta, como também a arrebenta a partir do momento em que sua

assimilação de tal lógica linear se desvincula, passando assim a operar por meio da lógica

implicada pelas superfícies imagéticas. Mediante tal ruptura concernente ao corpus de

Paranoia, as linhas escritas e sua linearidade impositiva se desestabilizam, tragando a

“subjetividade” das superfícies imagéticas para dentro de suas linhas textuais, minando com

isso sua “objetividade” representativa e, consequentemente, de sua imposição linear se

libertando.

Ora, a composição díptica de Paranoia oferece-nos aportes incomensuráveis quanto à

investigação da cidade e da vida urbana, ambas, escatologicamente narradas e, por

consequência, violentamente expurgadas de uma cogente homogeneização agenciada pelo

mercado e subsidiada pelo Estado. Sua disposição textual e imagética, além de narrar,

também monta a cidade, construindo uma realidade citadina absolutamente singular, que se

faz, em particular, díspar e heterogênea. Dada uma “objetividade” linear minada e,

consequentemente, explodida pela “subjetividade” imagética, poderíamos esquadrinhar ambos

os conteúdos narrativos, modificando “suas posições, criando várias configurações,”

estipulando “outras composições ou constelações, novos nexos e relações”.31 Por esses meios,

30 Para além das salas escuras, ainda que com exíguas instâncias de manipulação, tais aparelhos esgarçam a
lógica linear que lhes é própria, permitindo-nos pousar o olhar mais detido nos frames que escolhemos por um
tempo que determinamos, mas passando necessariamente pela sequência imposta para sua assimilação; daí o
aspecto limitado ao qual nos referimos.

31 JACQUES, Paola. Montagem urbana: uma forma de conhecimento das cidades e do urbanismo. In: ______;
DULTRA, F.; DRUMMOND, W. (org.). Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da
cidade contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2015, p. 79. (Memória narração história, v. 4)
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aproximaríamos de um conhecimento pela montagem urbana, “uma variação [...] contínua no

infindável processo de montagem-remontagem-desmontagem”,32 através do qual, como

postulado33 por Paola Jacques, “seria então possível pensarmos as cidades e o Urbanismo (e

sua história) também de uma forma menos homogênea, mais complexa, a partir de suas

diferenças, heterogeneidades e também de seus limiares (tanto espaciais quanto

disciplinares)”.34 Na abordagem de nosso objeto, apesar de buscarmos um conhecimento da

cidade e do urbanismo que considera a atinente proposição designada como montagem

urbana; em parte, dela nos desimplicaremos por não empreendê-la em plena conformidade

com o processo de “montagem-remontagem-desmontagem” postulado. Em nossa investida

interpretativa, embora próxima à tripla consubstanciação erigida pela autora: “uma montagem

da prática historiográfica (narrativa histórica) por uma desmontagem do historicismo e,

também, uma remontagem da historicidade”, não partiremos, entretanto, de “fragmentos de

tempos heterogêneos”,35 como explicitamente também implica a concernente postulação.

Por uma via de abordagem sincrônica, portanto, aqui pensamos Paranoia enquanto corpus,

isto é, enquanto jacto fora dos corpos autorais que o engendraram. Nele, porém, em um

tensionamento à homogeneização implicada na cidade em torno do signo utilitário do capital,

interessa-nos, sobretudo, a justaposição correlativa dos fragmentos paulistanos escatológicos,

aqui entendidos, não mais como partes do corpus, mas como incrustações citadinas nele

engranzadas, as quais, como lascas, dele topologicamente se desprendem. Estas, por sua vez,

quando montadas, remontadas e desmontadas, sendo articuladas entre si e em relação às

coevas injunções urbanas e urbanísticas da capital paulista, poderiam também fazer emergir,

como na montagem urbana, uma compreensão histórica mais complexa acerca da cidade e de

sua produção. Em outros termos, poderiam também fazer emergir uma compreensão para

além do tempo vazio e homogêneo estratificado pela historiografia hegemônica do urbanismo.

Nosso empenho indócil em articular topologicamente tais estilhaços escatológicos de cidade,

no tempo que nos é presente, em consonância à teoria da história de Walter Benjamin, faz

32 JACQUES, Paola. Montagem urbana: uma forma de conhecimento das cidades e do urbanismo. In: ______;
DULTRA, F.; DRUMMOND, W. (org.). Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da
cidade contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2015, p. 79. (Memória narração história, v. 4)

33 Paola Jacques, ao postular a montagem urbana como forma de conhecimento das cidades e do Urbanismo, se
vale da “montagem como método de conhecimento, como método de criação, problematização ou exposição
de ideias, [...] praticada sobretudo no período entre guerras por algumas vanguardas modernas (sobretudo pelos
surrealistas) e, em particular, por uma constelação de artistas, escritores ou teóricos nos anos 1920 e 1930 —
entre eles, Serguei Eisenstein, Bertold Brecht, Walter Benjamin, Georges Bataille e Aby Warburg [...] — e,
mais recentemente, por Georges Didi-Huberman.” Ibidem, p. 48.

34 Ibidem, p. 74.
35 Ibidem, p. 82.
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explodir o continuum histórico por meio de um combate travado sem tréguas com o passado,

o qual, de tal modo, não cessaria de se presentificar. “A verdadeira imagem do passado

perpassa, veloz”,36 como num relampejar fugaz. É, pois, como no brilho de uma cintilação, na

imediaticidade do instante presentificado que ela se manifesta, “uma imagem célere e furtiva,

visível apenas no ‘tempo de um relâmpago’”,37 que quando irrompe, então nos fende, implica-

nos “rasgos topológicos” no corpo. Como no punctum de uma foto proposto por Roland

Barthes, este relampejar que topologicamente nos rasga (que aqui far-se-á extensivo para além

da imagem fotográfica, em nosso caso, extensivo ao texto poético), é aquilo que “marcado a

meus olhos por um valor superior”, num “‘detalhe’, me atrai”.38 Esse detalhe é, para nós, o

rasgo, que também no texto, topologicamente nos corta. Seria como no punctum, o “acaso

que, nela [na fotografia], me punge (mas também me mortifica, me fere)”.39 Sob esta

postulação, o referido rasgo topológico ao qual reivindicamos, assim como o punctum, seria

também um “segundo elemento [que] vem quebrar (ou escandir) o studium”;40 o qual, ainda

em palavras barthesianas, “não quer dizer, pelo menos de imediato, ‘estudo’, mas a aplicação

a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, mas

sem acuidade particular.”41

No encalço aos instantes epifânicos benjaminianos, com vistas, sobretudo, no punctum

barthesiano e no rasgo topológico que aqui postulamos, os quais alçarão sempre uma relação

escandida com o studium, então estruturaremos este trabalho em três capítulos, subdivididos,

por sua vez, em três partes:

O primeiro capítulo “Urbanismo, literatura e fotografia” apresentará uma tessitura de

sustentação ao tensionamento implicado, tanto por Piva quanto por Duke Lee, às injunções

urbanas e urbanísticas paulistanas. Nesta tessitura dispomos um confronto alçado às

intervenções urbanisticamente subscritas às cidades por meio de três relevantes recortes

anteriores à Paranoia. Tão logo, no primeiro recorte, então elencaremos a cidade de Paris,

dispondo um embate à atuação urbanística de Haussmann a partir de Baudelaire e de Marville.

36 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: ______. Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 224. (Obras escolhidas, v. 1)

37 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”.
Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant, Jeanne Marie Gagnebin, Marcos Lutz Müller. São Paulo: Boitempo,
2005, p. 64.

38 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1984, p. 68.

39 Ibidem, p. 46.
40 Ibidem, loc. cit.
41 Ibidem, p. 45.
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Já no segundo recorte elencaremos ainda a cidade de Paris, porém, dispondo um embate à

atuação urbanística de Le Corbusier a partir de uma poiésis efêmera em relação à cidade,

implicada, tanto nos relatos literários de Aragon e de Breton quanto nos empreendimentos

fotográficos de Atget e de Boiffard.  Por fim, no terceiro recorte elencaremos a cidade de

Nova York, dispondo um embate à atuação urbanística de Moses a partir do ativismo social

de Jacobs, da poesia de Ginsberg e das fotografias de rua de Klein.

Já o segundo capítulo “Entre o urbanismo paulistano e a Paranoia citadina” apresentará, em

sua primeira parte, uma “Homogeneização urbana paulistana”, sobremaneira, desenvolvida

entre as décadas de 1920 e 1960. Aí serão elencados nomes como Prestes Maia, Anhaia Mello

e Robert Moses; os três como os principais articuladores urbanísticos com propostas que

tiveram um forte impacto na morfologia e na vida urbana paulistana. Na segunda parte, “A

díptica Paranoia paulistana entre Piva e Duke Lee”, nos deteremos às questões mais

específicas do livro Paranoia, buscando expor o seu modo conceptivo tanto na elaboração

quanto na montagem. Na terceira parte, “Heterologia urbana paulistana”, nos deteremos ao

conteúdo do livro Paranoia, tanto anunciando uma abordagem da capital paulista através do

pensamento batailliano, quanto preparando a paisagem escatológica na qual o terceiro

capítulo, mormente, se debruçará.

O terceiro capítulo “São Paulo, uma cidade escatológica” apresentará, a partir dos feitos de

Piva e de Duke Lee, em Paranoia, uma crítica à preponderância utilitária sobre os espaços

urbanos paulistanos. Por uma abordagem batailliana, esta crítica implicada à cidade será por

nós sobreposta à crítica que o autor faz à sexualidade humana. Para isso, em nosso gesto

interpretativo atravessaremos, por meio de uma “fruição cerrada”,42 os estilhaços urbanos

topológicos dos poemas e das fotografias de Paranoia a partir de três eixos temáticos. No

primeiro eixo temático, portanto, o vozerio das ruas, o urro das praças e o alarido das

escadarias que Piva e Duke Lee topologicamente nos legaram em suas narrativas serão aqui

abordados enquanto insurretos “Gritos pela cidade”. No segundo eixo temático, os covis, os

recônditos e os esconderijos lascivos incrustados em Paranoia serão aqui abordados como

permissivas “Alcovas urbanas”. Ao final, numa “Sodoma Paulista” toda a cidade narrada se

42 Aqui nos apropriamos do termo “leitura cerrada” utilizado por José Carlos Felix na elaboração de sua tese. Cf.
FÉLIX, José Carlos. Caos Controlado: a tensão entre controle técnico e liberdade criativa em Mistérios e
paixões e Cidade de Deus. 2013. 291 f. Tese (Doutorado em Teoria e História Literária) – Instituto de Estudos
da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2013. Em nossa abordagem, porém, optamos
pela substituição do termo leitura — que em princípio implicaria uma assimilação linear — pelo termo fruição
— o qual aqui pretende implicar uma assimilação tanto em linha quanto em superfície.
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transfigura, uma permissividade sexual aí se generaliza e a desordem insurge como o clímax

de nossa abordagem acerca dos ficcionais espaços urbanos paulistanos.
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1. URBANISMO, LITERATURA E FOTOGRAFIA

Em Paranoia observamos, nos poemas de Roberto Piva e nas fotografias de Wesley Duke

Lee, o encampamento de um modo de enfrentamento às injunções urbanas e urbanísticas,

outrora já alçado por outros poetas e fotógrafos. Isto se deu através do caminhar, ou seja, de

uma poiésis efêmera, patente tanto nas obras do surrealismo quanto nas obras do movimento

beat norte-americano. Retomando, distendendo e levando até às últimas consequências tal

modo de enfrentamento, Piva e Duke Lee puseram-se, portanto, a esquadrinhar a cidade de

São Paulo. Em um breve trecho do documentário Uma outra cidade de Ugo Giorgetti, o

próprio Piva, expressamente nos asseverou: “Eu tive [...] nessa época do Paranoia muita

influência do surrealismo e da beat generation.”43 Assim, apesar de não referenciados

abertamente nos poemas, mas explicitamente proferidos verbalmente enquanto influências

latentes e pulsantes na trama literária de Paranoia, tanto o surrealismo quanto a beat

generation marcaram, notadamente, a partir de Baudelaire, um forte eixo de influência no

interior dos versos pivianos. Coincidindo com o maior frenesi modernizatório até então já

testemunhado no ambiente urbano, a prosa baudelairiana teria inaugurado, simultaneamente, o

culto e o conflito lírico à nova paisagem citadina cingida pelo urbanismo, a esta época, então

em emergência. Referência obrigatória, patente já no primeiro Manifesto do surrealismo,

escrito em tom arregimentador, o poeta oitocentista é sectariamente reivindicado: “Baudelaire

é surrealista na moral.”44 Encampando o apelo urbano baudelairiano do grupo, acalorado,

sobretudo, pelas obras de Breton e Aragon, o poeta paulistano então lançar-se-ia na cidade,

todavia, conduzindo seus relatos para além dos “limites entre a vida consciente e a vida de

sonho”,45 caracteristicamente alçados na abordagem urbana do grupo francês; encampando

ainda os anseios de oposição cultural do movimento beat encabeçado por Ginsberg, cujos

valores se transformariam em rebelião coletiva, sobremaneira, a partir de uma poesia

hedonista visceralmente engajada na radicalidade do real.

Diferente das explícitas referências literárias proferidas por Piva, entretanto, não poderíamos

asseverar que alguma influência no campo fotográfico tenha marcado um forte eixo de

43 PIVA, Roberto apud UMA OUTRA cidade: poesia e vida em São Paulo nos anos 60. Direção: Ugo Giorgetti.
Produção: Lina Murano. São Paulo: SP Filmes de São Paulo; TV Cultura, 2000. 1 filme (57 min). Disponível
em: < https://www.youtube.com/watch?v=r3izgty1GmM>. Acesso: 15 de set. de 2015.

44 BRETON, André. Manifestes du surréalisme. Paris: Gallimard, 1966, p. 26.
45 Idem apud CARERI, Francesco. Walkscapes: o caminhar como prática estética. Trad. Frederico Bonaldo. São

Paulo: Editora G. Gilli, 2013, p. 78.
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inspiração na trama fotográfica dukeleeana de Paranoia. Como nos afirmou Claudio Willer,

“a fotografia não era seu principal meio de expressão.”46 Pelo que consta na biografia mais

completa do artista plástico elaborada por Cacilda Costa,47 como também em diversas outras

fontes de pesquisa,48 as quais escavamos em nossa investigação acerca da obra de Duke Lee,

não encontramos sequer indícios da elaboração de outro trabalho, nem relatos ou evidências

discursivas de uma relação investigativa do artista quanto ao campo fotográfico. Seu campo

de ação, assim como as influências que em sua obra reverberaram, satisfizeram, por

excelência, salvo o corpus fotográfico em questão, às artes plásticas e às artes gráficas — com

um forte engajamento na expressão figurativa, indo do desenho e da pintura ao happening e

ao, que na época, eram chamados ambientes —, dentre as quais, todavia, as ressonâncias do

espaço e da vida urbana não ecoariam, contrastando-se, de tal modo, com a forte temática das

suas fotos e, sobretudo, com temática dos poemas pivianos. Conquanto, ao esquadrinhar a

cidade na companhia do poeta, a riqueza de detalhes citadinos que empreendeu em seu ensaio

fotográfico, em consubstanciação ao exuberante aspecto em relação à vida urbana que tal

composição imagética nos apresenta, radica, pois, um legado singular acerca da cidade. Tal

obra consolidou, justamente, a inclusão do feito dukelleano numa vertente fotográfica

classificada como fotografia de rua;49 como também, ainda dispôs uma sensibilização

valorativa em relação às ruínas citadinas retratadas, patentes, sobretudo, tanto no

46 WILLER, Claudio. Roberto Piva, poeta do corpo. Eutomia, Recife, v. 1, n. 15, p. 1-19, jul. 2015, p. 1.
47 Cf. COSTA, Cacilda. Wesley Duke Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005.
48-Dentre as principais: o website do “Instituto Moreira Salles” (Disponível em:

<http://fotografia.ims.com.br/sites/index.jspx#1467757224828_3>. Acesso em: 01 de mai. de 2015.) e o
website do “Wesley Duke Lee Art Institute” (Disponível em: <http://wesleydukelee.com.br/>. Acesso em: 05
de jul. de 2016.).

49 A fotografia de rua — mais comumente conhecida como photographie de rue ou street photography —,
problematizada enquanto gênero ou como prática fotográfica a partir da década de 1970, então, concentrar-se-
ia na delimitação de um terreno diverso, sobreposto à fotografia documental, ou mesmo, ao fotojornalismo,
inscrevendo-se, a partir de então, dentro da discussão mais geral da própria estética fotográfica centrada na
presença humana imersa na magnificente paisagem diária das ruas, sobretudo, das grandes cidades. Uma breve
síntese desse debate pode ser encontrada na introdução do livro Street Photography. From Atget to Cartier-
Bresson de Clive Scott, segundo o qual, uma definição desejável de ser adotada seria a dos autores Colin
Westerbeck e Joel Meyerowitz como “imagens cândidas da vida cotidiana nas ruas”. A fotografia de rua,
diferente da prática fotográfica pela cidade que precedeu os anos 1940, especificamente, consiste na
caracterização do fotógrafo como um possível transeunte casual, implicando assim entre ele e o próprio
equipamento uma outra relação possibilitada, sobremaneira, pela sofisticação do meio técnico. Ora, isto se deu,
portanto, pelos inovadores recursos mecânicos atrelados ao aparelho fotográfico, então mais leve e compacto,
não mais aquele pesado artefato com fole avantajado e assentado sobre um tripé em madeira, e ainda, cujo
tempo de exposição da luz passaria a ser muito mais reduzido quanto ao momento do disparo de abertura do
obturador. Cf. SCOTT, Clive. Street Photography. From Atget to Cartier-Bresson. London: I. B. Tauris, 2007;
WESTERBECK Colin; MEYEROWITZ Joel. Bystander: a history of street photography with a new afterword
on SP since the 1970s. Boston: Bulfinch Press Book, 2001; STALLABRASS, Julian. Paris photogaphié 1900-
1968. Trad. Neele Dehoux. Paris: Hazan, 2002.
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empreendimento fotográfico de Klein50 quanto nas fotos de Boiffard, ou mesmo, nos milhares

de clichês de Atget e de Marville.51

Via uma poiésis efêmera, tanto no que concerne ao poeta quanto ao fotógrafo, o rompante

laborativo do corpus de Paranoia nos legou uma cidade topológica como palco privilegiado

de investigações da vida urbana. Concernente à época em que foram engendradas, as

incrustações citadinas implicadas em tal corpus delineiam, precisamente, um enfrentamento

às forças urbanas e urbanísticas insufladas pelas deliberações capitalísticas, cuja tematização,

sob ambas as acuidades narrativas, realça os impactos implicados pela modernização prescrita

à capital paulista. Disposto entre o atinente relato literário, a atinente produção fotográfica e

os imperativos urbanísticos que lhes foram coetâneos; um território de tensão relativo aos

abrangentes modos de defrontação com a configuração da cidade moderna emerge. Em vista

disso, uma visão crítica acerca do modernismo é corroborada, a qual, ainda hoje interpela os

três campos: o literário, o fotográfico e o urbanístico. Nessa acepção, encarando a conjuntura

moderna enquanto processos os quais se distendem num ambiente em constante mudança, isto

é, em constante modernização; o modernismo seria, pois, um segmento que segundo uma

designação mais abrangente e inclusiva empreendida por Marshall Berman, tornar-nos-ia,

enquanto mulheres e homens modernos, “não apenas objetos, mas também sujeitos da

modernização”,52 na qual, portanto, dado o seu respectivo caráter ininterruptamente

transformatório, “uma modalidade de modernismo jamais poderá ser definitiva”.53

Ao adotar este entendimento, poderíamos afirmar que nas aventuras traçadas pela vida e pelo

pensamento moderno, ou seja, no interior daquilo a que se designa como modernidade, em

particular, coetaneamente nos campos do urbanismo, da literatura e da fotografia, uma

miscelânea de clamores modernistas subjazem, dentro e entre os próprios campos,

entroncando-se em algum ponto e assim ecoando juntos. Porém, não raro, em múltiplos outros

casos tais brados mixórdios mostram-se conflituosos, dissonantes nas suas mais variadas

arestas, retraindo até as ínfimas possibilidades de contato entre si. Contemplando uma

conjugação entre estes dois argumentos e, sobretudo, para melhor compreender e abordar o

teor urbano contestatório operado tanto por Piva quanto por Duke Lee em Paranoia,

50 William Klein, fotógrafo com certa adjacência à estética beat norte-americana.
51 Jacques-André Boiffard, Eugène Atget e Charles Marville, estes três, fotógrafos com certa adjacência à

estética surrealista
52 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe

Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 11.
53 Ibidem, p. 12
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buscaremos, neste capítulo, iniciar uma tessitura de sustentação ao tensionamento aí

cominado às injunções urbanas e urbanísticas paulistanas. Em vista disso, por meio de três

relevantes recortes anteriores, portanto, empenhar-nos-emos em sublinhar alguns confrontos54

alçados a estas mesmas injunções a pouco enunciadas, todavia, cominadas a outras cidades

por outros autores.55 Tão logo, no primeiro recorte, então elencaremos a cidade de Paris,

dispondo um embate à atuação urbanística de Haussmann a partir de Baudelaire e de Marville.

Já no segundo recorte elencaremos ainda a cidade de Paris, porém, dispondo um embate à

atuação urbanística de Le Corbusier a partir de uma poiésis efêmera em relação à cidade,

implicada, tanto nos relatos literários de Aragon e de Breton quanto nos empreendimentos

fotográficos de Atget e de Boiffard. Por fim, no terceiro recorte elencaremos a cidade de

Nova York, dispondo um embate à atuação urbanística de Moses a partir do ativismo social

de Jacobs, da poesia de Ginsberg e das fotografias de rua de Klein.

1.1. PARIS ENTRE HAUSSMANN, BAUDELAIRE E MARVILLE

Tenho o culto do Belo, do Bem, das grandes coisas,
Da bela natureza inspirando a grande arte,
Que ela encante o ouvido ou seduza o olhar;
Amo a primavera em flores: mulheres e rosas!

Baron Haussmann
Confession d’un Lion Devenu Vieux, 1888.56

54 Grande parte dos insights atinentes aos confrontos aos quais aqui nos reportaremos apresentarão aproximações
com os trabalhos de Marshal Berman, Washington Drummond e Paola Jacques, cada um dos três originalmente
publicados ou disponibilizados, respectivamente, em 1982, 2009 e 2012. Cf. BERMAN, Marshall. Tudo que é
sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007; DRUMMOND, Washington. Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro
Histórico de Salvador (1946 a 1952) — uma cidade surrealista nos trópicos. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2009;
JACQUES, Paola. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012.

55 Compreendemos, entretanto, que os empreendimentos autorais dos poetas e dos fotógrafos aqui aventados,
estão, sobretudo, impregnados por diversas existências em meio às concernentes cidades que então
esquadrinharam. As tensões que eles nos reportaram no interior de suas obras reverberam, mormente, as
próprias tensões inerentes à especialização dos processos utilitários de produção e consumo nos espaços
públicos urbanos que percorreram. Longe de se configurarem como reação isolada, suas narrativas condensam
o enfrentamento de uma infinidade de outros corpos “sem nome” que os atravessaram. Via uma poiésis
efêmera, estes poetas e fotógrafos inscreveram em seus próprios corpos a celeuma de tantos outros. Ora, ao
legar-nos os vestígios de suas existências interseccionadas por “caminhantes ordinários”, isto é, por aqueles
caminhantes que a si próprios obliteraram no decurso de suas existências, eles logo insurgem, para nós, por
meio de cada legado autoral, como salientado verbalmente por Drummond, enquanto “caminhantes
extraordinários”. Assim, ao centrarmos nossa abordagem em cada corpus citado, consequentemente, nos
centramos também noutros corpos que não aqueles dos atinentes autores; ao salientarmos as vozes dos então
caminhantes extraordinários, também fazemos retumbar, sobretudo, o vozerio dos inumeráveis caminhantes
ordinários que cotidianamente atravessaram tais caminhantes extraordinários.

56 HAUSSMANN, Georges-Eugène apud BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes
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Esta confissão legada pelo Barão Haussmann talvez seja insuficientemente precisa para

desvelar-nos a extensão de seu ímpeto, embora já demonstre com nitidez o direcionamento de

suas volições. Sendo assim, ela deixa às claras seus verdadeiros intentos, especialmente,

àquilo que ele mais ambicionara consagrar no espaço urbano: o Belo e o Bem. Ora, ambos os

termos cultuados pelo Barão teriam seus rebatimentos na cidade através das cabais reformas

por ele empreendidas, as quais se pautaram na organização material e social da cidade: o Belo

cristalizaria um modo de embelezamento morfológico e o Bem cristalizaria um modo de

combate ao Mal, ou seja, visto da perspectiva Estatal na qual Haussmann encontrara-se, um

modo de combate à transgressão inerente a qualquer ação insurrecional. Atrelando ambos os

desígnios, sua principal intenção era evadir as chances da eclosão de uma guerra civil em

território urbano. “Queria tornar impossível para sempre a construção de barricadas em

Paris.”57 Sob um discurso sanitarista em prol da saúde pública, a fim de eliminar a

insalubridade nos densos bairros centrais, ele conceberia, através das demolições, aquilo que

ficou conhecido como “embelezamento estratégico” das cidades. Ao facilitar os acessos

circulatórios com o alargamento das ruas e com a implementação de um amplo sistema de

grandes boulevards, tornando mais breve o percurso das tropas militares até os bairros

periféricos, ele inauguraria na cidade uma disposição morfológica de orientação bélica no

intuito de suprimir as insurgências populares, inviabilizando com isso as obstruções

circulatórias. De tal modo, o primado do tráfego seria introduzido no espaço urbano, pelo qual

se consagraria, tanto a eficiente circulação mercadológica, favorecendo a manufatura

industrial e a comercialização mercantil, quanto a recreativa circulação de pessoas,

favorecendo o gozo estético das “visões em perspectiva através de longos traçados de ruas”,58

por meio dos quais, os monumentos seriam revalorizados e reenquadrados, enobrecendo

“necessidades técnicas por meio de objetivos artísticos”.59

Haussmann “sentia-se predestinado à sua obra”, “denomina a si mesmo de ‘artista

demolidor’”;60 aquele que inspirado pela “grande arte” — o urbanismo, ainda em latência,

mas que tivera nele o seu precursor mais voraz — far-se-ia capaz de erguer dos escombros as

“grandes coisas”. Entre o período de 1853 e 1869, sob o título de Préfet de la Seine,

Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009,
p. 161.

57 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora
UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 50.

58 BENJAMIN, Walter. Op. cit., p. 49.
59 Ibidem, loc. cit.
60 Ibidem, loc. cit.
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cumprindo a determinação de Napoleão III, Georges-Eugène Haussmann, de forma

sistemática, empreenderia sua grande façanha: a remodelação e a reconstrução da cidade de

Paris, deixando no passado a velha cidade medieval e transformando-a num gigantesco

canteiro de obras. No encalço a tal feito, o catalão Ildefons Cerdà, no ano de 1867, enquanto

desenvolvia o Plano de Extensão de Barcelona, publicaria o seu Teoría general de la

urbanización. Neologismo de língua espanhola empregado para se referir à ciência de

organização dos espaços nas cidades, o termo urbanización emerge impondo os princípios e

as regras fixas de um saber dominante a ser instituído sobre o espaço urbano, correspondendo

aos pressupostos positivistas da ciência moderna, amplamente herdados do racionalismo

iluminista. Aparecendo pela primeira vez na língua francesa em 1909,61 outro termo, o

urbanisme, derivação de urbanización, seria então vastamente difundido na França pelos

vieses de Eugène Hénard62 e do Museu Social, em torno dos quais, portanto, a disciplina

organizatória de regulação e ordenação do espaço urbano passaria então a ser

terminologicamente designada: o urbanismo, outrora postulado por Cerdà, mas anteriormente,

embora ainda sem alcunha, posto em prática pela notória atuação de Haussmann.

Ainda no despertar do ano de 1855, enquanto as impactantes demolições haussmannianas se

intensificavam, Charles Baudelaire inicia os escritos dos petits poèmes en prose de seu Le

Spleen de Paris; debruçando-se sobre eles até pouco antes de sua morte, em 1867, quando já

se encontrara combalido demais para continuar. No interior deste corpus de cinquenta

pequenos poemas em prosa, o autor lega-nos uma visão da modernidade na qual subjazem

choques ante as transformações urbanísticas que testemunhara ao caminhar pela cidade. “Pela

primeira vez, Paris se torna objeto da poesia lírica”; diz-nos Walter Benjamin em sua

principal série de ensaios sobre o poeta, e continua: “Não é uma poesia que canta a cidade

natal, ao contrário, é o olhar que o alegórico lança sobre a cidade, o olhar do homem que se

sente ali como um estranho.”63 É desse olhar circundado por uma impressão de estranhamento

61“Historicamente, a palavra ‘urbanismo’ aparece pela primeira vez na língua francesa no Bullettin de la societé
neuchâteloise de géographie (t.XX, 1909-1910). Ela se impõe na França pelo viés de Eugène Hénard [...] e do
Museu Social em torno do qual se encontravam engenheiros e arquitetos.” MONGIN, Olivier. A condição
urbana: a cidade na era da globalização. Trad. Letícia Martins de Andrade. São Paulo: Estação Liberdade,
2009, p. 110.

62 Eugène Hénard foi um urbanista francês dedicado ao desenvolvimento urbanístico da cidade de Paris, tendo
sido também presidente da Sociedade Francesa dos Arquitetos e Urbanistas fundada em 1910. Em seu Etudes
sur les transformations de Paris, ele faz comparações e aponta para a necessidade de perímetros de irradiação
viária como estratégia para melhorar o tráfego de automóveis em regiões centrais de grandes cidades como
Londres, Moscou, Berlim e, sobretudo, Paris.

63 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora
UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 47.
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ao caminhar pelas ruas, um olhar compartilhado entre tantos outros habitantes frente às

transformações da cidade, que se nutre, sobremaneira, a prosa baudelairiana. Enquanto spleen,

em afrontamento aos ideais positivistas concebidos pelas modernizações urbanas, ele extrai

sua força do pathos rebelde desses olhares desarraigados, para assim irromper múltiplas

alegorias em torno da desconfiança em relação aos avanços da humanidade depositados no

progresso. A lírica evocada pelo poeta parisiense, emana daquilo que ele vê, toca e sente. As

incrustações citadinas em sua poesia se engranzam a partir das existências concretas e

ordinárias imersas no urbano e transfiguradas pela vida moderna.

Em meio ao período da escrita baudelairiana, em 1865, a Comissão de trabalhos históricos

criada pelo próprio Préfet de la Seine com a missão de elaborar uma história geral de Paris,

então contrata Charles Marville para registrar o processo de substituição da velha pela nova

cidade. O fotógrafo que, assim como Baudelaire, faria do ambiente urbano um de seus

maiores objetos, já havia sido contratado para registrar o Bois de Boulogne em 1858, também

pela administração municipal parisiense; porém, foi sete anos mais tarde, de forma

sistemática, ao fotografar o aspecto arcaico das antigas vias destruídas ou em vias de

destruição que Marville faria deste, o trabalho de sua vida. Com o olhar maquinal de sua

câmera ele se lançaria na cidade no momento preciso em que as modernizações começavam a

desabrochar, registrando por quinze anos as diferentes etapas da haussmannização; desde a

intensificação das demolições, passando pelas construções, indo até a obra concluída. Sob a

exortação da abordagem documental interposta pelo poder municipal, suas visadas deveriam

valorizar o aspecto arquitetônico nos tocantes, tanto a uma prévia perniciosidade ao enquadrar

as ruínas quanto a um imediato esplendor ao enquadrar o novo. Foi justamente este o enredo

governamental intentado, cuja finalidade designada à Marville implicaria uma instância de

registo anti-lírica, com um aspecto estético objetivo para justificar as demolições e enaltecer

as construções operadas pela “grande arte” haussmanniana. Acervo documental privilegiado

pela instantaneidade, capaz de seguir o ritmo destas transformações, conservando a memória

de toda materialidade captada, quando atrelado ao discurso intervencionista para o qual fora

solicitado, figuraria, pois, como media de propaganda Estatal.64 Por outro lado, entretanto, o

64 “No Brasil, esse processo não foi muito diferente. As reformas urbanas verificadas entre nós, no início do
século XX, foram fartamente documentadas através de imagens fotográficas. Não foram poucos os álbuns
oficialmente produzidos para esse fim. Cidades como Recife e São Paulo produziram os seus. A remodelação
do Rio de Janeiro sob a administração Pereira Passos (que teve em Augusto Malta o fotógrafo oficial da sua
gestão) serviu de cenário para um sem número de fotografias: trata-se do desejo de destruir espaços urbanos
vinculados à ideia de atraso e incivilidade e, através da mediação da pretensa realidade fotográfica, dar vazão à
utopia de cidades modernizadas porque saneadas moral e esteticamente.” CABRAL FILHO, Severino. As
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efeito deste corpus de imagens, enquanto apenas o que de fato elas foram, ou ainda são, para

além da apropriação ou alocução significante, invocam-nos uma relação agônica incorrida

entre a ameaça do desaparecimento e o prenúncio do novo. Conforme observou Junia

Mortimer durante o processo de qualificação deste trabalho, é radical a diferença existente

entre as primeiras imagens, quando do início das reformas, e as imagens mais ao fim. Nesse

processo de construção imagética da cidade, por meio de uma abordagem sistemática, o olhar

do fotógrafo sobre a cidade se transforma. Há nas fotografias finais, onde o novo se exulta,

uma capacidade de dramatização com o que havia acontecido à população, que nos primeiros

clichês simplesmente inexiste.

Não obstante, nutrindo uma relação estreita a tal abordagem, os poemas da coletânea

baudelairiana citada anteriormente; como, por exemplo, no seu vigésimo nono poema

intitulado “Le Joueur Généreux”,65 publicado pela primeira vez no jornal Le Figaro no ano de

1864, incorre absorto numa arcana obscuridade em torno de um jogo mefistofélico o qual, por

sua vez, se desenvolve sob uma imantação caracteristicamente citadina. Remetendo a uma

ocasião passada, sua primeira cena insurge com o relato do narrador atravessando a cidade em

meio à multidão de um boulevard, quando é então “roçado por um Ser misterioso que sempre

quis conhecer e a quem”, diz-nos a persona literária baudelairiana: “reconheci imediatamente,

embora jamais o tivesse visto”.66 Esse personagem incógnito, embora familiar ao narrador,

titulado na prosa como “Sua Alteza”, é a figuração narrativa de Satã. Como se pode constatar,

o poeta colocar-se-á numa estreita relação com esse personagem, imergindo-se em um jogo

no qual põe a própria alma a prêmio numa aposta, recebendo como penhora a “possibilidade

de se reconfortar e de vencer durante toda sua vida a [...] sensação de tédio que é a fonte de

todas as suas doenças e de todos os seus miseráveis progressos”.67 Ora, tal proximidade entre

ambos, sem dúvida, não se se faria vã, pois, Baudelaire foi um daqueles seres inquietos, que

pela poesia pôs-se, com veemência, do lado do Mal a cada verso empreendido.

O Mal, que segundo Georges Bataille, é a própria expressão da literatura enquanto seu valor

soberano tem, na lírica baudelairiana, uma comunicação moral rigorosa; uma vez que, em

consonância à concepção formulada pelo escritor e arquivista francês acerca da poesia de

Cidades, a Fotografia e a História. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 22., 2003, João Pessoa.
Anais... João Pessoa: ANPUH, 2003, p. 4. (CD-ROM)

65Cf. BAUDELAIRE, Charles. Le Joueur Généreux. In: ______. Le spleen de Paris: petits poems en prose.
Paris: Louis Conard, 1917, p. 101-106.

66 Ibidem, p. 101.
67 Ibidem, p. 105.
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Baudelaire, dentre outros sete poetas aventados em A literatura e o mal:68 a literatura é

comunicação, e a comunicação do Mal, que o torna cúmplice à ela, não impõe “ausência de

moral, [...] exige uma ‘hipermoral’”.69 A rigor, tal noção obedeceria à exigência de uma

superação da moral, para além de sua perspectiva limite associada ao Bem, consumando-se ao

transgredir o seu circunscrito sistema de interdições, cujo limite cristalizaria uma concepção

ideal de moral como a finalidade unânime da virtude. Logo, o Mal só poderia existir na

transgressão do Bem que o limita. Seria ele, o Mal, o valor soberano do homem, o qual, por

necessidade de expressá-lo, faz da expressão poética a sua via de comunicação mais aguda.

Sob tal impulsão, portanto, apesar de realizar a celebração de uma missa negra, instilando

uma atmosfera saturada por uma sombria beatitude, o poema “Le Joueur Généreux” lança

uma visão decisiva acerca do campo de forças que pairava sobre as transformações urbanas de

Paris. Não por acaso, o contato com o Ser misterioso da narrativa ocorre bem no meio da

multidão do boulevard: ícone máximo, recém-concebido pelas transformações urbanas

operadas sob os ideais da “grande ideia do século, isto é, o progresso”.70 Ora, o culto

haussmanniano “do Belo, do Bem, das grandes coisas”, seria, sobretudo, dentre uma gama de

possibilidades a cogitar, um culto a essa grande ideia secular nascida com as Luzes. Foi sob

esse culto, justamente, que as construções dos boulevards parisienses se fizeram críveis. Nos

antípodas à ideologia do progresso, incutida no “absurdo das diferentes filosofias que tinham,

até o presente se apossado do cérebro humano”,71 a alegoria satanista imbricada nas raízes

estéticas da lírica baudelairiana faz-se, pois, como uma afirmação da volição transgressiva do

próprio autor, consequentemente, minando pela via literária o processo de intervenção

urbanística estabelecido pela descomunal crença haussmanniana; arraigando, sobretudo,

vínculos com uma crítica urbana.

Inflamando tais vínculos, a poesia baudelairiana, não só lega-nos uma denúncia às insídias

desse arranjo constitutivo do meio urbano calcado no progresso, como também, muito além

disso, volta-se com ardor ao alarido das massas humanas contingentes que aí emergem e

excedem. O empreendimento haussmanniano erigido com a finalidade de evitar as grandes

68 Cf. BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2015. Dentre os outros poetas potencializados pela abordagem batailliana estão: Emily Brontë, Jules Michelet,
William Blake, Marquês de Sade, Marcel Proust, Franz Kafka e Jean Jenet.

69 Ibidem, p. 9.
70 BAUDELAIRE, Charles. Le Joueur Généreux. In: ______. Le spleen de Paris: petits poems en prose. Paris:

Louis Conard, 1917, p. 103.
71 Ibidem, loc. cit.
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massas insurrecionais, as quais Baudelaire aclamara com acuidade,72 colateralmente,

viabilizou solo para a circulação dos mesmos integrantes dessas massas, porém, dissolvidos

no cotidiano citadino sob outra lógica de manifestação sediciosa. Através da permeabilidade

de acesso gerada pelas aberturas físicas incididas por toda a extensão de bairros pobres, até

então enclausurados, tendo sido fendidos pelos boulevards, as segregações espaciais se

esgarçaram, promovendo aos corpos desprezados que ali habitavam o contato com uma

matéria urbana, à eles, mais abrangente. Ao atravessarem as linhas, outrora fronteiriças, estes

corpos foram de encontro à cidade luminosa, do esplendor mercantil e do luxo industrial,

irradiando suas incandescências sombrias por onde quer que trafegassem. Em contrapartida,

todavia, favorecendo fortemente a especulação imobiliária, as benfeitorias públicas da

haussmannização ocasionariam a expropriação habitacional de grande parte destes corpos

socialmente fragilizados, impelindo-os na direção periférica da cidade. “Surge” então “o

‘cinturão vermelho’ operário.”73 Embora com toda essa espoliação urbana, num estágio

acentuado de desapropriações habitacionais na área central da cidade, similar ao que hoje se

conhece como gentrificação, os novos espaços urbanizados, irremediavelmente foram sendo

integrados por múltiplos corpos expropriados e não expropriados, favorecidos e não

favorecidos, entoando vozes advindas de todas as partes da capital francesa por meio dos

boulevards. Tais corpos granjeariam, de tal modo, a constituição humana de uma nova

configuração cotidiana nos espaços urbanos: a multidão. Por ironia, as modificações físicas e

sociais que expulsaram parcelas humanas socialmente vulneráveis, foram as mesmas

modificações que as fizeram retornar aos espaços que lhes teriam sido anteriormente negados.

Sob uma relação agônica, privilegiando, não só o ponto de vista do caminhante, como

também os espaços por onde se desenrolava uma congérie de vidas urbanas modestas, já

prestes a se esvaírem para a periferia parisiense; as incrustações citadinas das fotografias de

Marville mostram um olhar sensibilizado frente às transformações impostas pelas grandes

estruturas da cidade em modernização. Cenas fotográficas74 que, quando expropriadas de

personagens, ainda num período prévio às grandes intervenções, “lembram uma cidade

abandonada, por vezes arruinada”.75 Porém, ao mesmo tempo, “não ignoram a presença que

72 Baudelaire teria participado das barricadas de junho de 1848 onde 15 mil franceses foram mortos pelos
soldados nas ruas de Paris. Em dezembro de 1851, enquanto os soldados abriram caminho para Napoleão III, o
poeta ainda teria protestado nas ruas contra o golpe de Estado que implantou o Segundo Império.

73 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora
UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 49.

74 Anexo (Figura 1, Figura 2).
75 DRUMMOND, Washington. Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro Histórico de Salvador (1946 a 1952)
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aparece nas imagens por meio de índices, rastros, como exemplificam os utensílios de

trabalho ou as carruagens que aparecem nas suas construções fotográficas”.76 Para além

dessas marcas deixadas, quando tal presença humana mostra-se de fato visível noutras

fotografias,77 necessariamente, a partir da encenação de uma pose, dado o longo tempo de

exposição para a captação fotográfica, ela então aparece distante da objetiva, em rotinas

laboriosas, ou mesmo recreativas, tragicamente tragadas pelos aspectos tanto lesivo quanto

fáustico da amplitude da paisagem arquitetônica enquadrada. Assim, os clichês, além de

registrar, por um lado, ruas condenadas ao desaparecimento e, por outro, ruas que reaparecem

em uma radiância monumental,78 ainda exacerbam as marcas legadas por um passado em

ruínas. Tais marcas, por sua vez, são os elementos que protagonizam todas as cenas através da

própria desaparição radicalmente demonstrada em alguns enquadramentos, enquanto noutros,

tais ruínas aparecem mantidas de pé frente a uma paisagem tomada por incessantes

demolições e reconstruções; ícones do progresso que as vilipendia.

No clímax baudelairiano, o potencial insurrecional de sua lírica, portanto, não fora,

exclusivamente, advindo da sublevação desses corpos desvalidos condenados ao

desaparecimento dos lugares onde habitam, tampouco, das grandes massas por tais corpos

integradas; mas, acima de tudo, da estridente polifonia oriunda das singularidades imersas

pelos diversos espaços urbanos parisienses sob o signo da multidão. Em contrapartida, de

modo a obscurecer uma apologia às transformações urbanas, os corpos solitários das

fotografias de Marville ou os rastros de uma presença corpórea fugaz nelas em latência,

evocam um aspecto trágico, para além do desígnio objetivo contratado, pondo diante de

nossos olhos, corpos testemunhais emudecidos ou pujanças indiciais depauperadas frente a

um poder avassaladoramente devastador da vida urbana. Salvo as inúmeras diferenças entre

ambos os empreendimentos, sob o impulso de uma poiésis efêmera, tanto Baudelaire quanto

Marville fizeram avultar de suas obras um tensionamento às contradições inerentes à

estruturação progressista da haussmmanização.

— uma cidade surrealista nos trópicos. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2009, p. 30.

76 MORTIMER, Junia. Olhares sobre a arquitetura, arquiteturas do olhar: uma outra abordagem para o
imaginário fotográfico contemporâneo do espaço construído. 2016. 279 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016, p. 106.

77 Anexo (Figura 3, Figura 4).
78 Anexo (Figura 5, Figura 6).
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1.2. PARIS ENTRE LE CORBUSIER, ARAGON, BRETON, ATGET E BOIFFARD

Haussmann realizou avanços extraordinários no sentido de encontrar solução
para o problema do tráfego, avanços bem à frente das necessidades reais de
seu tempo. Quase uma geração depois da morte de Haussmann, aos oitenta e
dois anos, o fluxo de automóveis tornou este problema ainda mais urgente e
complexo.

Sigfried Giedion
Raum, zeit und architektur, 1941.79

É preciso matar a “rua-corredor”
Só  ingressaremos  de  verdade no urbanismo  moderno após esta decisão
prévia. [...]
As ruas-corredores fazem a cidade-corredores. A cidade inteira é feita de
corredores. Que aspecto! Que estética! Não dizemos   nada,   apenas
suportamos. Com rapidez nos contentamos!

Le Corbusier
Conferência pronunciada aos Amigos da Arte, Buenos Aires, 1929.80

O urbanismo exprime a maneira de ser de uma época. Até agora, ele só
atacou um único problema, o da circulação. Ele se contentou em abrir
avenidas ou traçar ruas, constituindo assim quarteirões edificados cuja
destinação é deixada ao acaso das iniciativas privadas. Essa é uma visão
estreita e insuficiente da missão que lhe está destinada.

Le Corbusier
La Charte d'Athènes, 1941.81

Se, de fato, como promulga o último enunciado corbusiano em epígrafe: “o urbanismo

exprime a maneira de ser de uma época”; esta manifestação exprimida só se configuraria

segundo uma “maneira de ser” restrita e dominante dessa época. É justamente esta uma das

questões que a tensão disposta entre os feitos haussmannianos e as antíteses literária e

imagética respectivas à Baudelaire e à Marville nos desvelam, pois, o urbanismo jamais

abarcou integralmente a “maneira de ser” de toda uma época. Conquanto, a alegação aqui

empreendida tem um argumento esclarecedor anunciado nas palavras últimas do próprio Le

Corbusier em Por uma arquitetura: “Arquitetura ou revolução. Podemos evitar a

79 GIEDION, Sigfried. Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição. Trad. Alvamar
Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 795.

80 LE CORBUSIER. O Plano “Voisin” de Paris. In: ______. Precisões sobre um estado presente da arquitetura
e do urbanismo. Trad. Carlos Eugênio Marcondes de Moura.São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 169.

81 Idem, A carta de Atenas. Trad. Rebeca Scherer. São Paulo: Hucitec; Edusp, 1993.
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revolução.”82 Este indício de embate no âmbito político, seguido e atrelado ao respectivo

desfecho triunfante assinalado pelo arquiteto modernista, seria, portanto, o elemento

discursivo empregado para afirmar a arquitetura e, também — sem prejuízo algum para sua

crença —, o urbanismo como uma expressão da “maneira de ser” hegemônica de sua época.

De modo adjacente, vê-se entroncar aí, nesse ponto específico do enunciado corbusiano, os

ideais urbanísticos de Haussmann; pois ambos — ao menos discursivamente no caso

corbusiano —, lançaram-se com o fim último de obstar as chances de eclosão do levante civil

para justificar seus feitos.

Reconhecendo no Préfet de la Seine a coragem e o esforço inigualáveis, irrefreavelmente

propenso à fazer coisas nunca antes realizadas; os primeiros modernistas que viriam a se

alinhar aos CIAM’s83 mais de meio século após as retalhações haussmannianas empreendidas

na capital francesa, entretanto, não lhe pouparam defloros críticos. Sigfried Giedion foi um

desses teóricos modernistas que teceu elogios ao ímpeto visionário do administrador

parisiense, porém, ao mesmo tempo, não se absteve em objurgá-lo. De acordo com o crítico

tcheco, Haussmann concentrou-se primordialmente nos problemas de tráfego e de transporte,

cujo erro teria sido sacrificar todas as outras funções cotidianas da vida na cidade em prol de

apenas uma: a circulação. “É absurdo”, escreveu Giedion acerca do urbanismo

haussmanniano, “permitir que, numa era de produção industrial, habitação, trabalho e

circulação se fundam. [...] Se numa era industrial as várias funções da vida cotidiana não

podem ser claramente separadas, este fato por si só decreta a sentença de morte da grande

cidade.” 84

Para os progressistas idólatras das modernizações alinhados a esta visão, todos os conflitos

materiais e humanos inerentes à vida na cidade moderna seriam de ordem tecnocrática, cuja

solução demandaria, por sua vez, apenas técnica e gestão. Fortemente imbuído da atinente

asserção, Le Corbusier, sistematizando os princípios modernistas do urbanismo propôs uma

cidade funcional, cuja organização deveria seguir as quatro funções básicas da vida cotidiana

estabelecidas de dentro dos CIAM’s: habitar, trabalhar, recrear e circular; indicando, através

desta última, uma interligação entre as três primeiras, necessariamente, via o automóvel.

Consolidado em 1933 como tema central do CIAM, o mote funcionalista baseado nesta

82 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977, p. 205.
83 Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna.
84 GIEDION, Sigfried. Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição. Trad. Alvamar

Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 790-791.
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setorização dos espaços, desde o início dos anos vinte já vinha sendo, de modo utópico,

difundido no interior de seus protótipos urbanos; como, por exemplo, na Ville Contemporaine

de trois millions d'habitants apresentada em 1922 no Salão de Outono, no Plan Voisin de Paris

apresentado em 1925 na Exposição das Artes Decorativas e, sobretudo, na Ville Radieuse

apresentada em 1930 no CIAM de Bruxelas. Desses três protótipos de cidade, o único que

teria se planteado sobre um espaço real fora o Plan Voisin de Paris; ainda que, sob a seguinte

ressalva corbusiana: ele não teria “a pretensão de proporcionar a solução exata para o caso do

centro de Paris. Mas pode[ria] servir para elevar a discussão a um nível em conformidade com

a época e para colocar o problema numa escala sadia”.85 No interior deste plano, além de

fazer tábula rasa de uma parte significativa do centro de Paris, Le Corbuier projetaria uma

cidade verticalizada com altíssima densidade habitacional e grandes áreas livres. Dentre

outros princípios empregados na concepção da Ville Contemporaine, aí ele propôs,

prioritariamente, a estrita separação entre os usos que, mais tarde, seria então desdobrada e

estendida na concepção da Ville Radieuse, cujos fundamentos figurariam ainda como a

espinha dorsal do conteúdo da Carta de Atenas.86

Ainda nos mesmos anos vinte, período em que Le Corbusier, já com ampla notoriedade

profissional e política, debruçava-se com ufana energia sobre suas assépticas utopias, vindo

ainda a publicar, em 1925, L’urbanisme, seu grande manifesto urbanístico modernista; o

surrealismo, por outro lado, alocaria, no centro de seus interesses, as ruínas urbanas inerentes

aos aspectos mais triviais do cotidiano parisiense, erigindo o andar como experiência urbana

fundamental de suas incursões na cidade. Tal movimento de vanguarda, que abrolhou em

Paris no ano de 1919, teve na década seguinte a sua fase heroica consumada. O próprio

Benjamin, nos fins desta era épica, salientou a amplitude do ímpeto então implicado pelo

movimento diante de um ideário urbanístico também em emergência, dispondo em paralelo os

agitadores de duas das principais vanguardas modernistas europeias: “Compreender juntos

Breton e Le Corbusier — isso significaria estender o espírito da França atual como um arco,

com o qual o conhecimento atinge o instante bem no coração.”87 Em nossa compreensão,

85 LE CORBUSIER. Urbanismo. Trad. Maria Galvão. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 271.
86 É o documento urbanístico de teor progressista e dogmático mais significativo produzido pelo Movimento

Moderno em Arquitetura. Trata-se de compilações das questões alçadas no IV CIAM, cujas autorias mais
conhecidas são as versões de Le Corbusier atribuída ao grupo francês do CIAM — pois o arquiteto franco-
suíço não a assinaria —, e a de Josep Lluís. Sert, esta publicada nos Estados Unidos em um livro do próprio
autor. Cf. LE CORBUSIER. A carta de Atenas. Trad. Rebeca Scherer. São Paulo: Hucitec; Edusp, 1993.
SERT, Josep Lluís. Can Our Cities Survive? An ABC of Urban Problems, Their Analysis, Their Solutions.
Cambridge: Harvard University Press, 1942.

87 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora
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porém, não só André Breton, com a publicação de Nadja em 1928, como também Louis

Aragon, com a publicação d’O camponês de Paris em 1926, entoaram, sobremaneira, de

dentro do surrealismo, os primeiros balbucios discursivos destoantes à utópica Paris

corbusiana regida pela lógica do automóvel. Ao primarem pelos relatos em prosa de suas

caminhadas, ambos os escritores surrealistas forjaram um elo entre os lugares e as palavras,

legando-nos, por sua vez, incrustações citadinas onde a cidade de Paris é apresentada, não

apenas como a paisagem de atravessamento de seus corpos, mas acima de tudo, como sua

principal personagem. Através das ruínas espalhadas pela capital francesa, densamente

tematizadas no interior desses concernentes corpus literários, aliados, sobretudo, ao extenso

corpus fotográfico de Eugène Atget, ou mesmo, às raras tomadas citadinas de Jacques-André

Boiffard; um valioso inventário foi cevado como uma espécie de grafia obituária de certos

ambientes urbanos em eminência de desaparecimento. Tanto Aragon quanto Breton, ao

preconizarem tudo que entendiam como de mais insólito e profuso nas obscuras brumas

citadinas, reptaram os escopos das modernizações dos espaços urbanos, reivindicando para

tal, outros ideais sociais, políticos e estéticos para a vida urbana. Por meio das poderosas

lentes do inconsciente suscitado pelos vieses de suas obras literárias, atreladas aos clichês dos

concernentes fotógrafos citados, a cidade em ruína clamada por esses andarilhos parisienses

solaparia o ideal funcionalista do urbanismo; fundando à parte uma mitologia moderna que

lhes foi própria.

“Em todos os seus livros e iniciativas, a proposta surrealista tende ao mesmo fim: mobilizar

para a revolução as energias da embriaguez.”88 Essa frase de Benjamin assinala claramente o

modo com o qual Aragon e Breton lançaram-se na cidade para construir os seus concernentes

mitos da modernidade. Elemento de radicalização política do fazer literário, intentando

reverberações no âmbito das ações, a embriaguez empregada por esses poetas itinerantes em

suas inserções urbanas pode ser compreendida como uma atividade do pensamento, “que é

um narcótico eminente”,89 na qual a orbe materialista de um mundo de singulares afinidades

secretas se abre, desvelando outras instâncias de consciência para além dos êxtases religiosos

ou dos êxtases ativados pela droga. Rolf Tiedemann, na “Introdução à edição alemã” da obra

das Passagens afirma-nos que, decerto, “as experiências surrealistas” ensinaram à Benjamin

“que não se tratava do restabelecimento da experiência teológica, e sim de sua transposição ao

UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 502.
88 BENJAMIN, Walter. O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia. In: ______. Magia e

técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 32. (Obras escolhidas, v. 1)
89 Ibidem, p. 33.
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mundo profano”.90 Em termos benjaminianos, tratar-se-ia, pois, de uma “iluminação profana,

de inspiração materialista e antropológica”,91 à qual, segundo o autor, fora anunciada, com o

máximo de vigor, em alguns traços fundamentais dispostos nas obras desses visionários

andarilhos; intérpretes das esfinges veladas nas ruínas dos espaços urbanos parisienses. Essa

iluminação, não mística ou sagrada, mas material e profana, foi, justamente, o impulso capaz

de conduzir os surrealistas a dois caminhos antitéticos, embora enredados na construção de

um “maravilhoso cotidiano”: ora em direção aos mistérios esvaídos no plano de suas inefáveis

pregnâncias oníricas, ora imersos em epifanias lúcidas cevadas pelas “energias

revolucionárias que transparecem no antiquado,”92 ou mesmo, naquilo em pleno estado de

decadência.

No prefácio e no último capítulo d’O camponês de Paris, sob um teor manifestário, Aragon

refuta a virtude dos imperiosos métodos cartesianos calcados absolutamente na razão

progressista. Já na parte central do livro, introduz e desenvolve a ruptura que a tais métodos

predispôs-se a instaurar em outros dois capítulos: “A Passagem da Ópera”, publicado em

1924, e “O Sentimento da Natureza no Parque Buttes-Chaumont”, publicado em 1925;

ambos, pela Revue Européenne, então dirigida por Philippe Soupault, outro membro do grupo

surrealista. Elaborados a partir de caminhadas por espaços urbanos específicos aos quais os

títulos implicitamente remetem, tais capítulos centrais acareariam o ideário das

modernizações incididas sobre a capital francesa desde as primeiras obras demolidas e

edificadas pelo Segundo Império. É, pois, após os atravessamentos pela Passagem da Ópera,

espaço ambíguo (interior-exterior) de duas galerias comerciais em plena decadência, que, no

ano seguinte, ele então seguiria para uma deambulação noturna por um imenso bosque

artificial abandonado, o Parque Buttes-Chaumont. Ora, através dos relatos concernentes aos

acontecimentos testemunhados em ambas as ocasiões, Aragon então nos legou um inventário

repleto de minuciosidades descritivas pela saturação de detalhes; uma trama enunciativa

irregular de nexos absolutamente enleados, os quais, assim, condensaram toda a cidade de

Paris dentro dos atinentes ambientes de suas incursões.

90 TIEDEMANN, R. Introdução à edição alemã. In: BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice
Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,
2009, p.18.

91 BENJAMIN, Walter. O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia. In: ______. Magia e
técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 23. (Obras escolhidas, v. 1)

92 Ibidem, p. 25.
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Dubiamente, assombrado e fascinado, pouco tempo antes, mas a par da demolição porvir,93

Aragon iniciaria o relato de seus atravessamentos urbanos pela Passagem da Ópera. Ao

adentrar pelas galerias, logo se depararia com transeuntes, consumidores, casas de tolerância,

produtos exibidos à venda e seus respectivos anúncios dispostos nas lojas, nos bares e nos

cafés. “A disposição dos objetos nas vitrines despertava, para Aragon, devaneios que eram

apenas semiconscientes.”94 Ao inventariar não só os objetos, mas também os estabelecimentos

e as situações em que estes se encontravam, ele daria visibilidade, tanto às emanações

fantasmagóricas mascaradas pelo fetichismo mercadológico, quanto à “paisagem fantasmática

dos prazeres e das profissões malditas, incompreensíveis” então, e que, chegada a demolição,

“o amanhã não conhecerá jamais”.95 Num movimento duplo de expurgação e culto às

meticulosas decrepitudes desses ambientes, Aragon empreende uma espécie de fecundação

mortuária, donde emanam ares latíbulos em via de desaparecimento. Foi, justamente, no

momento em que as picaretas puseram-se nas portas da Passagem, já prontas para demolir

suas galerias, que Aragon viu emergir a crise da cidade moderna então reverenciada por Le

Corbusier. Algo como uma “vertigem do moderno”, levando o camponês de Paris a

apologizar uma outra cidade, e nela, diversos tipos de existências, como aqueles com os quais

outrora nas galerias havia se deparado: tipos como os boêmios — inclusive os de seu próprio

círculo sectário —, apostadores, alcoviteiros, prostitutas e sua clientela, entre tantos outros.

Radicando laços profundos com esta narrativa, Benjamin irá reverberá-la em sua produção

intelectual, em especial, no tomo VI de suas teses Sobre o conceito da história; uma espécie

de síntese referente ao todo feito realizado pelo próprio camponês ao esquadrinhar a

Passagem da Ópera: “apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento

de um perigo.”96

“A eminência do desaparecimento ou mesmo a interrogação das formas paradoxais da

modernidade”, salienta Drummond, “estabelecem um fio comum condutor entre Baudelaire,

93 Em 1924, após um século de sua inauguração, tendo sobrevivido a incêndios e até às picaretas da era
haussmanniana, a Passagem da Ópera — elemento de ligação entre a Ópera e o Boulevard dos Italianos, tendo
em sua composição as galerias do Barômetro e do Termômetro —, foi então posta abaixo para complementar a
abertura de mais uma grande via circulatória no centro da cidade, o Boulevard Haussmann. Nessa época, suas
galerias já tinham sucumbido a um estado de decadência, tornando-se obsoletas frente às transformações
econômicas e sociais que os avanços capitalísticos lhes havia infligido.

94 FER, Briony. Surrealismo, mito e psicanálise. In: ______; BATCHELOR, D; WOOD, P. Realismo,
racionalismo, surrealismo. Trad. Cristina Fino. São Paulo: Cosac Naify, 1998, p. 188.

95 ARAGON, Louis. O camponês de Paris. Trad. Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 44-45.
96 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: ______. Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio

Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 30. (Obras escolhidas, v. 1)
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Marville, Atget e os surrealistas, ao abordarem as ruínas como signo de urbanidade.”97 Os

lugares condenados à dissipação tornavam-se, para eles, ambrosias funestas cultivadas sobre

as caducidades parisienses. Foi, pois, a propósito deste deleite mortuário em relação à cidade,

fortemente implicado na abordagem surrealista, sobretudo, na crítica de Aragon acerca da

modernidade, que Eugène Atget também desenvolvera seu labor imagético, gestando assim

seu próprio modernismo. De 1898, já com quarenta e dois anos, até 1927, ano de sua morte, o

fotógrafo teria documentado “furtiva e pacientemente uma Paris em pequena escala, corroída

pelo tempo, em via de desaparecer”.98 Entre as milhares de fotografias de seu acervo, em

quatro delas,99 para nós, a beleza periférica de logradouros ermos se avulta. Arrabaldes

lindeiros ou longínquos, esquecidos, remanescentes à haussmannização, porém, em constante

ameaça pelo seu retorno e reverberações. Lugares precípuos para a tábula rasa do Plan Voisin

corbusiano: ruas degradadas, veículos estropiados, fachadas arruinadas, ornamentos

carcomidos, lojas degradadas, vitrines estranhas, ainda que fantásticas. Enfim, paisagens

decadentes quase sempre vazias, mas, por vezes, salpicadas por uma vida urbana restolha,

integrada, entre tantos outras existências, por transeuntes ou trabalhadores em seus exercícios

rotineiros ou mesmo prostrados ao longe, frente à câmera, pondo-se a observar o poscênio

ocupado pela presença corpórea do velho fotógrafo em seu ofício. Conforme observa a

romancista e crítica de arte Susan Sontag em sua coletânea de ensaios Sobre fotografia; como

o trapeiro baudelairiano com o qual, inclusive, o próprio poeta via-se reconhecido em seus

versos, Atget focaliza “tudo o que a cidade grande rejeitou, tudo o que ela perdeu, tudo o que

desdenhou, tudo o que ela destruiu [...]. Faz uma triagem, uma escolha inteligente; recolhe,

como um avaro um tesouro, as imundícies que, ruminadas pela divindade da Indústria, tornar-

se-ão objetos de utilidade ou de prazer”100. Apesar de recusar a alcunha de fotógrafo

surrealista, Atget guiava sua acuidade, do mesmo modo que os vários integrantes do grupo

encabeçado por Breton, “para achar belo o que os outros achavam feio ou sem interesse e

relevância — bricabraque, objetos pop ou naïf, detritos urbanos”.101

97 DRUMMOND, Washington. Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro Histórico de Salvador (1946 a 1952)
— uma cidade surrealista nos trópicos. 2009. 160 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –
Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2009, p. 30.

98 SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
99 Anexo (Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10).
100 BAUDELAIRE, Charles apud BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto

Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 395.
101 SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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Foi com símil acuidade que Aragon, na companhia de Breton e Marcel Noll, adentraria em

plena noite o longínquo Parque Buttes-Chaumont;102 a primeira grande área verde de Paris.

Abundantemente frequentada apenas na ocasião de sua inauguração, encontrara-se então sob

completo abandono e, como tal, para os três surrealistas, um “grande oásis num bairro

popular”.103 Sobre os relevos da noite e os relevos do parque, portanto, seguiriam os três

caminhantes absortos numa errância “como técnica alucinógena, cujo objetivo”, conforme

assevera Flávia Nascimento, era “fazer aflorar o que há de mais primitivo no homem; e

percorrer esta topografia equivale[ria] a percorrer os caminhos sinuosos do inconsciente”.104

No decorrer do relato, o “sentimento de natureza” atribuído a este grande jardim presente já

no próprio título do capítulo, decerto, satirizaria a restrita e então ainda não totalmente

superada acepção estética dos românticos, a qual, segundo o autor, “abarca[ria] apenas os

objetos dos quais o homem está ausente”.105 Sob tal prisma, escreve Aragon, “ele”, o

sentimento de natureza, “não responde mais a coisa alguma. Muito ao contrário, entendamo-lo

no sentido geral e novo que lhe dá a acepção verdadeira da palavra natureza. Vemos que ele é

o sentido do mundo exterior e, para mim, o sentido do inconsciente”.106 Caminhar a esmo

pelos ânditos do Parque Buttes-Chaumont, “zona suspeita em que reina[ria] uma notável

luminosidade de assassinatos”107 e suicídios, imbuído desse sentimento de natureza, seria para

o escritor penetrar um labirinto onde o inconsciente do mundo exterior faz-se materializado,

onde o moderno acede de vez à vertigem, abrindo mão de uma incoerente racionalidade

romântica ainda reinante. É justamente aí, nas dependências deste fértil terreno que, segundo

Aragon, está “aninhado o inconsciente da cidade”;108 onde o maravilhoso se revela a cada

instante. Junto a seus prosélitos companheiros, o camponês, pondo-se a “conceber uma

mitologia em marcha”,109 mergulhou numa topografia fantástica, esquadrinhando os

recônditos desse imenso jardim em meio às suas paisagens noturnas, as quais, sobretudo, pelo

102 Localizado na periferia da cidade, numa região alta e de relevo acidentado, ocupando cerca de um quarto da
área do Bairro du Combat, o Parque Buttes-Chaumont, obra de Barillet Deschamps e Jean Charles Alphand
construída durante a gestão haussmanniana, entre 1864 e 1867, passaria então de um terreno rochoso e fétido
— antigas instalações de uma mina abandonada, tomada por um amplo depósito de lixo — para um imenso
jardim apinhado por monumentais rochedos artificialmente entalhados.

103 ARAGON, Louis. O camponês de Paris. Trad. Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 160.
104 NASCIMENTO, Flávia. Apresentação. In: ARAGON, Louis. Op. cit., p. 25.
105 ARAGON, Louis. Op. cit., p. 149.
106 Ibidem, p. 151.
107 Ibidem, p. 160.
108 Ibidem, p. 162.
109 Ibidem, p. 142.
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absoluto abandono narrado nos remetem às paisagens crepusculares dos jardins de Saint-

Cloud e do Parque de Sceaux percorridos e fotografados110 por Atget.

Ao invés de eleger ambientes citadinos específicos como inspiração para tecer sua trama

literária, tal como o fez Aragon nas páginas d’O camponês...; em Nadja, Breton pôs-se a

perscrutar as intensas nebulosidades das ruas de Paris acompanhado por uma misteriosa

mulher de alcunha homônima à atinente obra: “criatura sempre inspirada e inspiradora que só

gostava de estar na rua, para ela o único campo válido de experiências”.111 Em meio à

multidão de um cruzamento na Rua Lafayette, “ao fim de uma dessas tardes inteiramente

desocupadas e sombrias”,112 inesperadamente, o encontro fortuito entre o narrador e a

personagem se desencadeia. Difícil vislumbrar paisagem mais adequada para reuni-los em

seus mais variados destinos: as ruas, portanto. Ao lado do texto bretoniano, desenhos,

reproduções de cartazes e retratos de integrantes do grupo, aliados às imagens técnicas de

Boiffard, fotógrafo contratado para registrar alguns dos lugares narrados, interpõem-se no

decorrer de todo livro. Todos esses elementos visuais, ao todo, compõem um jogo de

correspondências com as ambientações remetidas pelo autor textual. No caso das

fotografias113 de Boiffard, elas são, como nos sugere a historiadora de arte britânica Briony

Fer no encalço às ideias benjaminianas acerca do surrealismo: “aparentemente fotografias

não-descritivas de lugares, não atraindo a atenção como fotografias propriamente ditas.”114

Conforme nos remete o próprio Benjamin, equivalendo-as às legendas, as fotografias do livro

“transforma[m] as ruas, portas, praças da cidade em ilustrações[...], arranca[m] a essa arquitetura

secular suas evidências banais para aplicá-las, com toda sua forca primitiva, aos episódios

descritos, aos quais correspondem citações textuais, sob as imagens, com números de página”.115

Até certo nível, elas podem ser vistas, de fato, como ilustrações dos lugares pelos quais

Breton narra as suas travessias acompanhado por Nadja. Mas acima de tudo, aqui arguimos

que elas operam, sobretudo, enquanto sabotagens. Nelas, a banalidade urbana arrancada do

real e tornada realidade, quando sob a influência do texto, conduz o leitor do livro para além

de um rebatimento imagético em relação ao conteúdo enunciativo. Desse modo, elas

110 Anexo (Figura 11, Figura 12).
111 BRETON, André. Nadja. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cosac Naif, 2007, p. 105.
112 Ibidem, p. 63.
113 Anexo (Figura 13, Figura 14).
114 FER, Briony. Surrealismo, mito e psicanálise. In: ______; BATCHELOR, D; WOOD, P. Realismo,

racionalismo, surrealismo. Trad. Cristina Fino. São Paulo: Cosac Naify, 1998, p. 185.
115 BENJAMIN, Walter. O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia. In: ______. Magia e

técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 27. (Obras escolhidas, v. 1)
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conduzem a direções que a própria enunciação se desvia, aproximando a fruição da obra à

prática surrealista da deambulação através da cidade.

O modo pelo qual as errâncias são relatadas no livro levam o leitor a se deparar com forças

incógnitas, celebradas por Breton como o “acaso objetivo” diante de acontecimentos

imprevistos; guiando a narrativa pelo simples prazer de errar: “Não sei por que é para lá, de

fato, que meus passos me levam, que vou para lá quase sempre sem objetivo determinado,

sem nada de decisivo a não ser esse dado obscuro de saber que ali vai acontecer isto (?).”116

“O objeto a ser alcançado torna-se, para Breton, quase secundário em relação à própria

busca”.117 É pelo magnetismo dessa energia vaticinal, alheia à própria compreensão do

escritor, que sob uma atmosfera obnubilar, as ruas da cidade constituem um polo de atração

para sua poiésis efêmera. Nos meandros de sua topografia incógnita, todavia, ele se atém ao

poder de encantação de certos lugares que frequenta, dentre os quais, sobretudo, destaca-se o

mercado das pulgas de Saint-Ouen: lugar onde reina o antiquado e as transformações

urbanísticas em curso demorariam a chegar com intensidade; mas, sobretudo, lugar onde pôde

se deparar com estranhos “objetos que não se encontra[va]m em nenhuma outra parte, fora de

moda, fragmentados, inúteis, quase incompreensíveis, perversos, enfim, no sentido que

entendo e amo”;118 confessa-nos o autor.

No interior da trama, Nadja, como ela mesma, sem hesitar, lança-se em atribuições: “alma

errante”,119 para quem “não existe passo perdido”;120 orienta os passeios dos quais também

desfruta ao lado do narrador. Tomada por uma autêntica “recusa a seguir em linha reta”,121

mergulha com ele numa experiência labiríntica ao encalço dos mistérios mais insólitos da

cidade. Conduzindo-o ao seu mais agudo deleite, o ímpeto obscuro da personagem leva

Breton a uma aventura sensível pela cidade, em direção ao inóspito, ao obsoleto e, acima de

tudo, ao antiquado; aspectos tais que o então ideário utópico corbusiano já prenunciava

superar por meio da funcionalidade. Na narrativa, Nadja aparece como uma personificação do

ímpeto revolucionário transluzido pelas zonas inconscientes dos espaços urbanos, isto é, por

116 BRETON, André. Nadja. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cosac Naif, 2007, p. 40.
117 FER, Briony. Surrealismo, mito e psicanálise. In: ______; BATCHELOR, D; WOOD, P. Realismo,

racionalismo, surrealismo. Trad. Cristina Fino. São Paulo: Cosac Naify, 1998, p. 185.
118 BRETON, André. Op. cit., p. 56.
119 Ibidem, p. 70.
120 Ibidem, p. 71.
121 Ibidem, p. 94.
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aqueles “lugares mais profundamente ermos”,122 os quais, escapariam ao escopo

exacerbadamente racionalizado, tão exemplar nos terrenos baldios da Place Dauphine. Figura

feminina com a qual o narrador confidencia ter sempre desejado se deparar; de cuja feição

enigmática, tão verdadeiramente pronta para desbravar as ruínas da modernidade e fruir sobre

tudo aquilo que outrora fora o novo, que, por ela, Breton quis subverter o universo, arrastando

consigo o estilhaçado mundo de coisas as quais orbitavam em torno de sua personagem.

Conforme ele nos confessa: “Sinto, perto dela, que estou mais próximo das coisas que estão

perto dela do que dela”.123 Nadja é, pois, o relato dos encontros do narrador com a figura

feminina de seus sonhos e, consequentemente, com a cidade de seus sonhos, de onde se

elevam as energias latibulares que nutrem a própria deambulação narrativa, tanto textual

quanto imagética. É, pois, um subterfúgio para o narrador discorrer sobre o espaço urbano,

por vezes, enleando sua personagem com a própria cidade de Paris; como bem frisou

Benjamin, “o mais onírico dos seus objetos”.124

1.3. NOVA YORK ENTRE MOSES, JACOBS, GINSBERG E KLEIN

Estamos, sem dúvida, em uma era de edificações, o melhor tipo de todos.
Edificações de grandes projetos públicos para o benefício do povo e com o
objetivo de alegrar as pessoas.

Franklin Roosevelt
Cerimonial de inauguração da Triborough Bridge,1936.125

Há pessoas que gostam das coisas como elas são. Não posso mais dar
esperanças a elas. Precisam seguir em frente. Este é um grande estado, e há
outros estados no país. Deixe-as ir para as Rochosas.

Robert Moses
Palestra proferida no Long Island Real Estate Board, 1927.126

122 BRETON, André. Nadja. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cosac Naif, 2007, p. 77.
123 Ibidem, p. 86.
124 BENJAMIN, Walter. O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia. In: ______. Magia e

técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 26. (Obras escolhidas, v. 1)
125 ROOSEVELT, Franklin apud NEW YORK: a documentary film. Direção: Ric Burns. Produção Lisa Ades e

Ric Burns. New York: Thirteen New York; WGBH Boston, 1999, 2001, 2003. 8 filmes (17 e ½ horas).
126 MOSES, Robert apud CARO, Robert. The power broker: Robert Moses and the fall of New York. New York:

Knopf, 1974, p. 275.
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Sedento pelo progresso, Robert Moses alçou em Nova York uma das mais notáveis ondas de

devastações urbanísticas já testemunhadas no século vinte. “Opor-se às suas pontes, seus

túneis, vias expressas, projetos habitacionais, barragens hidrelétricas, estádios, centros

culturais era (ou assim parecia) opor-se ao progresso, à história, à própria modernidade.”127

Herdeiro de uma linhagem de demolidores e construtores megalômanos, sua obra emergiu

reivindicando o pináculo. Durante quatro décadas, ele debruçou-se sobre a cidade de Nova

York armado com o rolo compressor das modernizações; colocando, na frente do humano, o

aspecto físico da cidade. Durante esse extenso período, iniciado ainda no início dos anos

1920, nada pôde deter o seu desmedido furor pela renovação. Comprometendo-se o mínimo

possível, como já havia asseverado, livrando-se “dos obstáculos de qualquer maneira”128

possível, ele diz: “Quando você atua em uma metrópole superedificada, tem de abrir seu

caminho a golpes de cutelo”.129 Hasteado em tal assertiva metafórica de ressonância

assustadoramente atroz, Moses não só demoliria um emaranhado gigantesco de construções

em múltiplos lugares da cidade, como também, ceifaria arbitrariamente a vida urbana então

constituída pelas relações íntimas e cotidianas outrora nestes lugares existentes.

Às expensas daqueles que se descobriam no rumo de seu cutelo, ano após ano, a cada grande

obra por ele erigida na cidade, o intenso frêmito das modernizações transformara-se em um

símbolo de culto cívico da sociedade nova-iorquina. O primado da circulação, inaugurado na

Paris de Haussmann, tivera, portanto, em Nova York, sob outra lógica megalômana, através

de Moses, uma colossal realização. Munido com fundos estatais, ele conceberia um sistema

urbano de rodovias inédito em qualquer outra parte do mundo. Ao integrar um conjunto de

pontes, viadutos, túneis e vias expressas numa só rede viária, ele adaptaria as seculares ruas

existentes da cidade à demanda do automóvel. Com a grande colaboração de Moses, portanto,

“a indústria automobilística conseguiu que investissem dinheiro público na infraestrutura que

precisavam.”130 Os ideólogos, idólatras das modernizações, impressionaram-se diante de

tamanho feito. Giedion os celebrizou no seu livro Espaço, tempo e arquitetura como o clímax

do planejamento urbano. À exceção da concepção do Stuyvesant Town e alguns outros

complexos habitacionais, os quais seguiram os princípios formais da Ville Radieuse

127 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe
Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 345.

128 MOSES, Robert apud NEW YORK: a documentary film. Direção: Ric Burns. Produção Lisa Ades e Ric
Burns. New York: Thirteen New York; WGBH Boston, 1999, 2001, 2003. 8 filmes (17 e ½ horas).

129 Idem apud BERMAN, Marshall. Op. cit., p. 339.
130 WALLACE apud NEW YORK: a documentary film. Direção: Ric Burns. Produção Lisa Ades e Ric Burns.

New York: Thirteen New York; WGBH Boston, 1999, 2001, 2003. 8 filmes (17 e ½ horas).
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corbusiana, o planejamento de Moses para Nova York não adotou nenhuma ortodoxia

urbanística. Seu vetor proeminente de orientação era a realidade do automóvel; e foi

justamente ela que o levou a criar uma nova realidade superurbana para a cidade.

Vilipendiando os cânones modernistas do planejamento e inspirando os rumos daquilo que

conhecemos como rodoviarismo ou urbanismo rodoviarista, adotado em larga escala no

território estadunidense após a Segunda Guerra, Moses se valeu do multibilionário Programa

Rodoviário Federal para financiar as obras nova-iorquinas.

No início dos anos 1960, centenas de quilômetros de estradas arborizadas — as parkways —,

rodovias, pontes e túneis ligavam a cidade aos subúrbios de Long Island e além, conduzindo

até o litoral da Jones Beach. Foi então quando Moses decidiu construir mais um de seus

bestiais projetos, a Lower Manhattan Expressway, via que cortaria uma faixa ao sul da ilha,

implicando a demolição de uma longa extensão densamente habitada a qual iria do Rio

Hudson ao Rio East, passando pelo West Village, Soho, Little Italy, Chinatown e East Vilage.

Todavia, diferente de todos os desdobramentos de seus feitos anteriores, este projeto não se

realizaria, pois, encontraria pela frente uma oposição reativa a toda devastação e austeridade

que tal empreendimento iria ocasionar. Eram pessoas determinadas a livrar Manhattan da

destruição que acabara de retalhar faixas transversais na extensão de bairros inteiros dentro do

Bronx para a construção da Cross-Bronx Expressway. Sob tal escopo os moradores do

Greenwich Village e entorno uniram-se e se rebelaram, escolhendo como líder, Jane Jacobs,

uma jornalista moradora da Rua Hudson, bem no coração de Manhattan. Jacobs havia

publicado recentemente, no ano de 1961, o livro Morte e vida de grandes cidades onde

discorria sobre as contradições internas do planejamento urbano moderno. Ao invés da

renovação urbanística que assolava, acima de tudo, os contextos urbanos de ordem social mais

frágil, ela propôs um plano baseado na reabilitação, justamente o contrário de tudo o que

Moses vislumbrara. Nesta proposição, a jornalista argumentava que as pessoas precisavam,

sim, de assistência, mas para continuarem vivendo nos lugares onde já habitavam, nas suas

antigas casas, em bairros onde uma rede afetiva já estava formada. Com uma compreensão da

cidade capaz de contestar os imperativos urbanísticos então em voga, Jacobs uniu ativismo

social à sua crítica urbana e logo partiu para o embate ao lado de seus partidários para

protestar através das ruas. No fim, ela e todos aqueles que seguiram ao seu lado conseguiriam

barrar o projeto de Moses.
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Sobre outras bases, o ideal urbano o qual Jacobs saiu em defesa no seu Morte e vida de

grandes cidades também cultivaria ares modernistas, apesar de restritos, podendo revelar-se,

em alguns aspectos, como salienta Berman, enquanto “símbolo de radical antimodernismo”,

ou seja, como se “abaixo da superfície de seu texto modernista” houvesse “um subtexto

antimodernista”.131 Sim, Morte e vida... celebra o moderno, mas o faz em síncrise direta à

alocução alçada por Moses e seus correligionários tecnocratas. Contrárias à idolatria das

modernizações progressistas, as páginas de seu livro cultivam uma modernidade

antropológica ancorada, entretanto, numa frágil escala de diversidade, pois, tal caráter

diversificatório que se entronca na rua jacobsiana resguardaria uma harmonia bucólica, onde

ecos dissonantes simplesmente não reverberavam. Aí, “o que conta” para Jacobs “é o

resultado cotidiano e habitual de mistura de pessoas como grupos de sustentação econômica

mútua. É esse o caso, e se trata de uma questão econômica tangível, concreta, não de um

efeito vago no ‘clima’ local”.132 Tal mistura ou diversificação a que alude e defende a

jornalista, limitar-se-ia aos arranjos nostálgicos da família e sua relação com a vizinhança

próxima, mantendo apartados os desvios sexuais, as minorias raciais, as sinuosidades

ideológicas, as expressões culturais contestatórias e tantas outras possíveis dimensões

inerentes à tensão da vida urbana por ela escusadas. Embora o esplendor que sua obra fora

capaz de condensar, revelando-nos a energia vibrante que emana do coração de bairros

desgastados pela onda modernizatória; por outro lado, empreenderia um nivelamento das

existências de cada um dos moradores de tais bairros. Construindo um microcosmo diante da

plenitude e da complexidade de toda a vida moderna de sua época, ela consagrou as ruas sob

uma estrutura hermética, mantendo a integridade do bairro como uma espécie de refúgio,

desconsiderando, com isso, as heterogêneses exógenas.

A primeira estrofe do Uivo, poema publicado no ano de 1956 por Allen Ginsberg, exclama

justamente aqueles que Jacobs não considerou e que Moses quis expulsar, ou pelo menos,

manter à distância: seres “destruídos pela loucura / morrendo de fome, histéricos, nus, /

arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca / de uma dose violenta de

qualquer coisa”.133 No decorrer dos versos seguintes, todos os lugares descritos pelo poeta

abrolhariam impregnados pelas fuligens oriundas das escórias sociais, políticas e estéticas das

131 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe
Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 380.

132 JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes,
2000, p. 180.

133 GINSBERG, Allen. Uivo: Kaddish e outros poemas. Trad. Cláudio Willer. Porto Alegre: L&PM, 1984, p. 41.
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modernizações. Tragando-as pelas ruas, ele caminha, se arrasta e frui entoando o seu

desespero diante de uma realidade urbana que o solapa. No poema ele relata, sob um ímpeto

testemunhal, o atravessamento dos expoentes de sua geração, que é, inclusive, seu próprio

atravessamento por diversos lugares do país, convergindo-se até os distritos e adjacências

nova-iorquinas, indo de Staten Island à Newark, de Long Island à Rokland; do Brooklyn,

Union Square, Wall Street, Madison Avenue, Parque “Battery ao sagrado Bronx”,134

lançando-se e imergindo-se em meio à paisagem sangrenta então ceifada por Moses:

“Solidão! Sujeira! Fealdade! Latas de lixo e dólares inatingíveis! Crianças berrando sob as

escadarias! Garotos soluçando nos exércitos! Velhos chorando nos parques!” Instilada de

pranto e ranger de dentes, esta é uma das cenas da lírica ginsberguiana cominadas à Moloch,

deidade fenícia e cartaginesa para quem eram feitos sacrifícios humanos. Tal efígie feérica é,

pois, para Ginsberg, o semblante do progresso, uma esfinge que lhe rapina a pulsão e

atormenta sua imaginação. “Se o poeta não o sabia,” afirma-nos Berman, “Moses era o seu

homem”,135 isto é, a própria encarnação da divindade. Ora, exortando-nos a decifrar o enigma

da vida na cidade submetida ao intenso regime modernizatório, a radiância de Uivo rivalizaria

forças com uma orientação urbanística progressista, e como tal, desde sua emergência,

tecnocraticamente impelida para o futuro. Em contraste com pensamento jacobsiano de

inclinação retrofílica, embora, quanto à concernente perspectiva modernizatória de Moses,

pondo-se ao primeiro em paralelo; o corpus de Uivo disporia uma rivalização via a sagaz

conclamação erótica e extática das manifestações humanas rechaçadas ao convívio urbano.

Outorgando-lhes beleza, os versos ginsberguianos apologizariam os bramidos de fúria

oriundos das existências paladinas efluídas sob as ruínas mais devastadas da cidade:

“intelectos inteiros regurgitados em recordação total com os / olhos brilhando por sete dias e

noites, carne para a sinagoga jogada na rua”.136

Ecoando uma entoação contígua aos alusivos bramidos ressaltados na poesia de Ginsgerb,

algumas imagens do corpus fotográfico de William Klein se avultam em seu Life is good &

good for you in New York.137 Porém, díspar à conclamação entoada pelo Uivo do poeta, tais

saliências imagéticas aí pululantes não se dariam atravessadas por expoentes, isto é, por

134 GINSBERG, Allen. Uivo: Kaddish e outros poemas. Trad. Cláudio Willer. Porto Alegre: L&PM, 1984, p. 42.
135 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe

Moisés; Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 341.
136 GINSBERG, Allen. Op. cit., 41.
137 Cf. KLEIN, William. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:

Photography Magazine, 1956.
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algum anti-herói secreto138 ou explícito139 como os que Ginsberg vociferou. Frente ao olhar

maquinal do aparelho operado pelo fotógrafo, tão somente, assim como ainda se nutriria

sobremaneira o brado do poeta, uma diversidade de corpos urbanos anônimos e ordinários,

tragados pela cotidianidade citadina, cheios de energia, vibração, e um sentimento de rebelião

também se avultam. Sabe-se, pois, que Klein, em suas fotografias de rua, frequentemente

interagia ativamente com as pessoas dispostas no primeiro plano de seus enquadramentos. Ao

adentrar no urbano, disparando sua objetiva pelas ruas, ele costumava provocá-las para então

instaurar uma tensão entre as múltiplas gestualidades corpóreas prestes a serem captadas e o

seu próprio gesto fotográfico. Por vezes, nestes instantes prévios, o fotógrafo ainda introduzia

uma interlocução, para assim, em seguida, no momento do disparo fotográfico, estabelecer

um jogo com os retratados ao sugerir, entre tantas poses específicas, olhares lançados diretos

para a lente, ou mesmo, semblantes abdicados de sorrisos. As manifestações que daí se

desencadeavam frente à objetiva, entretanto, eram das mais imprevistas; muito além do que o

fotógrafo havia imaginado ou intentado orquestrar previamente. Isto o alimentava em seu

ímpeto contingencial pela captação numa “dupla relação de apreensão entre o que há de mais

natural numa cena — a movimentação dos corpos — e o seu oposto, longe de qualquer

naturalidade”.140 Nas palavras do próprio fotógrafo, ele instigava as pessoas à “mostrar a face

que elas queriam mostrar”, uma “possibilidade de revelar[em] sua atitude perante a vida”,

pois, “pegas de surpresa, elas poderiam revelar expressões ambíguas, sobrancelhas enrugadas

numa contemplação interna vaga, ilegível, quiçá sem sentido”.141 Ao longo de sua dedicação

para com as imagens técnicas, ele caminharia contra o estatuto de regras da boa

composição:142 “lhe causava estranheza a proposta de imagens todas belas e organizadas, pois

138 “N.C. herói secreto destes poemas, garanhão e Adonis de Denver.” GINSBERG, Allen. Uivo: Kaddish e
outros poemas. Trad. Cláudio Willer. Porto Alegre: L&PM, 1984, p. 45. “Neal Cassady, protagonista de alguns
dos romances de [Jack] Kerouac: Dean Moriarty em On the Road, Cody Pomeroy em Visions of Cody e Book
of Dreams. [...] Cassady, cuja vitalidade e apetite sexual eram impressionantes, levou uma vida errante [...] e
morreu, por excesso de drogas, em 1969 no México.” WILLER, Claudio. Notas da tradução. In: GINSBERG,
Allen. Op. cit., p. 191. Por tudo isso, divergindo das caracterizações heroicas das narrativas olímpicas as quais
privilegiam a virtude moral de qualquer protagonista, a opção em nosso texto, ainda que em consonância com
as ideias de Ginsberg, entretanto, foi designar Cassady não como um herói, mas como um anti-herói, ou seja,
ainda herói, porém, às avessas de uma virtude moralmente cristalizada.

139 “Carl Solomon, a quem está dedicado Uivo, é um escritor ‘neo-dadaísta’, autor de Mishaps Perhaps. Ginsberg
o conheceu no Instituto Psiquiátrico de Columbia, onde permaneceu internado durante 8 meses em 1948.”
GINSBERG, Allen. Op. cit., p. 189.

140 PUCARELLI, Michele. Os tempos das imagens de Godard e Klein. 2010. 121 f. Dissertação (Mestrado em
Comunicação) – Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2010, p. 18.

141 KLEIN, William apud KIM, Eric. 10 Lessons William Klein Has Taught Me About Street Photography.
Disponível em: <http://erickimphotography.com/blog/2013/03/26/10-lessons-william-klein-has-taught-me-
about-street-photography/> Acesso em: 19 de mai. de 2016. Trad. nossa.

142 Neste período, a popularidade Henri Cartier-Bresson era quase que unânime no mundo da fotografia, cujas
composições geometricamente calculadas e bem distribuídas eram internacionalmente reconhecidas. Até então,
Cartier-Bresson havia definido a maioria dos padrões para os fotógrafos. Permanecendo fiel a seu próprio
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elas não” expressavam “o espírito das ruas”.143 Em particular, no álbum sobre Nova York,

distantes da luminosidade inferida por Moses, incontornáveis existências profusas de sedição

através das ruas fizeram-se exacerbadamente visíveis em um conjunto de fotografias.144

Atreladas às composições plásticas das imagens que subvertiam um olhar tradicional, este

conjunto desvela-nos, de certo modo, aquilo que existia por detrás do sonho americano. Ou

seja, uma espécie de bastidor nova-iorquino, o qual, inclusive, geraria choque e rejeição por

parte de editores estadunidenses que, na época, recusar-se-iam em publicá-lo.145 Ao refutar

seu ofício enquanto registro documental, jogando com a encenação e a espontaneidade, estas

fotografias construiriam paisagens urbanas em tensão, conclamando a pujança de uma

variedade de corpos frente às emanações afluídas das injustiças raciais, das desigualdades

sociais e dos excessos ideológicos em voga na cidade.

Fendidos por uma intensidade esfaimada, donde emana a desolação das ruas, o corpus de

Uivo e o corpus de Life is good & good for you in New York são os espaços topológicos das

chagas abertas nos corpos do próprio poeta e do próprio fotógrafo por um agenciamento de

forças veladas, porém, em cabal vigência em meio aos itinerários que percorreram. As

incrustações citadinas aí engranzadas alçam-nos uma instabilidade magna que desnaturaliza

as gestualidades urbanas consensualmente repelidas, atribuindo-lhes uma carga política. Ao

serem deslocadas do cotidiano, tendo dilatadas as suas insignificâncias triviais via as

maculações epifânicas de Ginsberg e os momentos de transe de Klein, a energia excedente

dos corpos que os atravessaram emana a cada fragmento, minando a realidade aparente com a

qual se defrontaram. De tal modo, a substância fotogênica internalizada no imo das imagens

técnicas kleinianas se constitui numa conjugação entre angústia e sublevação. Além de

reiterar esta concernente conjugação, a substância literária internalizada no seio do texto

ginsberguiano ainda insistiria na ferocidade, num estado de selvageria do ser humano frente a

uma execrável e massacrante conjuntura urbana hegemonizada.

Mesmo que sem esparzir qualquer sinal de súplica por amparo, o texto do poeta e as imagens

do fotógrafo assumem o lugar do negativo social, expropriando ambas as narrativas de

qualquer vinculação remissiva. Em aversão às convenções perfectíveis socialmente

ímpeto, Klein se rebelou justamente contra este conjunto de regras.
143 PUCARELLI, Michele. Os tempos das imagens de Godard e Klein. 2010. 121 f. Dissertação (Mestrado em

Comunicação) – Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2010, p. 63.
144 Anexo (Figura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20).
145 Nos Estados Unidos uma proibição para a publicação do álbum até hoje permanece em vigor.
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constituídas, o furor lírico do poeta incorporou as propostas revolucionárias associadas à

decadência, mormente, alçadas contra a racionalização exacerbada dos ideais progressistas.

Propostas tais, em eminência na produção literária pelo menos desde a poesia baudelairiana,

mas a partir de Ginsberg, tomadas de um ritmo alucinante via uma linguagem crua e direta

sob a forma de versos, os quais, inclusive, na trilha poética dos ensinamentos em prosa

epistolar de Rimbaud,146 ainda aliaria o tom profético a um contexto literário apocalíptico.

Acompanhando as formas narrativas e plásticas de uma nova visibilidade que implicaria o

declínio dos modelos formalistas da fotografia,147 Klein se distanciaria do programa clássico

até então dominado pela busca harmoniosa de um equilíbrio regular na cena a ser captada. “A

técnica continuava sob controle, mas a serviço das construções mentais e não mais dos

registros documentais.”148 Ora, entoando os balbucios de uma superação, vaticinando uma

fratura, a poiésis efêmera de ambos, poeta e fotógrafo, encamparia os escólios herdados, para

a eles reportar, no interior dos campos literário e fotográfico, uma disrupção.

Especificamente, no caso do poeta, esta ruptura tradicional dera-se em transversalidade, pois,

seu texto retomaria ao velho diálogo de aspiração decadente avesso aos partidários do

ultranovo ludibriados pela técnica. Cevando-se da vida através das ruas, a ruptura interna a

ambos os concernentes campos foi justamente o meio com o qual, ambos, poeta e fotógrafo

puderam alçar seus enfrentamentos a uma transformação operada por novos arranjos de forças

hegemônicas em axiomatização; arranjos tais, os quais, então suplantariam no espaço urbano

o signo moderno das cidades e do urbanismo.

146 “Eu digo que é preciso ser vidente, se fazer vidente.
O poeta se faz vidente por um longo, imenso e pensado desregramento de todos os sentidos.” RIMBAUD,

Arthur. Deux lettres à Paul Demeny I (1871). In: ______. Œuvres. Paris: Mercure de France, 1945, p. 308.
147 Sob um discurso que visava encontrar uma marca de originalidade, isto é, um certificado de origem,

concentrando-se primordialmente numa intenção descritiva; os critérios ostensivamente formalistas e neutros
da visão fotográfica, os quais estiveram associados à pretensão da fotografia de se tornar arte, enfatizavam a
qualidade do processo fotográfico, valorizando uma imagem técnica de aspecto limpo através de tomadas
nítidas com o vasto alcance de qualidade e definição da profundidade de campo.

148 PUCARELLI, Michele. Os tempos das imagens de Godard e Klein. 2010. 121 f. Dissertação (Mestrado em
Comunicação) – Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2010, p. 63.
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2. ENTRE O URBANISMO PAULISTANO E A PARANOIA CITADINA

2.1. HOMOGENEIZAÇÃO URBANA PAULISTANA

Testemunhando os louros e, sobretudo, a escória do frenesi urbanizatório paulistano prestes

ao seu clímax, Roberto Piva e Wesley Duke Lee debruçaram-se com veemência sobre este

intricado tecido urbano, elegendo-o, em Paranoia, como motivo inspirador fundamental de

ambos os seus impulsos criativos. A predileção pelos elementos da paisagem urbana

vertiginosamente metaforseada, ao gosto dos poderes político e financeiro, assim, os

conduziram à poiésis efêmera patente nos desdobramentos empreendidos em torno tanto da

beat generation quanto do surrealismo; vertendo, contudo, o foco nos subsídios próprios à

modernização da capital paulista. A configuração morfológica e demográfica da cidade

perscrutada e combatida por ambos no início dos anos 1960, período de laboração do livro,

foi, pois, uma resultante direta de um entroncamento de forças na esfera cível urbana das

quais, sobretudo, o urbanismo desempenhou um papel eminentemente vital desde a virada do

século dezenove. As incrustações citadinas dessa mesma cidade implicada no interior do livro

insurgem, precisamente, enquanto enfrentamento ao horizonte hegemônico de

desenvolvimento social, político e estético implicado no espaço urbano paulistano, cujas

cominações desempenhadas são tidas na narrativa como a face aterradora da cidade. Assim,

toda paisagem ficcionalmente alçada dispôs e ainda dispõe justamente um embate às

interdições urbanamente e urbanisticamente intentadas. Ora, reencenar este enfrentamento

entre as forças paulistanas de homogeneização e as incrustações citadinas de Paranoia logo

nos impele, aqui, ao impulso de retomar o legado de algumas vertentes urbanísticas que se

fizeram hegemônicas na cidade de São Paulo; mais precisamente nos processos de

consolidação morfológica e demográfica do espaço urbano até o período de engendramento

de nosso objeto central de estudo, o livro Paranoia.

Atreladas à aceleração do processo paulistano de urbanização, as primeiras orientações

urbanísticas da cidade então adotariam, predominantemente, um quadro teórico nos moldes

das instituições políticas e administrativas da matriz francesa. Operando grandes retalhações

motivadas por alguns pressupostos do embelezamento estratégico, inicialmente, elas então

não esboçariam “nenhuma preocupação com o direcionamento da expansão da cidade nem
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com sua densidade”.149 Sem grandes mudanças em relação ao alusivo quadro em questão, já

no final dos anos 1920, Francisco Prestes Maia, juntamente com João Florence de Ulhôa

Cintra, ambos urbanistas envolvidos nos setores da administração municipal, projetariam uma

via circular constituindo um perímetro de irradiação em torno do centro da cidade, designado

por eles de “anel perimetral”. Ainda que abdicado de contundentes instrumentos de gestão,

mas já abalizando a partir de uma organização funcional os rumos que a morfologia do espaço

urbano paulistano viria tomar, a solução do perímetro de vias contornando a área central da

cidade seria reafirmada por Prestes Maia em 1930 no seu Estudo para um Plano de

Avenidas.150 Baseando-se num modelo radial-perimetral para a remodelação e a extensão do

sistema viário de São Paulo, na concepção de Roberto Toledo, o Plano de Avenidas teve

como objeto maior escancarar o tráfego do automóvel “numa cidade que, na marca de 1,4

milhão de habitantes, apresentara um Centro atravancado e comunicação difícil do Centro

com os bairros e dos bairros entre si”.151 No processo conceptivo do Plano de Avenidas,

portanto, o urbanista paulistano articularia dois conceitos de matriz urbanística europeia: o

“perímetro de irradiação”152 de Eugène Hénard e o sistema “radial e perimetral”153 de

Hermann Stübben. Isto, porém, como assevera Maria Cristina Leme,154 sem atentar-se para o

fato de que ambos partiam de concepções opostas de estrutura viária. Ora, privilegiando a

circulação em superfície, sobretudo, pelo modo individual, em detrimento de um sistema de

transporte subterrâneo defendido por Hénard, Prestes Maia então desconsideraria a ideia de

adensamento e expansão horizontal limitada, contrariando os pressupostos do urbanista

francês e condescendendo, de tal modo, ao modelo de Stübben.

Ora, de acordo com Toledo,155 tomada como ponto de partida na efetivação do Plano de

Avenidas, a concepção do “anel perimetral” foi constituída pela abertura, alargamento e

149 SOUZA, Maria Adélia de. Produção e apropriação do espaço metropolitano: a Avenida Paulista em São
Paulo. In: ______; SANTOS, Mílton (org.). A construção do espaço. São Paulo: Nobel, 1986, p. 139.

150 Conjunto de projetos e sugestões para orientar, prever e promover os então futuros empreendimentos
urbanísticos de São Paulo.

151 TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da vertigem: uma história de São Paulo de 1900 a 1954. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2015, p. 369.

152 No esquema do urbanista francês, Eugène Hénard, todas as vias de expansão e penetração confluem para o
núcleo central, para um círculo fechado, que ele propõe chamar de perímetro de irradiação que converge e
adensa o desenvolvimento da cidade.

153 O esquema do urbanista alemão, Hermann Stübben, por outro lado, considera que as principais vias são as
radiais, verdadeiras correntes de circulação, espalhando o tráfego, pois conduzem do centro à periferia e vice-
versa.

154 LEME, Maria Cristina da Silva. Francisco Prestes Maia e o urbanismo como campo de conhecimento e de
atuação profissional. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPARQ, 1., 2010, Rio de Janeiro. Anais... Rio de
Janeiro: PROURB, 2010. s/n. (CD-ROM)

155 Cf. TOLEDO, Roberto. Op. cit., p. 371.
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prolongamento de vias ao redor do centro. Aí, cada uma delas então variaria entre 33 e 44

metros, ficando conhecidas, em seu conjunto, como “Avenida da Irradiação”.156 No mesmo

programa de reforma, o Plano de Avenidas ainda seria complementado pelas longas vias

radiais, com especial destaque para a congérie das Avenidas Tiradentes, Anhangabaú, Nove

de Julho e Vinte e Três de Maio; designadas por Prestes Maia como “Sistema Y”.157 Estas

longas vias radiais seriam responsáveis pela ligação norte-sul com o centro, do mesmo modo

que as Avenidas São João, Rebouças e Rio Branco ligariam o tráfego do centro até os bairros

periféricos da zona oeste e vice-versa; o que, entretanto, não tivera rebatimento do lado

oposto em direção à zona leste.158 Com algumas dessas obras iniciadas antes de seu primeiro

mandato como prefeito, sendo densamente continuadas nos anos de sua administração, de

1938 a 1945, Prestes Maia encontrara-se em condições plenas para operar seu Plano. Não

havia, no respectivo período, Câmara Municipal nem Tribunal de contas para embargar o seu

desígnio. Ele “desapropriava, contratava, derrubava, reconstruía e pagava segundo seus

próprios critérios e com a facilidade que o regime lhe propiciava. Foi ‘o fiscal de si mesmo’,

nas palavras de um contemporâneo.”159 Sem deparar-se com grandes objeções, então efetuou

uma cirurgia profunda no corpo central da cidade, retalhando-a aos moldes dos grandes

demolidores e construtores urbanísticos.

Já nos fins dos anos 1950, período que precedera o segundo mandato de Preste Maia, o qual

correria de 1961 a 1965, as retalhações continuariam, mas em reduzida intensidade, e as obras

de retificação e canalização do Tietê previstas no Plano de Avenidas, que já haviam começado

de maneira tímida e esparsa ainda na década de 1940, foram então impulsionadas. Ainda

156 Das vias que compuseram o anel perimetral, então chamado de “Avenida da Irradiação”, a Rua Ipiranga foi a
primeira a ser alargada, sendo concluída em 1941, para tornar-se Avenida Ipiranga. Em seguida vieram o
alargamento e o prolongamento da Rua São Luís, a construção do Viaduto 9 de Julho, Jacareí e Dona Maria
Paula. Dos três, todos com as obras iniciadas, o Jacareí fora o único concluído ainda no mandato de Prestes
Maia. Na Praça João Mendes, os edifícios do Congresso Estadual, da Igreja dos Remédios e da já extinta
Biblioteca do Estado viriam abaixo para dar acesso à Praça Clóvis Beviláqua, que mais adiante seria aberta. Na
sequência viria o alargamento da Ladeira do Carmo, transformada na Avenida Rangel Pestana, ligando-se às
Ruas da Figueira, Mercúrio e Senador Queirós, estas três, também alargadas e tornadas avenidas.

157 “A perna do Y era a avenida Tiradentes, prolongada pela avenida Anhangabaú (depois chamada Prestes
Maia) ao atravessar o centro da cidade. No largo do Piques, que seria remodelado e viraria a praça da Bandeira,
se abririam as duas hastes do Y, cada uma tomando o rumo de um dos riachos formadores do Anhangabaú — o
Saracura, sobre cujo vale se assentaria a avenida Nove de Julho, e o Itororó, destinado a receber em seu risco a
avenida Vinte Três de Maio.” TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da vertigem: uma história de São
Paulo de 1900 a 1954. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015, p. 371.

158 “O projeto que ao lado Sistema Y era o mais ambicioso, no entanto, não saiu do papel — o da avenida Leste,
que teria início num túnel sob o largo de São Bento, ligando o Anhangabaú ao parque D. Pedro, e se infiltraria
pelo Brás e a Moóca, chegando até a Penha. A ligação expressa anos depois, chamada Radial Leste, aproveitou
em parte o projeto.” Ibidem, p. 373.

159 Ibidem, p. 371.
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segundo Toledo,160 baseando-se no projeto elaborado entre 1924 e 1925 pelo renomado

sanitarista Francisco Saturnino de Brito, mas seguido das inferências feitas por Ulhôa Cintra a

partir de 1926, conservando nele o primordial — a retificação, a recuperação das várzeas e a

abertura de avenidas marginais —, o empreendimento sairia de vez do papel. Se dependesse

da vontade de Prestes Maia, as pontes que atravessariam o canal teriam assumido formas

monumentais e as perimetrais marginais teriam seguido o sistema dos parkways nova-

iorquinos. Nos seus intentos, todo o sistema dessas marginais comporia uma esplendorosa

paisagem bucólica integrada pelas marginais do Pinheiros, pelas cabeceiras do Ipiranga e pelo

vale do Tamanduateí para formar outro “anel perimetral”, muito mais amplo a cercar a cidade,

já imersa em seu maior surto de expansão física e demográfica. De fato, as obras sairiam do

papel, mas a realidade que a elas fora conferida passaria longe do caráter majestoso com o

qual o urbanista então vislumbrara.

Na concepção de Sarah Feldman,161 datou também do período de emergência do Plano de

Avenidas, no início dos anos 1930, o consenso gerado em favor do zoneamento162 enquanto

instrumento privilegiado de um modelo de gestão, por sua vez, filiado ao pensamento

estadunidense163de planejamento como técnica administrativa e passaria, aos poucos, a ser

subscrito como padrão da racionalização urbana na capital. Tal consenso, conforme nos

afirma a autora, teria exercido uma enorme influência, tanto nos órgãos da administração

municipal, onde Luiz Ignácio Anhaia Mello, um de seus maiores defensores no campo do

urbanismo cumpriria mandato como prefeito de 1930 a 1931, quanto em outras instituições de

relevante importância, dentre as quais se destaca a Escola Politécnica da Universidade de São

Paulo, onde o próprio urbanista havia se formado em 1913, lecionado, de 1918 a 1968, e

exercido o cargo de diretor por alguns meses entre os anos de seu referido mandato. Embora

160 Cf. TOLEDO, Roberto Pompeu de. A capital da vertigem: uma história de São Paulo de 1900 a 1954. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2015, p. 295.

161 Cf. FELDMAN, Sarah. A americanização do setor de urbanismo da administração municipal de São Paulo.
In: SEMINÁRIO HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 4., 1996, Rio de Janeiro. Anais... Rio de
Janeiro: Editora PROURB-FAU-UFRJ, 1996, p. 224-234; ______. O zoneamento ocupa o lugar do plano: São
Paulo, 1947-1961. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 7., 1997, Recife. Anais... Recife: UFPE, 1997,
p. 667-684. (v. 1).

162 “Entende-se por zoneamento a legislação urbanística que varia no espaço urbano. Em sua forma mais
‘completa’, toda a área urbana e de expansão urbana é dividida em zonas, sendo que para cada uma a lei
define: o coeficiente máximo de aproveitamento dos terrenos (relação entre a área total construída e a área do
terreno); a taxa máxima de ocupação dos terrenos (relação entre a área ocupada por edificações e a área do
terreno); e, finalmente, os usos (atividades que vão ser desenvolvidas no terreno ou na edificação) permitidos e
proibidos na zona.” VILLAÇA, Flávio. A crise do planejamento urbano. São Paulo em Perspectiva, São Paulo:
Fundação Seade, v. 9, n. 2, p. 45-51, abr./jun. 1995, p. 45.

163 O zoneamento foi utilizado pela primeira vez na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos que ele ganhou força
a partir das primeiras décadas do século XX.
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sendo discursivamente consensual nas orientações urbanísticas deste período, o respectivo

modelo de gestão, em São Paulo, fora levado a cabo esparsamente pelo menos até o ano de

1947. Ainda segundo Feldman, neste período, a cidade já vinha se orientando, sobretudo, por

planos que abarcariam o zoneamento, mas de forma tênue, prevalecendo neles as

subordinações às organizações funcionais, pelas quais, enormes transformações de caráter

estrutural foram densamente pautadas desde 1935. Contudo, no período seguinte, entre os

anos 1947 a 1961, o zoneamento passa a ocupar o próprio “lugar do plano como estratégia de

intervenção no espaço urbano, na medida em que passa a ser considerado, por si só,

instrumento capaz de efetivar objetivos do plano.”164 Este período, o qual, estendera-se até o

princípio do segundo mandato de Prestes Maia, ficou caracterizado pela grande penetração

das ideias americanas na máquina administrativa paulistana. Tais ideias, desde o início dos

anos 1930, já eram difundidas por Anhaia Mello; mas só então marcaria de vez a

americanização do setor urbanístico da administração municipal de São Paulo. Neste

momento, ainda que sob uma forma rudimentar e incompleta,165 o zoneamento é adotado

enquanto instrumento de planejamento, onde quaisquer aspectos relacionados à estética ou

mesmo à eficiência passariam a ser caracterizados a partir das funções166 por ele

desempenhadas; não mais setorizadas, mas zoneadas.

Ainda por um viés americanizado,167 de acordo com Feldman,168 ideias descentralizadoras

penetrariam as orientações urbanísticas paulistanas no intervalo entre as duas administrações

164 FELDMAN, Sarah. O zoneamento ocupa o lugar do plano: São Paulo, 1947-1961. In: ENCONTRO
NACIONAL DA ANPUR, 7., 1997, Recife. Anais... Recife: UFPE, 1997, p. 675. (v. 1). Esta forma de
operacionalização tomada pela administração paulistana do respectivo período em questão contribuiu para que
o zoneamento fosse, posteriormente, confundido com o plano diretor, ou mesmo, com outras modalidades de
planos urbanísticos.

165 Em São Paulo o zoneamento, em sua forma completa, foi instituído através da Lei 7.805 de 01/11/1972. Ela
deriva de várias transformações de leis anteriores de zoneamento parcial, desde leis proibindo cortiços ou casas
operárias no centro da cidade, até o zoneamento por ruas, para partes específicas da cidade ou mesmo para toda
a cidade, porém, para um uso exclusivo.

166 A função atrelada ao zoneamento corresponde a uma relação entre as zonas que delineiam uma dada área da
cidade e o uso a ser cumprido por certo tipo de estrutura nela inserida. As zonas, nessa delineação, podem ter
função residencial, comercial, industrial, agrícola, etc., e suas subcategorias.

167 Esse viés americanizado de descentralização teve sua matriz no modelo cidade jardim proposto na Inglaterra
pelo inglês Ebenezer Howard, cujos princípios básicos eram: a manutenção de cinturões verdes nos limites
servindo como área recreativa e de produção agrícola, a socialização do solo como propriedade cooperativa, a
contenção do crescimento visando o equilíbrio da organização agrícola e industrial e, por fim, a
descentralização urbana como alternativa viável de efetivação para tais princípios. Importado para os Estados
Unidos, este modelo foi sendo disseminado através de outro inglês, Thomas Adams, porém, sob novas
interpretações, então desvinculadas dos princípios básicos dos quais a descentralização urbana teria sido a
única a prevalecer, servindo, contudo, para subsidiar aplicações mais pragmáticas com vistas quase que
exclusivas a um senso coletivista de baixa densidade.

168 Cf. FELDMAN, Sarah. A americanização do setor de urbanismo da administração municipal de São Paulo.
In: SEMINÁRIO HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 4., 1996, Rio de Janeiro. Anais... Rio de
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de Prestes Maia, obtendo, de tal modo, reverberações no tecido urbano existente. Isto se deu,

sobretudo, através da proposta de contenção e retração do crescimento urbano defendida por

Anhaia Mello e levada a cabo pelo então Departamento de Urbanismo Municipal. Por outro

lado, na contramão do referente ciclo metropolitano estancado e reversivo, a atuação e as

ideias de Prestes Maia, embora sem grandes reverberações neste período, atribuiriam ao poder

público uma prescrição intervencionista em prol da indução da expansão urbana, desde que

fosse economicamente equacional às dificuldades advindas das novas demandas da cidade,

ocasionadas, sobremaneira, pela celeuma desenvolvimentista nacional. Mesmo tendo

protagonizado uma polarização discursiva, conflituosa e contrastante, ambos os urbanistas

tiveram suas ideias convergidas esparsamente em alguns pontos como, por exemplo —

embora com menor eloquência em relação a Anhaia Mello —, ao acederem às noções

americanas de “unidade de vizinhança”169 e de “superquadra”.170 Estas, por sua vez,

rememorariam os princípios da “cidade jardim”, mas abdicadas de seu radicalismo

autossuficiente; tornadas, ademais, aquiescentes ainda entre os modernistas alinhados aos

ideais corbusianos. Contando com adesões desde o início importantes, porém, isoladas,171

praticamente deixadas a cargo dos enunciados acadêmicos, cabe notar que o modelo formal

da vanguarda urbanística do Movimento Moderno não emplacaria no pulsante corpo urbano

da capital paulista; à exceção das reverberações de sua fundamentação funcionalista. “Apesar

de toda a boa vontade e das boas intenções de seus protagonistas”, as concepções dogmáticas

de cidade que nutriram o Movimento Moderno nas temáticas abordadas até o congresso de

Hoddesdon172 continuariam, sobremaneira em São Paulo, “a ser um projeto ou um aborto”.173

Sobrevinda a década de 1950, uma realidade superurbana, impulsionada pela contratação dos

serviços de Robert Moses, impor-se-ia de vez na cidade, mormente, aliada à propulsão da

Janeiro: Editora PROURB-FAU-UFRJ, 1996, p. 224-234
169 Em 1924, Clarence Perry desenvolveu o conceito unidade de vizinhança como um esquema de organização

em áreas residenciais baseadas numa autonomia, prevendo nelas a existência de bens e serviços para as
necessidades diárias dos moradores de uma determinada delimitação habitacional.

170 A primeira aplicação do conceito unidade de vizinhança foi desenvolvida por Clarence Stein e Henry Wrigth,
em 1928, na elaboração do projeto de Radburn, no subúrbio de Nova Jersey, sendo projetada para a realidade
do automóvel. A superquadra foi uma solução inovadora criada e adotada por eles para substituir o tradicional
quarteirão retangular e estreito.

171 O plano e os projetos dos edifícios para a construção da Cidade Universitária remontam certos princípios do
urbanismo de vanguarda modernista. Além disso, os princípios da Unité d‘Habitation de Le Corbusier estariam
presentes em diversos conjuntos habitacionais espalhados pela cidade.

172 Somente a partir do tema The Heart of the City (O Coração da cidade) do VIII-CIAM, de 1951, realizado em
Hoddesdon na Inglaterra, as críticas às teses corbusianas irromperam de dentro mesmo do congresso, cuja
insuficiência da Carta de Atenas passaria a ser oficialmente reconhecida pelos próprios membros — à exceção
de alguns, como o próprio Le Corbusier —, sobretudo, por um grupo que acabara de se formar: o Team X.

173 ROWE, Colin; KOETTER, Fred apud NESBIT, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura: antologia
teórica (1965-1995). Trad. Vera Pereira. 2 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
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indústria automobilística advinda da recém-criada política desenvolvimentista nacional. Um

esboço de plano geral para a cidade disposto no Programa de melhoramentos públicos para a

cidade de São Paulo, designado como Relatório Moses, então seria elaborado pelo planejador

nova-iorquino e sua equipe de consultores norte-americanos. Em relação a esta espécie de

plano geral, Candido Campos Neto,174 aponta nele a ausência de uma planta oficial para a

regulamentação do zoneamento e suas respectivas definições de usos, ocupações dos espaços,

limitações de alturas edificáveis e, por consequência, ainda a ausência de um código de obras

a tudo isso compatível. Neste plano, porém, princípios das duas grandes vertentes urbanísticas

em disputa para a hegemonia na capital paulista se confluiriam: uma alinhada às ideias de

Prestes Maia e a outra alinhada às ideias de Anhaia Mello. Nessa confluência, todavia, alguns

pressupostos de ambos os partidos seriam consequentemente admoestados frente ao conteúdo

antinômico mantido entre eles. Ora, a nova estrutura viária proposta no Relatório Moses

privilegiaria a expansão urbana, tão combatida por Anhaia Mello, sendo pensada a partir de

uma lógica rodoviarista, já absorta em um contexto de desenvolvimento nacional, tendo em

vista, portanto, a articulação com as novas rodovias em construção na época.175 Com estas

novas disposições, a continuidade do modelo radial-perimetral defendido por Prestes Maia

não seria colocado em pauta, tampouco o seu incentivo à verticalização disciplinada;

assinalando, em dissonância à concepção deste último, a urgência na elaboração de uma

legislação mais funcional e abrangente de zoneamento.

Ao investir na ideia de subúrbio conectado por grandes avenidas, Moses propôs um

escoamento mais fluido a intervalos exponencialmente menores entre o centro e a periferia.

Isto maximizaria a lógica do automóvel através de novas e luzentes avenidas que conduziriam

até os confins do município. Para Campos Neto,176 os enunciados do Relatório demonstravam

a preocupação com uma gestão eficiente de caráter não-comercial, desfavorável a interesses

imobiliários, buscando evitar as grandes vantagens capitalísticas sobre o bem público, com

vistas, sobretudo, à otimização da gerência política. Esta, por sinal, entretanto, via-se

atravancada diante da complexa e delicada teia de interesses e alianças populistas. O

conteúdo, além de genérico, ainda se faria eminentemente circunstancial e pragmático. Não

apresentava “planta de zoneamento ou de equipamentos, nem desenhos detalhados das

174 Cf. CAMPOS NETO, Candido. A esfera técnica e o jogo político em São Paulo: o relatório Moses. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 15., 2013, Recife. Anais... Recife: UFPE, 2013, p. 8. (CD-ROM)

175 A Via Anchieta, que ligaria a capital paulista, São Paulo e a Baixada Santista, passando pelo ABC Paulista; a
Via Anhanguera, que ligaria São Paulo à região norte do estado; a Via Dutra que ligaria São Paulo ao Rio de
Janeiro.

176 Cf. CAMPOS NETO, Candido. Op. cit., p. 12-13.
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propostas (apenas vistas de seções típicas para vias locais, principais e expressas)”.177

Limitava-se, quase que exclusivamente, a aspectos objetivistas; porém, dada sua generalidade,

tornara-se incapaz de atingir as novas instâncias administrativas de coordenação urbanística

para uma organização urbana eficiente da cidade, tão aspirada nos intentos do próprio relator.

Atraindo um fluxo migratório incontornável, em escala exponencialmente crescente, e um

adensamento periférico vertiginoso, sentido com força pelo menos até o início da década de

1980; a São Paulo do início dos anos 1960 confluiria então uma mescla de proposições

urbanísticas abundantes, fortemente influenciadas por um recente Estado desenvolvimentista,

porém, sem grandes avanços para conter os interesses da máquina capitalista. Nesse período,

já absorta nas complexidades e nas tensões da vida metropolitana moderna, a cidade de São

Paulo haurida pelo corpus de Paranoia, era uma cidade que já colhia os óbices de um franco

processo de modernização influenciado, em grande medida, pelo processo urbanizatório das

superpotências urbanas acedidas em grandes reformulações espaciais. Tal corpus inscreveu-

se, justamente, no âmago desta crise do planejamento; num campo de tensão em que o projeto

da cidade moderna encontrara-se hegemonicamente ameaçado por enfoques sociais, políticos

e estéticos em operação na esfera cível. Formada por ambientes relativamente novos,

concebidos em larga ascensão no decorrer da primeira metade do século vinte, mas ainda

imersos num intricado contexto urbano em ampla operação expansiva, a capital paulista então

apresentara uma inflexão. Ora, nesse momento, os princípios imutáveis e as regras fixas,

ambos atinentes aos imperativos organizatórios das operações urbanísticas, já se encontravam

em coadjuvância frente à outra configuração de forças imperativas em ascensão, a dos

imperativos homogeneizatórios. Concatenando os elos de uma tríade social, política e estética

a seu próprio dispor, tal amálgama havia então se tornado um meio consolidador de densos

núcleos espaciais segregados, nos quais, principalmente as forças capitalísticas tirariam

proveito às expensas do bem público. Extrapolando qualquer princípio ou regra pré-

estabelecida para radicar uma conjuntura uniformizante sobejadamente diligenciada, esta

condensação imperativa, então em instauração, incorporada pelo urbanismo, não implicaria,

portanto, a exclusão dos imperativos organizatórios. Muito pelo contrário, faria deles o meio

com o qual tornar-se-ia possível operar. Justamente nos interstícios de sua efetivação, uma

uniformização com aguda capacidade exequível se fixaria no ambiente urbano paulistano, de

177 CAMPOS NETO, Candido. A esfera técnica e o jogo político em São Paulo: o relatório Moses. In:
ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 15., 2013, Recife. Anais... Recife: UFPE, 2013, p. 11. (CD-ROM)
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tal modo, instaurando uma imposição aquiescente caracterizada por um equilíbrio perfectível

exacerbadamente intentado.

“A homogeneidade de aspecto realizada nas cidades entre os homens e seu entorno”, salientou

Georges Bataille, “é apenas uma forma subsidiária de uma homogeneidade muito mais

substancial, estabelecida pelo homem ao longo do mundo exterior, substituindo em toda parte

os objetos exteriores, a priori não conserváveis, por séries categorizadas como concepções ou

ideias.”178 Tratar-se-ia de um processo absorto pela esfera pública e desencadeado no espaço

urbano como uma condição pressuposta ao convívio cível, hasteado, sobretudo, em

consensualizações sociais e suas convenções estéticas impostas por uma racionalidade política

dominante. Tais injunções homogeneizantes não são intrínsecas à vida urbana em sua

totalidade e plenitude, não são constitutivas de elementos endógenos às cidades; elas

satisfazem a uma imposição obducta postulada na esfera cível por forças sociais, estéticas e

políticas consolidas por estriamentos culturais hegemonizados. São, pois, os elementos

subsidiários de uma criação exógena à materialidade citadina, sendo lhe extrínseca, mas a

qual diligencia linhas segmentares de homogeneização que promovem no próprio corpo

urbano, sob a égide Estatal, a subsistência desse aspecto enquanto tal, axiomatizando-o

através da operação de forças produtivas implicadas pelo signo do capital. Enquanto

cristalização intentada no espaço, esse processo axiomático uniformizante deu-se enquanto

força operativa, diretamente concorrente para o nivelamento da vida urbana no interior de

distintos territórios materiais das cidades, parcelados ou mesmo fisicamente contíguos pela

morfologia citadina. Todavia, os desdobramentos contingenciais, ao longo do mundo exterior,

próprios da condição da ação humana em relação com o seu habitat, sempre persistiram ao

longo do tempo em impossibilitar a efetivação física de tal desígnio. A congérie destes

fenômenos homeostásicos, portanto, não torna de fato as cidades homogêneas em si, mas

instaura, em sua materialidade, campos de forças que alçam e regem um aparente aspecto

homogêneo hegemonicamente sedimentado.

No âmago destes referidos campos de forças, o urbanismo se instaura enquanto teoria e

prática, ambas estas instâncias, então amparadas nos princípios e nas regras científicas de um

saber subscrito ao espaço urbano. As injunções impostas às cidades por preeminentes

consensos sociais, pelas convenções estéticas e, em especial, por uma racionalidade política

178 BATAILLE, Georges. La valeur d'usage de D.A.F. de Sade (I). In: ______. Œuvres completes II. Paris:
Gallimard, 1970, p. 60. Trad. do nossa.
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dominante, assim, tiveram  e ainda têm nele os seus meios de afirmações instituídos. Ei-lo,

pois, sob os desígnios implicados pelos concernentes enfoques preeminentes na esfera cível,

cujas prerrogativas fomentaram, sobremaneira, a generalização dos modos de produção

capitalísticos das cidades por meio de canais abertos pelo próprio Estado. Ora, sob uma

interferência direta do capital, desde a emergência do campo disciplinar urbanístico, as

operações eminentemente estatais dele se serviram enquanto imperativo organizatório, isto é,

como ordenamento organizacional, dispondo circunscrições limítrofes de formas reguladas,

tendo, porém, como resultante, formas homogeneizadas. Com a sofisticação das subscrições

privadas penetrando as forças estatais, cujo cume dera-se, sobretudo, com a emergência do

neoliberalismo, tal resultante logo precipitar-se-ia dentro do próprio campo urbanístico,

vertendo as formas homogeneizadas em um princípio, a saber, os imperativos

homogeneizatórios, os quais, assim, suplantariam os imperativos organizatórios anteriormente

em eminência, tornando-os, porém, parte integrante de seu modus operandi. Ao protagonizar

tal inversão interna, a homogeneização exercida nas cidades por forças cíveis ao longo de sua

constituição enquanto forma urbana; outrora resultante imperativa, constituir-se-ia, pois, no

próprio imperativo através do qual o urbanismo passaria a se pautar, consolidando formas

constantes e repetitivas ao ambiente urbano e rejeitando tudo que ameaçasse o seu desígnio.

2.2. A DÍPTICA PARANOIA PAULISTANA ENTRE PIVA E DUKE LEE

Por uma perspectiva menos homogênea, por vias mais complexas, na direção das

heterogeneidades citadinas, propusemo-nos a pensar o urbano, a cidade e o urbanismo a partir

de incrustações citadinas, então engranzadas tanto nos empreendimentos literários quanto nos

empreendimento fotográficos; em particular, aqueles os quais concorreram e, mesmo hoje,

ainda concorrem para a corrosão das formas urbanas homogêneas hegemonicamente

sedimentadas. Tão logo, aqui, como já explicitado, elegemos em ambos os campos, o literário

e o fotográfico, uma das tantas obras as quais contemplaram a corrosão referida: o livro

Paranoia. O ímpeto inexaurível pela violação e a paixão incondicional pelo inconformismo,

pela via poética, fizeram de Roberto Piva, além de um desamparado “cavaleiro do mundo

delirante”,179 também um dos sedentos porta-vozes que de dentro do campo literário, no

179 “Ninguém ampara o cavaleiro do mundo delirante”. Aqui aludimos a um verso do poema “Overmundo” de
Murilo Mendes escrito em 1943, intertextualmente utilizado por Piva, em Paranoia, como epígrafe do “Poema
de ninar para mim e Bruegel”. Cf. MENDES, Murilo. Poesia Liberdade 1943-1945. In: ______. Poesia
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concernente livro elencado como objeto, instilou tal corrosão implicada à cidade. Não

obstante, Wesley Duke Lee, um dos grandes artistas experimentais das novas formas de

expressão no campo da arte, destoante às grandes correntes estéticas, “um salmão na corrente

taciturna”,180 também na concernente obra aqui elencada como objeto nos legou uma

substância imagética que, se não corrói por si só as estruturas homogeneizantes paulistanas,

ao lado dos versos pivianos, exponencia tal corrosão implicada pelos poemas. Ora, em

Paranoia, ambos permutaram as adjetivações a eles atribuídas, ou seja, Piva, também um

“salmão na corrente taciturna”,181 ao lado de Duke Lee, também um “cavaleiro do mundo

delirante”;182 das ruas às praças, das alcovas ao espetáculo mercantil, juntos, ao menos

ficcionalmente, então souberam transgredir os interditos utilitários operantes e encampados na

metrópole paulistana imersa em um emergente e cabal processo homogeneizatório.

Publicado no ano de 1963,183 o livro Paranoia tivera suas reedições publicadas somente após

um longo período, no ano 2000184 e novamente no ano de 2009,185 entre as quais, no ano de

2005,186 exclusivamente, ainda teria seus poemas reunidos no primeiro dos três volumes da

obra completa do poeta, tendo, porém, nesta publicação, suprimidas as fotografias de Duke

Lee presentes nas outras três edições. Descaracterizando a montagem e o conjunto da obra, tal

publicação de 2005, parece-nos, não caracterizar de fato Paranoia, pois se limitou apenas à

publicação do conteúdo textual, o qual, por si só, não poderia sustentar a integralidade do

livro, dada a indissociabilidade constituída desde sua montagem original, por sua vez,

composta pelo entrelaçamento dos conteúdos textual e fotográfico. Frente à exclusão das

fotografias, no interior do concernente volume da obra completa do poeta, Um estrangeiro na

completa e prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1995, p. 313; Idem apud PIVA, Roberto. Poema
de ninar para mim e Bruegel. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 93.
Ainda, sob esta mesma alcunha, “O cavaleiro do mundo delirante”, David Arrigucci Júnior em seu prefácio
homonimamente intitulado e publicado em 2009 na terceira edição do livro Paranoia, por diversas vezes, se
refere ao poeta Roberto Piva. ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. O cavaleiro do mundo delirante. In: PIVA,
Roberto. Op. cit., p. 9-29.

180 Em 1964, Wesley Duke Lee é assim apresentado por Walter Zanini: “[...] atento à corrente da vida e disposto
ao divertissement. Eis um salmão na corrente taciturna. Um trunfo essencial da jovem geração de artistas
brasileiros que não poderá por mais tempo ser negado aos espíritos patéticos.” ZANINI, Walter apud COSTA,
Cacilda. Wesley Duke Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005, p. 14.

181 Poeta de passos erráticos, espírito decadente e exaltação maldita; desamparado, descolado das correntes
estéticas e, sob esta ótica, também “um salmão na corrente taciturna”.

182 Buscando transformar instantes fugazes da cidade em fotografias, ao lado do poeta, o artista “disposto ao
divertissement”, numa intensa comutação com os poemas, também se transfigura em um “cavaleiro do mundo
delirante”.

183 Cf. PIVA, Roberto. Paranoia. São Paulo: Massao Ohno, 1963.
184 Cf. Idem. Paranoia. 2 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2000.
185 Cf. Idem. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009.
186 Cf. Idem. Paranoia. In: Um estrangeiro na legião. São Paulo: Globo, 2005. (Obras reunidas v. 1)
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legião, então constatamos que o livro Paranoia não fora integralmente reproduzido, tratando-

se, assim, nesse último caso, não da publicação de Paranoia, mas, tão somente, da publicação

dos poemas de Paranoia. A despeito disso, nas outras três edições completas do livro, as

quais mantiveram a montagem textual e fotográfica originalmente empreendida pelo próprio

fotógrafo, observamos ainda algumas diferenciações. Muito similares, inclusive quanto ao

tamanho das imagens impressas e à fonte tipográfica, em itálico, utilizada em todos os versos

e títulos dos poemas; as edições de 1963 e a de 2000, as quais sustentam o projeto gráfico

elaborado pelo próprio fotógrafo, ambas trazem na capa uma fotografia e, sobre ela, o título

do livro adjunto somente ao nome do poeta. Em contrapartida, a edição de 2009 dispõe de

alterações consideráveis, dentre as quais se destacam, sob o projeto gráfico de Mayumi

Okuyama, a inclusão do nome do fotógrafo na capa, a adição de um prefácio de Davi

Arrigucci Júnior, a adulteração no tamanho das imagens e a adoção de uma fonte tipográfica

sem variação de tipo, isto é, sem manter o itálico aplicado na extensão dos poemas das duas

edições anteriores, exceto em palavras de destaque.

Proporcionando-nos uma visão mais ampla das fotografias, as publicações de 1963 e de 2000

foram dispostas no formato paisagem (23 x 15cm). Já a publicação de 2009 foi disposta no

formato retrato (17 x 23,5cm), ou seja, em dimensões muito próximas às duas anteriores,

porém, em sentido invertido, onde 49 fotografias foram ampliadas, sofrendo amplos cortes

laterais para sangrar os limites de cada página em que foram inseridas; 17 fotografias

ocupando, cada uma, duas páginas, sofreram brandos cortes em suas extremidades por

também serem ampliadas; 9 fotografias não sofreram nenhum corte significativo, entretanto,

foram reduzidas para caber na parte inferior de cada página em que foram inseridas; e, por

fim, apenas uma imagem foi ampliada sem sofrer cortes. Integrada pelos 20 poemas em

versos livres de Piva e pelas 76 fotografias em preto e branco de Duke Lee, estas três versões

completas do livro, mesmo com as diferenças assinaladas, expõem, portanto, uma dilaceração

das formas da capital paulista que recusa e desmonta a homogeneização da vida urbana.

Longe de qualquer espécie de síntese e, tampouco — em discordância ao que nos afirma tanto

Cacilda Costa187 quanto o Instituto Moreira Salles,188 ou o poeta Claudio Willer189 —, de

187 “Paralelamente, outra experiência desse período que lhe [Duke Lee] revolvia a alma e as entranhas era a
ilustração dos poemas de Paranoia, de Roberto Piva, e o leiaute do livro.” COSTA, Cacilda. Wesley Duke
Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005, p. 56. Grifo nosso.

188 “Seu primeiro livro, Paranoia, de 1963, ilustrado com fotos de Wesley Duke Lee, teve repercussão
internacional e foi considerado pela revista francesa Action Surréaliste, dirigida por André Breton, o primeiro
livro de poesia delirante publicado no Brasil.” INSTITUTO MOREIRA SALLES. Acervo: Roberto Piva.
Disponível em: <http://www.ims.com.br/ims/explore/artista/roberto-piva>. Acesso em: 17 de mai. De 2016.
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ilustração ou de tradução entre ambos os conteúdos narrativos, ou mesmo, entre eles e a

própria cidade, postulamos o corpus de Paranoia. Ainda sob uma compreensão, sobretudo,

distanciada da ideia de representação como espelhamento do real,190 enquanto obra artística

que é, em consonância à compreensão de Renato da Silveira acerca da relação entre texto e

imagem, para nós, Paranoia “desencadeia um processo de representação dialético entre o

mundo real, o percebido e o imaginário”,191 fomentando de tal modo, a construção de uma

realidade citadina singular, em particular, díspar e heterogênea, atravessada por uma

imediaticidade realística e por uma criatividade delirante.

Valendo-se do “método paranoico-crítico” alçado pelo pintor catalão Salvador Dalí no

desenvolvimento de sua obra, Piva e Duke Lee, na elaboração de Paranoia, debruçar-se-iam

sobre o espaço público urbano, para de suas arcanas maculações derivarem; investindo no

delírio e aplicando à criação suas próprias projeções paranoicas. “Longe de constituir um

elemento passivo”, escreveu Dalí, “o delírio paranoico constitui já, por si próprio, uma forma

de interpretação.”192 Para a psicanálise, mais especificamente a partir de Jaques Lacan,193 o

qual, por sua vez, manteve estreitas relações com o grupo surrealista194 desde o início dos

Grifo nosso.
189 “Já dei palestra sobre a relação de Wesley e Piva durante a criação de Paranoia: exemplo, da parte de

Wesley, da dedicação a uma obra poética. [...] Traduziu visualmente as imagens poéticas, utilizando, como
principal recurso, o foco no detalhe, o recorte, a metonímia.” WILLER, Cláudio. Roberto Piva, poeta do corpo.
Eutomia, Recife, v. 1, n. 15, p. 1-19, jul. 2015, p.1. Grifo nosso.

190 Tanto em um livro de poesias quanto em um livro de fotografias, ou mesmo, numa consubstanciação entre
ambos, como é o caso do objeto aqui abordado, recusamos a ideia de representação como espelhamento do
real, pois, a operação criativa que os envolve constrói sempre uma realidade paralela ao real, sem, contudo,
conseguir de fato espelhá-lo, por mais que se tenha tal objetivo. Ora, enquanto tal, o real faz-se inalcançável
em relação a todo e qualquer sistema de signos. Sob esta perspectiva, compreendemos que todos e quaisquer
empreendimentos literários e fotográficos dão-se no real, não enquanto seu espelhamento, mas, sobretudo,
como uma intervenção que tensiona outras realidades por sobre ele, o real, construídas ou constituídas.

191 SILVEIRA, Renato da. A ordem visual (Uma introdução à teoria da imagem de Pierre Francastel). In:
VALVERDE, Monclar (org). As formas do sentido: estudos em Estética da Comunicação. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003, p. 138. No texto de onde foi retirado o fragmento citado, o autor, antropólogo e artista plástico
brasileiro Renato da Silveira aborda criticamente as principais inferências teóricas do historiador de arte
francês enunciado no título, entre as quais: a autonomia da imagem em relação ao texto, a ausência de
contradição e a afirmação da interdependência entre arte e técnica e, sobretudo, a recusa à ideia de
representação como espelhamento do real. Ora, enquanto empreendimentos artísticos, tanto a literatura quanto
a fotografia, são aqui entendidas em consonância com a postulação do autor provinda das questões alçadas por
Francastel, pois, segundo este: “Uma obra de arte não é jamais o substituto de outra coisa; ela é em si a coisa,
simultaneamente significante e significado”. FRANCASTEL, Pierre apud SILVEIRA, Renato da. Op. cit., p.
137.

192 DALÍ, Salvador. Sim ou a Paranoia — Método crítico-paranoico e outros textos. Editora Artenova: Rio de
Janeiro, 1974, p. 32.

193 A abordagem de Jacques Lacan provoca uma ruptura aos pressupostos da primeira geração psicanalítica na
França. Um de seus avanços teóricos em relação à teoria freudiana predominantemente adotada no campo deu-
se justamente no âmbito das psicoses, no caso mais específico, portanto, da paranoia.

194 O surrealismo operou com originalidade ao se constituir como movimento artístico estritamente identificado
com as ideias psicanalíticas, porém, interpretando-as e aplicando-as a seu próprio modo em suas proposições
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anos 1930, “a paranoia era um estado mórbido, caracterizado por delírio e manias de

perseguição, mas, como uma condição experimentada pela imaginação criativa, podia ser

reveladora”.195 Para Dalí, mesmo antes de entrar em contato com o atinente flanco teórico de

Lacan, a questão paranoica já era uma constante em sua experimentação criativa e em sua

interpretação crítica de obras artísticas. Quando, enfim, obteve acesso à concepção lacaniana,

as teorias da psicose paranoica empreendidas pelo psicanalista francês viriam apenas reforçar

as próprias formulações do artista. Hasteado na associação analítica de fenômenos delirantes,

o método paranoico-crítico dar-se-ia então pelo acesso ao inconsciente de forma ativa para

objetivá-lo, sistematizá-lo e transformá-lo em força criadora. A preocupação crítica implicada

na concepção de Dalí esteve, portanto, em fazer valer o delírio para a criação — tanto quanto

o inconsciente e o sonho para os demais surrealistas —, porém, “fora de qualquer paradoxo

fácil, assim como todos os estados passivos e automáticos do próprio plano da ‘ação’,

fazendo-os intervir, em particular, ‘interpretativamente’ na realidade dentro da vida”.196 Foi

precisamente esta proposição de Dalí, aliada às doses oníricas de surrealismo e à radicalidade

poética da beat generation, que Piva e Duke Lee, em Paranoia, encamparam em suas

delirantes errâncias através dos espaços urbanos paulistanos, construindo, a partir daí, uma

cidade alucinatória; desencadeada, entretanto, a partir dos detalhes concretos dispostos pela

antropomorfologia urbana e pela morfologia citadina.

Sabe-se, pois, que Roberto Lopes Piva nasceu na cidade de São Paulo em 25 de setembro de

1937, tendo falecido aos 72 anos na mesma cidade, no dia 3 de julho de 2010. Cresceu e

constitui-se na capital paulista, entre as idas e vindas às antigas propriedades da família no

interior do Estado. Ainda muito jovem, aos 12 anos, tivera os primeiros contatos com os

rituais xamânicos através de um “empregado da fazenda do [...] pai, descendente de índio e de

negro”;197 experiência que reverberou agudas impregnações místicas em toda sua vida e obra.

Já, no início da década de 60 aprofundar-se-ia nos estudos d’A Divina Comédia de Dante

Alighieri;198 influência épica que injetou, em sua expressão lírica, fartas doses de cólera,

artísticas.
195 FER, Briony. Surrealismo, mito e psicanálise. In: ______; BATCHELOR, D; WOOD, P. Realismo,

racionalismo, surrealismo. Trad. Cristina Fino. São Paulo: Cosac Naify, 1998, p. 220.
196 DALÍ, Salvador. Sim ou a Paranoia — Método crítico-paranoico e outros textos. Editora Artenova: Rio de

Janeiro, 1974, p. 32.
197 PIVA, Roberto. Estranhos sinais de Saturno. São Paulo: Globo, 2008. (Obras reunidas v. 3)
198 Dante Alighieri foi um político e é considerado o primeiro e um dos maiores poetas da língua italiana. Sua

obra mais conhecida, A divina comédia, teria sido composta entre os anos 1308 e 1321, período no qual já se
encontraria em Ravena, exilado de Florença, sua cidade natal, por desavenças com o Sumo Pontífice e pelas
derrotas que sofreu de facções partidárias rivais em conflitos armados.
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resplandecidas no interior de suas vindouras poesias enquanto reverberações da ira do “sumo

poeta” toscano. Com efeito, assim como houve um Dante em Baudelaire, mas segundo

Benjamin, um “Dante de uma época decaída, um Dante ateu e moderno”,199 houve também,

com peculiaridades outras, um Dante em Piva, um Dante pagão, um Dante enfurecido sob as

escórias urbanas materiais e antropológicas da modernidade, já prenunciadas desde a visão

decadentista disposta sobre as ruínas do progresso; mas testemunhadas, perscrutadas e

vividas, em seu ápice, anos e anos à frente, em particular, pelos adeptos da contracultura,

dentre os quais o poeta paulistano incluir-se-ia. Tão logo, no ano de 1961, aos 23 anos, Piva

tivera então seus primeiros poemas publicados na Antologia dos novíssimos do editor e amigo

Massao Ohno, o qual também lançaria, posteriormente, a primeira edição de Paranoia e

outras obras do poeta. Integrando uma liga de autores — entre eles, Cláudio Willer, Antonio

Fernando de Franceschi, Décio Bar, Roberto Bicelli, Rodrigo de Haro e Jorge Mautner; todos,

também publicados por Massao Ohno —, portadores de uma mensagem não cristalizada,

destoantes à febre da vez anunciada pela neovanguarda concretista; o poeta e seus

correligionários contraculturais vociferaram um desejo incontrolável de dedicação ao crime

ao semearem uma desordem anárquica pela cidade de São Paulo.

Prisões por incêndios, brigas pelos bas-fonds citadinos, vandalismo e outras depredações,

marcaram as caminhadas do poeta pela metrópole como via de enfrentamento, num âmbito

cível, às tácitas consensualizações, convencionalizações e racionalizações perpetradas pelas

forças de homogeneização dos espaços públicos urbanos; justificando, sobretudo, o tom

contraproducente de sua provocação proferida ao longo da vida: “Só acredito em poeta

experimental que tenha vida experimental.”200 Apesar de circular pelas noites da cidade junto

a seus pares, fazendo de suas ações desordeiras a expressão mesma de sua linguagem; Piva,

por excelência, nas poesias que compuseram Paranoia, alça-se ferozmente só até o cimo de

sua torre de marfim para afirmar um “autismo” corpóreo. Mas este autismo do poeta, em

consonância às elucubrações acerca do corpus empreendidas por Nancy, seria um autismo

“sem autos, justamente sem ‘si próprio’”.201 Sob esta ótica, tal solipsismo poético, logo, então

acederia a lacônicas rasgaduras em seu invólucro e permutaria densos exórdios com a sua

199 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora
UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 50, p. 280.

200 PIVA, Roberto. Biografia. In: ______. Antologia poética. Porto Alegre: L&PM, 1985, p, 102.
201 Como já enunciamos anteriormente, segundo Jean-Luc Nancy, é “o autismo sem autos do corpo, o que faz

dele muitíssimo menos do que um ‘sujeito’, mas também algo de extremamente diverso, [...] tão duro, tão
intenso e inevitável, tão singular como um sujeito.” NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa:
Vega, 2000a, p. 14.



69

exterioridade, para, enfim, comunicar uma cônscia finalidade social, política e estética; ainda

que sem a mínima pretensão de assumir a tarefa de organizar a necessidade coletiva. Projeção

da atroz persona literária do poeta, inculcada sob os anseios mais íntimos do próprio

desamparo, sua solidão só encontraria refúgio em sua descomedida insubordinação,

mormente, num apelo incessante às alucinações à esmo pela cidade como propedêutica aos

instantes de arrebatamento.

Símil ao poeta, o fotógrafo de Paranoia, Wesley Duke Lee, também nascido na cidade de São

Paulo, em 21 de dezembro de 1931, viveu sua infância e adolescência entre a casa dos avós

Lee, em Santo Amaro, e a casa dos pais, na própria capital. Ao longo de sua trajetória,

percorreu diversos países, obtendo uma formação prolixa e plurilateral nas artes plásticas, mas

sempre retornando à cidade natal, onde residiu até o seu falecimento em 12 de setembro de

2010. Aos 19 anos, ao passar por um curso de desenho no Masp, percebeu sua forte inclinação

para as artes. Entre 1952 e 1955 viveu em Nova York onde se aproximaria de questões

abstracionistas e iniciaria seu treinamento com as artes gráficas na Parsons Scholl. Em 1957,

já instalado novamente em São Paulo, entra em contato com o renomado artista italiano Karl

Plattner de quem absorveria os ensinamentos da arte figurativa. No ano seguinte viaja para a

Europa pela primeira vez ao convite do artista italiano e entra em contato com outras

produções e movimentos artísticas do contexto europeu.  Em Paris, teria frequentado cursos

de arte e o ambiente dos ateliês, procurando “um certo aclaramento filosófico, o qual”, ainda

que largamente influenciado pelo legado figurativo de Paul Klee, contrariava toda lógica,

passando “pelo surrealismo e pela patafísica”, “a ciência das soluções imaginárias [...] de

Alfred Jarry”.202 De volta a São Paulo, em 1960, busca a afirmação de sua produção artística

através de inúmeros trabalhos de desenho e pintura, mas marcando uma longa distância às

arregimentações em voga,203 a saber, através de “um percurso introspectivo comprometido

com ânsia de autoconhecimento” 204.

Apropriando-se de um verso dos Sete Cantos do Poeta para o Anjo composto em 1962 por

Hilda Hilst, Cacilda Costa seguramente o define: “O homem é só. Mas constelar em sua

essência.”205 Sustentando uma visão metafísica, tal concepção essencializada, empregada para

202 COSTA, Cacilda. Wesley Duke Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005, p. 39.
203 O aspecto figurativo de sua obra é uma alternativa à academicização do abstracionismo e à consensualização

em torno da corrente concretista no contexto artístico brasileiro.
204 COSTA, Cacilda. Op. cit., p. 9.
205 HILST, Hilda apud COSTA, Cacilda. Op. cit., p. 13.
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descrever Duke Lee, asseveraria a busca pela origem existencial de um ser acabado, universal,

enfim, essencializado. Aqui, no entanto, distante desta concepção, a existência do ser que

“tem por essência não ter nenhuma essência”,206 será desdobrada em consonância às

formulações de Nancy: “É justamente por isso que a ontologia do corpo é a própria ontologia:

o ser não é aqui qualquer coisa que preceda ou que esteja subjacente ao fenômeno. O corpo é

o ser da existência.”207 Assim sendo, ressalvo a utilização do termo essência para referir-se, ao

território existencial do fotógrafo, a referência ao concernente anexim nos vale para advertir,

em especial, ao alto grau solitário da ação criativa de Duke Lee. Isto sem obstar, entretanto,

como bem acentuou a própria Cacilda Costa, a emanação operada por “ingredientes

extrínsecos” na obra de qualquer artista, “referentes a sua história de vida, às influências que

recebe, ao contexto sociocultural em que a obra é realizada, às relações com a crítica, a

psicologia e a política”.208

Por certo, em Paranoia o aspecto anteriormente explanado, alusivo à permeabilidade do

caráter solipsista do poeta estabeleceria uma forte afinidade com a permeabilidade

introspectiva do fotógrafo. No conjunto, ambas as narrativas instam uma realidade paranoica

enredada inicialmente pela criação do poeta, desdobrada por ambos e ainda criada

complementarmente pelo fotógrafo; consolidando, ao todo, uma obra disposta pelas duas

instâncias, a literária e a fotográfica, porém, irmanadas numa tensa e fecunda permutação a

qual balizaria necessariamente uma indissociabilidade entre elas. Ora, em seu conjunto, a

relação entre os poemas e as fotografias constitui uma forma díptica de concepção artística.

Ainda que como uma só obra, as poesias correspondem a um plano e as imagens

correspondem a outro, os quais, assim, estabelecem um vínculo entre si pela temática urbana

‘que trabalham, consubstanciando uma unidade ou formando um conjunto subordinado ao

todo, inconcebíveis separadamente enquanto o teor genuíno do corpus. Formando uma malha,

a cada aparição, as fotografias vão se entrelaçando aos poemas, desvelando-nos uma

externalização interseccionada da cidade aprioristicamente internalizada por ambos os

autores, mas irrompida, em conjunto, de dentro para fora de seus corpos, então dilacerados

enquanto forma discursiva de significação.

206 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa: Vega, 2000a, p. 16.
207 Ibidem, loc. cit.
208 COSTA, Cacilda. Wesley Duke Lee: um salmão na corrente taciturna. São Paulo: Alameda; Edusp, 2005, p. 9.
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Paranoia é, portanto, um caso raro entre os livros de poesias e os livros de fotografias que

erigiram a temática urbana. Trata-se não de uma obra em que o conteúdo textual e o conteúdo

fotográfico se complementam, mas de conteúdos autônomos os quais se entrelaçam para

consubstanciar o conjunto da obra. Entre ambos os conteúdos, como também, entre eles e a

própria capital paulista, não há nem síntese, nem ilustração, nem tradução; tão só uma

interlocução dialógica de aspecto permutativo alçando comutações entre signos verbais e

signos plásticos. Estes, por sua vez, então configuram o díptico movimento dos dois corpos

autorais, os quais puseram em primeiro plano outros corpos imersos na paisagem urbana real

que atravessaram. Contudo, não se pode afirmar, pela relevância de tais conteúdos para a

obra, que se trata de um livro de poesias nem que se trata de um livro de fotografias; pois,

justamente a correlação de ambos os conteúdos engendram uma terceira coisa que configura

tanto um livro de poesias quanto um livro de fotografias. Distinguindo-se do “livro de artista”,
209 o qual “constitui um veículo para ideias de arte, uma forma de arte em si, apresentando

pouca ou nenhuma relação com as monografias”;210 ao contrário, Paranoia é um livro que

simultaneamente consubstancia literatura e fotografia sem restringir-se a uma “forma de arte

em si”. Apesar dos conteúdos parciais do livro não terem sido cronologicamente elaborados

ao mesmo tempo, é através de sua montagem que o aspecto simultâneo entre ambos se

estabelece, culminando em uma obra que se torna outra coisa ou, pelo menos, deixa de ser

apenas um livro de poesias ou apenas um livro de fotografias. Às fotografias, não lhes foram

atribuídas legendas;211 às palavras, só lhes foram atribuídas a destinação literária. Com efeito,

esta terceira coisa gerada, isto é, um “livro literário-fotográfico”, não se encontra à mercê nem

do signo verbal nem do signo plástico. Ambos os seus conteúdos não se fazem predominantes

209 “O livro de artista pode ser conceituado a partir de duas vertentes:
— uma, mais abarcadora, baseada, num primeiro momento, na interação entre arte e literatura e que termina
por abranger livros ilustrados, livros-objetos, livros únicos, encadernações artísticas, sem por isso deixar de
levar em consideração aquela tendência que começa a delinear-se nos anos 60 e acaba por modificar
radicalmente a prática e o significado do termo;
— outra, mais restritiva, que só considera livro de artista aquelas produções de baixo custo, formato simples,
típicas da geração minimalista-conceitual, a qual, frequentemente, tem no livro o único veiculo de registro e
divulgação de suas obras. São porta-vozes desta categoria críticos como Richard Francis, Martin Attwood, Tim
Guest, Germano Celant, além de Françoise Woimant, Anne Moeglin Delcroix as quais chegam até mesmo a
propor uma diferenciação semântica entre ‘livro de bibliófilo’, correspondente ao primeiro grupo, e ‘livro de
artista’, marco definidor da atitude conceitual e minimalista.” FABRIS, Annateresa; COSTA, Cacilda.
Tendências do livro de artista no Brasil. São Paulo: Editora do C.C.S.P., 1985, p. 3.

210 Ibidem, loc. cit.
211 Nas edições completas do livro Paranoia as fotografias aparecem sem legendas e intercaladas aos poemas.

Porém, no Acervo Fotográfico do site do Instituto Moreira Salles, o qual veio posteriormente a ser o detentor
dos direitos autorais das fotografias, elas aparecem com o título Paranoia, porém, seguidas de legendas que
correspondem a trechos dos versos extraídos dos poemas do livro. Cf. INSTITUTO MOREIRA SALLES
Fotografia. Acervo fotográfico: Wesley Duke Lee. Disponível em: <http://fotografia.ims.com.br>. Acesso em:
01 de mai. de 2016.
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na relação entre si, tampouco se fazem dependentes; não atribuem sentido um ao outro, nem

em si mesmos, pois, simultaneamente, enquanto corpus literário e corpus fotográfico num só

corpus integral, logo, não o possuem. Inexistente aprioristicamente, o sentido é aquilo que

deciframos por meio de nossa capacidade cognitiva; é algo externo a qualquer corpus e

quando opera a ele se atrela, de algum modo, desconfigurando e desvirtuando aquilo que o

corpus de fato é em si, ou seja, um corpo fora do corpo, o qual, por sua vez, “separa o sentido

(da escrita [e da fotografia]212) da pele e dos nervos (do corpo).”213

2.3. HETEROLOGIA URBANA PAULISTANA

Em Paranoia, num plano de outridade em relação à operação urbanística, o díptico impulso

excremencial dos corpos autorais apregoa um emparelhamento aos imperativos paulistanos

homogeneizatórios e vocifera uma heterogênese urbana dissidente. Entrelaçada no decorrer

das páginas, o conjunto dessa dupla composição narrativa, assim, engendra uma proposta

escatológica de cidade. Aí, a partir de uma visão ou conotação apocalíptica anunciada com a

tonalidade de uma revelação teológica das “coisas últimas”, à qual, inclusive, desvelara as

facetas de uma cidade ruindo-se em escombros; percorrer as páginas de Paranoia significaria,

sobretudo, defrontar-se com esse “juízo final” posto em cena via uma economia residual do

urbano. Tratar-se-ia, nesse sentido, de uma anunciação apocalíptica protagonizada por

excrescências materiais civilmente refugadas, de onde emergem, sobremaneira, as

singularidades existenciais excedentes dos corpos urbanos ordinários, por sua vez,

atravessados “nos” e “pelos” concernentes corpos autorais em meio à cidade. Ultrapassando

as formas canônicas de expressão, as poesias e as fotografias de Paranoia, em seu conjunto,

preconizam, tão só, aquilo de mais constrangedor que os véus da ponderação, da normalidade

e da busca demasiada pelo cerne do humano encobrem. É o urbano com sua face desnudada,

constituído da diferença das forças que na cidade agem, violentando e sendo violentado pelos

corpos que nela transitam. Ambiências onde habitam ébrios, viciados, vadios, meninos

pobres, meninas de mãos dadas, jovens pederastas, libertinos, putos, putas e loucos:

212 Esta inclusão da fotografia no interior da citação corresponde à apropriação da teoria de Jean-Luc Nancy
acerca da operação laborativa da escrita, pois, ao abordarmos os conteúdos textuais e fotográficos de Paranoia,
postulamos, sob bases análogas à tal teoria, a operação laborativa da fotografia, isto é, estendemos a atinente
teoria originalmente destinada ao modo de engendramento da escrita para pensarmos também o modo de
engendramento da fotografia, porém, a par de suas inerentes diferenciações, evidenciando-as e delimitando-as,
portanto.

213 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomás Maia. Lisboa: Vega, 2000a, p. 12.
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excrecências sociais, políticas e estéticas não assimiláveis aos moldes de vida culturalmente

constituídos e aceitos. Corpos estranhos, assustadoramente visíveis a ponto de abalar, tanto a

estabilidade homogênea da consciência civil, esta, endossada pelo convívio burguês, quanto o

imperialismo de suas próprias condutas. Existências estigmatizadas pela marginalidade de

seus gestos, radicalmente outros, diferentes em sua própria condição de existência, tomados

como a parte maldita da vida social, e por isso, em termos bataillianos, heterológica.

Proveniente da etiologia, ramo volvido ao estudo das causas patológicas vinculadas à

morbidez das células, tecidos e órgãos; a acepção do termo heterologia foi deslocada e

proposta por Bataille como a “ciência do que é totalmente outro”.214 Seria uma espécie de

escatologia ou ciência dos lixos, das excreções inassimiláveis que esgarçam os alicerces

homogêneos da sociedade. Nesses termos, tal enunciação, “ciência do que é totalmente

outro”, não poderia ser tomada, senão, como paradoxismo; pois a ciência, por definição, seria

o estudo do homogêneo, daquilo que apresenta certa recorrência, isto é, uma constante

recondução ao mesmo. Assim, o heterológico parodia e se exclui aprioristicamente do

domínio atinente ao conhecimento científico, o qual, por delimitação conceptiva aplicar-se-ia,

tão somente, aos elementos homogêneos. Em tal perspectiva, portanto, a heterologia seria não

um conceito, mas um simulacro, uma sabotagem conceitual que depõe a ciência contra si

própria. Seria a manifestação do inefável, daquilo que não pode ser dado como fenômeno,

nem como assimilável, dilacerando assim o substancialismo das formas; pois no momento em

que parece assumi-las, aparentando-se reconhecível, já não mais é, move-se num processo

endógeno de esgarçamento e desdobra-se ininterruptamente em algo absolutamente novo,

sucessivamente consumando-se em pura perda. Eis, pois, a valorização dos processos

excessivos no interior mesmo da lógica utilitária e uniforme de apropriação, contudo, em seu

detrimento, cuja exposição do “irremediavelmente outro” exaurido de reservas evoca,

minando, com isso, o âmago estrutural das configurações homogêneas, de onde emerge e se

instaura a própria volatilidade do heterogêneo.

Ao reivindicar absolutas dessemelhanças, a heterologia cunha fendas, rasgaduras, investe na

decomposição das formas constantes de expressão e estabelece uma espacialidade desviante,

dispondo em risco tudo aquilo que está consolidado ou sedimentado. Indiscernível dos

214 BATAILLE, Georges. La valeur d'usage de D.A.F. de Sade (I). In: ______. Œuvres completes II. Paris:
Gallimard, 1970, p. 61. Trad. nossa. No original: “Science de ce qui est tout autre”.
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processos heterológicos, conforme o concebe Drummond, a noção batailliana de informe215

concorre a este processo lacerante das formas. Isto, não para desligar-se delas ou reivindicar

“não-formas”, mas para, no domínio mesmo das formas, corroê-las ao produzir semelhanças

dilacerantes, as quais, sub-repticiamente as desclassificam, abrindo-as para o heterogêneo.

“Para Bataille, o informe, pensado num contexto heterológico, emerge como um operador,

não para imaginar o sem forma, mas para denunciar e desqualificar as formas vigentes em sua

implicação com o que se espera no domínio social, político e estético.”216 Como meio de

transgredir as formas dilapidadoras do descomedimento humano concernente a tais domínios,

o informe impele nelas uma transgressão, inflige lhes lacerações. Com isso, logo ele insta o

aparecimento de formas ignóbeis, ou seja, singularidades ameaçadoras à estabilidade do

conjunto de símbolos que outorgam, à realidade concreta do mundo, um sentido homogêneo.

Sob tal perspectiva atrelada ao informe, a heterologia seria, pois, as deformações, as

alterações implicadas por essas singularidades temorosas; insurgências dissidentes enquanto

alteridades radicais do meio social, do círculo político e do regime estético, desestabilizando e

corroendo as formas de vida pré-concebidas, as quais, no interior das concernentes instâncias

cíveis, pretendem-se cristalizadas.

Imbuída de tal implicação, “a poesia de Piva cresce aglutinando componentes heterogêneos e

por vezes disparatados [...], feito os refugos com que se constroem as favelas e nosso próprio

inconsciente, assim como a cidade poderosa, precária e desvairada, que é, no entanto, o seu

chão concreto.”217 Fazendo fulgurar tal concretude, ao desvelar e asseverar o triunfo de suas

contingências, Paranoia nos apresenta uma paisagem paulistana heterológica na qual a

escatologia, por excelência, constitui o elemento de atravessamento de toda a narrativa. Ora,

em cada uma das passagens do livro, a escatologia instaura um arroubo transgressor às formas

urbanas cristalizadas de existência; de onde insurgem, sobretudo, cenas mergulhadas numa

conjuntura soturnal com imantações que vão do erotismo ao êxtase. Como na interpretação

215 “Informe não é apenas um adjetivo que possui tal sentido, mas um termo que serve para desclassificar,
exigindo geralmente que cada coisa tenha a sua forma. Isso que ele nomeia não aponta para nenhum sentido
específico e pode ser facilmente esmagado como uma aranha ou uma minhoca. Seria necessário, na verdade,
para o contentamento dos homens acadêmicos, que o universo tomasse forma. Toda a filosofia não possui
outro objetivo: trata-se de dar uma roupagem ao que já existe, uma aparência matemática. Por outro lado,
afirmar que o universo não se assemelha a nada e que ele não é nada além de informe retoma a ideia de que o
universo é algo como uma aranha ou um escarro.” BATAILLE, Georges. Informe. Documents, Paris, n. 7, p.
382, dez. 1929.

216 DRUMMOND, Washington. Sacrifício das formas: da estética ao sujeito. Revista Ideação, Feira de Santana,
v. 1, n. 31, p. 203-215, jan./jun. 2015, p. 208.

217 ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. In: PIVA, Roberto. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, 13.
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batailliana218 acerca do quadro219 de Dalí; a violência, a bestialidade, a repugnância, o horror e

o excremento aí também se avultam sob um jogo lúgubre, voltando-se, entretanto, não para a

dimensão onírica, a exemplo da ativação implicada pela obra do pintor surrealista, mas para a

dimensão do real citadino materialmente experienciável. Por esse viés, através de

incontornáveis incitações sexualizadas em relação às dissidências urbanas, poeta e fotógrafo

constroem um panorama cáustico numa alternância dupla entre apologia e repúdio à cidade.

Em meio a essa paisagem, por eles, dipticamente ficcionalizada, ora jazem corpos aterrados

por preeminentes forças cíveis vinculadas, sobretudo, ao signo capital do utilitarismo, ora

dispendiosas celebrações orgiásticas se avultam. No interior da trama, em meio a essa

conjugação ambígua, um rompante urbano apolíneo se avulta, sem contudo triunfar, pois logo

acede, sob a lubricidade trágica de Eros, ao exulto dionisíaco.

De fato, em Paranoia paira uma atmosfera onírica que em certa medida chega a encaminhar a

narrativa para uma instância apolínea, desimplicando-a do real pela via do delírio, aonde

sonhos vão pelas entrelinhas assumindo os contornos obscuros de um pesadelo. Entretanto, tal

atmosfera não chega a ocultar a força concreta da vida urbana e dos espaços por onde ela se

estende. É, pois, tal concretude, a fonte arqueológica de criação da qual poeta e fotógrafo se

nutriram em suas imersões urbanas, convergindo, sob uma voluptuosidade erótica, à outra

direção, rumo ao real pela via do êxtase, isto é, como afirmou Friedrich Nietzsche, a “essência

do dionisíaco, que é trazido a nós, o mais de perto possível, pela analogia da embriaguez”.220

Ora, como pontua Drummond, “a embriaguez e as formas extáticas” já haviam sido, na poesia

e na estética romântica, então preconizadas como antídoto às rotinas cotidianas marcadamente

utilitárias. É assim que “Rimbaud, com o desregramento dos sentidos, reaparece como

218 BATAILLE, Georges. Le “Jeu lugubre”. Documents, Paris, n. 7, p. 369-372, dez. 1929. “‘Jogo lúgubre’:
Bataille pede emprestado o termo que dá titulo a uma tela de Dalí, cujo tema central é a fragmentação dos
corpos, para expressar os princípios de sua estética do mal; mas é no último artigo da Documents [Idem,
L’espirit moderne et le jeu des transpositions. Documents, Paris, n. 8, p. 489-492, 1930.] que ele fornece uma
definição mais precisa dessa concepção. ‘Jogo do homem e de sua própria putrefação’: é assim que ele alude
ao interminável jogo no qual o homem inventa livremente as imagens sempre renovadas de sua própria
decomposição, dando forma ao ‘mal’. Na sua origem estaria ‘uma vontade do homem que perde a cabeça, a
única que lhe permite afrontar bruscamente aquilo que todos os outros evitam’; só esse afrontamento — só esse
jogo — seria capaz de revelar, segundo Bataille, as ‘poucas formas que permitem conjurar o terror causado
pela morte e pela putrefação’.” MORAES, Eliane. O corpo impossível: A decomposição da figura humana: de
Lautréamont à Bataille. São Paulo: Iluminuras, 2002, p. 218.

219 DALÍ, Salvador. Jeu lugubre. 1929. 1 original de arte, óleo e colagem sobre tela, 44 x 30 cm. Coleção
particular.

220 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia, ou Helenismo e pessimismo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992, p. 30. “Seja por influência da beberagem narcótica, da qual todos os povos e homens primitivos
falam em seus hinos, ou com a poderosa aproximação da primavera a impregnar toda a natureza de alegria,
despertam aqueles transportes dionisíacos, por cuja intensificação o subjetivo se esvanece em completo
autoesquecimento.”
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apreensão sociológica do sonho e do estranho, perseguidos pelo movimento surrealista.”221

Ainda segundo o historiador, “no obscuro mundo heterológico” desses poetas, “o sonho

transforma-se em pesadelo e o estranho assume sua face perversa como o horror absoluto,

disseminado em práticas dispersas na banalidade do cotidiano.”222 Não obstante, também

negando qualquer consolidação acabada das formas utilitárias de conduta e, sobretudo,

impingindo-as uma ameaça eminente, o conjunto narrativo que exibe a cidade de São Paulo

em sua efusão erótica de exultação extática, ao fim, incute e insufla pujantes vilipendiações ao

luzente mundo urbano homogêneo da rede produtiva. Mais que um percurso por entre a forma

material e inerte dos monumentos paulistanos, Paranoia então nos apresenta formas de vida

marcadas pelo ritmo indigesto da metrópole. Ao penetrar com violência nas arcanas do

cotidiano visceral desses espaços públicos de São Paulo, o livro exibe a consumação sem

finalidade de uma carnalidade sexualizada, obedecendo somente aos impulsos orgásticos dos

corpos em extenuação completa, excessiva, tomados, sobretudo, pelo êxtase erótico. São

corpos arrebatados e esbórnios que não se voltam para a acumulação de suas energias.

Indivíduos marginalizados, porém, não vitimados, tragados por um obscuro e horripilante

contexto urbano ficcionalizado, onde as luzes não caem com intensidade e as cintilações se

renovam a cada instante.

É, pois, sob uma ótica lúgubre que a composição literário-visual apresentada clama com

veemência os diversos marcos simbólicos da cidade; vertendo, porém, o foco na direção das

existências que lhes conferem vida, dinamizando-os e desafiando a manutenção das forças

homogeneizantes neles incididas. As cenas paulistanas, construídas e expostas dipticamente

em Paranoia, ambientalizam, portanto, situações e lugares obscurecidos, avessos à ordem do

dia. Neles, o cotidiano fremente de corpos afoitos e lascivos acolhidos pela noite se enlaçam,

compondo assim uma trama a partir de enfoques direcionados a centelhas de luz, a seres

notívagos e cintilantes dos quais salteiam fagulhas visíveis na paisagem, mesmo sob a intensa

claridade do dia, revelando ou ampliando gestos incandescentes, dos mais indigestos ao

convívio cível triunfante nos espaços públicos triviais. “Mesmo as cenas diurnas,

transcorridas na mais intensa claridade, são fortemente marcadas por essa atmosfera marginal

e libidinosa, a atestar a prevalência da noite até sob a luz do sol.”223 Tratam-se de brilhantes

221 DRUMMOND, Washington. Sacrifício das formas: da estética ao sujeito. Revista Ideação, Feira de Santana,
v. 1, n. 31, p. 203-215, jan./jun. 2015, p. 206.

222 Ibidem, loc. cit.
223 MORAES, Eliane. A cintilação da noite. In: PIVA, Roberto. Mala na Mão & Asas pretas. São Paulo: Globo,

2006, p. 154. (Obras reunidas v. 2)
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farpas, partículas luminosas e intermitentes de corpos incandescentes, provindos das sombras

de uma cidade escatológica. “São [...], como se lê ainda em Paranoia, ‘corpos encerrados pela

Noite’, cuja existência por si só reitera a negação da ordem diurna”,224 a exemplo de

Maldoror,225 carregando consigo o asco da noite e infringindo toda grande luminosidade

citadina intentada.

Eliane Robert Moraes acentuou muito bem a reiterada negação à ordem diurna da lírica

piviana: “Tudo é noite na poesia de Roberto Piva. Tudo é noite na paisagem estranha e febril

que esses poemas deixam entrever, e é também da noite que tudo nasce, fazendo a vida brotar

com inesperado vigor.”226 Ademais, na direção da noite, assim como as poesias, as fotografias

de Paranoia também se convergem. São diversos os poemas e fotografias onde a noite

denotativamente predomina, isto é, onde uma pregnância sombria de aspecto cronológico

exulta, mas que, tanto nestas mesmas imagens quanto nas demais, sobretudo, para além do

concernente aspecto, mesmo sob uma paisagem de constituição aparentemente diurna, a noite

é também de modo triunfante exibida. Centrando-se na recusa, não ao dia, mas precisamente à

ordem diurna, logo, a ambientação soturnal sobejadamente cultivada nas páginas do livro, até

mesmo naquelas incrustações citadinas em que um teor de aspecto cronologicamente diurnal

faz-se aparente, Paranoia alça um flerte com a repugnância, com o horror da noite;

aproximando-se assim do ignóbil, daquilo que, por uma via escatológica, desestabilizaria os

imperativos urbanos calcados nos radiosos ideais ao homem impostos. Sobressai daí,

portanto, somente um niilismo que corrói o estabelecimento homogêneo da vida urbana,

negando e vilipendiando todos os valores nela já assentados pelo endossamento civil para,

assim, fazer emergir um homem calcado no prazer, na dissipação completa do Eu sob os

signos do êxtase e do erotismo. Via o alento tétrico contido no intercruzamento de poesia e

fotografia, a noite então se avulta de tais páginas enquanto um cataclismo, na narrativa, a

incidir sobre tudo e sobre todos. Sob tal perspectiva, o signo noturno, em Paranoia, é como a

treva eivada n’Os Cantos de Maldoror pelo satanismo de seu autor, o Conde de Lautréamont;

224 MORAES, Eliane. A cintilação da noite. In: PIVA, Roberto. Mala na Mão & Asas pretas. São Paulo: Globo,
2006, p. 153. (Obras reunidas v. 2)

225 Conforme Cláudio Willer dispõe também em nota no prefácio a uma das versões em língua portuguesa dos
Chants de Maldoror por ele traduzida, o personagem título, Maldoror, tão citado nas linhas textuais de
Paranoia, “para alguns comentaristas corresponde, foneticamente, a Mal d’Aurore, expressando a noturnidade
e a recusa do dia. Contudo, pode haver outra interpretação, como Mal de Horror, levando em conta que [o
autor Isidore Lucien Ducasse, o Conde de] Lautréamont, nascido no Uruguai, dominava o castelhano.”
WILLER, Cláudio. O Astro Negro. In: LAUTRÉAMONT, Conde de. Os cantos de Maldoror: poesias: cartas:
obra completa. Trad. Cláudio Willer. 2 ed. São Paulo: Iluminuras, 2005, p. 16.)

226 MORAES, Eliane. Op. cit., p. 152.
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porém, uma treva esvaziada de toda a pesada maquinaria infernal alçada pelo maldito poeta

oitocentista, sobressaindo do duplo teor textual e imagético da trama piviana e dukeleeana,

um culto sagrado de liturgia pagã, onde ficcionalmente, portanto, a cidade de São Paulo é

então escatologicamente anunciada.
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3. SÃO PAULO, UMA CIDADE ESCATOLÓGICA

Utilizando a postulação excremencial do corpo, aqui remetida tanto às palavras quanto às

imagens, buscaremos, assim, em nosso gesto interpretativo, inventariar as incrustações

citadinas escatológicas engranzadas no corpus de Paranoia, sobretudo, para mostrá-las em

suas justaposições e analisá-las em suas correlações entre o conteúdo textual e o conteúdo

fotográfico. Sob três tipos de correspondências, ainda que sempre desproporcionais, mas

intercaladas e entrelaçadas entre si, tais conteúdos, por sua vez, hasteiam uma narração que

excede e afronta a homogeneização da cidade de São Paulo: ora num jogo de aproximação

onde parece haver um rebatimento com certa equivalência entre as substâncias narrativas; ora

superpondo-se entre texto e fotografia formando hipérboles no decorrer de algumas relações

e; por diversas vezes, em oxímoros que exprimem choques, isto é, colisões que produzem ares

de exclusão mútua das forças textuais e fotogênicas, porém, pela relação contextual, ao

contrário, acabam por reforçar uma operação permutativa entre ambas. O afrontamento

implicado nas palavras e nas imagens que narram e apresentam a capital paulista, preconiza,

justamente, aquilo que dela sobeja, isto é, os restos urbanos não enquadrados à uniformização

urbanística delimitada na cidade pela face dominante da congérie de forças sociais, políticas e

estéticas; especificamente, no âmbito da sociedade de produção e consumo de mercadorias.

Ao fruirmos as páginas do livro, seguindo sua linearidade aprioristicamente disposta, ou

mesmo, rompendo com ela e compondo outros arranjos; uma atmosfera obscura nos é

desvelada via uma realidade ignóbil, oriunda da própria materialidade excrescencial da

cidade. Aí, dipticamente, sob os três elucidados tipos de relações correspondentes acima

explicitados, um rompante orgíaco se instaura, de onde o êxtase e o erotismo logo se avultam

e insurgem como o ponto nevrálgico da estruturação narrativa.

Do gasto sacrificial, isto é, da consumação sem finalidade dos corpos carnais atravessados por

ambos os corpos autorais em meio à cidade, abrolhariam os repelidos gestos orgíacos

engranzados nas incrustações citadinas de Paranoia. De dentro delas, por sua vez,

abrolhariam ainda as personagens que constituem a escória de um mundo pacificado por uma

sociedade rendida “ao princípio da utilidade clássica, ou seja, da utilidade que se pretende

material”,227 ordenada, sobremaneira, pelas necessidades primordiais de adquirir, de produzir,

227 BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Trad. Júlio Castañon
Guimarães. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 19.
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de reproduzir e de conservar. Nesse mesmo período, diante do duplo processo

industrialização/urbanização, Henri Lefebvre, além de apontar o colapso urbano do

planejamento racionalista e da gestão técnico-científica da cidade, já destacava aí,

especialmente, a predominância generalizada da mercadoria a partir de relações econômicas

de dominação. O “valor de uso” nesse processo destacado então se descaracterizaria, levando

a cidade a operar como um produto de consumo o qual atribuiria ao espaço vivido um “valor

de troca” como prioridade absoluta. Foi justamente o segmento produtivo destas operações

urbanas que o filósofo francês pouco mais tarde veio a nomear de “produção do espaço”.228 O

urbanismo, sob tal injunção reificante do espaço urbano, logo passaria a figurar como

subproduto do capital. Convergindo para essa compreensão, numa das teses aforísticas do

livro A sociedade do espetáculo, Guy Debord nos afirma: “O urbanismo é a tomada de posse

do ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver sua lógica de dominação

absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário.”229

Signo da utilidade tornado mercadoria, esse “cenário” debordiano é o próprio “espaço vivido”

lefebvriano, porém, destinado ao consumo capitalístico da cidade graças a um “duplo papel:

lugar de consumo e consumo do lugar”.230

De um ponto de vista batailliano sobre “A noção de dispêndio,”231 o feito conjunto de Roberto

Piva e Wesley Duke Lee seria, pois, na cidade, a negação a este princípio utilitário através da

afirmação do movimento transbordante que anima as formas de existência humana. Isto,

sobretudo, em prol da exsudação, ou seja, da dilapidação de toda e qualquer energia laboriosa

ou excreção genital, dando-se, assim, em contraposição tanto às formas produtivas da

lucubração quanto às formas reprodutivas da sexualidade. A ideia de um mundo pacífico

rendido ao princípio da utilidade, é para Bataille, tão somente uma “ilusão cômoda”,232 posto

que, como ele nos afirma, “a atividade humana não é inteiramente redutível a processos de

reprodução e conservação”; pois nela, uma parte expressiva de fenômenos sociais, políticos e

estéticos é “representada pelos dispêndios ditos improdutivos: [...] atividades que, pelo menos

nas condições primitivas, têm em si mesmas seu fim”.233 O princípio da utilidade, ao contrário,

228 Cf. LEFEBVRE, Henri. La production de l'espace. 4 ed.  Paris: Ed. Anthropos, 2000.
229 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto,

1997, p. 112.
230 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Trad. Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001, p. 20.
231 “A noção de dispêndio”, originalmente publicado em La Critique Sociale (n. 7), em janeiro de 1933. Cf.

BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Trad. Júlio Castañon
Guimarães. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 17-33.

232 Ibidem, p. 20.
233 Ibidem, p. 21. Na mesma alocução, dentre as concernentes atividades dispendiosas, Bataille cita as seguintes:
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“tem teoricamente como finalidade o prazer — mas somente sob uma forma moderada, pois o

prazer violento é tido como patológico — e se deixa limitar, por um lado, à aquisição

(praticamente à produção) e à conservação dos bens e, por outro, à reprodução e à

conservação das vidas humanas.”234

Reverberando essa parte tida como patológica, a cidade de São Paulo é, em sua parte maldita,

tanto por Piva quanto por Duke Lee, escatologicamente clamada via um culto ao sagrado

enquanto louvor à dilapidação dos impulsos extáticos e eróticos nela gestados. Num combate

ao espaço urbano produtivo, por excelência, rendido ao aspecto útil do trabalho e,

consequentemente, ao aspecto útil do lazer, a cidade de São Paulo é então ficcionalmente

construída por ambos os autores. Foi, pois, diante deste mesmo combate, porém pela via da

crítica social, que os empreendimentos teóricos tanto de Lefebvre quanto de Debord se

erigiram. Em contraposição à preponderância das práticas utilitárias, respectivamente, para

ambos estes últimos, a cidade era, ou deveria ser, o lugar favorável para o desencadeamento

da práxis e do lúdico. Convergindo para uma crítica ao mundo do trabalho e,

consequentemente, à especialização urbana do consumo e da produção de mercadorias, ou

mesmo, do próprio espaço citadino enquanto mercadoria a ser consumida; tal enfrentamento,

comum entre estes quatro autores, inscreve a cidade justamente como o lugar precípuo para o

dispêndio improdutivo. Lugar tal, o qual, tanto por Lefebvre e Debord quanto por Piva e Duke

Lee, o “valor de uso” é então intensamente apregoado, reivindicado e, sobretudo,

complexificado. Num filme de 1965 intitulado São Paulo Sociedade Anônima, onde a capital

paulista, assim como em Paranoia, também tem o seu duplo ficcionalizado; o principal

personagem se encontra nesta encruzilhada combativa a qual, no entanto, caracteriza o

relutante corpo do indivíduo paulistano submetido às engrenagens das formas produtivas do

período. “Recomeçar, trabalhar. [...] Não lembrar-se senão do trabalho [...]. Lembrar-se de

uma engrenagem, e mais outra, e mais outra, e mais outra. [...] Mil vezes recomeçar,

recomeçar de novo, recomeçar sempre, [...] aceitar ! aceitar! aceitar...!”235 Eis, aí, uma das

passagens do filme, na qual, a voz do protagonista vai sendo proferida enquanto o

enquadramento fílmico intercala tanto tomadas dele, então apopleticamente caminhando em

“o luxo, os enterros, as guerras, os cultos, as construções de monumentos suntuários, os jogos, os espetáculos,
as artes, a atividade sexual perversa (isto é, desviada da finalidade genital)”.

234 BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Trad. Júlio Castañon
Guimarães. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. p. 19.

235 SÃO PAULO Sociedade Anônima. Direção: Luís Sérgio Person. Produção: Renato Magalhães Golvêa. São
Paulo: Rex Filme S.A., 1965. 1 filme (1 hora e 46 min.) Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ns-LPKhz_AE>. Acesso: 17 de nov. de 2015.
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meio à multidão através das ruas, quanto tomadas industriais nos mostrando peças e

maquinários da produção mercantil. A partir desse patente conflito existencial dramatizado

pelo personagem, em permutação com o signo utilitário dos fragmentos mostrados, o espaço

urbano aí incrustado, ainda que sob um insubordinado ponto de vista crítico, finda por

assumir a afamada caracterização de São Paulo como a cidade do trabalho.

É precisamente esta caracterização que o teor corrosivo de Paranoia veementemente

combate. Em suas páginas a capital paulista é categoricamente imolada por meio de uma

aclamação às práticas dispendiosas então vastamente encenadas. Os corpos aí narrados

transformam a cidade de São Paulo em um espaço urbano absolutamente sacrificial. Corpos

tais, os quais rompem as leis que a homogeneidade cível impõe contra tudo aquilo que a ela

escapa, isto é, o resto, a sua parte maldita e por consequência heterológica. Implicando

sacrificialmente o corpo e a cidade no díptico engendramento narrativo, Paranoia investe

numa cidade que esgarça a lógica do trabalho e corrói as formas de vida que em torno dessa

lógica se constituem; negando com isso as regras e as ordens urbanísticas assentadas nas

práticas sociais, políticas e estéticas hegemonicamente aceitas. Ora, em vista desse

esgarçamento, por uma ótica batailliana, propomos então às incrustações citadinas

engranzadas entre os poemas e as fotografias do corpus em questão, três distintos eixos

temáticos de investimento interpretativo, os quais, nos próprios conteúdos narrativos dão-se

em emergência. No primeiro eixo temático, portanto, o vozerio das ruas, o urro das praças e o

alarido das escadarias que Piva e Duke Lee topologicamente nos legaram em suas narrativas

serão aqui abordados enquanto insurretos “Gritos pela cidade”. No segundo eixo temático, os

covis, os recônditos e os esconderijos lascivos incrustados em Paranoia serão aqui abordados

como permissivas “Alcovas urbanas”. Ao final, numa “Sodoma Paulista” toda a cidade

narrada se transfigura, uma permissividade sexual aí se generaliza e a desordem insurge como

o clímax de nossa abordagem acerca dos ficcionais espaços urbanos paulistanos.

3.1. GRITOS PELA CIDADE

eu sinto o choque de todos os fios saindo pelas portas
partidas do meu cérebro

eu vejo putos putas patacos torres chumbo chapas chopes
vitrinas homens mulheres pederastas e crianças cruzam-se e
abrem-se em mim como lua gás rua árvores lua medrosos repuxos
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colisão na ponte cego dormindo na vitrina do horror
disparo-me como uma tômbola
a cabeça afundando-me na garganta
chove sobre mim a minha vida inteira, sufoco ardo flutuo-me
nas tripas, meu amor, eu carrego teu grito como um tesouro afundado
quisera derramar sobre ti todo meu epiciclo de centopeias libertas
ânsia fúria de janelas olhos bocas abertas, torvelins de vergonha,

correrias de maconha em piqueniques flutuantes
vespas passeando em voltas das minhas ânsias
meninos abandonados nus nas esquinas
angélicos vagabundos gritando entre as lojas e os templos

entre a solidão e o sangue, entre as colisões, o parto
e o Estrondo236

Há neste excerto do poema “Visão de São Paulo à noite – Poema antropófago sob narcótico”

uma violência corpórea hiante em via pública. Colérico, o poeta paulistano nos legou, tanto

neste quanto em diversos outros poemas de Paranoia, a ficcionalização de um espaço citadino

imantado pelas rugosidades reais e fecundado por suas próprias alucinações, nutridas,

sobremaneira, pelos clamores, pelos urros e pelos gritos furiosos dos corpos que o

interseccionaram. O alarido dos “angélicos vagabundos gritando” é a afirmação do desespero

entoado nas ruas paulistanas através das existências repelidas pelo imperialismo utilitário das

condutas. “Eu vejo putos putas patacos torres chumbo chapas chopes / vitrinas homens

mulheres pederastas e crianças cruzam-se e / abrem-se em mim”, conclama o poeta

paulistano. Entre estes integrantes malditos refugados pela sociedade utilitária, os putos e as

putas, personagens comuns em qualquer centro urbano; sob uma perspectiva benjaminiana,

representam o curto circuito produtivo, pois mesmo refugando o signo capitalístico, são, ao

mesmo tempo, vendedor e mercadoria “numa só pessoa”.237 Ademais, feito o uivo

guinsberguiano, o grito piviano empoderou, pela via poética, tanto estas como as demais

existências citadas, rechaçadas então ao utilitário convívio civil triunfante na cidade.

Admoestando sua tríade basilar, isto é, as consensualizações sociais, as convenções estéticas e

uma racionalidade política dominante, tais existências, irremediavelmente, em Paranoia, se

avultam. O investimento literário de poder nesses corpos civilmente repelidos é o meio com o

qual o poeta nos propôs uma desclassificação das formas hegemônicas sedimentadas no

espaço urbano, franqueando-nos, como eixo de sua estruturação narrativa, um horizonte

urbano escatológico absolutamente repugnante, cuja parte rechaçada é por ele clamada com

236 PIVA, Roberto. Visão de São Paulo à noite – Poema antropófago sob narcótico. In: ______. Paranoia. 3 ed.
São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 71-72.

237 BENJAMIN, Walter. Passagens. Trad. Irene Aron, Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora
UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 48.
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pujante furor. Ora, nos versos citados, a cidade que as incrustações citadinas de São Paulo nos

exortam a experienciar remete-nos a uma outra cidade, então, em coexistência à cidade

utilitária que o próprio poeta habitou. Uma cidade diretamente conflituosa às injunções em

preeminência no espaço urbano, minando-as, para logo implodir as ideologias corporificadas.

Sequenciada no livro logo após o excerto do poema acima citado, a fotografia238 de uma

multidão, cujas singularidades corpóreas encontram-se em uma celebração coletiva, talvez

seja, das poucas, a expressão análoga mais forte que poderíamos estabelecer quanto ao

dispêndio clamado pelo poeta. De algum modo, justamente nesta superfície imagética a força

de toda a narrativa textual se entronca. Em Paranoia, este instante fugaz, transposto pelo

fotógrafo através de seu aparato técnico, remete-nos a uma manifestação pública, quer seja

uma festividade de rua ou mesmo uma ação política, de cuja temática ou causa,

respectivamente, desconhecemos. No entanto, mesmo diante deste dessaber, é possível

afirmar que o excesso prepondera pelos gestos implicados nos corpos que no interior do

enquadramento observamos. Assistimos aí incontáveis braços erguidos num sinal tanto de

aclamação quanto de entrega, de rendição ou de doação; feito os acenos típicos em um culto

sacrificial. No lado direito da imagem, bastões de fumaça acesos espalham lacônicas fileiras

de fuligens, as quais se dissipam e cobrem parte da multidão eufórica com uma penumbra de

fumaça. Aliado a isto, a longa distância da objetiva, a esparsa luminosidade incidida nos

corpos e a baixa nitidez, atrelada ao alto contraste dos tons de cinza, tornam os semblantes

nos rostos enquadrados pouco ou praticamente nada discerníveis. Mesmo com todas essas

adversidades visuais à assimilação do conteúdo imagético, corpos festejantes, para nós, se

avultam, trazendo consigo uma expressividade destoante a qualquer caráter que seja de

natureza útil. Ainda que ocupando uma lacuna excetiva frente ao trivial e triunfante contexto

urbano e urbanístico então em voga, ao menos na concernente ocasião do disparo maquinal

em questão, vemos o dispêndio assumido enquanto incontrolável imperativo citadino por uma

multiplicidade de corpos. Exceção entre as fotografias do livro observadas em separado, isto

é, sem intercruzarem-se às poesias, o teor desta imagem técnica apresenta-nos, por si só, um

aspecto urbano dispendioso. Porém, tanto nesta fotografia, que enfoca a multidão, quanto nas

diversas outras, então vistas no decorrer da fruição do livro, as quais se centram, sobretudo,

nas singularidades imersas no urbano, elementos nelas em latência, ao intercruzarem-se com o

cáustico alarido dos poemas, também clamam o dispêndio neles patente.

238 Anexo (Figura 21).
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No universo urbano topológico criado inicialmente pelo poeta e complementarmente pelo

fotógrafo, esses gritos dispendiosos dão vazão aos excessos corpóreos pela via do êxtase e do

erotismo, configurando-se, assim, enquanto insubordinação às utilitárias homogeneizações

urbanas e urbanísticas operadas na cidade. Ao contrário do que constatamos quando fruimos

separadamente a criação do poeta, são raras as ocasiões em que vemos o êxtase e o erotismo

se sobressaírem ao fruirmos separadamente a criação do fotógrafo. Esta, por sua vez, trata-se,

quase que na totalidade, de fotografias de uma vida cotidiana constituída de ações rotineiras,

enfocando lugares banais repletos de uma vida urbana ordinária, cujas situações, posições ou

gestos corpóreos, por exíguas vezes, apresentam apenas um esparso aspecto que no máximo

flerta com a esbórnia e com o arrebatamento, por outro lado, tão patente nos poemas.

Irromper acesso às incrustações citadinas do corpus de Paranoia, logo, significaria suplantar

a separação entre ambas as criações e construir uma relação metafórica entre as poesias e as

fotografias no ato da fruição, porém, para além de meras “metáforas visuais superpostas ao

texto que elas parecem comentar num reflexo confirmatório”.239 Tomado por um movimento

forte e transbordante de toda e qualquer energia laboriosa, o conteúdo textual, no interior do

corpus, embora ao ser intercruzado com o conteúdo fotográfico, não o torna extático ou

erótico à assimilação. Nele, entretanto, irradia uma abundante energia dilapidatória sob o

alento de ambos os signos que, de tal modo, imantam a relação entre as poesias e as

fotografias; retinindo, dipticamente, os cáusticos gritos das ruas.

Constituído entre os poemas e as fotografias de Paranoia, este forte brado entoado nos

desvela a parte maldita da capital paulista por uma perspectiva anárquica. É, pois, na

contramão das injunções estatais, dispondo ainda uma rivalização à cidade enquanto espaço

do consumo coletivo servindo à produção, que o díptico empreendimento se erige, sem,

contudo, assim, em nenhum instante, assumir a luta social em torno da classe trabalhadora.

Como a figura do boêmio, ao contraporem-se ao signo do capital e sua forma de produção e

239 ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. O cavaleiro do mundo delirante. In: PIVA, Roberto. Paranoia. 3 ed. São Paulo:
Instituto Moreira Salles, 2009, p. 18. Ainda neste texto de prefácio à terceira edição de Paranoia, o autor
descreve-nos um exemplo de sua inferência ao assinalar um reflexo confirmatório na relação metafórica entre
os poemas e as fotografias: “Quando o poeta se refere às ‘estátuas com conjuntivite’ [PIVA, Roberto. O
volume do grito. In: ______. Paranoia. Op. cit., p. 111.] que o contemplam fraternalmente, vemos de fato na
ilustração [Anexo (Figura 22).] um leãozinho lacrimejante que nos mira do fundo de seu desamparo, numa
sugestiva imagem do cavaleiro desamparado que é o próprio sujeito da elocução.” Aproximando-nos deste
jogo metafórico, no entanto, distante de uma compreensão ilustrativa entre ambos os conteúdos, em nossa
análise, pensamos o corpus de Paranoia a partir do entroncamento entre os seus poemas e as suas fotografias,
assim, atentando-nos, sobretudo, para o intercruzamento de ambos os conteúdos, isto é, para aquilo que se
forma, ainda que numa relação metafórica, a partir do entroncamento entre eles (então indissociáveis para
pensarmos o corpus integral da obra).
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consumo na cidade, Piva e Duke Lee exercem uma estranha esgrima: a arte de poetizar. Essa

esgrima é marcadamente baudelairiana. Trata-se daquele que faz das ruas o seu campo de

batalha, sobremaneira, numa afronta direta ao signo do capital e os seus imperativos sobre as

triviais rotinas utilitárias; mas que ao mesmo tempo, ainda se encontra deslocado em relação

ao trabalhador; embora com este último uma aliança possa ser posta em questão, pois este,

veemente também se prostra em aversão direta ao imperialismo burguês. No sentido dessa

possível aliança, há entre as páginas do livro uma fotografia240 enquadrando um cartaz de rua

com a seguinte inscrição: EU SOU O COMUNISMO. Tal teor inscrito, ainda que hiperbólico

em relação à posição de ambos na construção de Paranoia, constitui, por outro lado, um

diálogo com tais forças que também se prostravam diante do mesmo confronto por eles

encenado. Entretanto, muito distantes de uma postura comunista, tanto a esgrima piviana

quanto a dukeleeana ainda encamparam, na cidade, outra figura que suplantaria o boêmio e o

seu submundo capitalista. Trata-se do “cavaleiro do mundo delirante”, de Murilo Mendes, e o

seu “overmundo”. Como quis e vastamente o fez Dalí, é sob a força do delírio aplicado à

criação que ambos, poeta e fotógrafo, desamparados, travaram um combate à logica do

trabalho através das ruas; percorrendo os bas-fonds paulistanos, para assim, dramatizar e

transformar o submundo da cidade em seus “overmundos” particulares, os quais, no interior

de Paranoia logo se consubstanciam.

imensos telegramas moribundos trocam entre si abraços e condolências
pendurando nos cabides de vento das maternidades um batalhão
de novos idiotas

os professores são máquinas de fezes conquistadas pelo tempo invocando
em jejum de Vida as trombetas de fogo do Apocalipse

afã irrisório de ossadas inchadas pela chuva e bomba H árvore
branca coberta de anjos e loucos adiando seus frutos
até o século futuro

meus êxtases não admitindo mais o calor das mãos e o brilho
platônico dos postes da rua Aurora comichando nas omoplatas
irreais do meu delírio

arte culinária ensinada nos apopléticos vagões da Seriedade por
quinze mil perdidas almas sem rosto destrinçando barrigas
adolescentes numa Apoteose de intestinos

porres acabando lentamente nas alamedas de mendigos perdidos esperando
a sangria diurna de olhos fundos e neblina enrolada na voz
exaurida na distância241

240 Anexo (Figura 23).
241 PIVA, Roberto. Visão 1961. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 41-43.
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Entre este trecho citado do poema “Visão 1961” e a fotografia242 de um homem caído na rua

disposta no livro em meio aos respectivos versos, há uma confluência escatologicamente

operante em seu dúbio sentido, oscilando entre uma acepção apocalíptica e uma acepção

excremencial. Desse intercruzamento, sob um jogo oscilatório entre ambos os sentidos

escatológicos, ambos os fragmentos do livro parecem fundir-se numa só paisagem citadina

corroída pelo asco, na qual, notadamente, o dispêndio improdutivo tripudia. A potência do

corpo estendido no chão, entre uma calçada e uma escadaria, é, de algum modo, no

entroncamento narrativo, clamado pelo poeta. Desta confluência alternada e também

oscilatória entre texto e imagem, uma imantação extática logo se avulta. Embora sendo uma

experiência interna, como escreveu Contador Borges, “o êxtase possui uma particularidade

exterior, uma fisionomia”,243 a qual, no caso em questão não se faz visível, mas se forma no

encontro das forças imagética e textual. Ou seja, apesar do rosto do homem estendido no chão

não se fazer visível na fotografia, um semblante faz-se vislumbrável e, por consequência, uma

fisionomia faz-se compreensível, mormente, através do teor descrito nos últimos versos do

poema citado: “a sangria diurna de olhos fundos e neblina enrolada na voz / exaurida na

distância”.

O êxtase é uma reação do corpo a um rogo interior sob um estado descomedido de gozo;

sensação a qual se dissipa na instantaneidade mesma em que é desfrutada, dando-se, assim,

enquanto uma insígnia dos instantes de graça cuja operação faz-se semelhante ao gozo físico,

porém, numa acepção mística, far-se-ia de um gozo espiritual. Não obstante, para Bataille, o

êxtase remeteria a um jogo ateológico de aproximação e negação entre ambas as instâncias

citadas de enlevo, sendo, portanto, a própria experiência interior, isto é, “aquilo que

habitualmente se nomeia experiência mística”.244 Seria, pois, uma espécie de imersão

imanente nos próprios sentidos corpóreos, e tão logo, o acesso a uma forma de interioridade

despojada de transcendência, esgotando o sujeito em “si mesmo”, arrebatando-o dentro de

suas próprias fronteiras para assim dissolvê-lo em pura perda. “‘Si mesmo’ não é o sujeito que

se isola do mundo, mas um lugar de comunicação, de fusão do sujeito e do objeto.”245 Na

experiência extática, o objeto “é de início projeção de uma perda de si dramática. É a imagem

do sujeito. O sujeito tenta primeiro ir a seu semelhante. Mas, adentrando na experiência

242 Anexo (Figura 24).
243 BORGES, Contador. Sobre o êxtase. Revista Ide, São Paulo, v. 1 n. 41, p. 24-34, jun. 2005, p. 27.
244 BATAILLE, Georges. A experiência interior: seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953. Trad.

Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p.33. (Suma ateológica, v. I.)
245 Ibidem, p.40.
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interior, está em busca de um objeto como ele próprio, reduzido à interioridade.”246 O sujeito,

aí, diante da nudez interior de “si mesmo”, mergulha na angústia até o desconhecido, rumo

àquilo que o homem sabe simplesmente pelo fato de ser, ou seja, o não-saber. “O não-saber

comunica o êxtase — mas somente se a possibilidade (o movimento) do êxtase pertencer já,

em algum grau, àquele que se deveste do saber.”247 Sob tal ótica batailliana, o êxtase que

imanta as concernentes incrustações citadinas de Paranoia expressaria, justamente, a

insubordinação de corpos anárquicos seviciados pelo cálculo civil e pela razão urbanística. O

intercruzamento entre o teor corrosivo do poema e o corpo caído, absolutamente notório na

fotografia, assim, ao invés de revelar uma fragilidade; grita, brada, clama a dissipação do

sujeito, destituindo-o de seu próprio domínio e desimplicando-o de qualquer saber ou poder

extrínseco. Ao intercruzarem-se, ambos os conteúdos alçam um enfrentamento à gestão

urbana funcional da máquina Estatal insuflada, sobremaneira, pelos imperativos utilitários do

capital. Posto na cena citadina por ambos os “cavaleiros do mundo delirante”, esse corpo

narrado está ligado a um prazer que, tão somente, tem um fim nele mesmo, levando tal corpo

ao extremo via o esgotamento e, assim, sem nenhuma possibilidade de aplicação orgástica

dentro lógica produtiva. Trata-se de um hedonismo que se extenua e marca, desse modo, uma

cisão ao hedonismo na sociedade de consumo, o qual, na cidade utilitária está sobremaneira

reduzido ao incessante gozo da posse e do consumo de mercadorias.

Pois bem, eram os anos 1960 em sua fase primeva, na qual a São Paulo ainda com ares

provinciais do início do século apressava sua marcha rumo ao cosmopolitismo. Suplantando

em densidade habitacional o Rio de Janeiro, a capital paulista então se tornava a cidade mais

populosa do Brasil; engolfada, sobretudo, em plena euforia industrial. Com o retorno de

Prestes Maia à prefeitura em 1961, prontamente, as diretrizes do Plano de Avenidas voltariam

a ser densamente reafirmadas, sendo assim novamente priorizadas como instrumento de

gestão e parâmetro urbanístico Isto, porém, sob as ilações descentralizadoras do Relatório

Moses, por sua vez, consoante à bandeira empunhada por Anhaia Mello e pelos técnicos do

Departamento de Urbanismo. O esquema viário radial-perimetral consagrado no Plano de

Avenidas, designado no texto do Relatório como o “esqueleto da cidade”, ou seja, “o coração,

ou o centro comercial, e a maioria das artérias principais”, segundo o comissário nova-

iorquino, já estava formado. Para além disso, entretanto, ainda nas palavras do comissário

246 BATAILLE, Georges. A experiência interior: seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953. Trad.
Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 157. (Suma ateológica, v. I.)

247 Ibidem, p. 164.
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planejador, não havia, “aparentemente, [...] em São Paulo a tendência, ambição, ou disposição

psicológica de criar qualquer plano urbano destinado a promover a descentralização e a

dispersão dos habitantes”248 — “não por falta de alertas do Departamento de Urbanismo, e

principalmente de Anhaia Mello”,249 complementa Campos Neto em sua análise acerca da

esfera técnica e do jogo político na capital paulista. Sob as forças desse entrelaçamento de

vertentes atreladas ao descomunal êxodo rural em ascensão em escala nacional, a cidade foi

então levada a descentralizar-se, porém, sem grandes predisposições estabelecidas para

estancar o ciclo de reprodução permanente do capital. Com uma resultante equivalente, no

interior e nas cercanias dos anéis perimetrais do Plano de Avenidas, o controle efetivado, ao

invés de conter as formas de exploração na especulação do solo urbano, induziu a região

central a uma catártica leva homogeneizatória de uniformização elitizada do espaço urbano,

com vistas, sobretudo, às benesses dos proprietários imobiliários. Aí, uma parcela

considerável da enorme gama de marginalizados destoantes ao convívio civil triunfante,

sofreu, aos poucos, o esvaecimento de suas obnubilares cintilações. Sob um processo de

alijamento urbano em sua parte maldita, a espetacularização cabalmente reivindicaria seu

posto, lançando pelos lugares de seu interesse uma ofuscante luminosidade. Numa recusa a

essa espécie de operação colonizatória da cidade, evocando fortíssimos elementos fendidos

por uma ignominia abissal, as incrustações citadinas engranzadas em Paranoia nos legam,

justamente, os gritos insubordinados de padecimento diante do exílio desses corpos. Estas

lascas de cidade clamam assim o vozerio de uma diversidade existencial hegemonicamente

coagida e repelida em solo urbano.

Eu estou farto de muita coisa
não me transformarei em subúrbio
não serei uma válvula sonora
não serei paz
eu quero a destruição de tudo que é frágil:

cristãos fábricas palácios
juízes patrões e operários

uma noite destruída cobre os dois sexos
minha alma sapateia feito louca
um tiro de máuser atravessa o tímpano de

duas centopeias
o universo é cuspido pelo cu sangrento

de um Deus-Cadela

248 MOSES, Robert apud CAMPOS NETO, Candido. A esfera técnica e o jogo político em São Paulo: o relatório
Moses. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 15., 2013, Recife. Anais... Recife: UFPE, 2013, p. 8-9.
(CD-ROM)

249 CAMPOS NETO, Candido. Op. cit., p. 9.
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as vísceras se comovem
eu preciso dissipar o encanto do meu velho

esqueleto
eu preciso esquecer que existo250

No decorrer do livro, a vasta utilização textual de topônimos e a variedade de tomadas

fotográficas da cidade exibem-nos a região central da capital paulista então sacrificializada. À

exceção da Praça da Sé e do viaduto Santa Ifigênia, ambos localizados no interior do anel de

irradiação do Plano de Avenidas, ao fruirmos as páginas de Paranoia, somos conduzidos

topologicamente, quase que em absoluta totalidade, até às imediações marginais e externas do

lado oeste ao concernente anel de irradiação, isto é, até à Praça da República, à Avenida São

Luís, à Avenida Rio Branco, à Rua Aurora, ao Largo do Arouche, à Rua das Palmeiras, às

escadas de Santa Cecília, à Rua Lopes Chaves, entre outras, chegando ainda até à Lapa e,

mais ao sul, tanto à Rua Martiniano de Carvalho quanto ao Ibirapuera, essas três últimas, por

sua vez, as imediações mais longínquas. Ora, a São Paulo ficionalmente reivindicada nas

páginas de Paranoia é, mormente, essa parcela da cidade onde os bestiais clarões da

modernização começariam a chegar com o franco movimento homogeneizatório. Este, por sua

vez, já iniciado nas diversas avenidas alargadas no interior e, sobretudo, no próprio anel de

irradiação. A recusa dos versos iniciais do “Poema porrada” acima citado — “não me

transformarei em subúrbio” —, seguidos de reiterada negação complementar, remete-nos

precisamente ao êxodo seletivo imposto à parte maldita do urbano; quer dizer, às existências

rechaçadas ao convívio na respectiva parcela central da cidade ficionalmente reivindicada na

trama.

Enquadrando num só plano, tanto um daqueles que estaria do lado exilante quanto um dos

quais integraria o lado exilado, a fotografia251 que acompanha sequencialmente os versos

desse excerto nos oferece, metonimicamente, uma situação que alça uma comutação à

segregação nos versos combatida. Vemos aí, separadas por um gradil, uma velha mulher no

lado interno de uma propriedade e, na calçada, uma mulher, cujo aspecto sombrio de sua

intermitência existencial parece dispor uma interlocução. Mais importante, porém, é notar que

mesmo diante dessa diferença socialmente hierárquica dividida pela fronteira física entre

privado e público; Duke Lee as posiciona sem hierarquizá-las, delegando-lhes proporções

equivalentes ao compor o enquadramento fotográfico por meio de um ângulo plongée quase

250 PIVA, Roberto. Poema porrada. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 166.
251 Anexo (Figura 25).
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absoluto. Frente à evidente diferença social quanto ao aspecto implicado por ambos os corpos

retratados, a força da imagem parece, para além disso, reivindicar um princípio urbano

isonômico, pondo-se em paralelo à recusa alçada nos inconformados versos iniciais do poema

o qual é, inclusive, uma recusa à realidade urbana de exclusão cotidiana fixada diante dos

olhos do poeta. Aí, texto e imagem consubstanciam dissonantemente um grito de

insubordinação à congérie consensual triunfante de forças citadinas, cujas interdições

encampadas no urbano tendiam segregar e impelir, para longe, quaisquer sombrias

intermitências existenciais, as quais, pela simples presença, esgarçavam e punham sob áleas a

grande luminosidade diligenciada. Entoando clamores à efemeridade dos corpos malditos,

trafegantes pela cidade, e bradando os gritos por eles entoados, contra o exílio seletivo pelo

qual eram impelidos, a inclinação anárquica piviana se enlaça à construção isonômica

dukeleeana. Ambas, assim, depreciam todo um sistema de condutas digerido em âmbito

urbano, enumera os seus principais constituintes — “cristãos fábricas palácios / juízes patrões

e operários” — e os sentencia demiurgicamente à destruição através da própria vontade

franqueada pelo poeta, o qual, portanto, no último verso só encontrara refúgio na derrisão do

sujeito, isto é, na dissipação do “velho esqueleto” incutido no próprio eu lírico que narra a

cidade.

Incorrendo no aniquilamento do sujeito, a atitude desse eu lírico que narra a cidade e, assim,

diante de tudo e de todos aí nos afirma: “eu preciso esquecer que existo”; é, por excelência, a

postulação interior da autoridade do “si mesmo” desse eu narrativo. Como nos esclarece o

próprio Bataille, salvo a própria acepção ateológica por ele formulada, a experiência interior

como comumente até então fora entendida, “sempre teve outros fins que não ela própria, nos

quais era situado o valor, a autoridade. Deus no Islã ou na Igreja cristã; na Igreja budista, este

fim negativo: a supressão da dor (foi possível também subordiná-la ao conhecimento, como o

faz a ontologia de Heidegger)”.252 Ademais, apesar da proximidade a essa acepção de

inclinação mística, contrastando-se, sobretudo, ao importúnio na supressão da dor nela

teologicamente implicada — e, por isso, aos olhos bataillianos, então ela parecer “vazia e

desde então impossível”,253 sem fins convincentes —; a atitude do eu lírico piviano, pelo

contrário, é própria do aniquilamento do sujeito na ateológica experiência interior batailliana

252 BATAILLE, Georges. A experiência interior: seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953. Trad.
Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 37. (Suma ateológica, v. I.) Referente à
ontologia de Heidegger, também em nota concernente à mesma alocução citada, explicita-nos o próprio
Bataille: “Ao menos a maneira como [ele, Heidegger,] expõe seu pensamento, ante uma comunidade de
homens, quanto ao conhecimento.”

253 Ibidem, loc. cit.
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e, portanto, sem fim negativo que o limite numa “viagem ao extremo do possível do

homem”.254 Ou seja, até aquilo que Bataille propriamente define como experiência interior.

Esta, por sua vez, na concepção do autor francês, de inclinação não mística, mas

absolutamente imanente, funda-se sobre o “paradoxo na autoridade” e, consequentemente,

sobre a “colocação em questão”. A experiência interior batailliana é “colocação em questão

da autoridade; colocação em questão positiva, autoridade do homem que se define como

colocação em questão de si mesmo.”255 Ora, tal colocação em questão do “si mesmo”, até o

limite do humano, via a transgressão da autoridade negativa, isto é, da autoridade externa ao

ser, é o canal por onde este irrompe um território inumano. “Pelo fato de ser a negação de

outros valores, de outras autoridades” extrínsecas ao próprio ser, o aniquilamento do sujeito

dá-se, justamente, na experiência interior, a qual, ao configura-se enquanto “existência

positiva torna-se ela própria, positivamente, o valor e a autoridade.”256 Na operação lírica do

eu piviano, a experiência interior é acionada e a constituição do sujeito nela em implicação se

desfaz até o aniquilamento do Eu, até a sua completa derrisão, fazendo nele surgir uma

“forma outra” do ser, longe do compromisso utilitário e funcional imposto pela cidade, rumo

a uma nadificação absoluta: condição positiva da autoridade só alcançada no silêncio do

êxtase, no indizível da experiência ou na própria expressão poética.

Frente a um “universo [...] cuspido pelo cu sangrento / de um Deus-Cadela” — metáfora de

teor blasfemo, alucinadamente descrito para nos apresentar uma paisagem escatológica

impregnada pelo horror —, precedido pelo desenvolvimento da inicial relutância em se tornar

subúrbio e, ainda, sucedido pelo findo aniquilamento do próprio eu enunciador; assistimos

então, nos versos do excerto citado, o poeta exteriorizar, sob sua máscara poética, anseios

extáticos vocabularmente obductos, mas expressamente comunicados coletivamente, inclusive

por ele, em um âmbito urbano. Tal clamor poético condensa a enérgica recusa de corpos

relegados à região central paulistana, os quais, pela concernente relutância, afirmam-se como

potência transgressora diante da violência implicada pelas formas instituídas de gestão.

Corpos tais, portanto, constituintes de um território existencial no qual as convenções, as

consensualizações e a racionalidade cível em preeminência não conseguiriam penetrar e, tão

somente, o poder urbanístico instituído por tais forças em preeminência, via a punição, far-se-

ia imperativo. Ora, através do eu lírico, frente ao espetáculo homogeneizatório em

254 BATAILLE, Georges. A experiência interior: seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953. Trad.
Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 37. (Suma ateológica, v. I.).

255 Ibidem, loc. cit.
256 Ibidem, loc. cit.
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encampação, o “si mesmo” do poeta potencialmente se revela. Transgredindo as formas

hegemônicas de manifestação do poder alçadas sobre a cidade, a lírica piviana é então

concebida; condensando, de tal modo, uma celeuma heterológica que vilipendia tudo que no

urbano se pretendera homogêneo. Todas as ações então enunciadas fixam nos versos a marca

do excesso, sem nenhuma reserva ou economia retida, apenas exsudação energética da

matéria viva, isto é, dispêndio improdutivo de energia corpórea tanto da voz lírica quanto dos

corpos por ela atravessados. A cabal negação em se tornar subúrbio proferida nos versos

iniciais é uma rejeição às injunções produtivas impostas na cidade. Negação esta, por sua vez,

que conduz o eu lírico até o extremo do possível do homem, sendo, o homem, nas palavras de

Jean Piel, “um cume pela dilapidação: operação gloriosa entre todas, signo” da “soberania”257

preconizada por Bataille. É precisamente essa condição existencial ilimitada rendida ao

sacrifício, a condição soberana do homem pela qual o sujeito é levado ao seu próprio

aniquilamento e, tão logo, no poema em questão, o eu lírico à soberania.

Este signo soberano de que tanto falou Bataille pouca coisa teria a ver com o transcendente

signo hobbesiano “dos Estados que o direito internacional define.” Trata-se “em geral de um

aspecto oposto, na vida humana, ao aspecto servil ou subordinado”258 característico da

condição de sujeito. Dilacerando tal aspecto, então próprio da sujeição ou do assujeitamento,

a operação soberana, ainda que a tal condição em oposição, não se daria em relação a ela de

modo obliquo. Ora, a soberania bataillina é antes de tudo “revolta, não exercício do poder”259

sobre outros corpos e, nesse sentido, sua autêntica recusa. Ela, a soberania aqui conclamada é

justamente a imanente afirmação do ser em seu estado extático; a via de uma experiência

interior sem subordinação ou servilismo a qualquer orientação que seja. Sua suprema

atribuição é, por esta ótica, a negação extrínseca da autoridade: ela “extrai sua autoridade

apenas de si mesma” e a “expia ao mesmo tempo”;260 mesmo e excepcionalmente na

experiência interior. Logo, portanto, não se daria para fora, mas internamente ao ser, que nega

veementemente sua autoridade enquanto aplicação direta nesse fora. Se não fosse expiada, sua

autoridade “teria algum ponto de aplicação, buscaria o império, a duração.”261

“Economicamente falando, a atitude soberana é traduzida pelo uso do excedente para fins

257 PIEL, Jean. Apresentação: Bataille e o mundo. In: BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A
noção de dispêndio”. Trad. Júlio Castañon Guimarães. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 12.

258 BATAILLE, Georges. La souveraneité. In: ______. Œuvres completes VIII. Paris: Gallimard, 1976, p. 258.
259 Idem. A experiência interior: seguida de Método de Meditação e Postscriptum 1953. Trad. Fernando Scheibe.

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 244. (Suma ateológica, v. I.)
260 Ibidem, 245.
261 Ibidem, loc. cit.
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improdutivos”.262 Não pode ser entendida como nenhum valor de aplicação, pois nela,

salienta-se o princípio do gasto, da perda, da consumação, exigindo a adesão sem reserva, o

que a torna uma intensidade oposta à da lógica da produção, tanto no mundo homogêneo do

trabalho quanto na esfera da atividade útil. Sob esta perspectiva, para além do último poema

referenciado em Paranoia, onde destacamos um eu lírico soberano, ainda observamos uma

operação soberana latente e, sobretudo, também patente no entroncamento literário-visual das

incrustações citadinas dos demais trechos. Quando em permutação com o pujante conteúdo

antropomorfo das prosaicas fotografias de rua, a potência dos diversos corpos clamados pelo

mesmo eu lírico (o qual, por vezes, se projeta nesses mesmos corpos narrados), em algum

ponto de tangência, com a substância visual se encontra, irradiando no teor interseccionado a

constituição de corpos sempre soberanos. Assim sendo, nas citadinas paisagens textuais e

imageticamente cruzadas, nas quais tais formas antropomórficas soberanamente povoam,

avultam-se sempre dilaceramentos interiores que imantam, tanto a descrição das ações quanto

a plasticidade das práticas e dos gestos fotografados. Em três fotografias,263 algumas situações

as quais fazem-se estranhas às condutas marcadamente utilitárias no espaço urbano, essa

plasticidade se evidencia através de soberanas irrupções interiores.

3.2. ALCOVAS URBANAS

Na última lua eu odiava as montanhas
minha memória quebrada não pode receber

o amor
eu tomava sopa aguardando meus amigos desordeiros

no outro lado da noite
este é o meu estranho emprego este mês
outro tempo quando o velho Gide se despachava para a África

meu coração era sólido eu dançava
eu assistia uma guerra de chapéus e as brancas

lacerações dos garotos no Ibirapuera angélico
terreno vazio onde eu mastigava tabletes de
chocolate branco

no próximo instante eu vi árvores e aeroplanos com bigodes
e lágrimas de Ouro

no Ibirapuera esta noite eu perdi minha solidão
ROBERTO PIVA TRANSFERIDO PARA REPARO DE VÍSCERAS
todos os meus sonhos são reais oh milagres epifanias

262 BATAILLE, Georges. La souveraneité. In: ______. Œuvres completes VIII. Paris: Gallimard, 1976, p. 326.
263 Anexo (Figura 26, Figura 27, Figura 28).
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do crânio e do amor sem salvação que eu sabia presos
no topo da minha alma

meu esqueleto brilhava na escuridão
repleto de drogas

eu nunca estou satisfeito e ando um incorrigível demônio
lunático com os dez dedos roídos tamborilando num campo
magnético

memória de arsênico que eu dei a uma pomba
os olhos cinzentos do céu meu oculto Totem espiritual264

Nestes versos do “Poema da eternidade sem vísceras”, Piva narra um “Ibirapuera angélico”,

“terreno vazio”, categoricamente desmantelado, onde seu eu lírico transita explicitando uma

condição lacerada, pungindo e também sendo pungido pelos soberanos corpos

topologicamente atravessados pelo corpo do próprio poeta. Trata-se da “voz lírica de um Eu

que fala consigo mesmo ou com ninguém, que sonha e reflete sobre o mundo, que exterioriza

pensamentos e emoções”,265 mas que ainda, acima de tudo, tudo isso perpetra a “um nível

‘mais real’ da realidade”.266 Isto se dá, sobretudo, a partir de subsídios cotidianamente

vivenciados entre uma suntuosa paisagem de outrora escatologicamente desmascarada e

regozijantemente reconstruída. Em meio a essa descrição diacrônica, uma anacronia se avulta

no momento em que o personagem lírico emaranha-se ao relato de um “outro tempo”, ou

mesmo, de um “tempo outro” “quando o velho Gide se despachava para a África”. Esta

menção ao longínquo continente, entrelaçada aos versos, reporta à famosa ocasião de uma

viagem em que André Gide teria afirmado sua homossexualidade; tema o qual, inclusive,

levaria o escritor francês em sua obra a preconizar a pederastia. Ressoando esta ímpia

entoação do escritor viajante na busca permanente da coerência intelectual entre vida e obra,

os versos pivianos então constroem uma paisagem urbana de devassidão sadeana, paisagem

esta, escandalosa e perversa que vangloria a transgressão até o inumano. Como escreveu

Corrêa acerca do feito do poeta, tratar-se-ia de uma “poesia de sangue, que gera uma flor no

sexo da adolescência”.267

264 PIVA, Roberto. Poema da eternidade sem vísceras. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira
Salles, 2009, p. 175-176.

265 ARRIGUCCIJUNIOR,DaviapudPIVA,Roberto.Paranoia.3ed.SãoPaulo:InstitutoMoreiraSalles,2009,p.24.
266 MORAES, Eliane. O corpo impossível: A decomposição da figura humana: de Lautréamont à Bataille. São

Paulo: Iluminuras, 2002, p. 218, p. 56. Recorrendo à estética moderna acerca da fragmentação, Eliane Robert
Moraes nos reporta a um procedimento arrolado pelo dramaturgo, romancista e ensaísta August Strindberg:
“’Uma folha que cai’ — bastava isso para que Strindberg registrasse um nível ‘mais real’ da realidade, como
propôs no Sekundenstil, onde tentava decompor em sucessivos instantes fragmentários os fatos mais
corriqueiros da vida.”

267 CORRÊA, Thomaz apud PIVA, Roberto. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, contracapa.
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Dentre as delirantes associações que se esvaem entre um teor hermético de caráter onírico;

daí, entretanto, sobressai um teor corrosivo de caráter concreto em torno do topônimo

referenciado. A menção às “brancas lacerações dos garotos” remete ao Parque Ibirapuera de

um tempo anterior à sua “mutilação”,268 atribuindo um caráter de alcova urbana às suas

dependências fantasticamente mencionadas e aprazidas pela voz lírica. Propício à bradada

perversão sexual dos púberes corpos textualmente narrados, o covil piviano, no entanto,

contrasta-se com o coevo e lúdico deleite dos meninos prosaicamente retratados em uma das

fotografias,269 ou mesmo, com o conciliábulo ajuntamento de alguns rapazes em outra

fotografia;270 ambas entremeadas ou mesmo próximas às páginas do concernente poema

aludido. Afirmando um eu lírico, em certa instância, sem mediação com os seus personagens,

e até mesmo com o seu Eu, logo, o pretérito relato acerca do Parque afirma o próprio poeta

como um desses púberes corpos descritivamente deflorados; tendo, pois, no “velho Gide” a

figura literária de um mentor-mor. A paisagem construída nas fotografias em questão, lugar

descampado, de aspecto regulado, envolto por árvores, franqueado ao uso público, onde o

frêmito modernizatório delineado pelo endossamento civil já encampara seus interditos é,

então, constituída tanto por garotos que dela desfrutam ludicamente, ou até mesmo, por

rapazes que nela põem-se a confabular. Apesar disso, no intercruzamento com os versos essa

paisagem se macula, sobremaneira, pelo clamor à desordem existencial dos corpos, tanto do

poeta quanto de seus personagens, obscenamente “lacerados” ou “dilacerados” pela

transgressão erótica implicada “na” e “pela” escrita poética em questão.

“As possibilidades de acordo entre o dilaceramento erótico e a violência são gerais e

aterradoras”271. Esse dilaceramento, assim como o dilaceramento poético, é uma fenda por

268 Demonstrando uma crítica frontal ao projeto da Comissão do IV Centenário de fundação de São Paulo de
instalar no Ibirapuera o conjunto de edifícios para a Feira Internacional de exposição industrial e comercial, a
terminologia “mutilação” foi amplamente utilizada em diversos artigos publicados na imprensa a partir de
1952. “Nesse contexto de defesa dos espaços livres como lugares pitorescos, o Parque Ibirapuera era noticiado
a partir da ameaça de sua destruição, no sentido de substituição das áreas plantadas por construções.”
BARONE, Ana. Ibirapuera: parque metropolitano (1926-1954). 2007. 225 f. Tese (Doutorado em Arquitetura
e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo. 2007,
p. 155. Um desses “artigos mais veementes contra a edificação dos pavilhões permanentes na área do parque
foi publicado em 1953 na revista Anhembi [...] pelo jurista, jornalista e antropólogo Paulo Duarte”. Ibidem, p.
143. Segundo Ana Barone, o “autor faz crer que não estava sozinho em sua opinião: pelo contrário, contava
com o apoio do ‘clamor público’, dos ‘urbanistas’, de ‘entidades’ e da ‘maioria da imprensa’, e acusava a
comissão de ir ‘contra a opinião pública, contra o parecer de entidades culturais, contra o parecer da melhor
imprensa’.” Ibidem, loc. cit. Por fim, valeria a pena ainda registrar, segundo a autora, “que, depois de toda a
celeuma em torno da defesa do parque contra os pavilhões permanentes, Paulo Duarte e seu grupo do Estado
fizeram vasta campanha contra a ocupação dos pavilhões por órgãos da prefeitura.” Ibidem, p. 167.

269 Anexo (Figura 29).
270 Anexo (Figura 30).
271 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 131.



97

onde o homem violentamente se abre para o impossível, ou seja, o extremo de seu possível

que é, inclusive, a sua própria morte. É ela, a morte, como escreveu Bataille, “o sentido

último do erotismo”,272 ou seja, ela é “a supressão do limite”273 a que o dilaceramento do ser

implica. “Duas coisas não inevitáveis: não podemos evitar morrer, não podemos evitar

tampouco ‘sair dos limites’. Morrer e sair dos limites são, aliás, uma mesma coisa.”274 Ambos

correspondem a uma oposição às intenções baseadas no cálculo da razão, do logos ou da

racionalidade; cálculo este que implica a duração do Eu individual ou descontínuo, e que

assim, a ele opondo-se, dá-se nesse Eu enquanto “o fim último e o resultado de todos os

cálculos racionais”.275 O signo da morte é justamente a ruptura dos limites redutíveis à razão a

que conhecemos como interdito. A essência mesma do erotismo, em Bataille, implica

justamente tal ruptura, isto é, “ser a transgressão por excelência, dado que ele”, o erotismo, “é

resultado da atividade sexual humana enquanto prazer e, ao mesmo tempo, consciência do

interdito.”276 Quanto a ele, segundo Bataille, “seja como for, se [...] é a atividade sexual do

homem”, o é “na medida em que ela difere da dos animais. A atividade sexual dos homens

não é necessariamente erótica. Ela só o é quando deixa de ser rudimentar, simplesmente

animal.”277 No âmbito da sexualidade humana, o erotismo é, portanto, a afirmação

dispendiosa de todo nível da atividade sexual; é nela o desvio de sua finalidade, negando, com

isso, seu único aspecto não interdito: a lógica reprodutiva. Assim, a sexualidade contida, que

veementemente nega a erotização, obedece por princípio uma solicitação utilitária a qual a

interdição, por excelência, visa atender. O tempo homogêneo reservado ao trabalho e,

consequentemente, destinado à produção utilitária, prontamente, opõe-se ao domínio da

violência erótica. “Essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da violência, o

domínio da violação.”278 No dilaceramento erótico, ademais, a violência só é consumada nos

“movimentos de excesso contagioso nos quais nada mais existe senão o abandono imediato ao

excesso.”279 Sob esta ótica, o erotismo é, pois, aquilo que pela via sexual do excesso

transgrede; é, pois, aquilo que, na sexualidade humana, não reconhece limites. Nesse mesmo

sentido, torna-se fácil perceber que os aspectos ignóbeis da obscenidade sexual alçados em

Paranoia estão diretamente ligados à transgressão ao nível urbano e urbanístico dos

272 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 168.
273 Ibidem, p. 153.
274 Ibidem, p. 164.
275 Idem. A literatura e o mal. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 21.
276 LES ÉDITIONS MINUIT. O interdito e a transgressão. In: BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Antônio

Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM Editores, 1987, p. 3.
277 BATAILLE, Georges. O erotismo. Op. cit., p. 54.
278 Ibidem, p. 40.
279 Ibidem, p. 64.
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interditos. Tais aspectos são, justamente, aquilo a que a transgressão erótica acessa. Num

confronto direto à funcionalidade dos planos e à gestão homogênea dos espaços urbanos

paulistanos, a explícita obsessão pelos garotos, contextualizada em território citadino, corrói

pela via da sexualidade as interdições eróticas e, sobretudo, as interdições homoeróticas

cristalizadas no âmbito utilitário da cidade. Erotizar o meio urbano voltado para as

circulações, tanto de mercadorias quanto das forças de trabalho, ambas, medidas e geridas

pelo capital é, na cidade, transgredir os interditos pela lógica do trabalho nos espaços públicos

encampados.

Assim como na passagem acerca do Parque Ibirapuera, as lascas topológicas de cidade que se

desprendem do intercruzamento textual com outras quatro fotografias280 dispostas nas

diversas seções de Paranoia, entre distintos poemas e diversas outras imagens técnicas, de tal

modo, também granjeiam uma cabal erotização dos espaços urbanos paulistanos. Esse

conjunto de fotografias aludido exibe-nos, justamente, uma vivacidade jovial e até mesmo

púbere de corpos tragados pelo frisson urbano e urbanizatório da metrópole paulistana.

Corpos tais, absolutamente visíveis nas fotos através das ruas; cuja pujança, ao enlaçar-se ao

alento voluptuoso dos versos que os entremeiam, logo se avultam gloriosamente soberanos no

espaço público urbano. São meninos e rapazes flagrados a partir de uma moderada

aproximação do fotógrafo, que observando à distância, feito um agente secreto na busca de

evitar sua notabilidade, atribui um aspecto espontâneo na construção de uma realidade

própria, porém, não bastada em Paranoia; pois ao entrelaçar-se à criatividade delirante dos

poemas, alça uma desestabilização a todo e qualquer estatuto realístico possivelmente

postulado sobre a obra. Os poemas que tais fotografias entremeiam, além de incorridos por

passagens com uma considerável prevalência da compleição juvenil, ainda empreendem um

direcionamento púbere de energia libidinosa, sobremaneira, em nome da pederastia. São

poemas que instilam e exortam uma sexualidade aflorada e, sobretudo, uma

homossexualidade radical em território urbano, irradiando assim, nas concernentes fotos, um

teor homoerótico que não chega a eivá-las, mas torna a zona de intersecção de ambos os

conteúdos no interior do corpus de Paranoia absolutamente erotizada. Nas incrustações

citadinas daí desprendidas, os interditos encampados no urbano são então vilipendiados pela

via erótica da sacrificialização dos corpos narrados, donde, prontamente, via uma

permissividade hedonista, a transgressão e a violação são alçadas ao cimo. Através das

280 Anexo (Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 34).
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calçadas, em frente a estabelecimentos comerciais, estes corpos imantam e eletrizam as ruas,

insuflando a cidade narrada com uma cabal força erótica. Espaços urbanos aprioristicamente

destinados ao trabalho e à circulação, mas que nestes estilhaços da cidade paulistana insurgem

sacrificializados pelas práticas e gestos ficcionalizados, compondo ambiências absolutamente

antropomorfizadas, trivialmente valorizadas e, ao mesmo tempo, inflamadas com um teor de

aspecto dispendioso, no interior das páginas enfocado. Noutro poema intitulado “Praça da

República dos meus sonhos”, sobretudo, ainda em torno da lubricidade e da embriaguez, essa

permissividade no espaço urbano sobejadamente se explicita.

A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela paisagem
de morfina

a praça leva pontes aplicadas no centro de seu corpo e crianças brincando
na tarde de esterco

Praça da República dos meus sonhos
onde tudo se faz febre e pombas crucificadas
onde beatificados vêm agitar as massas
onde Garcia Lorca espera seu dentista
onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces

os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão
lábios coagulam sem estardalhaço
os mictórios tomam um lugar na luz
e os coqueiros se fixam onde o vento desarruma os cabelos
Delirium Tremens diante do Paraíso bundas glabras sexos de papel

anjos deitados nos canteiros cobertos de cal água fumegante nas
privadas cérebros sulcados de acenos

os veterinários passam lentos lendo Dom Casmurro
há jovens pederastas embebidos em lilás
e putas com a noite passeando em torno de suas unhas
há uma gota de chuva na cabeleira abandonada
enquanto o sangue faz naufragar as corolas
Oh minhas visões lembranças de Rimbaud praça da República dos meus

Sonhos última sabedoria debruçada numa porta santa281

Oniricamente, também transformada em uma alcova urbana, a Praça da República incrustada

no poema acima citado abriga uma paisagem urbana corroída pelo dispêndio dos corpos que

nela habitam. Uma paisagem cataclísmica “onde tudo se faz febre e pombas crucificadas”, ou

seja, onde não há paz e tudo se inflama com violência, ou mesmo, trocando em miúdos, onde

singulares conflagrações se avultam e, consequentemente, onde não triunfa consensos. A

estátua de Álvares de Azevedo, hoje relocada no Largo de São Francisco, em frente à

281 PIVA, Roberto. Praça da República dos meus sonhos. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto
Moreira Salles, 2009, p. 87-89.
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Faculdade de Direito onde o poeta oitocentista havia estudado, então protagoniza a cena entre

o poema em questão e tal fotografia282 que lhe é diretamente precedente. Entre as páginas do

poema, embora com menor destaque, outra fotografia283 ainda se destaca. Nela vemos, através

de um enquadramento bem próximo, uma mulher em meio à Feira da República, a qual, desde

1956, aos domingos, ainda hoje se arma em frente ao edifício da Secretaria de Estado da

Educação, à época, instalações da Escola Estadual Caetano de Campos. O plano fechado

enquadrando a mulher arrodeada pelas mercadorias expostas e o big close-up, em contra-

plongée, enfocando em perfil o rosto petrificado do literato feito ídolo; ambos, nos legam

indícios de uma singular construção toponímica em torno da Praça da República. A estrutura

visível destas fotografias, ao conjugar-se com os versos, pode até servi-los como confirmação

do lugar textualmente narrado; mas, a tal confirmação não se limita. Para além disso, assim

como todas as outras imagens do livro, estas compõem um palimpsesto urbano próprio, o qual

dialoga com os versos, que mesmo em relações não confirmatórias, credibilizam-os com uma

concretude imagética paralelamente disposta. O foco visual nestas diversificadas trivialidades

urbanas retratadas, portanto, não ilustra a paisagem lúbrica psicotropicamente instilada no

poema. Entretanto, o entroncamento entre ambas as estruturas narrativas faz subjazer, nestas

incrustações citadinas do livro, a construção hedonista de uma licenciosidade em torno do

sexo e da droga que, ao fundo, investe na transgressão e na violação de tudo aquilo que a

cidade hegemonicamente impõe. A lógica funcional e produtiva operante sobre a vida

humana, então na cidade posta como imperativo a seguir, neste intercruzamento literário-

visual é colocada em xeque. Nas desprendidas lascas de cidade em torno desse recorte

narrativo do livro, o interdito e a lei estão contidos, porém, tão somente, para serem

transgredidos e violados. Isto se dá, sobretudo, pelo hedonismo que a narrativa textual

acastela numa dissolução sacrificial a tudo que se proclama constituído. Condenada ao

movimento inútil desde a inicial anunciação da “paisagem de morfina”, a Praça da República

é no poema consagrada, tornada inclusive “Paraíso”. Mas essa sagrada paisagem paradisíaca

em nada se assemelha àquele Éden que teologicamente as religiões reivindicam. Em Paranoia

esse exíguo jardim urbano encravado no coração da capital paulista torna-se um violento

terreno de imolações. O signo erótico em torno da libertinagem, aí, é descomunalmente

clamado. Grandes nomes da literatura como o de Garcia Lorca e o de Arthur Rimbaud são,

nesse sentido, reivindicados; sobretudo, numa apologia à pederastia que fecundou a vida e a

obra de ambos os poetas enunciados. Mas o que, em Piva, é absolutamente peculiar em

282 Anexo (Figura 35).
283 Anexo (Figura 36).
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relação a ambas as apologias poéticas é, precisamente, a peculiar paisagem onírica que ele

constrói para preconizar o contexto ou a própria ação lasciva. Ora, essas paisagens, como se

pode constatar, são sempre paisagens citadinas.

Na esquina da rua São Luís uma procissão de mil pessoas
acende velas no meu crânio

há místicos falando bobagens ao coração das viúvas
e um silêncio de estrela partindo em vagão de luxo
fogo azul de gim e tapete colorindo a noite, amantes

chupando-se como raízes
Maldoror em taças de maré alta
na rua São Luís o meu coração mastiga um trecho da minha vida
a cidade com chaminés crescendo, anjos engraxates com sua gíria

feroz na plena alegria das praças, meninas esfarrapadas
definitivamente fantásticas

há uma floresta de cobras verdes nos olhos do meu amigo
a lua não se apoia em nada
eu não me apoio em nada
sou ponte de granito sobre rodas de garagens subalternas
teorias simples fervem minha mente enlouquecida
há bancos verdes aplicados no corpo das praças
há um sino que não toca
há anjos de Rilke dando o cu nos mictórios
reino-vertigem glorificado
espectros vibrando espasmos
beijos ecoando numa abóbada de reflexos
torneiras tossindo, locomotivas uivando, adolescentes roucos

enlouquecidos na primeira infância284

Neste extenso excerto do poema intitulado “Visão de São Paulo à noite – Poema antropófago

sob narcótico”, o qual, inclusive, noutro excerto anteriormente citado tivera salientado

exclusivamente o seu teor predominantemente dispendioso; gritos de uma lascividade erótica

nele ainda subjazem. Para além de um pululante conteúdo textual pederástico intercruzando-

se, sobremaneira, com o conjunto fotográfico285 anteriormente aludido, nele, ainda

encontramos, numa relação com outras fotografias, insinuações intercruzadas que suplantam

uma limitação exclusivamente homoerótica. Decerto, as alusões enunciadas privilegiam o

universo da homossexualidade; mas, antes disso, elas bradam por uma erotização mais ampla

através da cidade, pela rua enunciada, transformando-a em uma alcova urbana, rompendo e

esgarçando os interditos no espaço urbano impostos. Acerca da lírica piviana, a exemplo da

284 PIVA, Roberto. Visão de São Paulo à noite – Poema antropófago sob narcótico. In: ______. Paranoia. 3 ed.
São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 63-68.

285 Anexo (Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 34).
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sombria inclinação também pederástica do citato Maldoror, poderíamos nos valer das palavras

alçadas por Breton a respeito da obra do Conde de Lautréamont: “Com ele o famoso ‘tudo é

permitido’ de Nietzsche não permaneceu platônico, pretendendo significar que a melhor regra

aplicável ao espírito ainda é a orgia.”286 De fato, as preferências libidinosas do eu lírico

piviano, assim como as do astro negro de Lautréamont,287 são confessadamente os garotos.

Quase sempre em primeiro plano, o signo orgíaco clamado por ambos é um meio de provocar

o leitor em relação ao seu território existencial. No caso de Paranoia, isto se dá, sobretudo,

com as pretensões de corroer enunciativamente a ordem urbana, ou mesmo, de tornar a

transgressão erótica no urbano uma espécie de norma, ainda que não constituída. Quando Piva

se refere aos “amantes chupando-se como raízes”, à “cidade com chaminés crescendo”, aos

“anjos engraxates com sua gíria feroz na plena alegria das praças” e às “meninas esfarrapadas

definitivamente fantásticas”; a paisagem que daí nos insurge é a de uma cidade em pleno

vapor industrial e, portanto, calcada na lógica produtiva, mas que, ao mesmo tempo, é

prazerosamente fruída e transgredida por amantes. “Anjos engraxates” e “meninas

esfarrapadas”, ambos personagens os quais, pela descrição, prostram-se fora da lógica formal

do trabalho. Corpos integrantes, portanto, da parte maldita e por isso, em consubstanciação ao

signo da ação lasciva em torno deles enunciada, são, na paisagem citadina narrada,

soberanamente introduzidos.

Diferindo de um teor sobejamente pederástico, como no caso a pouco referido à elogiosa

menção de “meninas esfarrapas”, uma das fotografias288 entremeadas nas páginas deste

mesmo poema, ostenta, em primeiro plano, o busto de uma forma feminina desnudada sob

uma fisionomia absolutamente extática e ainda, ao fundo, um jovem transeunte aparentemente

de passagem pelo lugar fotografado. Trata-se, no caso do busto, de uma estátua encravada em

espaço urbano e exacerbadamente exibida no enquadramento fotográfico, cujo semblante e o

gesto em que se encontra congelado demonstram uma aparência gloriosa de enlevo. Em

relação a esta visível particularidade exterior, do mesmo modo como disse Lacan diante da

escultura de Gian Lorenzo Bernini, O êxtase de Santa Teresa; referimo-nos também à

286 BRETON, André apud LAUTRÉAMONT, Conde de. Os cantos de Maldoror: poesias: cartas: obra completa.
Trad. Cláudio Willer. 2 ed. São Paulo: Iluminuras, 2005, contracapa.

287 “Ó pederastas incompreensíveis, não serei eu quem irá lançar injúrias contra vossa grande degradação; não
serei eu quem irá atirar o desprezo contra vosso ânus infundibuliforme.” LAUTRÉAMONT, Conde de. Op.
cit., p. 230. “Eu não gosto de mulheres! Nem mesmo dos hermafroditas! Preciso de seres semelhantes a mim”.
Ibidem, p. 232. “Que venha a mim aquele que arde no desejo de compartilhar meu leito; imponho uma
condição rigorosa a minha hospitalidade: é preciso que não tenha mais de quinze anos”, conclamou Maldoror
em seu Canto Quinto. Ibidem, p. 231.

288 Anexo (Figura 37).
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escultura fotografada por Duke Lee: “basta olhar para ela para saber que está gozando”.289

Este enfoque operado através da objetiva dukeleeana, por certo, no intercruzamento interno ao

corpus, comuta elementos narrativos com o teor poético piviano. Nesta comutação, portanto,

através da escultura, o êxtase se irradia e o entorno é sensualizado, imantando assim todo o

espaço urbano que vemos através do enquadramento. Topologicamente, através de ambas as

substâncias narrativas, a literária e a fotográfica, via as incrustações citadinas aí implicadas,

somos transportados até a esquina da Rua São Luís com a Praça da República onde a estátua

fora, à época, fotografada. Ao disparar incitações sexualizadas concernentes ao espaço

urbano, a própria cidade na fotografia em questão parece antropomorfizar-se numa espécie de

cavidade genital, como um canal vaginal, ou talvez mesmo e, sobretudo, anal; o qual então

acolhe o jovem transeunte ao fundo enquadrado. Sob esta perspectiva, o mesmo dito sobre

Piva acerca de Paranoia, “um poeta com rosto de menino atravessa a cidade rompendo um

hímen gigantesco”;290 poderia também ser transliterado, tanto para Duke Lee quanto para os

erotizados personagens da trama. Esse hímen, via a manifestação de um clamor extático e

erótico é, no intercruzamento narrativo, absolutamente rompido; podendo ainda ser entendido

como os próprios espaços urbanos de São Paulo sendo violados pelo poeta, pelo fotógrafo e

por seus personagens. Sob esta ótica, ao deflorar a cidade, estas três instâncias de

ficcionalização da trama estariam então transgredindo os próprios interditos no urbano

encampados; os quais, por sua vez, findam por assegurar a cidade como o lugar precípuo ao

princípio da utilidade clássica.

As permutações operadas entre texto e imagem, em Paranoia, portanto, dão-se sob uma

perspectiva que, mesmo em adjacência ao homoerotismo masculino enunciativamente

privilegiado, o suplanta e assevera um clamor mais amplo pelo orgíaco. Para nós que somos

seres cuja individuação nos torna, enquanto espécie, seres descontínuos, a orgia, como

escreveu Bataille, “é o aspecto sagrado do erotismo, em que a continuidade dos seres, para

além da solidão, atinge sua expressão mais sensível”.291 Convergindo para esse entendimento,

definida por Burgo Partridge como “válvula de escape de uma pressão como a do vapor de

água”; a orgia, segundo o autor britânico, seria “a expulsão da histeria acumulada pela

abstinência e a autocontenção e, assim sendo, tende igualmente a partilhar dessa natureza de

289 LACAN, Jacques apud BORGES, Contador. Sobre o êxtase. Revista Ide, São Paulo, v. 1 n. 41, p. 24-34, jun.
2005, p. 27.

290 CORRÊA, Thomaz apud PIVA, Roberto. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, contracapa.
291 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 153.
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fenômeno histeróide ou catártico.”292 É justamente sob estas acepções que Paranoia, a serviço

do êxtase e, sobretudo, do erotismo, põe a orgia em primeiro plano na cidade de São Paulo,

transformando-a, ficcionalmente, num território sagrado onde os interditos não se impõem e a

expulsão da histeria dá-se categoricamente jorrada. Dito de outro modo, São Paulo, em

Paranoia, se transforma num território onde os interditos são mera referência para o

descomunal desencadeamento de irrupções transgressivas. Numa das fotografias293

dukeleeanas, esse clamor transgressivo pelo espaço urbano, o qual a comutação narrativa

perpetra, é de uma dramaticidade sacrificial sem igual no decorrer de todo livro. Seu conteúdo

sígnico é de tamanha força que arriscaríamos afirmar que nela, todo o alento literário-visual

fruído no decorrer das páginas se conflui. Trata-se de um enquadramento onde, num primeiro

plano em contra-plongée, há uma estátua carcomida, aparentemente disposta como um

ornamento de fachada e cujos elementos esculpidos, rostos e braços, ambos, emaranham-se

numa só unidade escultural. Quanto a ela, assim como a enunciada impressão lacaniada

concernente à escultura de Bernini, também bastaria um lance de olhar para afirmarmos que

está gozando. Porém, diferentemente da experiência mística encenada n’O êxtase de Santa

Teresa; diferentemente, ainda, da experiência extática no espaço urbano encenada pelo busto

feminino também fotografado por Duke Lee; na fotografia em questão vemos a encenação

escultural imantando com o êxtase e com o erotismo toda a cena enquadrada. Aí, não só a

cena faz-se orgiástica, mas, do mesmo modo, a rua, ou seja, o espaço urbano que a fotografia

põe em questão, sobremaneira, orgiástico também se torna. Da cena desprende-se a

descomunal fórmula erótica batailliana, a “aprovação da vida até na morte”, aprovação tal, a

qual imanta com o signo do excesso o legado ficcional dos espaços urbanos de Paranoia. O

teor obsceno aí enfocado, propiciado pela morfologia do próprio espaço urbano, refuta todos

os interditos hegemonicamente na cidade apregoados, a saber, pela lógica utilitária das

condutas, as quais, por sua vez, prescrevem limitações à existência humana e sua intensidade

desencadeada através das ruas. “A obscenidade significa a perturbação que desordena um

estado dos corpos conforme à posse de si, à posse da individualidade duradoura e

afirmada.”294 Tal forma entalhada reproduzida na imagem transfigura o entorno em que se

encontra, corrompendo-o, para de tal modo, transgredir as limitações produtivas que nele

estão implicadas; isto, sobremaneira, na medida em que obscenamente antropomorfiza o

292 PARTRIDGE, Burgo. A história das orgias. Trad. Leonel Cândido Silva Phêbo. Lisboa: Edições Século XXI,
2003, p. 7.

293 Anexo (Figura 38).
294 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 41.



105

espaço urbano ficcionalizado através da ignóbil morfologia, na fotografa em questão,

prostrada diante de nossos olhos.

Os rostos extáticos que fisgam o nosso olhar e a nudez das estátuas exacerbadas nos

enquadramentos de ambas as fotografias, assim, instauram o corpo em questão e acionam na

cidade ficcionalizada a efusão erótica. Propriamente, enquanto tais, a nudez não possui rosto e

o êxtase, a despeito de sua expressão corporalmente implicada, não possui corpo. São, pois,

ambos despossuídos dos elementos sobre os quais operam. Nesse sentido, como nos salienta

Borges, “se o nu de algum modo alude ao êxtase, este restitui ao rosto a aura da nudez

perdida”,295 a qual, em nossa compreensão, só o erotismo encamparia ao superar a

sexualidade envergonhada oriunda das interdições. A partir dessa superação encampada,

compondo uma erotização do urbano em meio à cidade, a substância erótica da concernente

fotografia mescla-se ao poema das páginas que a entremeia; com ele, entretanto, operando

permutações para além de correspondências literais. Explicitando aquilo que a própria cidade

dispõe oficialmente como tolerável, a nudez antropomórfica da estátua na fotografia em

questão, imantada pelo signo bacanal que surge entre as linhas, assim, permuta exórdios com

a substância visual de outras fotografias, sobretudo, com as do conjunto296 já aludido onde os

rapazes imersos no espaço urbano são protagonizados. A menção aos “adolescentes roucos

enlouquecidos na primeira infância”, precedidamente narrados no poema como “anjos de

Rilke dando o cu nos mictórios”, imantam o conjunto fotográfico com o signo erótico da ação

sodomita em torno deles aludida. Seguindo o viés do poeta húngaro Rainer Maria Rilke e sua

mística ambivalente, da sublimação ao execrável, a natureza de tais anjos a que Piva se refere

seria de uma agressividade endógena tamanha que corresponderia à própria soberania

preconizada por Bataille. Dispensando uma ideia simplista de transcendência, os anjos que o

poeta de língua alemã evoca são seres austeros, majestáticos e, tão logo, terríveis; o quais

transitam por entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível, e, portanto, mesmo que

transcendentais, portam também uma forte atribuição imanente. Conforme nos revelam suas

próprias palavras epistolares destinadas ao tradutor polaco Witold von Hulewicz, eles seriam,

criaturas “em que a transformação do visível em invisível [...] aparece já consumada”; daí

“terríveis para nós”, tão somente, “suspensos ainda no visível”.297 No corpus de Paranoia,

295 BORGES, Contador. Sobre o êxtase. Revista Ide, São Paulo, v. 1 n. 41, p. 24-34, jun. 2005, p. 27.
296 Anexo (Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 34).
297 RILKE, Rainer Maria. Briefe aus den Jahren 1921 bis 1926. Leipzig: Insel, 1935, p. 372. (Carta de 13 de

novembro de 1925.)
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com essa mesma carga agressiva e soberana, esses seres alados insurgem glorificados

enquanto a própria personificação dos adolescentes enunciados e retratados.

há um osso carregando uma dentadura
Eu vejo Lautréamont num sonho nas escadas de Santa Cecília
ele me espera no largo do Arouche no ombro de um santuário
hoje pela manhã as árvores estavam em Coma
meu amor cuspia brasas nas bundas dos loucos
havia tinteiros medalhas esqueletos vidrados flocos dálias

explodindo no cu ensanguentado dos órfãos
meninos visionários arcanjos de subúrbio entranhas em êxtase alfinetados

nos mictórios atômicos
minha loucura atinge a extensão de uma alameda
as árvores lançam panfletos contra o céu cinza298

Tanto neste excerto do poema “Stenamina boat”, quanto nos dois últimos poemas299 citados

anteriormente, uma força conotativa referente aos “mictórios” prepondera. No livro, tal figura

remete sempre a um espaço urbano excremencial. Trata-se de uma lente apontada para os

refugos acumulados na morfologia citadina e desfrutados pela parte maldita do urbano:

“meninos visionários arcanjos de subúrbio entranhas em êxtase alfinetados / nos mictórios

atômicos”. Espaços escatológicos, de uma patente repugnância, mas que ainda assim, em

Paranoia, insurgem como lugares hedonisticamente descritos e fruídos, tanto pelos

“cavaleiros do mundo delirante” quanto por seus próprios personagens: “meu amor cuspia

brasas nas bundas dos loucos”. Aparecendo nos três concernentes poemas, os “mictórios

urbanos”, isto é, os banheiros públicos são mencionados sempre como uma alcova favorável à

prática sexual, sobretudo, mais especificamente, uma prática sodomita. Com seus gestos

ignóbeis, os anjos rilkeanos narrados no poema “Visão de São Paulo à noite – Poema

antropófago sob narcótico”, imantam estes desprezíveis ambientes cuja erotização, de tal

modo, faz-se soberanamente transbordante: “há anjos de Rilke dando o cu nos mictórios /

reino-vertigem glorificado”. Ao ser colocada em cena por Piva e Duke Lee, via a encenação

de atos permissivos, essa morfologia urbana destinada às necessidades excremenciais do

corpo é, de tal modo, inserida num glorioso universo dispendioso e destituída de seu caráter

citadino e urbanístico funcional e produtivo para o qual, em princípio, fora projetada. No

decorrer de ambas as narrativas, os espaços urbanos da São Paulo de Paranoia vão, aos

poucos, se metaforseando, transformando-se nesses “mictórios atômicos”, num “reino-

298 PIVA, Roberto. Stenamina boat. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, 120-122.
299 “Praça da República dos meus sonhos” e “Visão de São Paulo à noite – Poema antropófago sob narcótico”.
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vertigem glorificado”, não mais figurado como alcova urbana, mas transfigurado num

descomunal, permissivo e “glorificado reino” de Sodoma. Como descrito no poema “Praça da

República dos meus sonhos”, tais “mictórios tomam um lugar na luz”, através das ruas, pelas

praças, nos becos, por todo o espaço urbano, enfim; onde uma outra morfologia citadina

imolada inauditamente insurge. Bradando uma sexualidade desavergonhada, à qual, frente aos

interditos só poderia existir enquanto perpétua busca, o intercambiamento literário-visual de

forças poéticas aí operantes faz avultar esse teor orgiasticamente permissivo e, ao mesmo

tempo, abominável; o qual, embora suplantando o teor pederástico, em torno deste se

encampa, sobretudo, como propedêutica no processo de construção ficcional de uma realidade

urbana sodomita escatologicamente erotizada.

3.3. SODOMA PAULISTA

Eu vi os anjos de Sodoma escalando
um monte até o céu

E suas asas destruídas pelo fogo
abanavam o ar da tarde

Eu vi os anjos de Sodoma semeando
prodígios para a criação não
perder seu ritmo de harpas

Eu vi os anjos de Sodoma lambendo
as feridas dos que morreram sem
alarde, dos suplicantes, dos suicidas
e dos jovens mortos

Eu vi os anjos de Sodoma crescendo
com o fogo e de suas bocas saltavam
medusas cegas

Eu vi os anjos de Sodoma desgrenhados e
violentos aniquilando os mercadores,
roubando o sono das virgens,
criando palavras turbulentas

Eu vi os anjos de Sodoma inventando
a loucura e o arrependimento de Deus300

Símil ao mito hebreu em torno da cidadela de Sodoma, as incrustações da cidade de São Paulo

nas páginas de Paranoia fazem-se também narradas. Por certo, a iniquidade anunciada na

obra de Piva e Duke Lee, pode, de fato, ser comparada à lascívia praticada pelos habitantes da

300 PIVA, Roberto. Os anjos de Sodoma. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009,
p. 143-145.
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mítica urbe hebraica. De resto, entretanto, na trama paulistana o desenvolvimento narrativo

atrelado às concupiscências biblicamente descritas toma novos rumos. No poema acima

citado intitulado “Os anjos de Sodoma”, é sobretudo possível subtrair algumas das mais

importantes dessas “inovações” a que nos referimos. Ora, na Sodoma Paulista os anjos são

rilkeanos. São eles, figuras soberanas que, enquanto tal, embora por Piva reivindicados

exclusivamente em sua extensão terrena, continuam a afirmar a sua terribilidade transitória,

porém, não mais reconhecem nenhuma submissão, ainda que seja celestial. Abandonam assim

a mera condição de espectadores ou de reles portadores de uma mensagem deística, para

tornarem-se, de tal modo, absolutamente ativos. Destronando o poder supremo da deidade,

“inventando a loucura e o arrependimento de Deus”, em Paranoia, passam a agir direto e tão

somente na dimensão material, mormente, motivados pelo prazer. Em torno deles, um

território urbano de perversão sexual em sua escatológica glória é então delineado; donde,

portanto, a anunciação do aniquilamento faz-se eminente. Mas a apocalíptica tormenta a

incidir sobre a cidade em que habitam não poderia vir do céu, pois, em Paranoia, Deus foi

por eles destronado. A escatologia paulistana que Paranoia nos apresenta, faz-se, deste modo,

de origem terrena; e por isso, a desgraça a cair sobre a cidade narrada só poderia decorrer de

forças ateológicas implicadas no mundo dos homens. A essa força secularizada que então

paira sobre a São Paulo ficcionalizada, cuja transcendência não é divina, mas mundana,

poderia dar-se o nome de modernização. Em seu processo operatório implicado por injunções

homogenizatórias, tal força estigmatiza no urbano a sua parte maldita. Tais injunções

homogeneizatórias implicadas pela modernização da cidade, em Paranoia, figuram como

num “juízo final”, o qual, sob um movimento catártico, refuga os dejetos sociais, estéticos e

políticos, com os quais, justamente, ambos os “cavaleiros do mundo delirante” se juntam para

edificar um “overmundo” urbano.

Os anjos de Sodoma correspondem, nesse sentido, não só à destinação lúbrica às púberes e até

pueris presenças narradas, as quais, inclusive, a fotografia301 dos meninos ao lado do atinente

poema nos exacerba. Ora, tais figuras aladas correspondem também a toda uma leva

paulistana de outras múltiplas e variáveis existências luxuriosas e impudicas, as quais, no

decorrer de toda a narrativa, pela ficcional presença urbana, põem em esgarçamento a coeva

ordem funcional e produtiva urbanisticamente intentada. A predisposição pela liberdade

sexual, na qual, a partir da apropriação rilkeana, as angelicais criaturas pivianas são inseridas

301 Anexo (Figura 39).
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no livro, logo exortam-nos a experienciar uma outra cidade, duplicada, em coexistência com o

que a São Paulo foi em sua condição material, porém, diretamente conflitante à esta, então, à

época, aterrada sob o torrencial surto do trabalho em uma escala exponencial. Se nos

reportarmos à genealogia batailliana do erotismo, constataremos que a imperativa condição da

sexualidade coibida, tanto quanto a atitude calculista perante a morte, é uma resultante direta

da implicação do trabalho na vida dos homens. Foi, pois, o trabalho, a determinação

fundamental a partir da qual o ser humano se desvencilhou de sua animalidade inicial e, por

consequência, fundou uma lógica produtiva para a qual, paralelamente, impôs a si interditos,

ou seja, restrições primordiais para assegurar a sua duração. Desta referida condição animal,

portanto, ele escapou “trabalhando, compreendendo que morria e deslizando da sexualidade

sem vergonha à sexualidade envergonhada, de que o erotismo decorreu.”302

Vinculado a uma perspectiva utilitária e projetual de conservação da vida, aquilo que o mundo

do trabalho exclui através dos interditos é justamente a violência implicada tanto na morte

quanto na efusão erótica. Foi contendo a violência em ambas estas esferas da atividade

humana que a lógica produtiva se desenvolveu. É por isso, que segundo Bataille, “do

erotismo, é possível dizer que é a aprovação da vida até na morte.”303 Considerando esta

fórmula, o erotismo seria uma energia de ampliação violenta da intensidade da vida, de tal

modo, elevada ao seu extremo e cujo único fim leva à morte, pois “a intensidade nunca é

aumentada sem perigo”.304 Para nós que somos seres descontínuos, indivíduos que no mundo

existimos isoladamente, a morte enquanto ruptura dessa descontinuidade teria o sentido da

continuidade, ou seja, uma dissolução individual que nos une, ainda que por instantes,

revertendo assim o nosso processo de individuação enquanto seres descontínuos. O “ser, na

morte, é reconduzido à continuidade do ser, à ausência de particularidade.”305 Nessa

destruição momentânea da estrutura do ser fechado, o prazer erótico, apesar de possivelmente

implicar o gozo ou o êxtase sexual, não advém, senão, da violação dos limites à ordem

simbólica, a saber, implicada pelos interditos a que a lógica do trabalho investe para manter

de forma calculista a vida. Sob o signo de Eros, explicitamente erotizados em Paranoia, os

anjos da Sodoma Paulista abrolham com toda a violência pela via de um gasto sacrificial, isto

é, uma consumação sem acúmulo donde a dissipação faz-se, mormente, operante. Para além

da implicância do gozo ou do êxtase sexual, portanto, o prazer erótico que tais seres angelicais

302 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 55.
303 Ibidem, p. 35.
304 Idem. A literatura e o mal. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 70.
305 Idem. O erotismo. Op. cit., p. 114.
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reivindicam no interior do espaço urbano narrado é, sobremaneira, a transgressão do interdito

fundado na razão do trabalho a que a função do ser descontínuo serve, quer dizer, à utilidade

produtiva e funcional na cidade operada.

Em Paranoia, a Sodoma Paulista construída por ambos os “cavaleiros do mundo delirante” é

a mais pura paródia da cidade de São Paulo, materialmente, por ambos os cavaleiros

perscrutada. Ao fundo, os elementos utilizados para edificar esse “overmundo” urbano,

correspondem, por excelência, aos elementos carnais e morfológicos dessa materialidade

citadina, porém, no interior do corpus, ridicularizada. Acerca dessa relação paródica, num

ensaio intitulado O ânus solar, Bataille nos lega uma densa reflexão entre o mundo e as

coisas: “Claro está que o mundo é paródia pura, quer dizer que toda a coisa vista é paródia de

outra, ou a mesma coisa, mas com uma forma que decepciona.”306 É, sobretudo, sob uma

relação como esta, a qual, ridiculariza e decepciona, que os versos do poema “Os anjos de

Sodoma” atestam-nos o teor satírico da obra, precisamente, naquilo que concerne aos espaços

urbanos absolutamente narrados sob um complexo jogo metafórico. Neste poema, os anjos de

Sodoma transfiguram-se numa espécie de demônios terrenos; são eles as próprias existências

malditas que a cidade refuga. Nos rastros da máxima bretoniana, instauram na cidade uma

beleza convulsiva: “A beleza será CONVULSIVA, ou não será.”307 “Criando palavras

turbulentas”, “aniquilando os mercadores” e “roubando o sono das virgens” eles vilipendiam

o espaço urbano do corpo e das práticas utilitárias. Ao perpetrar o aniquilamento dos

mercadores, os anjos de Sodoma aniquilam também a cidade voltada para produção e

consumo de mercadorias. É nesse sentido, destituído de seu aspecto utilitário que, em

Paranoia, fruímos topologicamente os espaços urbanos de São Paulo. Excetuando apenas

uma fotografia308 do livro, as demais fotografias do espaço urbano nos desvelam as ruas, as

praças e os parques em seus aspectos improdutivos, onde apenas o valor de uso triunfa. Esta

fotografia que se excetua, por outro lado, exibe-nos um lacônico fluxo de transeuntes pela

calçada, bem em frente à fachada de uma loja onde uma inscrição promulga em letras grafais

a seguinte legenda: UM PRESENTE PARA VOCÊ. Por certo, isto nos mostra ou evidencia

que os mercadores, os comerciantes e os seus estabelecimentos de proliferação mercantil, em

Paranoia, não foram esquecidos ou desconsiderados. Aí eles foram violentados e, no restante

do livro, extirpados. Quanto à menção feita às virgens perturbadas em seus sonos, em

306 BATAILLE, Georges. O ânus solar. Trad. Anibal Fernandes. Lisboa: Hiena Editora, 1985, p. 12.
307 BRETON, André. Nadja. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Cosac Naif, 2007, p. 146.
308 Anexo (Figura 40).
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adjacência à erradicação dos mercadores, tratar-se-ia de um ataque ao corpo feminino

produtivo e reprodutivo, mas, sobretudo, de uma recusa à cidade regida por uma lógica

domiciliar, ou seja, uma lógica privada e, portanto, sob a ingerência do capital. Os espaços

urbanos que as páginas de Paranoia nos legam, pelo contrário, são regidos pela soberania dos

corpos que neles habitam. Lugares tais, onde a espetacularização mercantil não encampou

suas injunções e, acima de tudo, onde o prosaico é descrito e, tão logo, encenado em sua

radicalidade dispendiosa.

Ademais, neste mesmo poema, em meio a tais palavras turbulentas deflagradas contra os

mercadores e as virgens e, consequentemente, contra a cidade em torno destes edificada, os

anjos de Sodoma também entoam palavras plácidas, “semeando prodígios”, prestando

louvores aos seus: “lambendo as feridas dos que morreram sem alarde, dos suplicantes, dos

suicidas e dos jovens mortos”. Trata-se de uma cidade excremencial e, portanto, escatológica,

aclamada em sua parte utilitariamente amaldiçoada, marginalizada, estigmatizada. Espaços

urbanos pelos quais os anti-heróis desses anjos de Sodoma trafegam, desfrutam e imantam

com o halo de um “Sol negro”,309 num sentido batailliano, tudo que os arrodeia. Em

Paranoia, são estes anti-heróis os verdadeiros habitantes da cidade, aqueles que magnetizam

as ruas com sua presença, causando frisson, legando-nos com isso cenas sacrificiais, imoladas

do valor de troca implicado pela homogeneização utilitária paulistana. Considerando a

excetuação da fotografia acima citada, em Paranoia, as mercadorias, quando expostas no

espaço urbano, como mostrado em três fotografias310 de peixes dispostas a partir de

enquadramentos bem próximos — em close-up ou até mesmo em big close-ups, executando

cortes deliberados —, em consubstanciação metonímica com alguns poemas, logo, nos

revelam sempre um aspecto cujo valor faz-se desclassificante. Tais fotografias nos são

demasiadamente estranhas, cujo aspecto fétido posto em questão, fora das cadeias

manufaturais, as excluem de uma classificação dentro da lógica utilitária. Esta mesma

desclassificação faz-se também patente em outro caso, cuja fotografia311 de um manequim

aparece cenografada por Duke Lee fora dos templos comerciais. Figura de desejo e de sonhos,

esta fotografia lembra-nos “o efeito de estranhamento que interessou aos surrealistas,

309 “O Sol só ama a Noite e dirige a sua luminosa violência, falo ignóbil, para a terra; mas não consegue ainda
assim chegar aos olhos e à noite, apesar das imensidões terrestres noturnas estarem constantemente a dirigir-se
à imundície do raio solar.
O anel solar é o ânus intacto do seu corpo adolescente, e nada há tão ofuscante que se lhe possa comparar; a
não ser o Sol, e apesar de ter um ânus que é a noite.” BATAILLE, Georges. O ânus solar. Trad. Anibal
Fernandes. Lisboa: Hiena Editora, 1985, p. 16.

310 Anexo (Figura 41, Figura 42, Figura 43).
311 Anexo (Figura 44).
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especialmente nas esquinas fora de moda e perdidas da cidade”.312 Se não estivesse deslocada

de seu lugar aprioristicamente destinado, em certa medida, a personagem desta substância

imagética poderia expressar a ideia da mulher como objeto, reforçando, inclusive, a defesa do

corpo produtivo atribuído no poema às “virgens”. Entretanto, na concernente fotografia o

modo com o qual a soberania antropomórfica é privilegia e o patente aspecto de refugo, fora

dos padrões cenográficos das esferas luminosas do consumo, destitui do espaço urbano

enquadrado uma atribuição utilitária. Ora, nesse conjunto de imagens, os espaços urbanos

enfocados são, pois, onde os restos da cadeia produtiva paulistana se refugiam e, portanto, os

espaços urbanos amaldiçoados pela lógica utilitária da cidade. São, pois, por estes mesmos

espaços que os anjos de Sodoma justamente investem em suas menções laudatórias aos

corpos também utilitariamente amaldiçoados. Por essa mesma perspectiva, ainda que

insuflado por translações simbólicas, o poema “Visão 1961” nos lega algumas descrições

transgressivas onde também subjaz uma excremencial concretude urbana descrita.

já é quinta-feira na avenida Rio Branco onde um enxame de Harpias
vacilava com cabelos presos nos luminosos e minha imaginação
gritava no perpétuo impulso dos corpos encerrados pela
Noite

os banqueiros mandam aos comissários lindas caixas azuis de excrementos
secos enquanto um milhão de anjos em cólera gritam nas assembleias
de cinza OH cidade de lábios tristes e trêmulos onde encontrar
asilo na tua face?

no espaço de uma Tarde os moluscos engoliram suas mãos
em sua vida de Camomila nas vielas onde meninos dão o cu
e jogam malha e os papagaios morrem de Tédio nas cozinhas
engorduradas

a Bolsa de Valores e os Fonógrafos pintaram seus lábios com urtigas
sob o chapéu de prata do ditador Tacanho e o ferro e a borracha
verteram monstros inconcebíveis

ao sudoeste do teu sonho uma dúzia de anjos de pijama urinam com
transporte e em silêncio nos telefones nas portas nos capachos
das Catedrais sem Deus313

Aí, metaforicamente enunciada, outra violenta figura alada é aludida; as Harpias, que

juntamente com os anjos pivianos figuram num contexto citadino desolador, isto é, uma

“cidade de lábios tristes e trêmulos”, sobre a qual, ainda, meninos narrados em uma

312 FER, Briony. Surrealismo, mito e psicanálise. In: ______; BATCHELOR, D; WOOD, P. Realismo,
racionalismo, surrealismo. Trad. Cristina Fino. São Paulo: Cosac Naify, 1998, p. 191.

313 PIVA, Roberto. Visão 1961. In: ______. Paranoia. 3 ed. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 36-38.
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escatológica prática sodomita fazem-se absolutamente licenciosos. Nos versos em questão, a

mitológica figura das Harpias funde-se à figura dos anjos, munindo-os com a terrível

habilidade da rapina. Essa fusão caracteriza os próprios anjos sodomitas. São eles, os próprios

meninos e rapazes, os putos e as putas que imolam a “si mesmos” nos espaços urbanos

paulistanos de Paranoia. No interior da trama, investem contra o mundo profano da utilidade,

sobremaneira, calcado no mundo do trabalho. No intercruzamento literário-visual, estas

figuras mitológicas, antropomorfizadas pelos poemas, de certo modo poderiam equivaler aos

corpos humanos, numa fotografia,314 flagrados como aves de rapina empoleiradas em uma

árvore. Trata-se, em ambos os conteúdos narrativos referidos, em certa medida, de um

apregoamento do ócio em meio ao espaço urbano. Corpos, talvez num momento de escape à

utilidade material, alheios então ao aproveitamento do tempo ditado pela lógica do trabalho.

Deles, uma exsudação sem medida logo se avulta e assim proporciona um esgarçamento do

mundo profano a que a homogeneização da cidade reporta. Tal visualidade pródiga patente na

imagem dá-se, através do poema, irradiada por uma erotização sodomita e pederástica que

escamoteia as formas de vida útil civilmente aceitas. Nesta zona interseccionada entre ambos

os conteúdos, uma economia dispendiosa é posta em cena, promovendo, de tal modo, a

insurgência de uma heterologia urbana desqualificante soberanamente encenada, a qual, por

sua caracterização informe, esgarça as formas homogêneas de comportamento

hegemonicamente cristalizadas.

Neste conjunto de versos do poema “Visão 1961”, avulta-se, do ato sexual obscenamente

relatado no espaço urbano, um caráter soberano que possibilita aos pueris corpos referidos,

em última instância — quer dizer, independente de terem ou não alcançado o gozo —,

escaparem do interdito condizente à prática enunciada no ambiente urbano em questão, isto é,

nas vielas adjacentes à Avenida Rio Branco. Entretanto, nesse ato, ao qual, pelo menos a

atuação de dois seres no espaço urbano necessariamente está implicada, subjaz algo que

poderia soar como um conflito à noção de soberania, que por princípio, implicaria o

dilaceramento do ser em sua interioridade. Ora, a operação soberana do ser dá-se, tão só, na

experiência interior, ou seja, no êxtase o qual dissolve o sujeito que de tal modo a nada passa

a servir. Por outro lado, a efusão erótica do ato descrito leva-nos a crer no desencadeamento

de uma atividade plural, à dois ou mais, e, portanto, fora de uma interioridade. O erotismo,

como escreveu Bataille, “busca incessantemente no exterior um objeto de desejo. Mas esse

314 Anexo (Figura 45).
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objeto responde à interioridade do desejo,”315 ou seja, ele recorre sempre à experiência

interior, especificamente, inclusive, até à completa dissolução das particularidades individuais

do ser. Um aspecto mórbido aí logo intervém como o signo do instante, “que na medida em

que é o instante, renuncia à busca calculada da duração”316 e, consequentemente, aumenta a

intensidade da vida que dilacera o ser individual. Se nesse instante dilacerador “a morte

prevalece sobre um ser soberano, que parecia por essência ter triunfado dela”, um sentimento

de violência “se sobrepõe, e a desordem não tem limites.”317 Essa desordem é, por excelência,

o signo escatológico que Piva e Duke Lee ficcionalmente enfocam no espaço urbano,

transgredindo a produtividade urbana e, por consequência, também a funcionalidade

urbanística. Ora, a soberania implicada no erotismo é, no instante da continuidade irrompida,

a ausência de autoridade que assim desordena e dilacera tudo e todos que, positivamente, à

ela, à autoridade, se implicaram, como é o caso dos autores, dos personagens e da própria

cidade que Paranoia encena.

Assim como nesse modo operativo da efusão erótica relacionado à soberania na experiência

interior batailliana, a cidade incrustada nos poemas e nas fotografias de Paranoia, isto é, no

seu corpus (como postulou Nancy, jactos para fora de corpos autorais), é também uma

“cidade interior”; uma “cidade interiorizada” no corpo de ambos, poeta e fotógrafo, e que

deles é lançada para fora. Trata-se de um escandaloso processo eruptivo, também mórbido e

por isso lacerante, próprio da condição humana animada pelo movimento soberano na

experiência interior e que se configura num ato erótico, o qual é também a própria elaboração

poética. Dando-se engranzada no corpo autoral essa “cidade interiorizada”, quando lançada

para fora, ou seja, jacto a deriva pela exterioridade junto ao corpus, assim, passa a operar

como uma “incrustação citadina”, uma “cidade fora da cidade” de onde emerge, portanto,

uma “cidade encenada”.318 Aqui, por fim, para a compreensão das relações entre esse

315 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 53.
316 Idem. A literatura e o mal. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015, p. 21.
317 Idem. O erotismo. Op. cit., p. 90.
318 Esta noção, “cidade encenada”, ou mesmo sua derivação mais abaixo mencionada no texto, “encenação da

cidade”, em nada remete ao aforismo debordiano acerca do urbanismo no início deste capítulo citado: “O
urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver sua lógica
de dominação absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário.”
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto,
1997, p. 112. Além do mais, divergindo dessa conotação enquanto cenário, as noções aqui enunciadas, “cidade
encenada” e “encenação da cidade”, também divergem absolutamente da possível ideia de uma “cidade
cenário”, isto é, de uma espetacularização do espaço urbano, pois implicam em si uma dramaticidade atribuída
pela ação teatral de “encenar”. Ora, estas noções a que no texto nos referimos correspondem, portanto, à
potencialidade da questão ficcional da cidade quando incrustada nas narrativas literárias e nas narrativas
fotográficas, as quais, nesse sentido, como já mencionado na “Introdução”, são constitutivas de realidades
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topológico jacto de espaço urbano e a parte maldita nele implicada, alçaremos, então, as

mesmas metáforas teatrais como cena, encenação e dramaticidade; as três, utilizadas tanto

pela crítica literária Eneida Maria de Souza quanto pelo historiador Washington Drummond

em suas análises das relações entre sujeito, acontecimento e escrita. Ora, conforme destacado

por Drummond, segundo Souza, “a intenção de tornar menos rígida [...] a barreira entre ficção

e a vida, ou entre teoria e a ficção não pretende naturalizar diferenças”, antes procura destacar

o “grau de encenação e dramaticidade que constrói o cenário textual da obra assim como da

existência”.319 O aniquilamento e a laceração do sujeito a que tanto nos referimos no decorrer

da presente abordagem através do corpus, corresponderia, para Souza, à “cena do sujeito”, o

instante em que o Eu, o logos ou a racionalidade são postos em questão e, no caso ao qual

aqui nos ativemos, são violentamente desligados. Operando uma aproximação da teoria

literária ao campo disciplinar da história, para Drummond, logo, esta “cena do sujeito”

corresponderia a uma “encenação dos acontecimentos”. Enquanto processo de análise,

segundo Drummond, o uso dos conceitos de “cena” e “encenação”, “potencializa as pesquisas

historiográficas e abre perspectivas instigantes para a crítica cultural, na medida em que

‘dramatiza’ o sujeito e a história (acontecimentos), nega a hierarquização dos gêneros [...] e

aproxima problematizações da teoria literária ao campo disciplinar da história.”320

Ao aplicarmos ao pensamento urbanístico esta modulação alçada por Drummond, operando

com isso, não mais uma aproximação da teoria literária ao campo disciplinar da história, mas,

precisamente, ao campo disciplinar urbanístico; a “cena do sujeito” deixaria de implicar uma

“encenação dos acontecimentos”, passando a corresponder, para nós, a uma “encenação da

cidade”. Através do corpus autoral, de dentro do campo urbanístico, portanto, analisar os

corpos nos espaços urbanos em seus processos de aniquilamento e laceração do sujeito,

também significaria analisar o confronto encenado no espaço urbano por estes mesmos corpos

tomados pela aniquilação e pela dilaceração. Ao implicá-los, tais sujeitos derrisórios na cena,

em Paranoia, Piva e Duke Lee dramatizam o espaço urbano, o encenam, legando-nos assim

uma “cidade ficcionalizada” ou uma “cidade encenada”. É, pois, justamente sobre estas

incrustações citadinas dramatizadas, um topológico jacto de espaços urbanos que é o próprio

corpus de Paranoia, que no decorrer destas páginas, até aqui, vastamente nos debruçamos. No

plano cível das instâncias social, política e estética a “encenação da cidade” piviana e

singulares que nos atravessam, motivando-nos na construção de imaginários urbanos.
319 SOUZA, Eneida apud DRUMMOND, Washington. Heterologia e sujeito em Georges Bataille. Salvador,

2016, p. 98.
320 DRUMMOND, Washington. Op. cit., p. 4.
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dukeleeana permitiu-nos colocar em evidência uma topológica cidade sacrificial, diretamente

conflitante à homogeneizante cidade material rendida às formas utilitárias do consumo e da

produção mercantil. Em cena, corpos amaldiçoados em derrisão total à sujeição investem

contra a lógica do trabalho, vilipendiando, justamente, a cogente orientação

desenvolvimentista regendo as estratégias econômicas do país e, sobretudo, da capital

paulista; então o maior polo industrial da América Latina. Corpos que, contra a lógica

utilitária do trabalho, ao se sacrificarem no espaço urbano, encenam uma sacrificialização da

própria cidade. Uma paisagem urbana escatológica daí insurge como meio de um

enfrentamento ao catártico movimento homogenizatório de modenização da cidade. O êxtase

e o erotismo são então clamados na “cena do sujeito” e tornam-se uma via para a irrupção dos

impulsos heterogêneos, levados ao cimo pela transgressão aos interditos produtivos e

funcionais, urbanos e urbanísticos na cidade encampados. Aí uma heurística excremencial é

alçada, operando no âmbito do abjeto, do ignóbil; num jogo horripilante que põe em xeque

todas as formas constituídas no urbano, desnudando o humano para assim, numa “cidade

encenada” ou “ficcional”, investir nas delineações urbanas informes, aniquiladoras e

lacerantes, heterológicas, portanto. Paranoia, desse modo, coloca-nos frente a frente com o

vozerio, com os urros e com os gritos que corroem, obliquamente ao convívio cível triunfante,

tudo que se pretendeu espacialmente homogêneo na capital paulista. Ora, num violento ataque

ao mundo utilitário, por um caminho que vai ao terrível encontro da morte, ao abissal

caminho da perda; Piva e Duke Lee então nos conduzem rumo ao inumano de uma cidade por

eles corporeamente esquadrinhada, mas, muito além disso e, sobretudo, uma cidade por eles

encenada.
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Considerações

Este trabalho propôs a noção de “incrustações citadinas”, necessariamente, a reboque das

reflexões alçadas por Jean-Luc Nancy em seu livro intitulado Corpus. Foi, pois, por meio de

nossa noção expandida, vinculada às reflexões do filósofo francês, que buscamos, no decorrer

dessas páginas, irromper acesso à cidade de São Paulo incrustada no corpus de Paranoia. A

partir das lascas topológicas de cidade, desprendidas destas incrustações, uma cidade

escatológica nos insurgiu “encenada”, reivindicada em sua parte maldita e fruída por Piva,

Duke Lee e seus personagens. Nesta cidade ficcionalizada os interditos são implicados com o

fim último de serem transgredidos. O díptico empreendimento do poeta e do fotógrafo resulta,

portanto, numa cidade absolutamente transgressiva. Isso, na obra, entretanto, não significa,

nem poderia significar a supressão dos interditos, e sim, que ambos escolheram privilegiar

uma encenação transgressiva, uma vez que, como atenta-nos Bataille, para transgredir é

necessário o limite que interdita: a transgressão “suspende o interdito sem suprimi-lo”.321 Se

Bataille, como se pode inferir, questionando a lógica do trabalho, associa o êxtase à

negatividade sem emprego e contrapõe o erotismo à funcionalidade sexual; por esta mesma

via dispendiosa, Piva e Duke Lee, em Paranoia, cevaram-se dos gestos urbanos enlevados e

sexualizados pelos quais, de algum modo — quer seja fisicamente ou topologicamente —,

foram atravessados, construindo assim, escatologicamente, uma cidade extática e erótica,

absolutamente transgressiva, diretamente contraposta à própria produtividade urbana e, tão

logo, à funcionalidade urbanística.

Ora, a imersão nesta superfície topológica da cidade que são, no corpus, as próprias

incrustações citadinas, pôs-nos em alerta, sobretudo, quanto ao sentido que atribuímos ao

nosso próprio testemunho; quer seja naquilo que concerne às forças imperativas em operação

na morfologia das cidades, ou mesmo, as implicâncias dessas forças imperativas na vida

urbana que cotidianamente nos atravessa. Pervagar pela cidade de São Paulo através da

consubstanciação textual e imagética legada em Paranoia, logo, obrigou-nos a fraturar sua

historicidade. Montar, remontar e desmontar o legado aí consubstanciado; compô-lo sob

novos arranjos e os dispor em confronto às coetâneas injunções homogeneizantes da cidade

nos permitiu, como postulou Paola Jacques, “pensar a montagem de narrativas urbanas por

321 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 59.
“Inútil insistir no caráter hegeliano dessa operação que responde ao momento da dialética expresso pelo verbo
alemão intraduzível aufheben (superar mantendo).”
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suas diferenças também como uma forma complexa de pensar e praticar a história das cidades

e, sobretudo, do Urbanismo”.322

Enquanto externalidade consumada que de fato são, as lascas topológicas de cidade,

depreendidas das incrustações citadinas engranzadas em ambos os corpos autorais, já

excremencializados para fora de seus respectivos corpos carnais; quando dispostas mesmo sob

o arranjo original do livro e, sobretudo, sob outros arranjos, aqui, possibilitaram a eclosão de

novos nexos e relações em relação à cidade e à vida urbana paulistana. Ao abordar tais nexos

e relações, em transversalidade à homogeneização delineada, multiplicamos, também

topologicamente, os ecos dissonantes de uma gama de outros corpos atravessados por tais

corpos autorais em meio à cidade. Por meio dessa polifônica reverberação topológica daí

irrompida, muito distante de compor uma síntese do livro ou do espaço urbano, aqui, por

outro lado, alçamos relativizações que colocam em xeque as homogeneizações

hegemonicamente intentadas na cidade de São Paulo.

Nosso esforço se concentrou, sobremaneira, em transladar, do âmbito estético pra os âmbitos,

social e político, a abjeção patente no corpus em questão, em especial, a escatológica cidade

nele incrustada. Os teores repugnantes e ignominais que tornam essa topológica cidade uma

cidade abjeta, põem, justamente em questão, as consensualizações sociais e suas convenções

estéticas impostas por uma racionalidade política dominante. A radicalidade disrruptiva

presente em cada lasca desprendida das incrustações citadinas desse corpus, assim, põe em

xeque as interdições impostas, tanto na esfera cível urbana quanto no campo disciplinar

urbanístico. Esta escatológica cidade transgressiva, aí implicada, encena o excesso e a

violência sem destruir as interdições de que ela, em sua espacialidade, é o complemento. Piva

e Duke Lee, em Paranoia, encenam no espaço urbano o ápice do humano, o inumano, uma

condição humana para além dos impulsos calculistas da razão, do logos ou da racionalidade,

dos quais, por sua vez, o trabalho é, por excelência, a maior expressão. Como escreveu

Bataille, “a sociedade humana não é apenas o mundo do trabalho. Simultaneamente — ou

sucessivamente — o mundo profano e o mundo sagrado a compõem, sendo suas duas formas

complementares. O mundo profano é aquele dos interditos. O mundo sagrado se abre a

transgressões limitadas.”323 É nesse mesmo sentido que a cidade de São Paulo, através de

322 JACQUES, Paola. Montagem urbana: uma forma de conhecimento das cidades e do urbanismo. In: ______;
DULTRA, F.; DRUMMOND, W. (org.). Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da
cidade contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2015, p. 83. (Memória narração história, v. 4)

323 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 91.
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Paranoia, concentra-se na sacrificialização do espaço urbano, neles abrindo “um acesso para

o além dos limites ordinariamente observados, mas,”324 necessariamente, ao mesmo tempo, os

salvaguardando.

No entanto, neste díptico empreendimento narrativo, ainda que sob salvaguarda, tais limites

são distendidos, inflexionados e tensionados a partir do êxtase, da soberania e do erotismo;

aspectos tais em efusão no âmbito de toda experiência interior, mas socialmente refutados em

benefício da utilidade clássica, isto é, a utilidade ocidental. Aí, o que nos impressiona,

sobremaneira, é a radicalidade com a qual estas operações são poeticamente engendradas. Nos

espaços urbanos encenados por Piva e Duke Lee, o aniquilamento e o dilaceramento do Eu,

ambos, operam numa intensidade tamanha que nos inquieta; também a nós, quando os

fruímos topologicamente, aniquilando-nos e dilacerando-nos com extrema violência. Esta

descomunal cidade, ou seja, esse abissal jacto topológico de espaço urbano que é Paranoia

então nos exorta, portanto, enquanto integrantes do urbano e enquanto urbanistas que somos,

não apenas a distender, inflexionar ou tensionar os limites encampados nas cidades que

cotidianamente vivenciamos. Muito além disso, a cidade a qual aí irrompemos acesso,

nietzscheanamente, coloca-nos em questão para com a emoção, para com o pathos ou com o

excesso transbordante de nossa existência; tanto no que concerne à ação urbana quanto e,

sobretudo, no que concerne à atuação no interior do próprio campo disciplinar urbanístico.

324 BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 91.
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Anexo

Esta seção é uma montagem de fragmentos de algumas obras ou empreendimentos

fotográficos que tematizaram diferentes cidades e que, em comutação com o conteúdo textual,

possibilita uma fruição visual através da presente dissertação: Cidade e escatologia no

Paranoia de Roberto Piva e Wesley Duke Lee. Sob esta perspectiva, o signo plástico das

fotografias selecionadas não sintetiza, não ilustra e tampouco traduz os trechos da escrita aos

quais eles friccionam; operando desse modo, tão somente, enquanto um intercambiamento

com o signo verbal. Tal como um díptico, esta permutação comutativa, na dissertação, em

algum ponto de tangência faz entroncar a substância escrita e a substância visual,

exponencializando assim uma relação de pregnância no interior de cada uma e, sobretudo,

entre elas. Dispostas na mesma sequência em que aparecem no decorrer das páginas escritas,

as fotografias aqui aparecem acrescidas de legendas nas folhas que lhes são diretamente

precedentes. Legendas estas as quais informam as cidades a que as fotografias lhes são

diretamente correspondentes, cujas transcrições, por diversas vezes ainda informam as

referências bibliográficas de onde tais fotografias são oriundas e as especificações dos lugares

nelas implicados; sendo que, ao fim, informam ainda sempre a designação da autoria.



Montagem



Figura 2
Impasse de la Bouteille (de la rue Montorgueil) (2ème arrondissement), Paris, 1865-1868.
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Figura 1
Rue Mondétour (de la rue de Rambuteau), Paris, 1865.

CHARLES MARVILLE





Figura 4
Percement de l’avenue de l’Opéra: Chantier de la Butte des Moulins du Passage Molière,
Paris, 1877.
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Figura 3
Rue Pascal (de la rue Censier), Paris, 1865.
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Figura 6
Rue Monge, Paris, 1875-1877.
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Figura 5
Boulevard St. Germain (vue prise de la Halle aux Vins), Paris, 1877.
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Figura 7
Coin de rue Saint-Spire et de la rue Sainte-Foy, sur le point d'être démoli pour le
prolongement de la rue Dussoubs, Paris, 1907.
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Figura 8
Rue Dupetit-Thouars, Paris, 1911.
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Figura 10
Porte latérale de l'église Saint-Sulpice, rue Saint-Sulpice, Paris, 1907.
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Figura 9
Rue Saint-Julien-le-Pauvre, Paris, 1898.
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Figura 12
Parc de Sceaux, Paris, 1925.
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Figura 11
Saint-Cloud, Paris, 1906.
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Figura 14
BRETON, A. Nadja. Paris: Éditions Gallimard, 1964, p. 98.
La librairie de L'Humanité, Paris, 1928.

JACQUES-ANDRÉ BOIFFARD

Figura 13
BRETON, A. Nadja. Paris: Éditions Gallimard, 1964, p. 98.
Boulevard Magenta devant le “Sphinx-Hôtel”, Paris, 1928.
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Figura 16
KLEIN, W. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:
Photography Magazine, 1956, p. 102-103.
Nova York, 1954.
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Figura 15
KLEIN, W. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:
Photography Magazine, 1956, p. 140-141.
Nova York, 1955.
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Figura 18
KLEIN, W. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:
Photography Magazine, 1956, p. 97.
Nova York, 1955.
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Figura 17
KLEIN, W. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:
Photography Magazine, 1956, p. 96.
Nova York, 1954.
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Figura 20
KLEIN, W. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:
Photography Magazine, 1956, p. 20-21.
Nova York, 1954-1955.
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Figura 19
KLEIN, W. Life is good and good for you in New York. Trance Witness Revels. London:
Photography Magazine, 1956, p. 34.
Nova York, 1954.
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