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RESUMO

Esta pesquisa visa a construção de narrativas históricas a partir das narrações e 

imagens (PAZ, 2012) encontradas nas poesias marginais de Nicolas Behr, Chacal, 

Torquato Neto, Waly Salomão e do coletivo Nuvem Cigana que colocassem em 

existência as transformações urbanas ocorridas entre os anos de 1960 e 1970 

em duas cidades brasileiras: a antiga capital federal, Rio de Janeiro e a moderna 

Brasília. Assume-se o risco do anacronismo, pois diante das poesias elencadas 

pôde-se prescrutar as cidades, suas transformações e suas sedimentações 

históricas que impregnam-se na memória. Elegeu-se o Atlas, como suporte 

cartográfico e imagético capaz de visibilizar as coexistências e ambivalências 

presentes nas narrativas sobre as transformações urbanas estudadas. Diante 

dos discursos e projetos civilizadores, buscou-se entrever através da lírica, 

subjetividades marginalizadas que atestam e subvertem as lógicas excludentes 

e colonizadoras às quais são lhes impostas, profanando-as, aberrando outras 

racionalidades e permitindo a perseverança de outros modos de existência.

Palavras-chave: Poesia Marginal; História das cidades; Transformações urba-

nas,  Profanações;



ALMEIDA JUNIOR, Dilton Lopes de. Al margen: delante de la poesía, delante de 
la ciudad. 2017. 312 f. (Maestría) - Curso de Arquitectura y Urbanismo, Programa 
de postgrado en Arquitectura y Urbanismo, Universidad Federal de Bahía, 
PPGAU-UFBA, Salvador, 2017.



RESUMEN

Esta investigación busca la construcción de narrativas históricas a partir de las 

narraciones e imágenes (PAZ, 2012) encontradas en las poesías marginales 

de Nicolas Behr, Chacal, Torquato Neto, Waly Salomão y del colectivo Nuvem 

Cigana que pusieran en existencia las transformaciones urbanas ocurridas 

entre los años de 1960 y 1970 en dos ciudades brasileñas: la antigua capital 

federal, Río de Janeiro y la moderna Brasília. Se asume el riesgo del anacronis-

mo, pues ante las poesías enumeradas se ha podido prescribir las ciudades, 

sus transformaciones y sus sedimentaciones históricas que se impregna en la 

memoria. Se eligió el Atlas, como soporte cartográfico e imagético capaz de 

visibilizar las coexistencias y ambivalencias presentes en las narrativas sobre 

las transformaciones urbanas estudiadas. Ante los discursos y proyectos ci-

vilizadores, se buscó entrever a través de la lírica, subjetividades marginales 

que atestiguan y subvierten las lógicas excluyentes y colonizadoras a las que 

se les impone, profanándolas, abriendo otras racionalidades y permitiendo la 

perseverancia de otros modos de existencia.

Palabras clave: Poesía Marginal; Historia de las ciudades; Transformaciones 

urbanas, profanaciones;
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O excesso de luz, produzido pela técnica e pela máquina, também 
traz cegueira. Este excesso, condutor das ações celebradas pela 
mídia hegemônica, impede a percepção de possibilidades de 
ação alternativa e, assim, de racionalidades alternativas. Relato, 
aqui, uma experiência recente. Há muito tempo, não olhava um 
céu estrelado. Recentemente tive a oportunidade de fazê-lo. Para 
isto, caminhei sem ver durante certo tempo, pisando muito lenta-
mente e de forma insegura. Para ver o que não via, precisei deixar 
de ver o que via sempre. Precisei trocar de cegueira.

Ana Clara Torres Ribeiro1

 De caminhos não-lineares, os nossos itinerários são atravessados de vez 

em quando. São esses breves e potentes encontros que são capazes de nos 

redefinir ou nos fazer reviver as certezas mais pueris.  Foi assim, em setembro 

de 2011, que cursando o Ateliê 5, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 

fui atravessado pela fala da Profa. palestrante Ana Clara Torres Ribeiro. Diante 

do pequeno terremoto provocado pelos argumentos da professora e diante 

de todo o movimento gerado e contruído dentro das atividades ministradas 

na mesma disciplina no decorrer de um ano, que, nós, estudantes, pudemos 

cultivar um espaço propício e franco à (re)invenção das nossas próprias práticas. 

Encorajados pela diferença e pela possibilidade de experimentação, arriscamo-

nos a transbordar os limites e espaços pré-concebidos e delimitados para a nossa 

atuação. Permitirmo-nos estar sensíveis para a percepção errante de lógicas 

alternativas e de outros modos de vida nas cidades. Como se seguíssemos 

a pista traçada por Ana Clara T. Ribeiro, erraticamente fomos ao encontro da 

cidade, a possibilitar-nos outros modos de cegueira para alcançarmos outras 

percepções. Assumimos o risco de manter um estado de corpo sempre disposto 

aos encontros com o “outro”, ou melhor, com os muitos outros, outros corpos, 

territórios e campos disciplinares que tensionam-se, modificam, ocupam e 

coexistem sobre os espaços urbanos, partilhando-o e disputando-o. Uma 

outridade a reconfigurar singularidades e instaurar territórios atravessados pelas 

relações que tecemos com o mundo. É pela recordação de Guimarães Rosa 

que  Ana Clara Torres Ribeiro propõe-nos uma contribuição  interdisciplinar a 

partir de sua própria disciplina, a Sociologia:

É neste estranhamento, que não impossibilita a emoção ou o deixar-
se afetar pelos muitos outros, que reside a principal contribuição 

1 RIBEIRO, A. C. T. Homens Lentos, opacidades e rugosidades. In: Redobra. n.9, 2012. p.67
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que pode ser esperada da sociologia ao diálogo interdisciplinar. 
Aí está sua Terceira Margem.2 

Caminhar por essas terceiras margens, na ampliação dos campos dis-

ciplinares, demanda a imbricação do próprio pesquisador em suas práticas. 

Ao tornar-se “corpo que deixa afetar-se pelos muitos outros”, já não podemos 

recorrer às noções institucionalizadas da separação de sujeito-pesquisador e 

de objeto de pesquisa. O que vale nessa “outra margem” é da ordem do ver-

ter-se, em uma dissolução alternante3 e constante tensão, fricção, vibração 

entre diferentes corpos. A constituição desse outro corpus torna-se potência 

para a constituição e a incorporação do próprio conhecimento. 

Assim, caminhamos lentamente e a passos dificultosos com uma pes-

quisa dentro de um Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

que debruça-se sobre outros campos disciplinares. Optamos e fomos tomados 

pela literatura e em mais específico pela poesia marginal, com a intenção de 

instauração de campos de exploração para uma errante e tateante aproxima-

ção com outros modos de construir saberes. Ensejamos com esse gesto uma 

incorporação do saber poético para o saber urbanístico. Frente aos arquitetos 

e urbanistas envernizados pelas próprias faculdades, escolhemos alguns poe-

tas, como se estivéssemos, desde princípio, a provocar um disparate dentro da 

própria disciplina. Talvez como sugere a mesma Ana Clara, tenhamos escolhido 

um outro tipo de cegueira para fazer ver configurações antes não percebidas. 

Todavia, como encontrar um meio para constituir conhecimento sobre urba-

nismo por meio do jogo poético? Como superar a jocosidade de um primeiro 

desconcerto e fazer extrapolar o próprio campo disciplinar, sem ao mesmo 

tempo suprimi-lo ou negá-lo? Como, portanto, ampliá-lo criticamente? Essas 

foram as primeiras inquietações e preocupações que moveram essa pesquisa 

e que de alguma maneira a partir de um esforço cauteloso e despretensioso, 

certos rastros de possíveis percursos foram se desvelando a partir das afec-

ções que estabelecíamos juntamente às próprias poesias.

Essa escrita que apresento como dissertação de mestrado tenta dar 

conta desses primeiros choques, de questionamentos breves e fugazes que 

como imagens-moventes passam sorrateiramente à nossa frente sem deixar 

muitas certezas. Imagens que entretanto são capazes de provocar desaba-

mentos e rasuras. Apresento um texto que ora em processo se vale da frag-

mentação das ideias pra construção de questões a partir de desabamentos ou 

ora tenta construir espaço para que a discussão aconteça, dialogue e tensione 

discursos por vias disciplinares mais consolidadas. De uma forma ou de outra, 

2 Id. Ibid. p.70
3 Rememoro um poema de 1916 do português Mário de Sá Carneiro chamado O outro: “Eu não sou 
eu nem sou o outro, / Sou qualquer coisa de intermédio:/Pilar da ponte de tédio /Que vai de mim 
para o Outro.”
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como todo processo, o material em desenvolvimento que aqui brevemente é 

apresentado, está aberto aos novos encontros e é por meio deles, no extra-

vasar das contribuições, que creditamos os desdobramentos dessa pesquisa, 

processo e formação. 

Zarpemos, então, para a aventura historiográfica aqui imaginada. Desde 

o início, a poesia marginal ocupou o espaço de construção desta pesquisa. A 

esse modo poético de escrita estão atreladas algumas questões que como 

rastros, nos serviram de pistas para o entendimento de algumas transformações 

urbanas que aconteceram na sociedade brasileira no contexto específico do 

fim dos anos 60 e 70  no país. O primeiro capítulo, Me segura qu’eu vou dar um 

troco, preparando a invasão4,  introduz a discussão dos estudos literários com 

o campo da historiografia do urbanismo, discute os percursos metodológicos 

que atravessaram e definiram os caminhos desta pesquisa e por fim apresenta 

a poesia marginal e suas discussões mais específicas sobre marginalidade no 

contexto dos anos 70 no Brasil. 

O segundo capítulo, Atlas, cartografias instáveis de imagens moventes, 

apresenta de forma fragmentária os processos de montagem a partir de e 

junto com as poesias marginais na constituição de Atlas5, uma para cada ci-

dade pesquisada. Brasília e Rio de Janeiro aparecem como cidades-capitais 

federais, onde poetas e artistas marginais transitaram e produziram narrações 

a partir de suas experiências urbanas. As duas cidades são escolhidas como 

ponto de partida por se poder entrever em seus processos históricos de trans-

formações urbanas, consequências sócio-espacias geradas pela transposição 

de uma capital federal brasileira, Rio de Janeiro, para uma outra inteiramente 

nova, construída e concebida ex-nihilo, Brasília no contexto dos anos de 1960. 

A antiga capital, o Rio de Janeiro, se viu diante da ultramoderna e novíssima 

Brasília, concebida para espelhar a promessa de futuro promissor que superaria 

os atrasos econômicos e sociais de um país terceiro-mundista que precisava 

inserir-se em uma nova rede e economia global. Brasília significou uma nova 

capital para um novo país.  O progresso perpetuado pelo movimento moderno 

em arquitetura e urbanismo acoplou-se ao discurso de um desenvolvimentis-

mo fabril e soou para o país como uma oportunidade imediata e rápida  para a 

4 O título do capítulo provém de livro de Waly Salomão de 1971, Me segura qu’eu vou dar um troço, e 
de trecho da canção Os mais doces bárbaros, de 1976 do grupo baiano Doces Bárbaros (Gal Costa, 
Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso) Cf. VELOSO, C. Os mais doces bárbaros In. Os Doces 
bárbaros. Phillips Records. 1976. 2 CD. Faixa 1 (6min 42).
5 “Atlas, finalmente deu seu nome a uma forma visual de conhecimento: ao conjunto de mapas 
geográficos, reunidos em um volume, geralmente em um livro de imagens, cujo destino é oferecer 
aos nossos olhos, de maneira sistemática ou problemática – inclusive poética, com risco de ser 
errática, ou ainda surrealista – toda uma multiplicidade de coisas reunidas por afinidades eletivas, 
como dizia Goethe. [...] No âmbito das artes visuais , o atlas de imagens, Atlas Mnemosyne, composto 
por Aby Warburg entre 1924 e 1929, que ficou inacabado, constitui para qualquer historiador da arte 
– e para todo artista hoje – uma obra de referência e um caso absolutamente fascinante.”Cf. DIDI-
HUBERMAN apud. JACQUES, P. Montagem Urbana in: JACQUES, BRITTO, DRUMMOND, Experiências 
metodológicas para compreensão da cidade contemporânea. Tomo IV: Memória, narração e história. 
Salvador: EDUFBA, 2015, p.65 
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superação de uma nação ainda provinciana, patriarcal, rural, precarizada. Um 

país que em pouco menos de cinquenta anos havia deixado de ser escravocrata 

e em um pouco mais de um século havia deixado de ser colônia. A transição 

das capitais significou uma oportunidade para que o progresso moderniza-

dor  engatilhasse um projeto de futuro galopante e incontornável diante dos 

“atrasos” seculares. O Brasil da recém inaugurada Brasília imbricava realidades 

bastante ambivalentes como nos aponta Antônio Risério: 

Era o país do pastoreio mais rústico e da indústria automobilística, 
da pesca artesanal com técnicas ainda indígenas e das emissoras 
de televisão, de aldeias perdidas no meio do mato e de núcleos 
urbanos reluzentes e cosmopolitas, de jacarés e metralhadoras. 
Ou o Brasil de Maracangalha e Brasília - e de maracangalhas em 
brasílias.6

 Diante do progresso econômico e do “milagre brasileiro”  no  contexto 

da década de 60 e 70, ambas as capitais  receberam um contingente inespe-

rado de populações migrantes e de nordestinas que visavam oportunidades 

de vida nessas cidades. A região Nordeste junto com a  construção da cidade 

de Brasília e as cidades industrializadas do sul e sudeste desenhavam uma 

geometria triangular para o fluxo das migrações. Em Brasília, esse sujeitos ser-

viram como mão de obra para a construção da própria cidade que logo se viu 

impelida à expulsá-los. Nos perguntamos como não nos assombrarmos dian-

te do projeto monumental e moderno de cidade que não contemplou capital 

o usufruto por aqueles corpos na recém-inaugurada? A pureza moderna em 

determinado sentido também significou uma limpeza e assepsia social. É pos-

sível notar que ambas, as capitais sofreram processos violentos de remoção e 

expulsão de populações marginalizadas ou ditas marginais (não esqueçamos, 

aqui, da sintomática concepção e mediação simbólica de banditismo, selva-

geria e primitivismo construídas sobre esses mesmos corpos indigenciados), 

expulsando-os para regiões cada vez mais distantes dos seus centros e espa-

ços cívicos. 

A cidade do Rio de Janeiro frente à mudança de capital, optou por tor-

nar-se a primeira cidade-estado brasileira como estratégia para continuar nu-

trindo-se de políticas públicas a evitar uma decadência inerente. Por outro lado, 

a desigualdade social instalada sobre o solo da cidade do Rio relampejava o 

descaso secular perante a uma população pobre, negra e desempregada que 

6 RISÉRIO, A. Batmakumba, online. Disponível em: <http://tropicalia.com.br/livro/capitulo-11-
batmakumba.html>. Acesso em: 07 fev. 2017
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vagueou numa realidade pós-abolição7, subindo os “morros” para a construção 

das suas realidades possíveis. Diante da precariedade dos seus assentamentos, 

essa população se viu ainda ameaçada e tornou-se facilmente justificável as 

inúmeras ações de remoções e expulsões das favelas dos tecidos consolida-

dos da cidade. Como o poeta Waly Salomão prefere narrar, a favela passou a 

ser entendidas como “gangrena instalada no coração da cidades”8. 

Se Brasília reluz sobre o signo do novo e do moderno, o Rio de Janei-

ro resguarda a herança de uma capital do tempo de Outrora. Diante da linha 

evolutiva e teleológica que ordenaria os fatos  como eventos sucessivos na 

linha do tempo,no encadeamento mais racional do tempo  optamos por iniciar 

a construção dos Atlas a partir de Brasília, a partir do “Novo”. Nos colocamos 

sobre o espectro de buscar no progresso que se faz presente na moderna 

capital, as forças germinativas e pulsantes de um tempo de Outrora, de um 

país ainda precário e primitivo que o projeto modernizador visava extinguir Do 

mesmo modo investigaremos no Rio de Janeiro, cidade que carrega as sedi-

mentações históricas de diversas transformações urbanas de Outrora,as forças 

dissonantes que desestabilizam os projetos de futuros justificados pelo discur-

so de decadência iminente. Assim veremos, progresso e ruína; marginalização 

e centro; decadência e desenvolvimento, passado, presente e futuro tensio-

nando-se a todo momento e buscaremos a partir destes conflitos  evidenciar 

as lutas e embates dos devires, minoritários e revolucionários, que irrompem 

e desorganizam o estatuo da História.

No primeiro Atlas: Sobre a cabeça os aviões, Brasília e o mito do país mo-

derno9, investigaremos primeiramente, a partir da poesia de Chacal e Nicolas 

Behr, o mito recorrente na cultura brasileira da antropofagia, que contestou os 

processos civilizatórios e colonizadores desde o “descobrimento” da nação; 

buscaremos entrever nos gestos primários de ocupação equivalências nas 

narrativas de fundação de Brasília e do Brasil no subtópico: As redes e o sinal 

da Cruz, eu inauguro o monumento no planalto central do país; em seguida, 

no subtópico Os candangos e as Satélites, o monumento e de papel crepon e 

prata,  buscaremos a partir dos poemas de Nicolas Behr, rememorar os even-

tos ligados à população candanga, dos primeiros assentamentos, das greves 

diante das condições de trabalho no canteiro de obras e finalmente a remoção 

7 Esse descaso não deve ser naturalizado. Muitos pensadores e historiadores contemporâneos nos 
mostram como, atrelado a esse descaso, aconteceu também a implementação de políticas públi-
cas de outras naturezas e sobre outras perspectivas como por exemplo, os incentivos estatais que 
potencializaram as imigração europeia e que visavam antes de mais nada, o embranquecimento e 
o “fortalecimento”da dita raça brasileira. Destaca-se o trabalho de Célia Mara Marinho de Azeveo. Cf. 
AZEVEDO. C. M. M. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites do século XIX. Rio 
de Janeiro: Paz & Terra. 1987
8 SALOMÃO, Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p.98 
9 O título do Atlas e de todos os seus subtópicos provém de fragmento da canção Tropicália de 
1969 e de autoria de Caetano Veloso..Cf. Tropicália. In: Caetano Veloso. Phillips Records. 1968. 1 CD. 
Faixa 1 (3 min 42)
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dos assentamentos de operários,  que culminou na consolidação das cidades-

satélites, principalmente depois da criação da CEI (Companhia de Erradicação 

de Invasões), como último subtópico desse capítulo: A rodoviária e á técnica, 

o monumento é bem moderno, tentaremos, a partir de poesia de Nicolas Behr, 

investigar como a apropriação popular  e inesperada da plataforma rodoviária, 

projetada por Lucio Costa, profana, subverte e escapa às intenções tecnicistas 

e puristas presentes no próprio projeto para o plano-piloto e como ainda hoje, 

a Plataforma Rodoviária é um espaço de disputa e partilha dentro do território 

urbano brasiliense.

No segundo Atlas: Tudo é perigoso, divino maravilhoso: Rio de Janeiro e a 

marcha do progresso10, em primeiro momento, a partir das poesias de Chacal e 

das colunas de jornais de Torquato Neto, tentaremos cartografar a percepção 

e construção de uma cidade que se expandiu com as sucessivas reformas  e 

transformações atrelado aos consequentes discursos de expansão e coloni-

zação de outras regiões da cidade, como a ocupação da Barra da Tijuca, pro-

posta por Lucio Costa ainda no início dos anos 70, em A Barra da Tijuca e os 

vampiros, atenção ao dobrar uma esquina; no subtópico seguinte: Alfavela e os 

marginais, atenção ao pisar o asfalto, o mangue, tentaremos a partir de poesias 

de Waly Salomão investigar as remoções de favelas e as justificativas do po-

der público, tangenciaremos o pensamento de Franz Fanon (já insinuado pela 

própria poesia de Waly, ao se descrever como um poeta fanoético) bem como 

tentar dialogar com as mediações simbólicas em torno da figura do marginal 

e do mito da marginalidade através dos estudos sobre as favelas cariocas a 

partir do pensamento de Janice Perlman (1977); a ideia para o último subtópico 

deste Atlas: As artimanhas e o desbunde, atenção para o samba-exaltação, se 

constrói na rememoração por meio dos poemas de Chacal, Torquato Neto e 

do coletivo Nuvem Cigana das vivências urbanas que se propagaram ao longo 

da década de 1970 e que por meio deste conjunto de poemas se estabelecem 

como uma profanação jocosa, lúdica e politizada dos espaços normatizados 

e vigiados na cidade. Vivência que foi pejorativamente chamada de desbun-

de e desprivilegiada pela suposta falta de posicionamento político definido. 

O terceiro capítulo: Já não somos como na chegada: aproximações e 

choques entre as narrativas históricas sobre transformações urbanas11,  tem 

caráter de epílogo e acontece no avizinhamento das duas narrativas históricas 

em Atlas construídas e em torno das duas capitais. A partir desse movimento 

de aproximação, justaposição e equivalência apontaremos algumas questões 

que funcionarão como lentes conceituais de leitura dos Atlas a serem trabalha-

10 O título do Atlas e de todos os seus subtópicos provém de fragmento da canção Divino Maravilhoso 
de 1969 e de autoria de Caetano Veloso. Cf. Divino Maravilhoso. Intérprete: Gal Costa. In: Gal Costa. 
Phillips Records/Phonogram. 1969. 1 CD. Faixa 8 (4 min 23)
11 O título do capítulo provém de fragmento da canção Misere Nobis de 1968 e de autoria de Gilberto 
Gil.. Cf. Misere Nobis. Intérprete: Gilberto Gil, Os Mutantes. In: Tropicalia ou Panis et circenses. Phillips 
Records/Phonogram. 1969. 1 CD. Faixa 1 (3min 44).
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das e discutidas em conjunto. A aproximação dos dois primeiros sub-tópicos, 

dos Atlas (o I.A, As redes e o sinal da cruz, eu inauguro o monumento no pla-

nalto central, junto com o II.A, Os Vampiros e Copacabana, atenção ao dobrar 

uma esquina) nos servirão para argumentar a noção de colonização dentro 

dos processos de transformação urbana; nas relações entre os dois sub-tópi-

cos subsequentes de cada Atlas (I.B e II.B), tentaremos dar conta dos proces-

sos de exclusão, remoção e expulsão presentes nas duas capitais; finalmente 

no enfrentamento e esgarçamentos dos dois últimos sub-tópicos de cada 

narrativa de cidade (I.C e II.C), provocaremos o atravessamento da noção de 

profanação, proposta por Giorgio Agambem, presente tanto nas experiências 

urbanas narradas pelos próprios poetas quanto pelos praticantes ordinários e 

anônimos da cidade (DE CERTEAU, 2014) que subvertem os espaços normati-

zados com as suas táticas e astúcias. De alguma, forma tangenciaremos ainda, 

o difícil debate nas dessemelhanças das perspectivas de ser marginal e ser 

marginalizado e suas prováveis consequências para o entendimento e narra-

ção dos processos históricos estudados. Por fim, tentaremos de alguma forma 

tecer considerações às perguntas iniciais levantadas neste percurso tortuoso 

de pesquisa, sobre uma possível atualidade presente no conjunto de poesias 

marginais aqui trabalhadas. Antes que respostas, talvez  nos aproximaremos 

de mais questionamentos. O debate, então, pode nos levar a outros entendi-

mentos  e nos ajudaria a complexificar as perspectivas atuais que se debruçam 

sobre os processos de transformações vigentes nos espaços urbanos mas que 

de alguma forma podem ser aproximados com outros momentos equivalen-

tes porém dessemelhantes ao longo da história das cidades e do urbanismo.•
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POESIAS, ChAVES SEM 
FEChADURA EVIDENTE:
 da atualidade anacrônica 
sugerida por Walter Benjamin

1.1

Por detrás da mesa de trabalho, na parede branca defronte à cadeira 

sobre a qual escrevo, fios de nylon 0.50mm, instalados em três alturas de ní-

veis distintos,  são tensionados com ajuda de pequenas cavilhas de modo a 

exercerem espécies de varais. Neles estendo poemas. No exercício diário des-

sa escrita dissertativa refaço o movimento cotidiano de me colocar diante dos 

poemas. Defronto e deleito-me com o conjunto deles, selecionadas por afini-

dade dentro da produção lírica brasileira cunhada de poesia marginal. Nesse 

espaço de aventura, atiro-me a um percurso tortuoso, defectível e lanço-me a 

procurar poemas impregnados de cidade. Estão diante de mim alguns compa-

nheiros e algumas rotas: Waly Salomão, Chacal, Torquato Neto e Nicolas Behr1. 

Na empreitada dessa pesquisa, como nas regras de uma deriva, sem saber 

muito bem aonde iremos chegar, escolho alguns desses companheiros de vi-

agem e um ponto de partida específico: o movimento de transição da Capital 

Federal do Rio de Janeiro para Brasília. 

Situamos a discussão entre as décadas de 60 e 70 do séc. XX por ser 

“ponto de inflexão” nos principais debates acerca de intempestivas mudan-

ças2 sociais, políticas, culturais e urbanísticas enfrentadas pelo país, que ain-

da reverberam nos nossos dias, sobrevivendo nas tentativas recorrentes de 

1 Saliento aqui o recorte precário e incompleto de poetas. Mesmo entre os poetas marginais, evidencio 
a falta de aproximação de outras vozes como o de poetas mulheres (Ana Cristina César, por exemplo) 
e de negros(as) (Jards Macalé, Itamar Assunção, etc.) que também fizeram parte dessa geração, 
mas que não ganharam nessa pesquisa os destaques merecidos. De maneira geral o que define 
este precário recorte de pesquisa são os atravessamentos em que a mitificação da marginalidade 
urbana aparece de maneira  diferente na produção poética de cada um desses quatro personagens. 
2 No campo político temos a instauração de um golpe militar ditatorial, na cultura vemos os 
primeiros enfrentamentos a uma identidade nacional sustentada pela promoção de uma economia 
desenvolvimentista de décadas anteriores; visualizamos ainda as primeiras alterações significativas 
que apontavam para um outro modelo econômico de consumo pós-revolução industrial. No campo 
do urbanismo, a construção de Brasília significava a concretização dos ideais modernistas e ao mesmo 
tempo apontava para as principais insuficiências, falhas e críticas desse modelo de fazer urbanismo.
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silenciamento, e ainda nos fazem temer diante dos acontecimentos recentes 
3. Nesse trajeto, aproximo-me dos discursos da geração de artistas e poetas 

conhecida como marginália, ou superantropofagia, por intuir que o mito da 

marginalidade 4, o “estar à margem” e o ser marginalizado 5, compreendam 

rastros de táticas narrativas de transgressão, subversão, profanação e crítica 

aos processos hegemônicos que operaram na construção e transformação 

dos espaços urbanos na história. 

O varal, esforço precário de contenção, pelo hábito, da expectativa e 

desassossego provocados pelo enfrentamento das poesias, surge como um 

campo de forças de “fios soltos”6, de acordes dissonantes que lançam-me no 

campo do experimental, e me fazem despencar de si, numa experiência po-

ética vertiginosa que o crítico mexicano, Octávio Paz (2012) chamará de outri-

dade7. De fundamental importância percebermos que Paz concebe esse con-

ceito sobre a experiência poética tendo em vista o fenômeno do avanço e do 

aparecimento da técnica a partir da modernidade. A emergência da técnica 

e da disciplina, fundamentais para os processos de industrialização8 para Paz 

(2012) é resultante de uma negação e falência da instituição de uma imagem 

totalitária para o mundo. 

Diante dos espaços fabris fragmentados, das cidades industrializadas, 

e das experiências individuantes, já não nos é cabível uma representação una 

do mundo enquanto imagem e semelhança de nós mesmos. “Num universo 

que se desmancha e se separa de si mesmo, a totalidade que só é pensável 

como ausência ou coleção de fragmentos, o eu também se desagrega.”9 Em 

paralelo à fragmentação do mundo, o tempo também torna-se fragmentado 

3 Desde a queda da Presidenta Dilma Roussef, em agosto de 2016, a democracia brasileira nunca se 
viu tão frágil. Abriu-se espaço para uma política favorável à perda dos direitos civis conquistados e 
para a emergência de discursos de ódio violento à diferença de pensamento que se inclina às lutas 
e raciais, étnicas,de gênero e sexualidade. O Brasil se vê governado mediante um clima nefasto 
de intensa maquinação política que muito nos lembra os episódios em torno do golpe militar e 
regime ditatorial brasileiro da segunda metade do século passado. Episódios de crescimento e 
endurecimento raivoso dos discursos moralistas em prol dos bons costumes e da reputação da 
família brasileira tomam conta das mídias sociais e têm alcançado êxito em diversas tentativas de 
censura a produções artísticas no país. 
4 Cf. PERLMAN, J. O mito da marginalidade: favelas e politica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ: 
Paz e Terra, 1977. 
5 Cf. COELHO, F. in: FERRAZ, Eucanaã (Org.). Poesia Marginal: Palavra e Livro. São Paulo: Instituto 
Moreira Salles, 2013. p.31. “ 
6 Rememoramos a citação de Hélio Oiticica: “No Brasil há fios soltos num campo de possibilidades: 
por que não explorá-los.”Cf. Oiticica apud. BRAGA, P. Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade. 1. 
ed. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2013, p. 57
7  A princípio alteridade e outridade poderiam ser tomadas como sinônimos. Optamos, entretanto, pelo 
uso do neologismo outridade, de autoria de Octávio Paz, quando se faz referência ao pensamento 
do crítico literário mexicano. Cf. PAZ, O. Signos em rotação In.: O arco e a lira. São Paulo: Cosac Naify, 
2012. p.259-291
8 “A técnica é uma realidade tão poderosamente real - visível, evidente, audível, ubíqua - que a 
verdadeira realidade deixou de ser natural ou sobrenatural: a indústria é a nossa paisagem, nosso 
céu e nosso inferno.” Cf. PAZ, Id. Ibid.
9 Id. Ibid. p. 267 
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e descontínuo. Vive-se um fenômeno moderno da incomunicação, no qual a 

pluralidade perde cotação frente à repetição do mesmo, multiplicação, pro-

pagação e proliferação do idêntico.10 A função da experiência poética é a  “[...]

descobrir a imagem do mundo naquilo que emerge como fragmento e dis-

persão, perceber o outro no um, será devolver à linguagem sua virtude meta-

fórica: dar presença aos outros.”11

Assim se dá a experiência poética, nos descobrimentos da outridade, na 

“percepção simultânea de que somos outros sem deixar de ser o que somos”.12 

Diante da poesia estamos diante de tempos e espaços que colidem em rotação 

de significâncias a nos convidar a reviver em nós experiências de outridade.

Diante do poema, colocamo-nos diante de outros tempos e de outros espaços 

entrecruzados.13 Começo então, a perceber que o varal de poemas a minha 

frente me permite o partilhar de experiências outras de cidades e de tempos 

distintos que desestabilizam inclusive partilhas hegemônicas do sensível14 

sobre as mesmas. Na impregnação de experiências urbanas, a aproximação 

com os poemas estirados sobre o varal me fazem subelevar a percepção de 

que estou diante da cidade e da diversidade de experiências urbanas que nos 

constituem enquanto praticantes do espaço urbano. 

A experiência poética nos convida a um processo de reconstrução de 

nossos territórios ontológicos, de maneira ininterrupta e movente a partir do 

confronto com a outridade. “A poesia não diz: eu sou você, diz: meu eu é tu”15. 

Reconstruímo-nos perante a exterioridade por nos permitirmos entrecruzar 

relações entre o “Eu” e o aquele “Outro”, como se passássemos a movermo-

nos “habitados por outras forças desmesuradas e fora de si”16. Tornamo-nos 

muitos outros.17 “No poema a cadeira é uma presença instantânea e total, que 

10 Esse fenômeno será muito bem estudado por Walter Benjamin principalmente nos dois artigos 
“Experiência e pobreza”de 1934 e “O narrador” de 1936. Cf. BENJAMIN, Magia e técnica, arte e política: 
ensaios sobre literatura e história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012b
11 PAZ, O. Id. Ibid. p.267
12 Id. Ibid. p.272
13 Rememoramos o encontro que o pesquisador Georges Didi-Huberman, como um estalo, ao se 
colocar diante de um pano de pintura de Fran Angelico do séc. XV. “[...]Diante de uma imagem - por 
mais antiga que seja -, o presente nuca cessa de se reconfigurar, se a despossessão do olhar não 
tiver cedido completamente o lugar do hábito pretensioso do “especialista’. Diante de uma imagem 
- por mais recente ou contemporânea que seja -, ao mesmo tempo o passado não cessa de se 
reconfigurar, visto que essa imagem só se torna pensável numa construção da memória, se não 
for da obsessão Diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isto: que 
ela provavelmente nos sobreviverá, somos diante dela elemento de passagem, e ela é, diante de 
nós, um elemento de futuro, o elemento da duração [dureé]. A imagem tem frequentemente mais 
memória e mais futuro que o ser [etánt] que a olha..” DIDI-HUBERMAN, G. Diante do tempo: História 
da arte e anacronismo das imagens Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015a, p.16
14 RANCIÉRE, J. A patilha do sensível.: estética e política. 2. ed. São Paulo: EXO experimental org.; 
Editora 34, (2000), 2009
15 PAZ, op. cit. p.267
16   Id. Ibid. p.115. 
17 Como nos sugere Mário de Andrade: Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta/Mas um dia afinal 
eu toparei comigo”Cf. DE ANDRADE, M. Poesias Completas. Vol. I. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2013, p. 295. 
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de repente fere a nossa atenção. O poeta não descreve a cadeira: coloca-a a 

nossa frente.18”Somos provocados a recriá-la, a revivê-la. Antes de qualquer 

caracterização como representação, estamos diante de uma aparição. Somos 

requeridos a suscitar espectros e estilhaços do objeto um dia percebido. Mui-

tas vezes, ao lermos despretensiosamente uma obra lírica, somos tomados 

de assalto, invadidos por memórias involuntárias que nos levam a remontar 

no presente, lembranças e vivências de outros tempos e de outros espaços, 

vivências que muitas vezes já não habitam as nossas práticas cotidianas. So-

mos levados a instaurar no tempo presente um passado de outrora, como a 

reacender as memórias mais obscuras e remotas. O poema faz-nos lembrar 

das cinzas antes apagadas pelo esquecimento e que agora crepitam em bra-

sas a nos fazer estremecer. “O poema nos faz lembrar o que esquecemos: o 

que somos realmente.”19

Se defrontamos a nós mesmos ao estar diante de um poema é porque 

colocamo-nos defronte o “Outro”, perante a um outro tempo, em uma outra 

margem. “A poesia leva o homem para fora de si e, simultaneamente, o faz re-

gressar ao seu ser original: volta-o para si. O homem é a sua imagem: ele mes-

mo e aquele outro” 20. A comunhão poética nos faz desabar de nós mesmos e 

ao mesmo tempo nos faz dar conta da fragilidade da nossa própria existência. 

“O precipitar-se no outro se apresenta como uma volta a algo da qual fomos 

arrancados.”21 Uma experiência de outridade, alteridade e exterioridade, de 

atravessamentos e desterritorializações, radical e violenta de choques e re-

territorializações. Como num jogo visceral de regras claras e sem objetivos 

definidos a princípio, somos lançados no campo aberto da experimentação 

de nossos próprios limites. 

Relembremos Waly Salomão: 

Cresci sob um teto sossegado,
meu sonho era um pequenino sonho meu
Na ciência dos cuidados fui treinado.

Agora, entre o meu ser e o ser alheio
a linha da fronteira se rompeu.22

Mesmo no rompimento dilacerante de nossas próprias fronteiras, o poe-

ma nos instaura um espaço aberto ao jogo, onde o lúdico é regra determinante 

18 PAZ, O. op. cit., p.114
19 Id. Ibid. p.115
20 Id. Ibid. p.119

21 Id. Ibid. p.140
22 SALOMÃO, W. op. cit. p.219
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para o seu uso23. Num campo de prática alheio a qualquer princípio utilitarista 

do consumo, o poema, assim como os jogos de azar, a luxúria e o erotismo, 

se tornam consumações insubordinada, críticas e lúdicas do e no instante 

presente, por suas inutilidades prospectivas24.  Se pensarmos na radicalidade 

lúdica de uma criança que profana os objetos mais impensados dando-lhes 

usos impróprios como brinquedos, os poetas retiram da língua e da lingua-

gem as palavras e delas constroem metáforas, versos, chistes25 e jocosidades 

para nos oferecer como um convite para um jogo a ser brincado26. Se Barthes 

(2013) nos atenta que a língua é “o objeto trans-social, ligado à história inteira 

do homem, no qual se inscreve o poder”27, a poesia nos revela essa condição 

por meio do jogo das palavras, do juízo lúdico, cômico e trágico que é peculiar 

dos chistes. Johan Huizinga (2014) diante da ludicidade presente nas relações 

entre jogo e poesia nos indica:

Se a seriedade só pudesse ser concebida nos termos da vida real, 
a poesia jamais poderia elevar-se ao nível da seriedade. Ela está 
para além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário 
a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o visionário, na 
região do sonho, do encantamento, do êxtase, do riso. Para com-
preender a poesia precisamos ser capazes de envergar a alma 
da criança como se fosse uma capa mágica, e admitir a superio-
ridade da sabedoria infantil sobre a do adulto.28

Desde o princípio dessa pesquisa, tivemos como objetivo fundamental 

a instituição da produção literária e em especifico a poética como fonte docu-

23 Rememoramos um poema de Nicolas Behr:  brinco com as palavras / como brinco / com uma 
criança / que ainda não aprendeu a falar” Cf. BEHR (2007, p.141) 
24 Dar o tratamento inútil à poesia nos aproxima da noção de literatura defendida por Georges Bataille: 
em uma sociedade enraizada na lógica do trabalho, onde a produção e a conservação da vida e 
dos bens, a literatura aparece para Bataille ao lado das atividades ligadas à pura consumação e 
dispêndio. Se por um lado as ações produtivas trabalham na projeção futura do desejo, as atividades 
dispendiosas usufruem dos excessos no instante presente. Cf. BATAILLE, G. A literatura e o mal. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015 p.23
25 Cf. FREUD, Os chistes e sua relação com o inconsciente, Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969. 
“A atitude estética é lúdica, em contraste com o trabalho. ‘Seria possível que da liberdade estética 
brotasse uma espécie de juízo libertado de suas usuais regras e regulações, ao qual devido a sua 
origem, eu chamarei juízo lúdico. [...] ‘A liberdade produz chistes e os chistes produzem liberdade’, 
escreveu Jean Paul. ‘Fazer chistes é simplesmente jogar com as ideias’. (FREUD, 1969, p.23)  
26 “As crianças que brincam com qualquer bugiganga que lhes caia na mãos, transformam em 
brinquedo também o que pertence a esfera da economia, da guerra, do direito e das outras atividades 
que estamos acostumados a considerar sérias. Um automóvel, uma arma de fogo, um contrato 
jurídico transformam-se improvisadamente em brinquedos.“[...]o jogo libera e desvia a humanidade 
da esfera  do sagrado, mas sem a abolir simplesmente. O uso a que o sagrado é devolvido é um uso 
especial, que não coincide com o consumo utilitarista. Assim, a “profanação”do jogo não tem nada a 
ver apenas com a esfera religiosa.” ” Cf. AGAMBEM, G. Profanações, São Paulo: Boitempo, 2007, p.67
27 Cf. BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França, 
pronunciado dia 7 de janeiro de 1977. São Paulo: Cultrix, 2013. “A linguagem é uma legislação, a língua 
é seu código. Não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma 
classificação, e que toda classificação é opressiva. [...]”(BARTHES, 2013, p.13)
28 HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2014, P. 133
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mental que nos auxiliasse a complexificar a história das cidades e do urbanismo. 

Estaríamos contribuindo, assim, com um campo de debate já bastante profícuo 

com pensadoras(es) que historicamente ao aproximar a literatura dos estudos 

históricos, antropológicos e urbanos fomentaram a produção de conhecimento 

de forma a romper as zonas de saberes específicos29. Estar diante da poesia, 

nos lança luz sobre os limites e fragilidades da própria elevação da obra lírica 

como enunciação particular e cara para os estudos urbanos. 

Perguntamo-nos a partir daqui, qual deveria ser o tratamento a ser dado 

para as ditas “verdades históricas” e assertividades factuais tendo a poesia e 

a ludicidade inerente à mesma como “campo”30 de pesquisa? Como agregar 

uma outra disciplina de conhecimento para a historiografia urbana sem perder 

de vista suas especificidades e debates? Ampliar o campo disciplinar não sig-

nificaria também romper as linhas de fronteira que os separam? Como sermos 

capazes de agenciar uma História das cidades sem perder de vista a região 

do sonho, do encantamento, do êxtase e do riso presentes na poesia? E como 

ainda assim perceber, com toda a ludicidade em jogo, que a poesia nos abre 

um espaço de rememoração de traumas recalcados na cultura e na história; 

Traumas que sobrevivem e fissuram o tempo cronológico, como uma carto-

grafia instável das forças ambivalentes que como Didi-Huberman nos reitera, 

está presente nas imagens-sintoma31, destacadas na “ciência sem nome” de Aby 

Warburg. O pensador francês nos indica que saber olhar “a arte”, saber olhar 

uma imagem “[...] seria discernir o lugar onde arde, onde sua eventual beleza 

reserva um espaço a um “sinal secreto”, uma crise não apaziguada, um sintoma”.32

Walter Benjamin em uma conferência de 1939, Notas sobre o “Quadros 

Parisienses” de Baudelaire, se propôs a uma semelhante aproximação entre 

disciplinas e nos apresenta a seguinte imagem:

O estudo de uma obra lírica tem frequentemente como objetivo 
proporcionar ao leitor a entrada em certos estados de alma po-
éticos, fazer a posteridade participar dos arrebatamentos que o 
poeta terá experienciado. No entanto, é legítimo pensar-se que tal 

29 Destacamos os nomes de pensadoras(es) como Maria Stella Bresciani, Sandra Jatahy Pesavento, 
Fernanda Peixoto, Gabriela Leandro Pereira, Paola Berenstein Jacques, Renato Cordeio Gomes, Luís 
Alberto Brandão, Eucanaã Ferraz, Robert Pechamn, Osnildo Wall-Adão, entre outros. no país. Dentre 
os estrangeiros destacamos o trabalho do historiador Robert Darnton que para além das análises 
literárias empreendeu uma pesquisa de muita inventividade acerca dos processos de produção, 
circulação e veiculação dos suportes escritos como forma comunicativa e também histórica. 
30 Mesmo na inexistência de um campo etnográfico delimitado pelos estudos antropológicos tal e 
qual, saliento, talvez ironicamente aqui, a experiência dessa pesquisa como  uma experiência de 
campo, ou uma pesquisa de campo melhor dizendo. Por ter sido construída na relação visceral e 
simultânea entre pesquisador e alteridade.
31 Retornaremos a esse debate posteriormente no capítulo 5 desta dissertação. Cf. DIDI-HUBERMAN, 
G. A imagem sobrevivente: História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de 
Janeiro: Contraponto. 2013b, p243
32 DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. In.: Pós: Revista do programa de pós-
graduação em artes da escola de belas-artes da UFMG. V.2, n.4, 2012, p. 214 
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estudo possa ter objetivos um pouco diferentes. Para apresentar 
o problema pelo viés positivo, podemos recorrer a uma imagem. 
Imaginemos que uma ciência ligada ao desenvolvimento social 
tenha o direito de considerar determinada obra poética - um 
mundo aparentemente autônomo - como uma espécie de chave 
fabricada sem a menor ideia da fechadura onde, um dia, poderá 
ser introduzida. Essa obra se veria então investida de uma signi-
ficação completamente nova a partir da época em que um leitor, 
ou melhor, uma geração de novos leitores se aperceberá dessa 
virtude-chave. Para eles, a beleza essencial dessa obra irá iden-
tificar-se como um valor supremo. Ela lhes permitirá apreender, 
a partir do seu texto, certos aspectos de uma realidade que será 
não tanto a do poeta já morto, mas antes a sua própria realidade. 
É evidente que esses leitores não irão se privar dessa utilidade 
suprema que a obra em questão lhes fornecerá a prova. E também 
não se coibirão de se lançar no processo de análise que os fami-
liarizará com ela.33

É sobre essa imagem, a de uma chave fabricada sem a menor ideia de 

onde, um dia, poderá ser introduzida, que o próprio Benjamin, anacronicamen-

te, se lançou sobre a obra de Baudelaire. Diz ele:

Estas breves notas pretendem, assim, não tanto fazer reviver o 
poeta no seu meio, mas antes tornar visível, recorrendo a certos 
núcleos de poemas, a extraordinária atualidade dessa cidade de 
Paris que Baudelaire foi o primeiro a ter uma experiência poética.34

Recorremos então, à mesma “imagem” proposta por Benjamin para to-

marmos as obras líricas como chaves sem fechadura evidente, chaves-virtudes, 

para dela fazermos uso com toda a dificuldade, errância e fragilidade conti-

das nesse gesto.  Dotamos aos poemas novos usos, profanamos e buscando 

neles novas significações que excedem e abalam seus significados primeiros 

sem nunca excluí-los. Chaves que na tentativa de abrir portas perfuram malhas 

consolidadas da História e são capazes de fazer extravasar debates recalca-

dos ou esquecidos no tempo. Chaves como objetos perfurantes, terremotos 

moleculares, lampejos que desorganizam o estatuto disciplinar como “peças 

de acusação para o processo da história” 35. 

Como Walter Benjamin (2015) salienta sobre a obra de Baudelaire, o que 

procuramos está além da superficialidade da discrição de cidades e espaços 

urbanos nos poemas. Diz-nos o pesquisador alemão: “Baudelaire, cuja obra 

está tão profundamente impregnada da grande cidade, nunca pinta essa ci-

33 BENJAMIN, W. Baudelaire e a modernidade. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015, p. 193
34 Id. Ibid.
35 DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta. Lisboa: KKYM, 2013a. p.145
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dade.” 36 De certa maneira, o que Benjamin procura explicitar está muito mais 

próximo em tornar visível o que nos parece ser um esforço de apreensão37 e 

narração de experiências urbanas vivenciadas pelos poetas. Podemos enten-

der a experiência urbana também como uma experiência de alteridade que 

nos instituem movimentos semelhantes de desterritorialização e reconstrução 

de nossos territórios ontológicos. 

Nesse mesmo sentido, Olivier Mongin (2009) constrói argumentação 

teórica que aproxima as experiências poéticas às urbanas. A cidade, teatro da 

vita activa, para Mongin é um “espaço público que remete à experiência da 

pluralidade, mas também a da política que remete à experiência da participa-

ção, da igualdade e do conflito.”38 Para o autor, diferentemente do arquiteto e 

do urbanista, o escritor apreende o mundo das cidades, essa mistura de físico 

e de mental, com todos os sentidos, o olfato, a audição, o tato, a vista, mas 

também com os pensamentos e os sonhos.39 A compreensão de que uma 

“capacidade de orquestrar uma relação entre termos aparentemente anta-

gonistas dá toda a intensidade a uma experiência urbana que curto-circuita 

a linguagem”40 se mostra equivalente à própria poética concebida por Otávio 

Paz. Seguindo Mongin, “a experiência urbana consiste em colocar em relação 

um dentro e um fora”41, o que para Paz está atrelado à própria experiência da 

outridade na poesia. 

Assim como na experiência poética aqui desenhada, estar diante da ci-

dade é uma experiência de choque, Walter Benjamin e George Simmel nos 

partilham entendimentos exatamente sobre os choques metropolitanos que 

o homem moderno enfrentam diante dos novos espaços resultantes de pro-

cessos de urbanização. Sobre a diferenciação entre os dois pensadores, Paola 

Berenstein Jacques (2012) acentua em Simmel a constituição de um homem 

blasé como aquele que para se proteger da vida urbana nas grandes cidades 

e suportar os choques metropolitanos torna-se blasé; já em Benjamin a cons-

tituição do sujeito flâneur era “aquele que não se protegia psicologicamente, 

mas justo o contrário, buscava a experiência do choque com o Outro, com os 

vários outros anônimos”.42 Jacques, em argumentação acerca do questionável 

36 Cf. BENJAMIN, op. cit. p. 194
37 Cf. BENJAMIN, op. cit. p. 195. “O novo frêmito que, depois de [Victor] Hugo, atravessa a poesia de 
Baudelaire é um frêmito de apreensão.”
38 MONGIN, O. A condição urbana: a cidade na era da globalização. São Paulo, SP: Estação Liberdade, 
2009. p.36
39 Id. Ibid.p. 37
40 Id. Ibid.p. 37
41 Id. Ibid.p. 34
42 JACQUES, P. B. Experiência errática. In. Redobra. vol. 9. Salvador, BA: PPG-AU/FAUFBA, PPG-
Dança UFBA, 2012, p.194
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ocaso da experiência43, desenvolve a conceituação de uma possível experiên-

cia errática nas cidades e que de alguma maneira nos é aqui também familiar 

à mesma experiência poética que procuramos discutir. Articulando a relação 

entre experiência e alteridade ao retomar as discussões de Gilles Deleuze, a 

autora nos convida ao entendimento da experiência errática como uma expe-

riência da alteridade na cidade:

A experiência errática seria uma experiência da diferença, do 
Outro, dos vários outros [...]. O errante, em suas errâncias pela 
cidade, se confronta com os vários outros urbanos.[...] O errante 
vai de encontro à alteridade na cidade, ao Outro, aos vários outros, 
à diferença, aos vários diferentes; ele vê a cidade como um ter-
reno de jogos e de experiências. Além de propor, experimentar e 
jogar, os errantes buscam também transmitir essas experiências 
através de suas narrativas errantes. [...] Através das narrativas er-
rantes seria possível apreender o espaço urbano de outra forma, 
pois o simples ato de errar pela cidade cria um espaço outro, uma 
possibilidade para a experiência, em particular para a experiência 
de alteridade. 44

Somos capazes de apontar em ambos os autores, tanto Mongin quanto 

Jacques, a contaminação do pensamento de Michel de Certeau e a emergên-

cia do frêmito da apreensão-narração da experiência urbana como questão 

fundamental para ambas as argumentações. Essa primeiro deslocamento, o da 

presença narrativa como constituinte das relações espaciais é esforço basilar 

para todo o pensamento do próprio De Certeau. Através de seu pesamento 

transdiciplinar com base em discussões linguísticas, históricas e antropológi-

cas, nos é possível de compreender o debate que atesta a proximidade das 

experiências psicofísicas proporcionadas pela prática do caminhar nas cidades 

com as experiências que envolvem as manifestações das práticas de enuncia-

ção. Nos diz De Certeau: ”O ato de caminhar está para o sistema urbano como 

a enunciação (speech act) está para a língua ou para o enunciados proferidos. 

[...] O ato de caminhar parece, portanto, encontrar uma primeira definição como 

espaço de enunciação.”45. 

Alinhado ao pensamento de De Certeau (2014), Olivier Mongin (2009) 

recupera do historiador francês a noção do espaço como lugar praticado e 

43 Tal questão apontada por Walter Benjamin, nos ensaios referenciados anteriormente, será  retomada  
por filósofos como Giorgio Agambem que atestará a destruição completa da experiência na 
contemporaneidade. Paola Jacques, assim como Georges Didi-Huberman e outros autores pensadores 
defenderão todavia, que a experiência se encontra na realidade enfraquecida pelos processos de 
esterilização, pacificação e pasteurização, dinâmicas que tentam domesticar e esquadrinhar as 
experiências dissensuais. Para esses autores a experiência sobrevive nessas práticas desviantes às 
lógicas normativas. Cf. JACQUES, P. B.  Prólogo. In: Elogio aos errantes. 2 ed. Salvador: EDUFBA, 
2014a, p. 22-27.  
44 JACQUES, P. B. Elogio aos errantes. 2 ed. Salvador: EDUFBA, 2014a, p. 30-31.  
45 Cf. DE CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2014 p.164. 
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contrapõe dialeticamente a linguagem do arquiteto-engenheiro com a do 

poeta-escritor. “Enquanto o escritor escreve a cidade de dentro, o engenheiro 

e o urbanista a desenham de fora, dela ganhando altura e tomando distância. 

O olho do escritor vê de perto; o olho do engenheiro ou do urbanista, de lon-

ge.”46  Para Mongin o escritor privilegia “um imaginário de cidade, aquele dos 

transeuntes, dos vagabundos, das passagens, aqueles que a experimentam, 

os criadores, o poeta, o artista, mas também o homem comum, o homem que 

adora a falsa banalidade do cotidiano”.47 Em linhas paralelas, Jacques recupe-

ra na conceituação dos errantes, as noções táticas dos praticantes ordinários 

das cidades: o “Outro urbano é o homem ordinário, praticantes da cidade, que 

escapa - resiste e sobrevive - no cotidiano da anestesia pacificadora.”48  Os er-

rantes seriam aqueles que “experimentam a cidade, que a vivenciam de den-

tro - ou embaixo como ele (De Certeau) diz, referindo-se ao contrário da visão 

aérea, do alto, dos urbanistas através dos mapas.” 49 Para Jacques:

O errante, então, é aquele que busca um estado de corpo er-
rante, que experimenta a cidade através das errâncias e que se 
preocupa mais com as práticas, ações e percursos, do que com 
as representações, planificações ou projeções. O errante não vê 
a cidade somente de cima, a partir da visão de um mapa, mas a 
experimenta de dentro; ele inventa sua própria cartografia a partir 
de sua experiência itinerante. Essa postura crítica e propositiva 
com  relação à apreensão e compreensão da cidade, por si só, já 
constitui uma forma de resistência tanto aos métodos mais difun-
didos da disciplina urbanística [...] quanto ao próprio processo da 
esterilização da experiência, da espetacularização das cidades 
contemporâneas e de pacificação de seus espaços públicos. As 
narrativas errantes foram escritas nos desvios da própria história 
do urbanismo.50

  A narração errante em Jacques e a experiência poética em Mongin são 

o avesso “dos saberes do urbanista, do projetista e do engenheiro, para quais a 

experiência urbana deve ser cartografada, disciplinada e controlada.” 51 Através 

dos métodos cartesianos, o “olho do engenheiro exclui, realmente, que duas 

coisas possam “estar no mesmo lugar ao mesmo tempo”: aquilo com o que 

sonha a imaginação do artista e do transeunte.”52 A partir de tal aproximação 

46 MONGIN, O. op. cit. p.35
47 Id. Ibid. p.34 
48 JACQUES, P. B. Experiência errática. In. Redobra. vol. 9. Salvador, BA: PPG-AU/FAUFBA, PPG-Dança 
UFBA,2012, p.194 
49 JACQUES, P. B. Elogio aos errantes. 2 ed. Salvador: EDUFBA, 2014a, p.275
50 Id. Ibid. p. 32 
51 MONGIN, O. op. cit. p.34 
52 Id. Ibid. p. 35  
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de enunciados, compreendendo que também a experiência errática se fun-

da em uma poética e entendendo que a narração de qualquer experiência se 

reterritorializa entre agenciamentos maquínicos e coletivos de enunciação 53, 

nos inclinamos a perceber que a experiência urbana se configura como uma 

possível máquina de narrar. Escritores, poetas, transeuntes, errantes, praticantes 

ordinários das cidades e também nós leitores, interlocutores por ressignificação, 

como máquina poéticas em constante e movente narração no espaço urbano. 

Máquinas de narrar que contestam e denunciam a constituição nor-

matizada, esquadrinhada e disciplinada que os dispositivos de urbanização54 

determinam para e sobre os espaços, os corpos e os tempos nas cidades, de 

maneira a uniformizá-los e contê-los. Intuímos a potência da poesia através da 

experiência poética como uma radical máquina de guerra, retomando o pensa-

mento de Deleuze e Guattari (1997), Máquinas de guerra como uma invenção 

nômade que constituem em oposição a uma ciência régia, ciências menores 

contra os aparelhos de Estado. “Seriam antes como a multiplicidade pura e 

sem medida, a malta, a irrupção do efêmero e potência da metamorfose,”55 Por 

estarem fora da lógica funcionalista, excedem, abalam, desorganizam e abrem 

brechas ao trazer a tona experiências limites em prol de modos de existência 

menores. A máquina de guerra “faz valer um furor contra a medida, uma cele-

ridade contra a gravidade, um segredo contra o público, uma potência contra 

a soberania, uma máquina contra o aparelho.”56 

Contaminar, assim, o campo disciplinar da história da arquitetura e do 

urbanismo, ampliando-o aos estudos literários, pode significar uma aproxi-

mação da análise dessas experiências e fenômenos urbanos microscópicos, 

insubordinados, desviatórios, subversivos, em outridade ou alteridade, e que 

são esquecidos ou apagados da História mas que permanecem em sobrevida 

no imaginário coletivo das cidades, como histórias de fantasmas a apavorar 

“gente grande” ao rememorarmos as pesquisas da “Ciência sem Nome” em-

preendidas por Aby Warburg nos anos de 1920.57  

53  Alinhado à própria poética em Otávio Paz, nós nos afastaremos das concepções de poesia como 
interioridade, registro pessoal de uma vivência, testemunho ou ainda como leitura psicológica 
individuante. Para tanto, em contraposição à figura do autor, retomamos brevemente aqui a noção 
de Agenciamento, constituída por Deleuze e Guattari. Cf. DELEUZE, GUATTARI, Mil Platôs: Vol. 2, 2. 
ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p.31
54 Remetemos o conceito de dispositivo àquele desenhado por Michel Foucault: “Por esse termo 
tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos.”Cf. FOUCAULT, M. 
Sobre a história da sexualidade. In.: Microfísica do poder, 4 ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016, p.364
55 DELEUZE, GUATTARI, Mil Platôs: Vol. 5, Belo Horizonte: Editora 34, 1997. p.13
56 Id. Ibid. 
57 Cf. WARBURG, A. Histórias de fantasmas para gente grande, escritos, esboços e conferências. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
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Determinados processos violentos de urbanização58 terminam por alterar 

significativamente os sítios e práticas urbanos em nossas cidades e a experiên-

cia poética parece nos indicar desvios dentro deste debate como redes textuais 

abertas à experimentação para uma compreensão da complexidade desses 

fenômenos históricos. é sabido que a construção histórica para a emergência 

da disciplina do Urbanismo esteve atrelada à aparição simultânea das disci-

plinas sociais, médicas e sanitaristas, como resposta às demandas impostas 

pelo progresso desenvolvimentista e fabril nas grandes cidades. 

Na conferência realizada no ano de 1974, no Rio de Janeiro e intitulada 

“O Nascimento da medicina social”, Michel Foucault apresenta a hipótese do 

entrelaçamento estratégico dos dispositivos médicos, sociológicos e de ur-

banização durante a emergência do capitalismo. A medicina deixa de ser en-

tendida enquanto coletiva para tornar-se processo cada vez maior de cuidado 

sobre uma individuação privada, pois foi a medicina que “socializou um pri-

meiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho”59, 

Podemos entender através de Foucault que tanto a emergência da disciplina 

reguladora dos corpos, a medicina, quanto à reguladora dos espaços , o ur-

banismo, vinculam-se pois a “indústria nascente, o fato de que a cidade não 

é somente um lugar de mercado, mas um lugar de produção, faz com que se 

recorra a mecanismos de regulação homogêneos e coerentes.”60 Le Corbusier, 

figura alçada pela historiografia como o “inquestionável” porta-voz de um ur-

banismo do movimento moderno61, numa das primeiras orações do  seu livro 

Urbanismo, nos aponta que “a cidade é um instrumento de trabalho”62 e para 

tanto, para a conservação e reprodução das vidas e dos bens no meio urbano, 

se fez necessária a constituição redutiva e racionalizada de um homem-tipo 63: 

um corpo saudável, ativo, útil e produtor64.  

58 Cf. BENJAMIN, op. cit. p. 195. “A forma da cidade mudava, de fato, e a uma velocidade prodigiosa, 
no tempo de Baudelaire. É preciso não esquecer que a obra de Hausmann, o traçado amplo de suas 
avenidas que não se detinha perante nenhum argumento histórico, foi feita para constituir um terrível 
memento mori por intenção e no coração de Paris. Essa obra destruidora, por mais pacífica que 
fosse, ilustrava pela primeira vez, e no corpo da própria cidade, o poder de ação de um só homem 
para destruir o que gerações haviam construído. Não está de modo algum ausente dos “Quadros 
parisienses” aquele sentimento premonitório da insigne precariedade dos grandes centros urbanos.” 
59 FOUCAULT,  M. O nascimento da medicina social. In: Microfísica do poder, 4 ed., Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2016, p.144
60 Id. Ibid. p. 153 
61 Como bem nos lembrou o Prof. Luiz Antônio de Souza no Seminário Interno de 2017 do Laboratório 
Urbano, não devemos nos esquecer dos outros discursos presentes dentro do próprio movimento 
moderno que constestavam os preceitos defendidos e propagandeados por Le Corbusier., como os 
dos jovens arquitetos do Team X, que por diversas vezes criticaram a produção do arquiteto franco-
suíço sem abrir mão da ironia e da potência crítica da jocosidade.
62 LE CORBUSIER, Urbanismo. 3a ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p.VII;
63 “Todos os homens têm o mesmo organismo, as mesmas funções. Todos os homens têm as mesmas 
necessidades.”(LE CORBUSIER apud.: CHOAY, F. O urbanismo: utopias e realidades uma antologia. 
5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. p. 21). 
64 Suscitamos aqui uma discussão empreendida por Hanna Arendt sobre a caracterização do Homo 
Faber. Cf. ARENDT, H.  A condição humana. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p.378
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É o mesmo Le Corbusier que propõe-se ao esquadrinhamento do corpo 

humano ao transformá-lo em sistema de medidas para seus projetos de arqui-

tetura com a invenção do Modulor, em 1948. O corpo humano, desenhado sobre 

os princípios geométricos do retângulo áureo, é normatizado e generalizado 

em uma figura masculina de 1,83m, muito mais alto inclusive que a média para 

a época. Le Corbusier ao instituir seu padrão de homem moderno acaba por 

invisibilizar a heterogeneidade de outros biotipos possíveis para as cidades e 

seus espaços. A história da arquitetura e do urbanismo muitas vezes opera na 

reafirmação e manutenção dessas mesmas lógicas dominantes sem contes-

tar ou questionar-se sobre os aparelhos de Estado nelas envolvidos, Elegem 

uma historiografia que calca-se na naturalização do progresso e da evolução 

teleológica das cidades ao longo dos séculos.  Mesmo nas  propostas urbanas 

e de espaços públicos mais recentes, vemos como as experiências urbanas 

insubordinadas e desviantes, regidas sobre outras lógicas são expulsas por 

parte da hegemonia racional-funcionalista e também mercadológica65 que 

opera a maioria dessas intervenções no curso da história.

O urbanismo e a arquitetura progressistas se alimentaram e continuam 

a se alimentar de uma concepção mecanicista66 para o seus projetos e ima-

gens de futuros. A cidade foi tomada como simulacro de uma máquina de 

crescimento67 econômico, uma força motora que não se exime de recalcar, 

destruir, apagar, limpar e soterrar qualquer insumo que lhe seja considerado 

inútil para o progresso. Walter Benjamin  ainda nos lembra que “nunca houve 

um documento da cultura  que não fosse simultaneamente um documento 

da barbárie.”68 E com Benjamin nos perguntamos como construir um exercício 

historiográfico que faça ver não somente o esforço dos grandes gênios que cri-

aram (e projetaram grandes cidades), mas também o esforço anônimo dos seus 

contemporâneos? Como enfrentarmos, então, o exercício historiográfico que 

se debruça sobre a experiência poética visando compreender transformações 

urbanas e que ao mesmo tempo lance luz sobre movimentos intempestivos 

e aberrantes69 ao contestar e desviar da lógica reguladora e normativa sobre 

os mesmos processo históricos nessas cidades? Ou como ainda nos parece 

sugerir Benjamin, seria essa então, uma oportunidade de “escovar a história 

65 Se analisarmos as próprias reformas de Paris propostas por Haussmann, por exemplo. “Quanto 
mais Haussmann cortava, mais dinheiro ganhava.” (LE CORBUSIER apud. CHOAY, opc. cit., p.23)
66 Acentuado desde o modernismo defendido por Le Corbusier, com a habitação como máquina de 
morar, por exemplo: “A lição da máquina está na pura relação de causa e efeito. Pureza, economia, 
tensão rumo à sabedoria.”(LE CORBUSIER in: CHOAY . opc. cit., p.186);
67 MOLOTCH, H. The city as a growth Machine: Toward a political economy of place. In: American 
Journal of Sociology, V.82, No.2, Chicago: The University of Chicago Press, 1976, p.309 
68 BENJAMIN, op. cit. 2012, p. 245
69 Cf. LAPOUJADE, D. Deleuze, os movimentos aberrantes. São Paulo: n-1 Editora, 2015, p.19. Os 
movimentos aberrantes “excedem o exercício empírico de cada faculdade e força cada uma delas 
a se superar rumo a um objeto que o concerne exclusivamente, mas o qual ela só atinge no limite 
de si mesmo.”
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a contrapelo”70, sob a perspectiva dos vencidos e fazendo emergir o que Ana 

Clara Torres Ribeiro chamou de “racionalidades alternativas, estranhas à lógica 

sistêmica (parcelar e excludente)”71?

Se o desafio anacrônico da atualidade de Baudelaire, proposto através 

da imagem das chaves sem fechadura em Benjamin, tiver algum sentido para 

as suas análises, terão nos conjuntos de poemas marginais selecionados e 

compartilhados nessa escrita dissertativa, alguns rastros que nos indiquem 

compreensões dos modos de fazer urbanismo na cidade contemporânea 

brasileira? Se a arquitetura e o urbanismo praticados nas últimas décadas do 

séc. XX e no início desse novo milênio são frequentemente ferramentas para a 

esterilização e pacificação dos espaços públicos, marginalizando e excluindo 

corpos72, afetos e determinadas práticas urbanas, terão as poesias marginais 

alguma contribuição para essa discussão?

70 BENJAMIN, W.  Sobre o conceito da História. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012a, p.245.
71 RIBEIRO, A. C. T. Sociabilidade hoje in: CADERNO CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 411-422, Set./Dez. 
2005, Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/18535/11911>.
72 Se por um lado vemos a ausência literal de corpos humanos fruindo os espaços concebidos 
nas imagens, fotografias e perspectivas virtuais apresentados pelos arquitetos para concursos de 
projeto de espaços públicos desde a arquitetura modernista, vemos ainda nas frequentes reformas, 
revitalizações e requalificações de espaços públicos a promoção da exclusão de determinados tipos 
de corpos que costumavam partilhar daquele ambiente, fenômeno conhecido na contemporaneidade 
como gentrificação, que aqui não deixo de associar às questões minoritárias de classe, raça e gênero. 





Fig.  01:  Pi lhas de Fragmentos (poemas acima, fotograf ias no centro e 
discursos de outros campos sobre as cidades abaixo). Fonte: do próprio autor.
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IMAGENS, FEIxES REBELDES 
ABERTOS à ExPERIMENTAçãO:
das mesas de montagem como 
suporte para encontros

1.2

Do varal é retirado um fragmento do poema Um minuto de comercial, de 

Waly Salomão (2014) e pôsto sobre a mesa de trabalho:

UM MINUTO DE COMERCIAL

Me segura qu’eu vou dar um troço é um livro moderno; ou seja, 
feito obedecendo a demanda de consumo de personalidades. a 
narração de experiências pessoais - experiências duma singula-
ridade sintomática, não ensimesmada - se inclui como aproveita-
mento do mercado de Minha vida daria um romance ou Diário de 
Anne Frank ou Meu tipo inesquecível ou ainda como meu capítulo 
de contribuição voluntária para o volume Who is who in Brazil.

Uma imagem à venda; comprem o macarrão do Salomão, salada 
do Salomão.

Noutro sentido, Me segura é muito tradicional, é uma versão feita 
por um lumpendelirante e pouco talentoso do grande romance 
de Ilusões perdidas ou Recordações da casa dos mortos

Morte dos valores liberais (a festa acabou...) e sacação dos swin-
guinificaos novos.

Sintomas regressivos. paisagem de desintegração. SIMdrome/
NãOdrome.

Está escrito no meu carro: BUGRE.

O interior caminha para a capital. Waldick Soriano, cantor das bre-
nhas se torna ídolo nacional. retorno ao clima de grande teatro de 
Martins Pena ou da grande poesia de Catulo de Paixão Cearense.
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O Sertanejo em edição nacional. Proteger pé-duro, gir, todo gado 
do gabarro. 

Claudio Cavalcanti quer se tornar fazendeiro boiadeiro. Wanderlei 
Cardoso ajunta dinheiro para se tornar criador de gado gadeeeeei-
ro aboiador de gado. importantes grupos de nossas altas finanças 
interessados na restauração da revista que fascinou fasci. fascinou 
as gerações passadas: Careta

OxALÁ

No plano geral da minha vida produtiva, Me segura é o primeiro 
passo na luta por criação de condições/ espécie de paródia caipi-
ra de Irene: eu não sou daqui eu não tenho NAGRA.abertura dum 
veículo para escoamento da produção. respiradouro. manifesta-
ção agônica, terápica. restauração telegráfica. publicação do mofo 
do material podrecido pela demora imbecisa prateleira editórica.

É assinado pelo poeta-guerreiro descido em mim - SAILORMOON

A pontuação delirante e a construção atomizante (por certo pro-
cedimentos suspeitante “vanguardistas”, atrasados e repetidos) 
não escondem que o autor derrapa no mito colonoalienador do 
grande artista. helllo crazy people, o papo de Big Boy e a volta do 
Conde Afonso Celso dos Incríveis garotos que como eu amavam 
os Beatles e os Rollings Stones and Hendrix são expressões sadias 
da nossa juventura

Me segura. queu vou dar um troço.  [...]1

Para o crítico, ensaísta e poeta mexicano, Octavio Paz (2012), toda poesia 

é composta por imagens. Ele nos diz: “convém advertir, então, que designamos 

com a palavra imagem, toda forma verbal, frase ou conjunto de frases que o 

poeta diz e que juntas compõe um poema.”2 “Cada imagem - ou cada poema 

feito de imagens - contém muitos significados opostos ou díspares, que ela 

abrange ou reconcilia sem suprimir.”3 Estar diante de um poema desse modo, 

é estar diante de imagens é estar diante de signos em rotação. O poema me-

talinguístico, verborrágico e em verso livre Um minuto de comercial, de Waly 

Salomão à nossa frente, nos convida a recriar e reviver experiências de alteri-

dade diversas e simultâneas em nós. Através dos jogos de palavras, compa-

rações, símiles, metáforas, paranomásias, símbolos, alegorias, chistes, somos 

demandados a suscitar experiências distintas através das imagens no poema.  

1 SALOMÃO, W. Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p.94-95 (grifos do autor)
2  PAZ, O. O arco e a lira. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p.104
3 Id. Ibid. p.104
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Colocar a poesia em questão sobre a mesa de trabalho nos fez perceber que 

o que estava diante de nós, antes de mais nada era um conjunto de imagens, 

um emaranhado de “feixes de sentidos rebeldes à explicação, que se abriam 

à participação”4. As imagens proliferam do poema, elas saltam, rodopiam, e 

aberram condições e situações dessemelhantes. Octavio Paz faz-nos os se-

guintes questionamentos:

Pois bem, a imagem é uma frase em que a pluralidade de signifi-
cados não desaparece. A imagem admite e exalta todos os valores 
das palavras, sem excluir os significados primário e secundários. 
Como pode a imagem, encerrando dois ou mais sentidos, ser uma 
e resistir à tensão de tantas forças contrárias, sem se tornar um 
mero disparate? [...] Qual pode ser o sentido da imagem, se em 
seu interior vários e díspares significados lutam entre si?5

As imagens díspares sobrepujadas no poema tornariam-se por assim 

dizer, disparates? Diante das forças ali plasmadas buscamos incessantemen-

te a compreensão da(s) lógica(s) que regem a construção e associação das 

imagens suscitadas pelo poeta. O espaço aberto, perfurado, pelo poema é da 

ordem da ambivalência, da fragmentação do mundo faz arder o mundo do real 

e das suas significâncias estabilizadas. Otávio Paz em determinado momento 

de seu ensaio “Signos em rotação” nos faz a seguinte questão: “[...] O poema 

não é esse espaço vibrante no qual se projeta um punhado de signos como 

um ideograma repleto de significações?” 6. Na dispersão de seus fragmentos, 

o poema exige espaço, como nos aponta Paz:

Espaço, projeção, ideograma: essas três palavras aludem a uma 
operação que consiste em abrir um lugar, um aqui, que receba 
e sustente uma escrita: fragmentos que se reagrupam e tentam 
constituir uma figura, um núcleo de significados. Ao imaginar o 
poema como uma configuração de signos sobre um espaço ani-
mado não penso na página do livro: penso nas Ilhas Açores vistas 
como um arquipélago de chamas numa noite de 1938, nas barracas 
negras dos nômades nos vales do Afeganistão, nos cogumelos 
dos paraquedas suspensos sobre uma cidade adormecida, em 
uma diminuta cratera de formigas vermelhas num pátio urbano, 
na lua em que se multiplica e se anula e desaparece e reaparece 
no seio gotejante da Índia depois da monção. Constelações: ide-
ogramas. Penso em uma música nunca ouvida, música para os 
olhos, uma música nunca vista. Penso em: “Um lance de dados”.” 7  

4 Id. Ibid. p.123
5 Id. Ibid. 
6 Id. Ibid. p. 276
7  Id. Ibid.
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Defronte ao poema de Waly retirado do varal um primeiro gesto me 

toma: isolar, recortar e aproximar três fragmentos do próprio poema de Waly 

e dispô-los à nossa frente, como num lance de dados evocado por Otávio Paz:

Está escrito no meu carro: BUGRE.

O interior caminha para a capital. 

O Sertanejo em edição nacional. 

Como dar conta das diversas associações imagéticas apresentadas por 

essas palavras e fragmentos lacunares? Passamos a procurar conexões, liga-

ções arbitrárias em uma tentativa errática de encontrar equivalências entre as 

coisas dessemelhantes expostas à nossa frente. Se a aparição da palavra Bu-

gre nos remete a um produto da indústria automobilística brasileira, a palavra 

também se constituí de outros significados: indígena, selvagem ou de individuo 

rude e primário, primitivo.8  Seria BUGRE, uma alegoria com capacidade de ex-

trapolar os significados primários sem excluí-los e em uma associação com as 

imagens seguintes fazer extravasar outras significâncias possíveis? Uma única 

palavra contém em si, simultaneamente, sentidos díspares. Industrial e rudi-

mentar,  tecnológico e precário, da ordem do primitivo e do progresso. Estaria 

ali alguma faísca, que na fricção de seus significados teria a potência de tocar 

em algum trauma histórico? O interior que caminha para a capital, os bugres 

ou a extensa migração de “rudes” sertanejos brasileiros que partem do interior 

“primitivo” e precário do Brasil, e caminham para as capitais em busca de opor-

tunidades nas indústrias em franco progresso e desenvolvimento tecnológico 

nas grandes metrópoles brasileiras? 

Trata-se de um empenho imaginativo singular, como se estivéssemos a 

então perceber similaridades escondidas nas diferenças, muito antes que nas 

semelhanças entre as imagens ali expostas. Em uma tarefa que envolveria um 

esforço intuitivo e experimental de “descobrir - precisamente no sentido em 

que recusa os vínculos suscitados pelas semelhanças óbvias - vínculos que a 

observação direta é incapaz de discernir”9.  O que observamos é que o gesto 

de pôr poemas sobre uma mesa, nos abriu caminhos, em linhas de percursos 

distintas e simultâneas, que nos fez constituir a própria mesa (e por conse-

quência o ato de espalhar imagens sobre ela) como “uma ferramenta, não do 

esgotamento lógico das possibilidades dadas, mas da inesgotável abertura às 

8 BUGRE. Dicionário online Priberam. 17 abr. 2017. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/
bugre>. Acesso em 17 abr. 2017.
9 DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta. Lisboa: KKYM, 2013a, p. 13
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possibilidades não dadas ainda10.  

Novamente, nos vemos como uma criança que revira sua caixa de brin-

quedos sobre uma mesa e começa então a buscar novas relações, novos 

usos e novas significações para os objetos soltos e espalhados em diversas 

configurações, nós no colocamos sobre a mesa. Como uma tentativa de cons-

truir conhecimento: recortamos, ampliamos, isolamos, aproximamos imagens 

em busca de significações desconhecidas a princípio, de novas analogias e 

outras possibilidades de interpretação em novas aproximações e intervalos. 

Como nos aponta Georges Didi-Huberman (2013a) a Imaginação é o princípio 

e o motor desse tipo de conhecimento transversal, do qual nos é suscitado 

quando nos colocamos diante das imagens.11 Graças ao seu poder intrínseco 

de montagem, a imaginação, por mais desconcertante que seja, nada tem a 

ver com uma fantasia pessoal ou gratuita. 

A imaginação não é fantasia; também não é sensibilidade, se bem 
que seja difícil de conceber um homem imaginativo que não seja 
sensível. A imaginação é uma faculdade quase divina que antes 
de mais apreende, para além dos métodos filosóficos, as rela-
ções íntimas e secretas entre as coisas, as correspondências e 
as analogias. As honras e as funções que [Edgar Allan Poe] atri-
bui a essa faculdade conferem-lhe um valor tal [...] que um sábio 
sem imaginação surge desde logo como um falso sábio ou pelo 
menos um sábio incompleto.12

Se evocamos a imaginação como modus operandi para a manipulação 

das imagens poéticas sobre a mesa é porque a potência da mesma encontra-se 

no “cruzamento exato do sensível e do inteligível”13 Essa faculdade pressupõe 

a ambivalência para a construção de uma crítica exposta ao perigo do sensí-

vel. Ela quebra as certezas autoproclamadas de uma ciência convicta de suas 

verdades, como a própria História,  e inventa, entre tudo isso, zonas intersticiais 

de exploração.14 Torna-se improcedente querermos opor imaginação à razão 

porque quando imaginamos, nós estabelecemos zonas limiares, descons-

truímos e reconfiguramos certezas e racionalidades a todo momento já que:

“A imaginação aceita o múltiplo (tira, inclusive, proveito dele) e 
renova-o sem cessar, [...] a fim de aí detectar novas <<relações 
íntimas e secretas>>, novas <<correspondências e analogias>>, 
que serão por seu turno inesgotáveis, como inesgotável é todo 
o pensamento das relações que uma montagem inédita será 

10 Id. Ibid, p. 13 
11 Id. Ibid.  
12 BAUDELAIRE, C. Notas sobre Edgar Poe apud: DIDI-HUBERMAN, op. cit.2013a, p.13
13 DIDI-HUBERMAN, op. cit. 2013a, p.45
14 Id. Ibid. 



64

sempre suscetível de manifestar.15

Retomemos Waly Salomão com um outro fragmento do mesmo poe-

ma que pomos sobre a mesa e diante dele, novamente, somos convidados a 

visitar distintas imagens simultaneamente:

Me segura que eu vou dar um troço apocalipopótico. TRAShico, 
retarDADÁico.16 

Nesse pequeno trecho exposto, poderíamos imaginativamente apontar 

três figuras poéticas a princípio:

1.apocalipopótico: congrega apocalíptico e apocalipopótese 17.

2.TRAShico: imbrica lixo, impureza, imundície, resto, sobra, ex-
cremento, resíduo e tragicidade

3.retarDADÁico: entrelaça retardado e dadaísmo (movimento 

DADÁ).

Muito próximo ao que Freud nos parece sugerir com os chistes, o que 

as palavras de Waly nos faz vislumbrar é uma habilidade “de fundir, com sur-

preendente rapidez, várias ideias, de fato diversas uma das outras tanto em seu 

conteúdo interno, como no nexo com aquilo a que pertencem.”18 , Para Otávio 

Paz, “toda criação poética é histórica, todo poema é apetite de negar a suces-

são e fundar um reino perdurável.”19. Entendemos que esse reino que escapa 

á sucessão cronológica do tempo, fundado pela poesia, é espaço instituído 

pelas imagens heterogêneas e anacrônicas da memória. Para Didi-Huberman 

(2012), a memória “[...] não se decifra nos textos orientados das sucessões his-

tóricas, mas no quebra-cabeça anacrônico”, nesse sentido o autor entende que 

a imagem é uma “impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis 

tocar, mas também de outros tempos suplementares [...] que não pode como 

a arte da memória, não pode aglutinar.”20 Frente a essas imagens imbricadas 

15 DIDI-HUBERMAN, op. cit. 2013a, p.14
16 SALOMÃO, W. op. cit., 2014. p.95
17 Conceito criado por Rogério Duarte para a manifestação coletiva, planejada por Frederico Morais, 
financiada pelo Diário de Notícias, que ocorreu em julho de 1968 no Rio de Janeiro, intitulado Arte 
no Aterro. Nos diz Waly Salomão: “APOCALIPOPÓTESE como desvio de uma matriz conceitual 
quase senso comum - obrigatória participação do espectador -, tranformando-a em uma hipótese, 
aproximando-a mais de uma estrutura do jogo, afastando-a da rigidez do imperativo categórico. Cf. 
SALOMÃO, W. Hélio Oiticica, qual é o parangolé? E outros escritos. 1. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2015. p 64. 
18 FREUD, Os chistes e sua relação com o inconsciente, Rio de Janeiro: Imago Editora, 1969. p.23
19 PAZ, O. O arco e a lira. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p.290
20 DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. In.: Pós: Revista do programa de pós-
graduação em artes da escola de belas-artes da UFMG. V.2, n.4, 2012, p. 216
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em si e entre si no poema, nos sentimos tentados a fragmentar cada uma 

dessas associações imagéticas, isolá-las, dissecá-las, revolvê-las e espalhá-

las sobre a mesa. Sentimo-nos tentado a percorrer os desvios que as próprias 

imagens parecem nos indicar. O desejo de nos avizinhar das outras imagens 

já apresentadas nos surge pelo próprio poema: cotejar as outras temporalida-

des mobilizadas e trazer para a mesma mesa tanto as imagens dadaístas, da 

primeira metade do séc. XX, quanto as das obras e artistas21 que participaram 

da Apocalipopótese e que de alguma forma construiriam relações outras com 

as imagens já expostas no poema. Incitamo-nos a estabelecer, sobre aproxi-

mações entre essas imagens heterogêneas e de distantes temporalidades, 

outras relações não dadas ainda. Também se faz vontade o avizanhamento 

das narrativas poéticas aqui com as narrativas dos urbanistas e instituições 

que planejam e modulam os espaços urbanos.  

A mesa de trabalho torna-se um suporte para encontros, se configura 

como uma superfície propícia para esse campo exploratório, um espaço pri-

vilegiado para reunir e apresentar essa fragmentação, “como recurso de co-

nhecimento analíticos por cortes, por reenquadramentos e por novas disseca-

ções”22. Uma mesa de montagem como ”[...] afirmação do seu valor fundador e 

operatório, ou seja a possibilidade, sempre aberta de se modificar, de produzir 

uma nova configuração.”23 Escolhemos a mesa como plano geométrico para a 

exploração, que se mostra enquanto metodologia aberta de configurações e 

reconfigurações e como suporte para cartografias dinâmicas de heterogenei-

dades,  nebulosas de pensamento, ou, assim, como ainda Aby Warburg nos 

propôs com o seu Atlas Mnemosyne,  que  como o próprio nome nos diz: uma 

cartografia que cristaliza fugidiamente as constelações de ideias e migrações 

em  um Atlas24 da Memória humana. Mesas como “[...] um campo operatório do 

díspar e do móvel, do heterogêneo e do aberto.”25A metodologia dessa pes-

quisa se configura como exercícios de montagens sobre mesas:

[...] onde se decide colocar, em conjunto, várias coisas díspares, 
cujas múltiplas <<relações íntimas e secretas>> se procura estabe-
lecer, uma área que possua as suas próprias regras de disposição 

21 Ivan Cardoso, Rogério Duarte, Hélio Oiticica e Antônio Manuel, entre outros.
22 DIDI-HUBERMAN, G. op. cit., 2013a, p. 18 
23 Id. Ibid. p. 18 
24 “Atlas, finalmente deu seu nome a uma forma visual de conhecimento: ao conjunto de mapas 
geográficos, reunidos em um volume, geralmente em um livro de imagens, cujo destino é oferecer 
aos nossos olhos, de maneira sistemática ou problemática – inclusive poética, com risco de ser 
errática, ou ainda surrealista – toda uma multiplicidade de coisas reunidas por afinidades eletivas, 
como dizia Goethe. [...] No âmbito das artes visuais , o atlas de imagens, Atlas Mnemosyne, composto 
por Aby Warburg entre 1924 e 1929, que ficou inacabado, constitui para qualquer historiador da arte 
– e para todo artista hoje – uma obra de referência e um caso absolutamente fascinante.”Cf. DIDI-
HUBERMAN apud. JACQUES, P. Montagem Urbana in: JACQUES, BRITTO, DRUMMOND, Experiências 
metodológicas para compreensão da cidade contemporânea. Tomo IV: Memória, narração e 
história. Salvador: EDUFBA, 2015, p.65
25 DIDI-HUBERMAN, G. op. cit., 2013a, p. 54
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e de transformação para ligar várias coisas cujos vínculos não são 
evidentes. E para fazer desses vínculos, uma vez encontrados, os 
paradigmas de uma releitura do mundo.26

Durante o percurso dessa pesquisa foram realizadas alguns exercícios 

de montagens, desmontagens e remontagens sobre mesas. Um esforço por 

encarar a mesa como um defrontar-se diante dos poemas, ao nos colocar nova-

mente diante do “outro”, ou melhor de vários outros e a partir desses encontros 

irmos tecendo algum conhecimento por meio de um saber intuitivo,erradio e 

imaginativo. Selecionamos poemas, recolhemos fotografias das duas capitais 

trabalhadas e nos aproximamos dos discursos de outros campos disciplinares 

e de outras temporalidades27. Levamos todos esses fragmentos à mesa numa 

tentativa errática de fazer emergir do encontro e choque entre eles, novas sig-

nificações que pudessem complexificar a historiografia do urbanismo e das 

transformações urbanas, fazendo extravasar outros discursos e outras tem-

poralidades. Diante das imagens na mesa nós não somos capazes de captar 

tudo. De certo que o exercício de montagem atesta a inesgotabilidade como 

potência da faculdade imaginativa. Lembremos que  “A imagem: aparição única, 

preciosa, é, apesar de tudo, muito pouca coisa, coisa que queima, coisa que 

cai.”28Ao colocarmos o nosso próprio corpo, em relação a uma exterioridade, 

somos afetados ininterruptamente por esses pequenos e  diferentes detalhes, 

curtos estalos, memórias ou afecções. A mesa de montagem tornar-se um es-

paço propício para esse tipo de afetação, pois tornar-se-ia, assim, um suporte 

do tipo plano de consistência, como Cíntia Vieira da Silva nos define a partir do 

pensamento de Deleuze e Guattari:

Os elementos que vêm a se inscrever no plano (de consistência) 
conectam-se e desconectam-se entrando em novos arranjos, 
novas composições constituindo “multiplicidades do tipo rizoma”. 
O que Deleuze e Guattari chamam de rizoma, em contraposição 
a raiz ou árvore, é um modo de conexão de multiplicidades que 
prescinde de eixo ou centro, sem que essa ausência de centro 
venha a impedir a proliferação crescente e incessante de conexões. 
Tal proliferação se faz entre elementos heterogêneos, não proce-
dendo por bifurcação ou dicotomia. [...] O plano de consistência 
permite que essas multiplicidades se mantenham unidas, mas não 

26 Id. Ibid. p. 47 
27 A seleção desse material se deu de forma processual e desviante, acompanhando inclusive 
os recorrentes momentos das montagens sobre as mesas. Se por vezes nos aproximávamos de 
discursos filosóficos por intuir alguma relação direta entre poesia e filosofia, por outras encontrávamos 
nos próprios poemas indicações dessas aproximações, como se fossem pegadas sobre uma 
senda a nos indicar um percurso desbotado pelo tempo. Um fator de extrema importância para o 
desenvolvimento desta pesquisa foram os encontros com os poetas vivos. As entrevistas realizadas 
nos ajudaram a adicionar outras camadas, novas pistas e rastros para a pesquisa. Cf. Volume anexo 
dessa dissertação, onde as entrevistas estão disponíveis.
28 DIDI-HUBERMAN. Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2011, p.118 
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constitui um todo que se colocaria numa dimensão suplementar 
à que elas ocupam. [...] O plano de consistência já é definido como 
plano no sentido geométrico, comportando apenas a dimensão 
daquilo que nele vem a se inscrever. Não há anterioridade tem-
poral do plano em relação aos elementos que o povoam, como 
no caso do plano de desenvolvimento ou organização, que é um 
plano no sentido de projeto, desígnio. Da mesma maneira, não 
há princípios ou fins que viriam a se sobrepor sobre ao plano de 
consistência.29

É salutar ainda percebermos que na medida em que nos colocamos em 

relação a uma mesma imagem, somos atravessados por diferentes afetos em 

distintas temporalidades. Em determinados momentos durante as montagens, 

algumas aproximações e sobreposições nos tomam como um lampejo, uma 

“recordação que lampeja num momento de perigo”30. Um estalo, que fragmen-

ta e estilhaça o já “conhecido”, o determinado como  universal, ao fazer emer-

gir contornos aberrantes até então despercebidos ou recalcados. O exercício 

imaginativo fissura a verificabilidade das totalidades factíveis, encadeadas e 

organizadas em uma linha cronológica. Diante da singularidade redutiva, pre-

ferimos as nebulosas dos disparates.  dos díspares que tensionam e contestam 

as convenções estabelecidas e engendradas pela própria História enquanto 

ciência régia, que coloca toda a matéria ao lado de seu conteúdo de maneira 

a organizá-lo. Entendemos a montagem como uma forma de conhecimento 

próxima às ciências nômades, pois se recusa a entender a matéria homoge-

neizada e elege o díspar como elemento processual, remetendo-se “mais 

ao par material-forças do que ao da matéria-forma”31.  A montagem sobre a 

mesa torna-se cartografia-movente de forças que atravessam historicamente 

aqueles objetos ali lançados. Sobre a operação da montagem Didi-Huberman 

(2012) nos indica:

A montagem será precisamente uma das respostas fundamen-
tais a esse problema da construção da historicidade. Porque não 
está orientada, simplesmente a montagem escapa às teologias, 
torna visíveis as sobrevivências, os anacronismos, os encontros 
de temporalidades contraditórias que afetam cada objeto, cada 
pessoa, cada gesto. Então, o historiador renuncia a contar “uma 
história” mas, ao fazê-lo, consegue mostrar que a história não é 
senão todas as complexidades do tempo, todos os estratos da 
arqueologia, todos os pontilhados do destino.” 32

29 DA SILVA, C. V.  Corpo e pensamento: Alianças conceituais entre Deleuze e Espinosa. Campinas, 
SP: Editora Unicamp, 2013. p.108
30 BENJAMIN, W. op. cit, 2012a, p.243
31 DELEUZE, G, GUATTARI, F. Mil platôs: Vol. 5. Trad. Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 2012, p.38
32 DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. In.: Pós: Revista do programa de pós-
graduação em artes da escola de belas-artes da UFMG. V.2, n.4, 2012, p. 212 
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Tomar como campo operatório as relações que estabelecemos com as 

imagens através das poesias marginais nos lança questões sobre as diversas 

temporalidades ali empilhadas. São reminiscências de passados e futuros so-

terrados que atravessam a linha cronológica e evolutiva e se colocam diante 

de nós, como movimentos a aberrar suas próprias lógicas. Mas de que forma 

narrá-las? Recolhemos, recortamos, ampliamos e aproximamos fragmentos 

como gestos de pesquisa33 que incorporam narrativas dissonantes, à margem 

ou marginalizadas, como o movimento, sugerido por Walter Benjamin, de es-

covar a história a contrapelo34, mas de quais modos podemos construir narra-

ções-cartografias que mobilizem essas energias de tempos heterogêneos e 

que façam atravessar as simplificações temporais de uma linearidade teleoló-

gica, e progressista comum na História das cidades e do Urbanismo? De que 

forma estar atento aos devires minoritários e revolucionários significa também 

abrir mão da constituição de um tempo linear, cronológico e evolutivo, que é 

construído sobre a singularização e disciplina de identidades, sujeitos e cate-

gorias? Deleuze e Guattari denominam esse tempo mensurável e sucessivo 

de Cronos, “[...]o tempo da medida, que fixa as coisas e as pessoas, desenvol-

ve uma forma e determina um sujeito.””35 Em contrapartida desenvolvem uma 

outra noção de tempo, denominado de Aion, sendo o:

[...] tempo indefinido do acontecimento, à linha flutuante que co-
nhece apenas velocidades, e não cessa de dividir o que acontece 
em um já-aí e um ainda-não, um tarde-demais e um cedo-demais 
simultâneos, alguma coisa que ao mesmo tempo  vai acontecer 
e acabou de acontecer.36

Diante das imagens sobre a mesa, estamos também diante de tempos 

heterogêneos. Ao construir relações lacunares entre esses distintas tempo-

ralidades, estamos refutando a lógica do tempo do Cronos e a erraticamente 

aventuramo-nos em um movimento anacrônico.  Defrontar as relações que 

operamos na mesa entre imagens heterogêneas é enfrentar o exercício his-

toriográfico que toma, assim, como nos sugere Nicole Loureaux (1992), o ana-

cronismo como risco37.Jacques Ranciére (2011) prefere a noção de anacronia e 

nos leva ao entendimento de que “as multiplicidades das linhas de tempora-

33 Gestos cotidianos para Aby Warburg na constituição do seu Atlas Mnemosyne como também para 
Walter Benjamin no seu projeto para o livro das Passagens. Gestos de pesquisador que de alguma 
forma desorganizam e questionam o estatuto da arte e do documento para a própria escrita da história.
34 BENJAMIN, W. op. cit., 2012a, p.245 
35 DELEUZE, G, GUATTARI, F. Mil platôs: Vol. 4. Trad. Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 2012, p.51
36 Id. Ibid.
37 Cf. LOUREAUX, N. Elogio do Anacronismo. in: NOVAES, A.(org.) Tempo e História, São Paulo: 
Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura, 1992, p.58 
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lidades, os próprios sentidos de tempo incluídos em um ‘mesmo’ tempo é a 

condição do agir histórico.”38 Todavia, dentro do campo disciplinar da história, 

o anacronismo é desenhado como a “parte maldita” e é tudo aquilo que deve 

ser evitado pelo historiador. Perguntamo-nos como, então, afrontar esse “pe-

cado maior”? Como superá-lo na escrita da história das cidades e do urbanis-

mo? Assim, inclinamo-nos a pensar juntamente com Didi-Huberman (2015a), 

quando contesta a idealização ilusória de uma História não-anacrônica e nos 

questiona: “não é o anacronismo, o único modo possível de dar conta, no saber 

histórico, das anacronias da história real”39? Não seriam as próprias cidades, o 

locus do anacronismo, onde tempos heterogêneos coexistem em gestos ur-

banos, práticas, ruínas, projetos e espaços de outros tempos que sobrevivem 

na experiência cotidiana de seus praticantes?  Experiência urbana como uma 

experiência heterocrônica, onde tempos distintos estão imbricados. Assim, 

chegamos ao conceito de heterocronia urbana: 

As heterocronias urbanas seriam as coexistências de tempos 
distintos nas cidades, coexistências não pacificadas, que causam 
estranhamentos, conflitos, choques. Seriam como descompassos, 
arritmias, um tipo de furo ou rasgo que abre um tempo dentro do 
outro, que cria uma brecha ou desvio temporal, onde temporali-
dades múltiplas podem emergir; um tipo de soluço ou um trope-
ço que rechaça qualquer lógica positivista, linear ou teleológica: 
montagem de tempos heterogêneos. 40

As montagens, desmontagem e remontagens seriam, portanto, proce-

dimentos que dão a ver a emergência dessas heterocronias urbanas. Diferen-

tes imagens narrativas de tempos distintos a partir de experiências urbanas 

coexistem e se tensionam sobre as mesas de  montagem. No artigo “Monta-

gem Urbana: uma foma de conhecimento das cidades e do urbanismo”, Paola 

Jacques aproxima as metodologias praticada Walter Benjamin, Aby Warburg 

e Patrick Gueddes e sugere-nos uma outra espécie de montagem, a monta-

gem urbana, como um “[...] tipo de conhecimento transversal que atravessa os  

campos distintos, explora seus limiares e explode seus limites e fronteiras”41 

para conhecimento das cidades e do urbanismo. Para a autora: 

Podemos buscar apreender, narrar e conhecer uma cidade, um 

38 RANCIÉRE, J. O Conceito do Anacronismo e a Verdade do Historiador. in: SALOMOON, M.(org.), 
História, Verdade e Tempo, Chapecó: Argos Editora, 2011. 
39 DIDI-HUBERMAN, G. Diante do tempo: História da arte e anacronismos das imagens. . Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2015a. p.37 
40 JACQUES, P. B., LOPES, D., QUEIROZ I., et. al. Heterocronias urbanas e gestos aberrantes In. JACQUES, 
P. B, BITTO, F. D. (org.) Corpocidade: gestos urbanos. Salvador: EDUFBA 2017, p. 298
41 JACQUES, P. B. Montagem urbana: uma forma de conhecimento das cidades e o urbanismo In.: 
JACQUES, P. B.., DULTRA, F., DRUMMOND, W. Experiências metodológicas para compreensão da 
complexidade da cidade contemporânea. Tomo IV. Salvador: EDUFBA, 2015, p. 78
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Fig. 02: Encontros sobre a mesa. Poemas, fotografias e discursos de outros campos 
disciplinares são postos sobre aproximação e choque. Fonte: do próprio autor.
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espaço urbano específico, pela montagem de fragmentos de di-
ferentes narrativas sobre suas experiências urbanas mais diver-
sas, de tipos, de campos e também de tempos distintos (agoras 
e outroras).42

Ao retomar discussão do tópico anterior sobre as diferentes linguagens 

entre o poeta e urbanista que estão imbricados na própria experiência urbana, 

veremos que a montagem também é um modo de conhecimento propício para 

se fazer ver essa coexistência. Para Jacques essas diferentes narrativas urbanas 

“[...] além de narrar,  também montam cidades, ao produzir outras subjetividades 

urbanas.”43 As narrativas poéticas que coexistem na experiência urbana com 

com os planos e projetos dos arquitetos e planejadores urbanos são postas 

em choque na mesa de montagem. Desses avizinhamentos e enfrentamentos 

tentaremos fazer emergir  as lutas, tensões, embates e apagamentos que as 

aproximações dessas diferentes linguagens narrativas fazem emergir. Nesse 

sentido, assim como Jacques, retomamos aqui a ideia benjaminiana do histo-

riador como um trapeiro ”[...] que cria e narra a história a partir dos “farrapos e 

resíduos” sobreviventes de outros tempos”44.  Um historiador-trapeiro que cata 

os detritos, os restos e a eles tenta dar outros usos, outras significações atra-

vés da montagem na constituição do que Didi-Huberman a partir de Warburg 

chama de Atlas, “[...] uma amostragem do caos histórico moderno a partir de 

seus resíduos, ou mesmo de seus detritos” 45. Propomos assim a noção de Atlas 

como uma cartografia-movente das forças díspares, a partir das relações que 

estabelecemos entre as poesias e as diversas outras narrativas; a nos permitir 

entrever a coexistência de pensamentos opostos, desmascarando realidades 

e racionalidades alternativas e expondo suas heterogeneidades em disputa. 

Didi-Huberman (2013a) aponta o Atlas como um saber visual, um saber a par-

tir das imagens:  

Atlas, finalmente deu seu nome a uma forma visual de conheci-
mento: ao conjunto de mapas geográficos, reunidos em um volume, 
geralmente em um livro de imagens, cujo destino é oferecer aos 
nossos olhos, de maneira sistemática ou problemática – inclusi-
ve poética, com risco de ser errática, ou ainda surrealista – toda 
uma multiplicidade de coisas reunidas por afinidades eletivas, 
como dizia Goethe.  46

Ou ainda a partir do pensamento benjaminiano, Didi-Huberman (2013a) 

42 Id. Ibid. p. 79 
43 Id. Ibid. p. 80
44 Id. Ibid. p. 82 
45 DIDI-HUBERMAN, G. Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta. Lisboa: KKYM, 2013a, p.151
46 Didi-Huberman, apud. JACQUES (2015) In: JACQUES, BRITTO, DRUMMOND,  op. cit. 2015, p.65 
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nos apresenta o Atlas como uma máquina de leitura do mundo:

[...] o Atlas é uma máquina de leitura no muito amplo sentido que 
Benjamin pretendeu atribuir ao conceito de Lesbarkeit. Forma 
parte de toda uma constelação de aparelhos que vão da <<caixa 
de leitura>> (Leskasten) à câmara técnica de grande formato e à 
câmara fotográfica, passando pelos gabinetes de curiosidades 
ou, algo mais trivial, pelas caixas de sapatos cheias de postais 
que encontramos - ainda hoje em dia - nas bancas das antigas 
passagens parisienses O atlas seria um aparelho de leitura antes 
de tudo, quero dizer, antes de qualquer leitura <<séria>> ou <<em 
sentido estrito>>: um objeto de saber e de contemplação para as 
crianças, ao mesmo tempo infância da ciência e infância da arte. 47

Sempre com base nas relações eletivas que fomos estabelecendo 

com as narrativas poéticas, nós buscamos outros discursos, colocamo-los e 

os espalhamos sobre as mesas de montagem, em fragmentos de diferentes 

linguagens e tempos; erraticamente procuramos correlações e tensionamen-

tos a partir desses enfrentamentos. As poesias como chaves sem fechadu-

ra, objetos-perfurantes propostos por Benjamin, a nos abrir caminhos para a 

emergência de questões a princípio não tangenciadas. De repente, as poesias 

tomaram conta das mesas junto com planos, recortes das entrevistas realiza-

das, fotografias, propagandas, discursos, manchetes de jornal, etc. A partir do 

choque de alguns desses encontros potentes, nós selecionamos fragmentos 

das diversas narrativas e sobre as fiadas do varal, agora vazias, fomos mon-

tando cartografias instáveis que dessem a ver nexos e questões que não ha-

víamos percebido a princípio. 

Sobre a fiada, fomos aproximando discursos heterogêneos que nos fi-

zessem vislumbrar forças que atravessam as discussões em torno do urbano. 

Elegemos o Atlas, como “[...] um trabalho de montagem no qual tempos dis-

tintos aparecem juntos,”48 como uma forma de conhecimento a complexificar 

a discussão em torno do mito da marginalidade na cidade. Aproximarmo-nos 

das poesias marginais fez-nos aproximarmos de uma narrativa menor sobre a 

cidades, uma poesia que coloca em cena experiências urbanas insubordina-

das e expõe sutis os dispositivos de regulação dos corpos, espaços e tempos 

nessas cidades, determinantes para as transformações urbanas. Mas de que 

maneira as entendemos enquanto marginais? Precisamos compreender tam-

bém como os discursos em torno da marginalidade emergem nesse contexto 

específico e sobre quais debates eles estão estabelecidos. Como a poesia dita 

marginal dialoga com essas discussões? Como a entendermos num contexto 

47 DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 15 grifos nossos.
48 DIDI-HUBERMAN. Atlas Mnemosyne. Entrevista concedida em 21 dez. 2010. Youtube, 3’44”. Disponível 
em: <https://youtu.be/WwVMni3b2Zo > Acesso em 2 jul. 2017
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urbano que polariza as singularidades em identidades marginais, marginali-

zando, regulando e expulsando também seus corpos e seus espaços?



Fig. 03: Bólide 33 Caixa 18 Homenagem a Cara de Cavalo, de Autoria de Hélio Oiticica em 
homenagem a Manuel Moreira. OITICICA, Hélio. Madeira, fotografia, nylon (tela), acrílico, plástico e 
pigmentos, 1965, 40x30,5x68,6 cm. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, coleção Gilberto 
Chateaubriand, RJ. Foto: Vicente de Mello.
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NARRAR à MARGEM:
da marginália ao mimeógrafo, 
as favelas, os heróis, anti-heróis 
e anônimos.

1.3

Lançamo-nos sobre mesas de montagem, debruçamo-nos nelas no 

encontro de diversas imagens e narrativas de diferentes temporalidades que 

coexistem e tensionam-se. Erraticamente caminhamos pelo emaranhado dos 

tempos entrecruzados1 em uma investigação de imagens2 que nos submetes-

sem a experiências de racionalidades alternativas sobre a escrita da história. 

A mesa de montagem nos abre a possibilidade do exercício de uma ciência 

inquieta e imaginativa, mas nos perguntamos, então, como narrar esses en-

contros, choques e tensões provocados pelas relações que construímos sobre 

a mesa? Como dar conta de uma narração que compartilhe essa experiência 

de atravessamento a partir da própria poesia marginal e das imagens que 

dela saltam? Para tanto, elegemos o Atlas como uma forma de conhecimen-

to para a construção de uma narrativa histórica que se defronta sobre poesias 

marginais tende a tensionar a própria escrita da História e as suas operações 

historiográficas. 

Ao elegermos formas poéticas como fontes documentais nos aproxima-

mos da discussão que se consolidou, dentro do seu específico campo discipli-

nar, a polarizar opiniões acerca dos limites entre História e Ficção. Se por um 

lado teóricos como Hayden White (2003) optam por afirmar que toda redação 

histórica se constitui sobre as bases de uma operação literária3 , portanto mos-

tra-se tão ficcional quanto a própria literatura. Paul Veyne, pelo viés de uma 

história anedótica nos aponta que, assim como o romance, a História narra, e 

1 Tomamos como imagem do tempo aquela proposta por Benjamin na sua análise para a obra de 
Proust: “A eternidade que Proust nos faz vislumbrar não é a do tempo infinito, e sim a do tempo 
entrecruzado.” Cf. BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história 
da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p.47 
2 Imagem como campos operatórios e não como suportes iconográficos. “Imagens como processos 
e não como estases, como atos e não como coisas.” Cf. DIDI-HUBERMAN, G. Falenas. Lisboa: KKYM, 
2015b, p.15
3 WHITE, H. El texto histórico como artefacto literário y otros escritos. Barcelona: Ediciones Paidós, 
2003 
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ambas se distinguem em um ponto essencial: para o historiador só lhe interessa 

a Verdade4. Notadas as diferenças entre os debates, o que fica-nos evidente 

é a dimensão da narração na própria história e nos faz aproximar a figura do 

historiador com a do narrador, com a sua hábil artesania5 de narrativas. Walter 

Benjamin nos suscita também essa aproximação no artigo O Narrador de 1936:

 Cada vez que se pretende estudar uma forma épica é  necessário 
investigar a relação entre essa forma e a historiografia. Podemos 
ir mais longe e perguntar se a historiografia não representa uma 
zona de indiferenciação criadora com relação a todas as formas 
épicas. Nesse caso, a história escrita relacionar-se-ia com as formas 
épicas como a luz branca com as cores do espectro. Como quer 
que seja, entre todas as formas épicas, a crônica é aquela cuja 
inclusão na luz pura e incolor da escrita histórica é mais incon-
testável. E, no amplo espectro da crônica, todas as maneiras que 
uma história pode ser narrada estratificando-se como se fossem 
variações da mesma cor. O cronista é o narrador da história. [...] 6

Benjamin elege o cronista como narrador da História para o seu con-

texto específico. Nós, aqui, de certa maneira chistosa,  propusemos deslocar 

esse papel para os poetas ditos marginais, mas com semelhante busca: a de 

investigar as relações entre essa forma poética e a historiografia. Escolhemos 

partilhar a construção dessa pesquisa com um tipo de obra poética que aca-

ba sendo desapercebida ou evitada em muitos manuais de estilos literários. A 

poesia da geração mimeógrafo ou dita marginal foi caracterizada por muitos 

historiadores como um mero “acidente” no contexto do “vazio cultural”7, cons-

truído em torno da década de 70 no Brasil, 

Todavia, esse tipo de lírica nos aparenta estar sob um posicionamento 

ético-estético bastante singular. De produção independente, as poesias eram 

comumente impressas em mimeógrafos, distribuídas e declamadas pelos 

próprios autores no espaço urbano. Assumir pra si o papel da confecção, edi-

toração e distribuição de sua própria obra, nos parece ser, para além de uma 

postura estética, uma postura fundamentalmente política. “Um autor enquanto 

4 VEYNE, P. Como se escreve a História e Foucault revoluciona a História. 4. ed. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília. 1998, p.11 
5 “A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão - no campo, no mar e na cidade 
-, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada 
em transmitir o “puro em si” da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha 
a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim imprimi-se na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.” Cf. BENJAMIN, O Narrador. In.: Magia e técnica, arte 
e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012b, p. 221.
6 BENJAMIN, op. cit. 2012b p. 225
7 A noção da década de 70 como vazio cultural aparece por exemplo em artigo de Zuenir Ventura de 
1971, para a revista Visão. “No plano da arquitetura e do urbanismo [não há] nada que se assemelhasse 
em grandeza inventiva à Brasília, no setor de cinema nenhum movimento como o cinema novo, nada 
como a bossa nova em música: o Grupo Arena no teatro ou as pesquisa formais dos concretistas 
na literatura; nada como aqueles
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produtor cujo lugar “só pode ser determinado, ou melhor escolhido, em fun-

ção de sua posição no processo produtivo”8.Tornar-se marginal para aquela 

geração de artistas e poetas, era partilhar de uma recusa a fazer parte do cir-

cuito comercial de produção e não almejava, a princípio, aceitação por parte 

da crítica-acadêmica. 

Os poetas operavam pela instauração de outras margens possíveis para 

a poesia, numa busca atravessada pelo desejo de rompimento dos limites 

demarcados entre poesia, performance, linguagem, arte, experiência urbana 

e vida cotidiana. “Estar à margem “do sistema” (editorial, institucional, financei-

ro, político, estético) torna-se espaço fundamental de reinvenção de artistas e 

pensadores cujas obras não negociam.”9 A primeira antologia de poesia mar-

ginal a ser publicada em livro, foi organizada por Heloísa Buarque de Hollanda 

em 1975 e sobre a geração mimeografo, nos conta:

Há uma poesia que desce agora da torre do prestígio literário e 
aparece com uma atuação que, restabelecendo o elo entre poesia 
e vida, restabelece o nexo entre poesia e público. Dentro da pre-
cariedade de seu alcance, esta poesia chega na rua, opondo-se 
à política cultural que sempre dificultou o acesso do público ao 
livro de literatura e ao sistema editorial que barra a veiculações 
de manifestações não legitimadas pela crítica oficial.10

O que nos interessa nesse tipo de obra em específico se dá a partir do 

que Heloísa Buarque nos aponta como a maneira com a qual esses poetas 

tornam-se marginais ao modelo de circulação de livros em voga, ao optarem 

por uma poesia que chegasse na rua. O sistema editorial vigente impunha 

determinados circuitos de reconhecimento acadêmicos e pautavam suas pu-

blicações de acordo com os interesses também comerciais. Essa geração de 

poetas rejeitou essa lógica e fizeram da própria produção editoral e de distri-

buição partes pertencentes de suas poéticas. Elegeram o mimeógrafo e a voz 

como táticas e modos de fazer que viabilizassem uma espécie de reproduti-

bilidade clandestina de suas poéticas. Coimbricaram o próprio corpo no fazer 

poético, em um modo de existência performativo e transformaram a poesia 

em plataforma de partilha de vivências limítrofes na cidade. Poesia que acon-

teceu na rua e sobre a rua. O poeta Chacal ao narrar o início de sua produção 

nos apresenta a importância do mimeógrafo:

[...] Eu comecei a escrever em 70, em 1970, após a leitura do Oswald 

8 Cf. BENJAMIN W. O autor como produtor In.: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 
e história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012c, p.137 
9 COELHO, F. Herós, anti-heróis e anônimos: marginalidade e extermínio em um texto de Hélio Oiticica. 
In. SZANIECKI, B., COCCO, G., PUCU, I. (org.) Hélio Oiticica, para além dos mitos. Rio de Janeiro: R&L 
Produtores Associados, 2016. p39 
10 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 12-13. 
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de Andrade e em 71 eu já estava publicando em mimeógrafo. A 
publicação em mimeógrafo, ela tem a ver com a rua, com a cidade, 
por que ela não é aquela coisa fria da Editora que recebe os ori-
ginais do autor e esquece. Então, o mimeógrafo impõe que você 
escreva, você rala pra passar no mimeógrafo, produzir o objeto 
Livro e distribuir. E a distribuição é na noite, é na rapaziada que tá 
ligada na cidade. É você mesmo que faz esse percurso. 11

Sobre a emergência da voz, Chacal nos aponta:

E foi uma coisa fundamental para a poesia, por que recuperou a 
fala do poema. O poema que já tinha saído do livro no mimeógra-
fo, ele saí da página impressa nas Artimanhas e passa a ser fala, 
passa a ser corpo, passa a ser voz. Aquilo foi a grande herança da 
poesia marginal eu acho que foi o corpo. Sair do papel e entrar 
na vida, entrar na cidade, sabe? Entrar na circulação sanguínea 
da cidade.12

A utilização tática do mimeógrafo e da voz para muitos historiadores são 

determinantes para a caracterização dessa geração de artistas ditos marginais.  

Elegemos pra essa pesquisa a produção dos poetas Torquato Neto, Waly Sa-

lomão, Chacal e Nicolas Behr. Merece a atenção de notar que, dentre esses, 

apenas Chacal e Behr efetivamente publicaram em mimeógrafo e participaram 

de coletivos que declamavam poesias pela cidade. Waly Salomão, poeta baiano 

muito próximo ao tropicalismo nunca chegou a ser efetivamente considerado 

parte do Grupo Baiano dos tropicalistas13; seu primeiro livro de poemas  publi-

cado foi muito incentivado por Hélio Oiticica, figura também fundamental para 

a emergência do tropicalismo mas que não deixou de esboçar diversas vezes 

suas discordâncias com o modismo do tropicalismo, assumindo inicialmente, 

como nos aponta Frederico Coelho (2010), uma postura de antitropicalismo14. 

Torquato Neto nunca chegou a publicar livros de poesia em vida, tornou-se 

poeta reconhecido ainda vivo sem nunca ter tido publicações livresca. Seus 

poemas musicados, experimentações em video 8mm e principalmente seus 

escritos nas colunas de jornais da época contaminaram toda a geração que 

aqui chamamos de poetas marginais.15 Torquato, também nordestino e com 

passagem escolar por Salvador, emergiu no cenário musical associado ao tro-

11 CHACAL, 2016
12 Id. Ibid
13 O Grupo Baiano foi vinculado aos nomes dos músicos: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa 
e Gilberto Gil..
14 COELHO, F. Eu brasileiro confesso minha culpa meu pecado: cultura brasileira no Brasil das 
décadas  de 1960 e 1970. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 123  
15 É possível notadamente ver referências à produção de Torquato Neto ao longo de toda a obra de 
Chacal por exemplo. Nas entrevistas que seguem em anexo pudemos perceber tanto em Chacal 
quanto em Behr 
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picalismo e ao grupo baiano, porém, em determinado momento tornou-se um 

de seus principais críticos, [...]matou e sepultou o tropicalismo e em seu lugar 

entronou a Tropicália.”16 Apesar de entender que todos esses personagens fa-

zem parte do que Frederico Coelho (2010) determina como uma cultura mar-

ginal no Brasil entre as décadas de 60 e 70 do séc. XX17, variados historiadores 

estabelecem diferentes recortes temporais e espaciais para essa geração e 

produção poética e artística. 

O debate sobre literatura marginal dentro do campo específico da crítica 

literária é intenso. Entre pesquisadores que não creditam a essa produção o 

status de literatura, outros pesquisadores, como o crítico Mário Augusto (2011) 

reivindicam que o termo literatura marginal deveria ser deslocado para um li-

teratura de voz marginalizada de autores negros e sugere-nos uma outra car-

tografia poética para o mesmo termo.18 Heloísa Buarque de Hollanda (1980) 

como já dissemos anteriormente foi uma das primeiras intelectuais que, ain-

da no bojo da emergência dos livros mimeografados, eventos e notícias, se 

permitiu tomar a produção marginal para análise. A autora empreendeu, por 

exemplo, como tese de doutoramento o esforço de classificar e organizar essa 

produção poética e nessa mesma empreitada, acaba por sugerir-nos uma se-

paração estilística entre tropicalismo/pós-tropicalismo e poesia dita marginal 

ou ainda como ela prefere chamar entre vanguarda (tropicalismo e pós-tro-

picalismo) e desbunde (poesia marginal). A operação historiográfica para essa 

separação se mostra determinada, a princípio, pelos personagens envolvidos. 

Em muitos momentos o tropicalismo e o pós-tropicalismo acabam se confun-

dindo; de forma a favorecer a construção conceitual comum de “vanguarda” 

que Hollanda busca empreender sobre esse grupo de artistas. 

A análise da autora se faz principalmente a partir de uma produção po-

ética musical; e sobre ela, o tropicalismo/pós-tropicalismo, emergiu a partir da 

segunda metade da década de 1960, e entrando em “ebulição”com a instituição 

do AI-5, em dezembro de 1968 e com os consequentes endurecimentos da 

repressão cívica e da liberdade de expressão. O tropicalismo passou radicalizar 

os discursos em um cenário onde a contracultura, o desbunde, o rock, o under-

ground, as drogas e mesmo a psicanálise” passam a incentivar um progressivo 

desinteresse pela política partidária ou revolucionária.  “[...]O engajamento na 

16 COELHO, F. op. cit. p. 130
17 Id. Ibid. 
18 “Debitada da conta da Geração do Mimeógrafo, a nova configuração da ideia de Literatura Marginal 
tem muito pouco a dever. A iniciar pela transposição discursiva do que seja marginalidade: ela não 
se situa, como se disse antes, num estilo de vida, solução para um sufoco contextual, que leve a
um descrédito estrutural e ao desbunde. Agora, ela é vista como um dado espacial e sócio-histórico.
Dito de outra forma: ela não é um estilo circunstancial de vida, ela é a própria vida, de cuja condição
não se pode abdicar tão facilmente, pois é fenômeno estrutural e estruturante.” Cf. DA SILVA, M. A. A 
descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil (1960-2000). Tese (doutorado) 
- Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, SP : [s. 
n.], 2011.
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prática política é substituído pela valorização da mudança de vida”19 ao qual a 

autora atrela ao crescente uso de drogas e à emergência de uma noção fun-

damental para aquele momento: “[...] não existe a possibilidade de uma revolu-

ção ou transformação sociais sem que haja uma revolução ou transformação 

individuais”20. Ao tropicalismo a autora vincula os nomes dos baianos: Glauber 

Rocha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Waly Sailormoon21, Rogério Duarte, Duda 

Machado, Antônio Risério, entre outros22. Hollanda (2010) nos leva a entender 

que o pós-tropicalismo se arquitetou na aproximação que o grupo de poetas, 

baianos em maioria, estabeleceu com as elites intelectuais, principalmente 

com os concretistas já, então, legitimados pela crítica. Para a autora há uma 

interação, um contato mutuamente proveitoso, uma espécie de cumplicidade 

entre esses dois grupos, pois, ambos viam-se identificados e reconhecidos a 

uma certa situação de transgressão e portanto de marginalidade. Assim nos é 

bastante interessante notar que Hollanda já nota no tropicalismo e no pós-tro-

picalismo um deslocamento poético para a questão da marginalidade urbana:

A realidade dos grandes centros urbanos é valorizada agora em 
seus aspectos “subterrâneos”; marginal do Harlem, eletricidade 
e LSD, Rolling Stones e Hell’s Angels. A identificação não é mais 
com o “povo” ou o “proletariado revolucionário”, mas com as mi-
norias: negros, homossexuais, freaks, marginal do morro, pivete, 
Madame Satã, cultos afro-brasileiros e escolas de samba. A Bahia 
é descoberta, nesse momento, como o paraíso oficial das mi-
norias: a marca profunda da negritude, dos rituais africanos, da 
cozinha sensual, do ócio, da mescla do primitivo e do moderno, 
é associada à disposição libertária do tropicalismo. [...] A valoriza-
ção da percepção teórica evidencia um traço básico da atitude 
pós/tropicalista, cuja riqueza vem de uma ambiguidade básica: a 
valorização da marginalidade urbana, a liberação erótica, a expe-
riência das drogas, a festa, casam-se, de maneira pouco pacífica, 
com uma constante atenção em relação a certos referenciais do 
sistema e da cultura, como o rigor técnico, o domínio da técnica, 
a preocupação com a competência com a realização das obras. 
A marginalidade é tomada não como saída alternativa, mas no 
sentido de ameaça ao sistema; ela é valorizada exatamente como 
opção de violência, em suas possibilidades de agressão e trans-
gressão. A contestação é assumida conscientemente. O uso de 
tóxicos, a bissexualidade, o comportamento descolonizado são 
vividos e sentidos como gestos perigosos, ilegais e, portanto, as-

19 HOLLANDA H. B. Impressões de viagem - cpc, vanguarda e desbunde: 1960/1970. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1980, p. 65.
20 Id. Ibid. p. 66 
21Waly Salomão assinava seus escritos na época sob o heterônimo de Waly Sailormoon.
22 Id. Ibid. 
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sumidos como contestação de caráter político. 23

Heloísa Buarque de Hollanda (1980) por meio de sua varredura histori-

gráfica localiza a obra de Waly Salomão e Torquato Neto dentro da produção 

de vanguarda tropicalista, já desenhando a inequívoca questão da margina-

lidade urbana bastante pulsante na poética de ambos. Todavia a autora opta 

por enquadrar a produção de Chacal no que ela caracterizou como sendo a 

geração do desbunde24. Hollanda, por exemplo, não faz qualquer menção a 

participação de Chacal na Navilouca, que nas palavras da autora foi “[...]a mais 

importante publicação de conjunto de pós-tropicalismo, organizada por Tor-

quato Neto e Waly Sailormoon.”25 A geração desbunde26, para Hollanda, era [...] 

uma geração que estava de certa forma latente, recusando os pressupostos 

do engajamento populista e vanguardistas e mais exposta a influência pós-

tropicalista, sem contudo identificar-se com essa tendência27. Destacamos en-

tretanto, a inequívoca presença e contaminação de Waly Salomão, Torquato 

Neto e  Hélio Oiticica para com esse grupo de jovens poetas. Todos eles liam-

se, referenciavam-se e em muitas vezes mencionavam-se como próximos. O 

próprio Chacal os desenha de maneira diferente da própria autora:

[...]Essa trinca, a santíssima trindade, que eu chamo, do underground 
subterrâneo brasileiro, que era o Hélio, o Waly e o Torquato Neto, 
eles analisaram meu primeiro livro e elogiaram. E nesse período 
eu tive em Salvador e fiz uma página pro Verbo Encantado, uma 
página dupla pro jornal em 71. Então tá muito próximo também da 
Bahia, do Carnaval da Bahia. Essa coisa também do jornal under-
ground, eu andei também muito ali pelas ruas e todo esse mo-
vimento é muito de rua, da noite, da boemia, né? Essa fase, pelo 
menos, Torquato e Waly, tá muito ligada à noite, à rua e à cidade. 
E a poesia marginal vai no mesmo caminho, existe um elo, uma 
ligação entre esse final da Tropicália, que eu acho que o “canto 
do cisne” é a Navilouca, aquela revista que é de 72 mas foi publi-
cada em 74 e o início da Poesia Marginal. A ligação que eu vejo 
com o Hélio e a Nuvem (Cigana) é justamente isso, a paixão pela 
cidade, pelas drogas e pela vida marginal da cidade. A Nuvem 

23 HOLLANDA, op. cit p. 67-68
24 Heloísa Buarque de Hollanda não fez qualquer menção a Nicolas Behr. Interessante notarmos 
como a crítica restringe a produção poética brasileira ao circuito Rio-São Paulo. . A produção de bjer 
é mapeada em publicações posteriores.
25 HOLLANDA, op. cit p. 71 
26 Em entrevista, Chacal nos confidenciou o seu desconforto para com o termo desbunde. Diz-nos 
Chacal: “Eu só não gosto muito do termo desbunde. Eu não sei porque, mas eu acho que é um 
termo pejorativo. É usado pela crítica para inferiorizar, pra estigmatizar um movimento que foi muito 
importante, justamente um movimento de oposição ao logocentrismo. Que só a razão que tinha 
razão, sabe? Com as experiências lisérgicas, com todo o movimento da contracultura, o corpo, a 
intuição, outros canais de saberes, assim do corpo, vieram a tona. .”CHACAL, 2016
27 HOLLANDA, op. cit p. 89
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tinham muitos traficantes, muitas pessoas que gostavam de se 
drogar, porque também tinha essa coisa do … Não esqueça que a 
gente vivia em plena ditadura e era muito difícil você respirar na 
cidade, era polícia circulando em seus calcanhares, eram amigos 
dançando e sendo presos. Então era uma forma de você entrar em 
um outro circuito, era se drogando, mas não era uma alienação 
assim de fuga da realidade, pelo contrário, enfrentar essa reali-
dade num outro estado de consciência, de consciência alterada, 
tanto pra nossa poesia quanto pra nossa própria cidade. 28

Por meio desta operação historiográfica Heloísa Buarque de Hollanda 

prefere afastar da geração do desbunde a questão tangente à marginalidade 

urbana. A autora apresenta os poetas marginais como uma geração descom-

promissada. “[...]A recusa das “formas sérias do conhecimento” passa a confi-

gurar um traço importante e crítico”29 para esses autores. Hollanda acredita 

que “[...] essa atitude antiintelectualista não é apenas uma forma preguiçosa 

ou ingênua, mas outra forma de representar o mundo.”30  De certa maneira fica 

subentendido nessa análise um certo nuance de alienação nesses poetas, 

mesmo quando a autora nos indica que há nesse caso uma busca por outras 

linguagens críticas ou quando nos aponta a desburocratização e o descom-

promisso surgindo como respostas à ordem do sistema31. Para a autora, os 

registros poéticos dito marginais são registros de vivência em estado bruto, 

constroem-se na poetização de uma vivência, de uma experiência poetizada e 

não de um cotidiano poetizado, reforçando o caráter de momentaneidade.32 A 

questão da marginalidade não é mais a “[...] literária, mas revela-se como uma 

marginalidade vivida e sentida de maneira imediata frente à ordem do coti-

diano.”33 Hollanda (1980) acaba por também aproximar Torquato Neto e Waly 

Salomão dos ditos tropicalistas e por consequência acaba reafirmando  a visi-

bilidade historiográfica do protagonismo do grupo musical baiano. Apesar de 

entendermos as particularidades e especificidades de cada um desses quatro 

personagens em suas singularidades e registros poéticos, nós acreditamos no 

decorrer dessa pesquisa que a questão da marginalidade, para além do termo 

como jargão, atravessou cada um desses quatro poetas de maneiras bastante 

diferentes. Refutamos a ideia de categorias ou estilos literários redutivos que 

deem conta de abarcá-los a partir de suas semelhanças. As montagens sobre 

a mesa também serviram como tentativas para a compreensão das diversas 

formas que a marginalidade urbana emergiu na obra de cada um desses poetas.

28 CHACAL, 2016 
29 HOLLANDA, op. cit. p. 100  
30 Id. Ibid. p. 102 
31 Id. Ibid. p. 99
32 Id. Ibid. p. 102
33 Id. Ibid. p.133
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Frederico Coelho (2010) ao dissertar sobre a narrativa histórica em torno 

da cultura marginal nos propõe uma revisão historiográfica deslocada e bas-

tante cara: em princípio, o autor constata que os estudos culturais sobre essas 

décadas sempre se pautaram a partir de um protagonismo do  tropicalismo 

e sugere que o estudo dos fenômenos culturais desse momento não devem 

restringir-se aos depoimentos dos integrantes do grupo musical baiano em si, 

pois estes “[...] não podem dar conta da intencionalidade de outros “responsá-

veis” pela movimentação cultural desse período.”34 Coelho (2010) sugere que o 

entendimento do tropicalismo “[...] enquanto momento de transformação, não 

foi “o” responsável pelas mudanças no campo cultural do período, mas sim uma 

de suas muitas faces, talvez a mais evidente e popular.”35 Destaca-se no autor 

uma estrategia de análise que se vale da movimentação e simultaneidade entre 

fatos e personagens aqui estudados, de forma mais fluída e constelar. Coelho 

(2010) chega a esboçar uma certa categorização por localidade, defendendo 

então, que o tropicalismo, enquanto estética modista esteve relacionada à vi-

vência dos músicos baianos na cidade de São Paulo, onde estavam as gran-

des emissoras de TV com os seus festivais musicais e onde residiam também 

os poetas concretos; enquanto a  “Tropicália (ou o tropicalismo de Glauber) 

mantinha suas raízes firmes em uma ideia de Brasil e de cultura brasileira que 

ainda passava pela ligação histórico-estética entre Bahia e Rio de Janeiro.”36 

O Rio do fim dos anos de 1960 era frequentado por Hélio Oiticica, Rogério 

Duarte, Torquato Neto, Glauber Rocha entre outros. Coelho (2010) propõe-nos 

como hipótese que a posterior radicalização violenta dos tropicalistas se deu 

através do contato com o grupo que residia no Rio de Janeiro. Grupo que cada 

vez mais passou a incentivá-los à prática cultural radical e a se aproximarem 

do submundo carioca e de uma contracultura que começava a circular pelo 

país.37 Foi a partir desse contato e da busca pelo “novo”na cultura brasileira 

que “[...] os músicos tropicalistas passaram a assumir a violência como prática 

e representação de sua produção cultural.”38 Diante do endurecimento pós 

AI-5 e dos demais limites impostos pelos eventos recentes de 1968, que os 

artistas e “produtores culturais passaram, então a ideia de assumir uma situa-

ção à margem do dualismo burguesia/esquerda”.39 A movimentação cultural 

tropicalista inclinou-se para a marginalidade e esse movimeno culminou com 

a publicação da matéria Marginália - arte e cultura na idade da pedrada, com 

foto na capa de Caetano Veloso vestido com Parangolé de Oiticica, de autoria 

de Marina Alvarez Lima, em dezembro de 1968 para a revista O Cruzeiro, que 

34 Id. Ibid. p.133 
35 COELHO, 2010, p.133 
36 Id. Ibid.p. 130
37 Id. Ibid.p. 139
38 Id. Ibid.p. 169
39 Id. Ibid.p. 168
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anunciava o nascimento da Marginália, transcrita a seguir:

 
Só acredito no artista fora da lei, ou por outra: a tradição é cha-
tíssima É o marginal que mantém o arco em permanente tensão, 
o excêntrico que escandaliza a Hebe, o maluco que horroriza a 
classe-média-pão-e-manteiga, o doido que enfurece as inqui-
sições de todos os tempos. Esses são os bons, os que mandam 
bola pra frente. {Torquato Neto)

Todo autor do terceiro mundo é maldito. Eu sou um autor maldito 
pelo terceiro mundo. (...) E só existo no protesto total contra o que 
é, não carrego nenhuma cultura nacional ou internacional e o meu 
mito ainda é pela destruição do opressor. (José Agrippino de Paula)

Hoje somos bandidos finalmente atacados pela sagrada SS-CC 
(...) Eu confesso que faço teatro porque encontro no teatro uma 
satisfação. um prazer que só o bandido encontra no banditismo. 
(José Celso Martinez)

Supra (aboutissement) - a chegada ao suprassensorial é a tomada 
definitiva da posição à margem. Supramarginalidade - la vita, ma-
lalindavita, o prazer como realização, vitacopuplacer. Obra? Que 
é senão gozar? Gostozar. Cair de boca no mundo. Cannabilidinar. 
(Hélio Oiticica)40 

O estar fora da lei, o maluco, o excêntrico, o doido, o maldito, a destrui-

ção do opressor, os bandidos, o banditismo, o estar à margem em uma supra-

marginalidade e as drogas são um conjunto de imagens que nesse momento 

eram postos em existência por esse grupo de artistas de forma a desestabi-

lizar os padrões burgueses de vida. A violência e a radicalidade se intensifi-

cam em uma postura estética transgressora frente às coerções normativas 

e reguladoras que partiam tanto do poder ditatorial quanto do campo social 

repressor por suas condutas conservadoras e tradicionalistas. Os artistas que 

se dissociam do tropicalismo, enquanto modismo, tornam-se marginais por 

uma tomada de posição.  

Frederico Coelho (2016) nos atenta que nesse contexto,o “artista afirma-

se marginal por analogia à duas “categorias de acusação” criadoras de anti-

heróis: o bandido e o guerrilheiro.”41 Se tomarmos a produção cinematográfica 

de Glauber Rocha, poderemos notar que a violência transgressora que figurou 

primeiramente no cangaceiro de ambiente rural, em Deus e o Diabo na Terra 

do Sol, de 1964 (apenas quatro anos após a inauguração de Brasília); em Cân-

cer, de 1972, a violência aparece figurado nos marginais urbanos das favelas 

40 LIMA, M. A. Marginália - arte e cultura na idade da pedrada. O Cruzeiro. 12 de Dezembro de 1968
41 COELHO, F. op. cit. 2016. p39
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do Rio de Janeiro (importante registrar a presença no elenco dos aqui ditos 

artistas marginais: Hélio Oiticica e Rogério Duarte). São poetas e artistas que 

optam pela marginalidade e põem em existência através de suas narrativas, 

condições marginalizadas de experiências insubordinadas nas grandes cidades. 

“Seja como corpos estigmatizados, perseguidos, encarcerados e extermina-

dos, seja como contrapontos contagiosos da ordem dominante, os marginais, 

são personagens limítrofes, cujas representações estão até hoje, em perma-

nente movimento.”42 

Dentro de um contexto ditatorial, os poetas e artistas, apesar de suas 

diferenças, estão próximos e imersos em vivências marginais na cidade. Hélio 

Oiticica, Waly Salomão, Rogério Duarte entre outros, por exemplo, estabelece-

ram fortes vínculos de amizades com moradores das favelas do Rio de Janeiro 

e eram frequentadores assíduos desses territórios marginalizados da cidade no 

fim dos anos de 1960. Nesse sentido, destacamos a pesquisa empreendida por 

Paola Berenstein Jacques (2007) que buscou evidenciar as relações que essas 

experiências  urbanas contaminaram as obras de Oiticica43. Portanto, artistas e 

poetas em questão, apreendem e narram as transformações urbanas por meio 

de uma linguagem que escapa à das narrativas históricas oficiais sobre esses 

mesmos espaços e fazem trepidar muitas das imagens consolidadas como 

consensos sobre a própria marginalidade urbana. Desestabilizam discursos 

legitimados, inclusive, pelos campos disciplinares e que muitas vezes foram 

justificativas para as transformações violentas que os espaços marginalizados 

da cidade atravessaram.

Há três momentos cruciais na produção de Hélio Oiticica que giram em 

torno da questão da marginalidade urbana, aqui apontada, em dois bólides, o 

B33 Caixa Bólide18 Homenagem a Cara de Cavalo (figura 03) e o B44 Bólide 

Caixa 21 (caixa poema 3), ambos dedicados ao seu amigo Manoel Moreira, o 

Cara de cavalo (bandido do morro do Esqueleto, tornado inimigo número um 

da polícia e da impressa carioca da época, foi morto por 120 tiros por uma polí-

cia armada paralela, a Escuderia Le Coq, sua morte foi amplamente registrada 

por fotógrafos e jornalistas, estampando a capa de diversos jornais da cidade; 

Cara de Cavalo era amigo íntimo do artista) e por fim em uma bandeira, a fa-

mosa Seja marginal, seja herói, que apesar de ser atribuída à Cara de Cavalo a 

fotografia do cadáver exposto no estandarte é de Alcir Figueira da Silva,“ que 

em 1966, suicidou-se às margens do rio Timbó para não ser preso após um 

assalto frustrado pela chegada da polícia”44. Nessa obras, H.O. transformou “[...] 

42 Id. Ibid.  p34
43 Cf. JACQUES, P. B. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica, 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra e Salvador: EDUFBA, 2007
44 Destacamos a belíssima pesquisa de Beatriz Sicigliano Carneiro que recompõe por meio das 
notícias de jornais sensacionalistas da época a construção do assassinato de Manuel Moreira, o Cara 
de Cavalo. Cf. CARNEIRO, B. S Relâmpagos com claror: Lygia Clark e Hélio Oiticica, vida como arte. 
São Paulo: Imaginário/ FAPESP, 2004 p. 210 
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em matéria plástica sua indignação com a situação do marginal urbano cario-

ca.”45 Muito interpretada, difundida e reproduzida, essa última obra tornou-se 

icônica para toda essa geração de artistas aqui denominados marginais. En-

tendemos, em princípio, que Oiticica não visa com a obra nenhuma apologia 

heroica através da estética ao banditismo ou à marginalidade, o que o artista 

faz, de acordo com Coelho, é “heroicizar a parte mais frágil da sociedade - ou, 

ao menos, a mais sujeita à violência do Estado. [...] Seu heroísmo emana do de-

sejo de inversão - ao menos simbólica - da sua condição anônima, miserável, 

violenta[...].”46  Oiticica entendia que a morte publicizada pela mídia policialesca 

de seu amigo fazia parte de um espetáculo midiático grotesco e expiatório de 

uma sociedade conservadora e repressiva que esquadrinhou Cara de Cavalo 

como seu inimigo público no  1 e portanto como aquele que deveria morrer .47 

Oiticica indigna-se com uma sociedade que elege como alvos a serem exter-

minados com requintes canibalescos, aqueles que justamente são por essa 

sociedade castrados das possibilidades de sobrevivência ao longo de suas 

existências recalcadas e anônimas.  Diz-nos Oiticica em artigo” O herói anti-

herói e anti-herói anônimo” de 1968:

O certo é que tanto o ídolo inimigo público no  1, quanto o anôni-
mo são a mesma coisa: a revolta visceral, autodestrutiva, suici-
da, contra o contexto social fixo. Esta revolta assume para nós a 
qualidade de um exemplo - este exemplo é o da adversidade em 
relação a um estado social: a denúncia de que há algo de podre, 
não neles, pobres marginais, mas na sociedade em que vivemos. 
Aqui isto aparece no plano visceral e imediato. Num outro plano, 
mais geral e com outras conotações estariam as heróicas expe-
riências: Lampião, Zumbi dos Palmares, mais adiante o exemplo 
mais vivo entre nós, grandioso e heróico, que é o de Guevara. O 
problema do marginal seria o estágio mais constantemente en-
contrado e primário, o da denúncia pelo comportamento cotidiano, 
o exemplo de que é necessária uma reforma social completa, até 
que surja algo, o dia em que não precise esta sociedade sacrificar 
tão cruelmente um Mineirinho, um Micuçu, um Cara de Cavalo. Aí, 

45 COELHO, op. cit. 2016, p.37 
46 Id. Ibid p. 37-38 
47 Cf. Oiticica apud. COELHO, op. cit. 2016, p. 38. “Como se sabe, o caso de Cara de Cavalo tornou-se 
um símbolo de opressão social sobre aquele que é “marginal” - marginal a tudo nessa sociedade; o 
marginal. Mais ainda: a imprensa, a polícia, os políticos - a sujeira opressiva, em síntese, elegeu Cara 
de Cavalo como bode expiatório, como inimigo público no 1  (já em 62 haviam feito o mesmo com 
Mineirinho e logo depois com Micuçu). Cara de Cavalo foi de certo modo vítima desse processo - 
não quero, aqui isentá-lo de erros, não quero dizer que tudo seja contingência - não, em absoluto! 
Pelo contrário, sei que ele próprio foi o construtor de seu fim, o principal responsável pelos seus atos. 
O que quero mostrar, que originou a razão de ser de uma homenagem, é a mesma maneira pela 
qual essa sociedade castrou toda a sua possibilidade de sobrevivência, como se fora ele um lepra, 
um mal incurável - imprensa, polícia, políticos, a mentalidade mórbida e canalha de uma sociedade 
baseada nos mais degradantes princípios, como é a nossa, colaboraram para torná-lo o símbolo 
daquele que deve morrer e digo mais, morrer violentamente, com todo o requinte canibalesco.”
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então, seremos homens e antes de mais nada gente.48

A  pesquisadora e crítica de arte, Beatriz Scigliano Carneiro (2004) nota 

que o aparecimento de imagens figurativas na produção de Hélio Oiticica está 

circunscrito a essas obras específicas49. Para Carneiro, Oiticica e sua homena-

gem cumprem a tarefa de reversão da infâmia e “ [...] procura revelar seus se-

gredos sepultados sobre a terra ou guardados pelas paredes semi-abertas;”50 

daqueles que são mortos e enterrados ou ainda daqueles encancerados e ex-

cluídos. Diante da condição de indigência pública e publicizada, o artista bus-

cou a humanização dessas figuras, dando-lhes rostos e expondo as bárbaras 

violências que seus corpos estiveram submetidos. Recuperando a noção de 

imago51 e rememorando, anacronicamente, os antigos sudários e máscaras 

mortuárias romanas, os bólides e o estandarte construídos por Oiticica parece-

nos cumprir a função de ritualisticamente velar esses corpos, conceder-lhes 

um direito à reverência e à memória de suas tragédias, dando-lhes rostidade52. 

Carneir0 (2004) reitera que Oiticica “[...] transpõe os registros da ignomínia - no 

caso, as fotos - para Bólides arranjando-os em caixas poemas e assim torna 

os seus personagens legendários.”53

 Anônimos, os que se situam às margens da sociedade brasileira a sofrer 

expropriações cotidianas foram e ainda são regularmente campo de estudo 

para as principais disciplinas sociais urbanas no nosso país. A marginalidade 

foi assunto não só no campo das artes, mas continua sendo questão central 

para as políticas públicas, projetos de urbanização, ações policiais e legisla-

ções específicas que convergem sobre esses territórios. Se os poetas e artistas 

narram e põem em existência as condições dos marginalizados, começamos 

a nos perguntar, então, quem seriam esses marginais urbanos, aqueles que 

são acusados pela sociedade de serem sanguessugas ou parasitas da cidade? 

Janice Perlman, antropóloga americana, realizou, ainda na transição da década 

de 1960 para 1970, um importante estudo sobre a questão da marginalidade 

48 Oiticica apud. COELHO, op. cit. 2016 p. 39
49 Cf. CARNEIRO, 2004, p. 214 
50 Id. ibid. p. 215
51 Didi Huberman (2015a, p. 81) reitera a diferença etnológica das palavras “pintura”, pictura e “imagem”, 
imago. Diferentemente do caráter apenas representativo, enquanto pictura, encontrados nas máscaras 
mortuárias, a imago seria um suporte ritual. O crítico evoca a noção romana de imago na produção 
dessas mesmas máscaras como uma duplicação do rosto do morto através do contato, em um 
processo de impressão ( o molde em gesso se imprimindo sobre o próprio rosto) e de expressão ( 
a tiragem positiva em cera realizada a partir do molde em gesso). A questão da Imago atravessa a 
produção teórica de Didi-Huberman em diversos momentos, sempre associada ao caráter indicial 
figurativa presente nas imagens, sobretudo nas de suporte fotográfico. Diz-nos Didi: “a imago é sempre 
a imagem daquele ou daquela que já não existe” (2015b, p. 219)
52 A questão da rostidade também aparece em diversos momentos da produção teórica de Didi-
Huberman. Destacamos o capítulo 8: Face, próximo, distante: a impressão do rosto e o lugar para 
aparecer, da publicação Falenas. Didi atravessa o aparecimento dos rostos sacros na própria História 
da arte. Cf. DIIDI-HUBERMAN, Falenas, Lisboa: KKYM, 2015b, p. 171-185
53
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dentro dos processos de urbanização e de intensa migração na cidade do Rio 

de Janeiro. Para Perlman (1981) a construção imagética em torno das popu-

lações pobres como delinquentes esteve derivada de inúmeros estudos po-

pulares, teorias acadêmicas e preconceitos locais que fundamentaram que a 

autora denominará de “mitos da marginalidade”54 A autora nos indica:

A crença geral é que, nos anos de rápida urbanização que se se-
guiram à guerra, a cidade foi invadida por homens provenientes 
das zonas rurais. Imagina-se que esses migrantes chegam do 
interior solitários e sem raízes, despreparados e incapazes de se 
adaptar perfeitamente à vida urbana, e perpetuamente ansiosos 
por regressar aos seus vilarejos. Em atitude de defesa, isolam-se 
em grupos fechados de características rurais, ao invés de tirar 
proveito do contexto mais vasto da cidade. Suas favelas “imundas 
e insalubres”, imagina-se, exibem todos os sintomas de desor-
ganização social - desde a desintegração da família, a anomia, a 
desconfiança mútua, até o crime, a violência e a promiscuidade. 
Os migrantes nascidos no interior são considerados prisioneiros 
de desajustados valores rurais ou de traços igualmente derrotistas 
da “cultura da pobreza”. Qualquer dessas opções resulta em altos 
níveis de fatalismo e pessimismo, e em uma incapacidade total 
para adiar a satisfação dos desejos ou planejar um futuro. Essa 
gente é acusada de parasita ou sanguessuga da infra-estrutura 
urbana e seus limitados recursos. O que é ainda mais importan-
te para muitos analistas, os favelados e migrantes representam 
“ameaçadoras massas agitadas e frustradas”, prontas a cair como 
fáceis presas do apelo da retórica radical. 55

Relembremos os versos de Waly Salomão, postos sobre a mesa de 

montagem: “Está escrito no meu carro: BUGRE. [...] O interior caminha para a 

capital. [...] O Sertanejo em edição nacional.”56 Para Perlman (1981) na consti-

tuição da marginalidade enquanto problema social, há uma intrínseca relação 

em como os fenômenos de superurbanização e os de migração foram sendo 

analisados na produção de conhecimento. Os bugres, os rudes migrantes, fo-

ram incisivamente tomados como uma invasão de indesejáveis aos santuários 

e pináculos que a mais alta cultura de uma a civilização é capaz de produzir: as 

cidades.57 Os migrantes atraídos pelas imagens de futuro promissor deixaram 

suas realidades agrárias em busca de melhores condições de vida e trabalho. 

Relembremos como a maciça construção imagética publicitária em torno de 

Brasília, enquanto cidade do futuro econômico e moderno para o país, atraiu 

54 PERLMAN, J. O mito da marginalidade: favelas e política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora 
Paz e Terra, 1981, p. 29
55 Id. Ibid. p. 28 
56 SALOMÃO, W. op. cit., 2014. p.94-95 
57 PERLMAN, op. cit. p. 35 
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milhares e milhares de candangos, trabalhadores da construção, para o can-

teiro de obras da futura capital. A galopante industrialização do país também 

foi uma das principais forças que impulsionou a migração para o sudeste do 

país. Assim também aconteceu com o grupo baiano tropicalista e com Waly 

Salomão e Torquato Neto que deixaram a região Nordeste brasileira em bus-

ca de oportunidades nas cidades do sudeste. Perlman (1977) aponta que os 

principais argumentos a favor dos fatores de atração “[...] têm-se baseado na 

metáfora do “apelo das luzes da cidade”, assim como nas oportunidades de 

trabalho e atendimento social.”58 

Essas populações ao chegarem aos centros urbanos se aglomeravam 

em tornos dos terrenos vazios ao redor das colinas nas áreas centrais da cida-

de, fenômeno que se intensificou a partir dos anos de 1930. “O primeiro registro 

referente a uma favela no Rio deu-se no recenseamento de 1920, que docu-

mentou uma aglomeração de 839 casas no Morro da Previdência organizado 

por veteranos da guerra de Canudos”59 A partir dos anos 50 os assentamentos 

cresceram vertiginosamente a ponto de nos anos 70 as áreas de favelas cor-

respondiam a 32 por cento do território carioca com cerca de quase um milhão 

de favelados morando no Rio dos anos de 1968-69.60 Não devemos esquecer 

ainda a proximidade de tratamento que os candangos, também migrantes, 

receberam ao longo dos processos de construção da capital e sua posterior 

expulsão, muito próximo aos ditos marginais. 

O trabalho de Perlman (1981) busca identificar cada um dos mitos que 

se construiu em torno da marginalidade urbana e desconstruí-los de acordo 

com as suas pesquisas e vivências de campo. O quarto capítulo da publicação 

é inteiramente dedicado ao modo como as questões das favelas, dos favela-

dos da marginalidade foram esquadrinhadas e esteriotipadas nesse contexto 

histórico e no decorrer de diversas abordagens intelectuais que orbitaram ao 

redor do tema. A autora elenca, por exemplo, como o termo marginalidade foi 

usado de maneira vaga para determinar ”[...] vários outros grupos que as vezes 

se confundem, parcialmente, e que incluem pobres em geral, desempregados, 

migrantes, membros de outras subculturas, minorias raciais e étnicas e transvi-

ados de qualquer espécie.”61 Se regressarmos aos artistas e poetas marginais 

supomos ver a partir de Perlman a localização dos mesmos enquanto margi-

nais transviados: 

No caso de um artista, um criminoso, um profeta, a marginalidade 
implica uma falta de participação na corrente ocupacional, religi-
osa ou política principal. O transviado pode ser ou um desisten-

58 Id. Ibid. 
59 Id. Ibid. p. 41 
60  Leeds, Bonilla apud. PERLMAN, J. op. cit. p. 41
61 PERLMAN, J. op. cit. 1981, p. 126
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te passivo ou um crítico ativo da sociedade, ou poderá emergir 
de uma subcultura ela mesma marginal. O sentido sociológico 
primitivo de marginal referia-se especificamente a um indivíduo 
oriundo de uma subcultura subalterna que rejeitara seu próprio 
grupo mas não fora aceito pela cultura dominante. 62

Apesar de os artistas e poetas não sofrerem os mesmos tipo de violência 

e expropriação graças aos seus privilégios de classe e reconhecimento social 

diferentes, naquele contexto específico, os artistas marginais compartilhavam 

de variações do mesmo esteriótipo comum com os atrelados aos moradores 

de favelas cariocas. A repressão militar faz com que muitos artistas e intelec-

tuais brasileiros nesse momento sejam exilados, presos e torturados, como 

são os casos de  Rogério Duarte, preso e internado em diversos hospícios, e 

do próprio Waly Salomão que inicia a escrita do Me Segura q’eu vou dar um 

troço de dentro do Carandiru, preso por portar uma “bagana de fumo”, como 

costumava narrar. Chacal, em entrevista, nos conta que fora levado detido por 

algumas vezes por causa  de seu comportamento pela polícia63. Nicolas Behr 

fora perseguido e preso pelos militares pela sua publicação ser considerada 

subversiva e por fazer parte de coletivos que lutavam pelas causas ecológi-

cas64. Dentro de um cenário repressor, a ideia de marginal ou sujeito subversivo, 

delinquente, naquele momento atravessava diversas representações sociais, 

como nos aponta Coelho:

 O marginal não era apenas o estereótipo do bandido armado que 
fazia do crime a sua ocupação. O marginal, em 1973, era também 
por exemplo, o jovem usuário de drogas, cujo cabelo comprido 
indicava sua sexualidade dúbia e liberta. [...] O marginal era também 
o “subversivo”, pessoa que, militante dos grupos de guerrilha e 
perseguida pelo regime militar, se evadia do convívio social em 
prol da luta armada ou da organização política. Uma marginaliza-
ção clandestina, mas cuja dinâmica de segredos e códigos, en-
contros escondidos e táticas dispersivas contaminava os circuitos 
culturais em muitas de suas ações e ideias. Marginal era também 
(como até hoje) o pobre, o negro, a prostituta, o gay, a mulher e a 
criança que vivem nas ruas e favelas cuja verticalização arquite-
tônica transforma paisagens e vidas, desloca memórias e segrega 

62 Id. Ibid. p. 129 
63 “A repressão era maior no dia a dia da cidade. Você ficar doidão, fazer barulho na rua vem a 
Polícia e te prendia. Se você não tinha documento… vadiagem. Passava uma noite na delegacia. Isso 
aconteceu pelo menos umas duas vezes comigo. Principalmente em 72 quando a repressão tava 
mais violenta.” Cf. CHACAL, 2016, 
64 ALVES, R. Poeta e ecologista, Nicolas Behr foi perseguido e preso por militares. Correio Braziliense, 
Brasília, 10 fev 2017, Caderno: Cidades. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/
noticia/cidades/2017/02/10/interna_cidadesdf,572554/poeta-e-ecologista-nicolas-behr-foi-
perseguido-e-preso-por-militares.shtml> Acesso em: 06 jul 2017
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espaços de convívio.“65

A partir do assentamento dessas questões podemos, então, entender 

que os quatro poetas estudados são atravessados, em suas diferenças, pe-

las reverberações da marginalidade urbana em debate. Mesmo alocando as 

produções de Waly Salomão e Torquato Neto mais próximas à Marginália; a 

de Chacal no limiar e a de Behr mais próxima à geração mimeógrafo, tentare-

mos evidenciar momentos e imagens em que as diferentes questões sobre a 

marginalidade se fazem presentes nos poemas.  Passamos a entender todos 

eles como poetas que expressam condições menores de vida, como nômades 

que vagueiam em outras margens de existências, como habitantes das zonas 

opacas da cidade. Territórios opacos em “[...]oposição aos espaços luminosos 

- celebrados e propícios à formação de celebridades - Milton Santos propôs a 

categoria espaço opaco. Este espaço seria orgânico e por isto, efetivamente, 

flexível, plástico e, não, pretensamente fluído, como ocorre aos espaços lu-

minosos66”, como a professora Ana Clara Torres Ribeiro (2012) nos rememora. 

Habitantes de territórios anônimos, zonas escondidas, apagadas e invisibiliza-

das,  circulam pelas áreas de indistinção, ondes os praticantes ordinários, como 

nos aponta Jacques (2012), sobre Michel de Certeau, inventam “seu cotidiano, 

reinventam modos de fazer, astúcias sutis e criativas, táticas de resistência e 

sobrevivência pelos quais se apropriam do  espaço urbano e assim ocupam o 

espaço público de forma anônima e dissensual67.” Tornam-se terremotos, re-

voluções moleculares68 que desestabilizam e enfrentam as noções comuns 

sobre a própria marginalidade tão sedimentadas na estratificação histórica e 

que servem, ainda hoje, como justificativas recorrentes para os melhoramentos, 

embelezamentos, requalificações e revitalizações desses mesmos espaços. 

Sem esquecermos que essas transformações não se eximem de remover e 

excluir esses corpos marginais do espaço público. Os poetas transformam-

se em narradores das barbáries da cultura, como parece-nos indicar Walter 

Benjamin (2012a).  Assumem o dever ético-politico de narrar as tragédias, evi-

denciar as disputas e embates, enterrar os mortos,  expor os  traumas históri-

cos, da ditadura militar brasileira, da colonização, da escravidão, da expulsão 

e remoção de  favelas, etc. Traumas que silenciam e que também produzem 

discursos silenciados. Traumas que deixam marcas nos corpos e também  nos 

espaços. Tornam-se lampejos de contra-poder que teimam, arriscando suas 

65 COELHO, F. in: FERRAZ, Eucanaã (Org.). Poesia Marginal: Palavra e Livro. São Paulo: Instituto 
Moreira Salles, 2013. p.31
66 “ [...] Para Milton Santos os espaços opacos representados como feios, sem interesse ou perigosos 
pelo pensamento dominante, oferecem materializações de racionalidades alternativas e saberes 
relacionados à apropriação socialmente necessária dos recursos disponíveis possibilitando a sua 
multiplicação.” Cf. RIBEIRO, A . C. T. 2012, p. 68
67 JACQUES, P. Elogio aos errantes. 2 ed. Salvador: EDUFBA 2012, p.23
68 GUATTARI, F. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo, São Paulo: Editora Brasiliense, 1987
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vidas e luminescências, em movimentos fugidios, que não se apagam  diante 

dos holofotes da feroz luz do poder 69, como os vaga-lumes evocados por Didi-

Huberman (2011):

Não se pode, portanto, dizer que a experiência, seja qual for o 
momento da história, tenha sido destruída. Ao contrário, faz-se 
necessário [...] afirmar que a experiência é indestrutível, mesmo 
que se encontre reduzida às sobrevivências e às clandestinidades 
de simples lampejos à noite. 70

Precisamos estar atentos a esses lampejos, a essas imagens passantes, 

minúsculas e moventes que vêm nos tocar. São modos de existências intem-

pestivos que sob uma condição liminar se furtam a uma centragem e aberram 

outras lógicas alternativas de existência, para fora das racionalidades institu-

ídas como norma. Os poetas dão a ver esses movimentos que não gozam do 

privilégio de passarem incólumes e podem ser a qualquer momento apaga-

das, soterradas e excluídas. Se em determinados momentos são silenciados, 

retornam em condições díspares, transmutam-se, reconfiguram-se e profanam  

em outros contornos a fazer romper ou esburacar as malhas consolidadas da 

História. Incorporar as narrativas poéticas marginais para o campo da histori-

ografia urbana nos faz inclinarmo-nos para esse tipo de experiência errática, 

fugidia e invisibilizada que se prolifera sobre o solo das cidades.

Se nos colocamos diante da geração de poetas da década de 60 e 70 do 

século passado é porque observamos no conjunto de poesias diante de nós 

a conservação das forças germinativas desses conflitos e que mesmo depois 

de muito tempo ainda são capazes de desdobramentos.71 Narrativas poéticas 

que por meio das reminiscências, rememorações e sobrevivências das tragé-

dias que irrompem através da afetação de nossa memória, nos fazem ver os 

conflitos, embates, tensões e disputas apagados e pacificados pelo curso da 

História. Nos permitir olhar para essas imagens em específico, em busca de 

imagens-sintoma, seria tornarmo-nos capazes de discernir, “onde é que elas 

ardem, onde é que a sua eventual beleza dá lugar a um, sinal secreto, a uma 

crise não atenuada, a um sintoma, numa palavra, onde é que a cinza não ar-

refeceu.”72 “Pois o que arde na imagem é a Memória, o que significa que ela 

continua a arder, mesmo quando já não é, senão cinza: é uma maneira de dizer 

a sua essencial vocação para a sobrevivência, apesar e tudo.”73 Ardem  como 

brasas, a nos avisar dos incêndios e nos provocar tremores; capazes de nos 

69 DIDI-HUBERMAN. op. cit. 2011, p.98
70 Id. Ibid. 
71 BENJAMIN,W. op. cit. 2012a, p. 220
72 DIDI-HUBERMAN, Falenas. Lisboa: KKYM. 2015, p. 305
73 Id. Ibid. p. 317 
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assombrar como as cinzas de uma residência, intacta, consumida pelas cha-

mas. Abrem buracos e furos passageiros e potentes, nas malhas da disciplina 

da história, que sempre estará pronta para as conter e reprimir, assim como nos 

traumas opera a consciência.74 Imagens que nos dão a ver no atravessamento 

heterocrônico dos costumes, gestos, práticas e usos, os “sinais secretos”, os 

acordes dissonantes, os embates contidos, as lutas dos corpos domesticados, 

das vozes caladas, de Outrora que sobrevivem nos gestos e hábitos no cotidi-

ano de Agora...75 Sobre os riscos de uma análise superficial desses fenômenos 

opressivos e repressivos, Michel de Certeau (2014) nos aponta que:

A evocação desses remotos passados ou futuros permite ao 
menos resistir aos efeitos da análise fundamental, mas muitas 
vezes exclusiva e obssessional que procura descrever as insti-
tuições e mecanismos da repressão. [...] Mas essas elucidações 
do aparelho por si mesmo tem como inconveniente não ver as 
práticas que lhe são heterogêneas que reprime ou acredita repri-
mir. No entanto elas tem alta probabilidade de sobreviver a esse 
aparelho também e, em todo o caso fazem também parte da 
vida social, tanto mais resistentes quanto mais ágeis e ajustadas 
a mudanças perpétuas.76

A partir dessa proposta para a escrita da história em De Certeau, pas-

samos, então, para a percepção dos passados como espaços de conflitos 

que perseveram, atravessam os tempos históricos e irrompem no presente 

contestando e abalando as ideias unificadoras de seus opressores futuros. 

Por menores que essas forças aparentem ser, elas são capazes de promover 

terremotos moleculares e fazem irromper nos dias de hoje seus desejos re-

calcados, pois, essas disputas e mediações simbólicas atravessam os tempos 

e vêm até o presente nos fazer rememorar da barbárie. Para além dessas me-

diações e regulações, que também definem as questões marginalizadas aqui 

evocadas, o que vemos repetidamente ao longo da história são disputas pela 

sobrevivência desses próprios modos de vida menores. Modos de vida que 

escapam às normatividades positivistas e deterministas ao operar em outros 

registros os territórios de existência. Modos e táticas que sobrevivem em sua 

heterogeneidade aos seculares processos de repressão e domínio dos cor-

pos e são capazes de desestabilizar, abalar,  subverter e denunciar os mesmos 

processos. Movimentos aberrantes, como nos indica o filósofo Peter Pal Pelbart 

74 A nós pesquisadores, “É preciso ter olhos firmes, para este sol, para esta escuridão.” VELOSO, 
1968a 
75 Rememoramos o pensamento de Walter Benjamin: “Não se deve dizer que o passado ilumina o 
presente ou que o presente ilumina o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo que o Outrora 
encontra, num relâmpago, o Agora, para formar uma constelação.”Walter Benjamin apud. JACQUES, 
P. B., LOPES, D., QUEIROZ I., et. al. Heterocronias urbanas e gestos aberrantes In. JACQUES, P. B, 
BITTO, F. D. (org.) Corpocidade: gestos urbanos. Salvador: EDUFBA 2017, p. 320
76 DE CERTEAU, 2014. p. 99
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(2016) a partir do pensamento de David Lapoujade sobre Gilles Deleuze, que 

estão sempre lutando, molecularmente, minoritariamente.77 Movimentos que 

deixam rastros das lutas e dos embates e que incessantemente, no aparecer 

e desaparecer de suas movimentações, nos comunicam (e também nos as-

sombram) de suas sobrevivências até os nossos dias. 

Diante das narrativas poéticas à margem postas à mesa iniciamos a ex-

ploração, através das memorias, dos passados e dos futuros ali sobrepujados. 

Fazendo emergir, das operações que construímos pelo gesto da montagem, 

as relações que saltam do plano exploratório e nos atravessam, nos afetam, a 

provocar pequenos terremotos que desestabilizam nossas primeiras certezas. 

Para encarar os lampejos que as imagens-moventes estalam sobre a memórias, 

defrontamo-nos com a ambivalência dos fenômenos. Tentamos erraticamente 

narrá-los, desvelá-los. Buscando outras maneiras de ler o mundo assumimos 

a constituição de cartografias instáveis das relações entre as imagens postas 

sobre a mesa,  cartografias das forças, em forma de Atlas, como um trabalho 

de montagem que assume o choque dos tempos, expostos logo a seguir. Para 

lê-los tomamos as instruções propostas por Waly Salomão:

LER COM OLHO-FÓSSIL

OU

LER COM OLHO-MÍSSIL78

 Iluminados pelo poema de Waly, evocamos o pensamento de Aby Wa-

burg: “ O ser dotado de forma domina os milênios. Toda forma guarda uma vida. 

O fóssil já não é, simplesmente, um ser que viveu, mas um ser que ainda vive, 

adormecido em sua forma.”79. Didi-Huberman (2013b) ao observar o trabalho 

de Warburg, identifica a recorrência  que a imagem do fóssil apresentas-se 

para a constituição de sua “Ciência sem nome”. Uma ciência da cultura que se 

propusesse a nada petrificar, processando os fatos sobre o ângulo das mo-

vimentação e dos deslocamentos. Uma ciência cartográfica dos movimentos 

dos fósseis ou ainda dos fósseis em movimento, que “[...] pressupõe uma per-

sistência temporal das formas, só que perpassada pela descontinuidade das 

fraturas, dos sismos, das tectônicas das placas.”80  O mesmo Didi-Huberman 

(2011), sobre a definição que Giorgio Agambem tece sobre a poética, nos faz 

lembrar que “a poesia é a arte de fraturar a linguagem, de quebrar aparências, 

77 PAL PELBART, Mudar o valor das coisas. In: SZANIECKI, B., COCCO, G., PUCU, I. (org.) Hélio Oiticica, 
para além dos mitos. Rio de Janeiro: R&L Produtores Associados, 2016. p243 
78 SALOMÃO, W. op. cit. 2014, p.113
79 Aby Warburg apud. DIDI-HUBERMAN, 2013b. p. 293
80 DIDI-HUBERMAN, 2013b p.293
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de desunir a unidade do tempo.”81 Tal qual fósseis, essas imagens e relações 

postas em aproximação nos Atlas, funcionam como meios para explorar o 

passado, escavando-o em busca da rememorações de experiências urbanas 

insubordinadas e marginalizadas soterradas no tempo. Como mísseis, essas 

imagens estilhaçam as certezas presentificadas que ainda se mostram defini-

doras das normatividades em práticas e modos de fazer percebidos em  nosso 

dias presentes. É sobre esse terreno movediço, sobre as fraturas, estilhaços, 

farrapos, fósseis, cacos, despojos e ruínas que aventuramo-nos em um caminho 

no tempo através da memória a partir de poesias marginais, a passos comedi-

dos, cuidadosos, alarmados e sobre o perigo iminente do seu esvanecimento.•

81 DIDI-HUBERMAN, op. cit. 2011, p.45 
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Fig. 04: Indígena presente no Distrito Federal em 1957. “A presença humana no cerrado 
brasileiro remonta a aproximadamente 11 mil anos. A abundância de recursos na região  - 
hídricos, minerais, vegetais e animais - ensejou o surgimento da agricultura e de inúmeras 
culturas indígenas do grupo macro-jê, há cerca de 4 mil anos. Denominados tapuias - 
com a acepção de “bárbaros”na língua tupi -, esses povos relutaram em cooperar com 
os portugueses que avançavam em seu território. Alguns grupos opuseram resistência à 
chegada dos exploradores na busca de minérios e posteriormente de colonizadores que 
se estabeleceram na região em grandes fazendas de gado.”(WESELY, KIM, 2010) Fonte: 
foto: Arquivo Paulo Manhães Brasília © versão digital editada: Lina Kim e Michael Wesely ©

CHACAL, 1971. Muito Prazer Ricardo. In: CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São 
Paulo: Cosac Naify. 2007, p.361

Fig. 05:  Chacal se veste de índio para o desfile de bloco de carnaval Charme da Simpatia. 
Foto: Antonio Penido, sem data. 

CHACAL, 1972. Preço de Passagem In: CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São 
Paulo: Cosac Naify. 2007, p.322

Fig. 06:  Indígenas marcam presença na Primeira Missa de Brasília. Fonte: Manchete Edição 
Histórica. Rio de Janeiro: 21/4/1960 In: VIDESOTT, 2009, p. 88. “Logo após ter celebrado a 
Primeira Missa, o Cardeal D. Carlos procedeu à benção da placa comemorativa, doada à 
nova capital pela Fundação Coimbra Bueno. A seguir, o Presidente da República recebeu 
um grupo de 20 índios Carajás, do Posto Getúlio Vargas na ilha do Bananal, trazidos por 
via aérea a Brasília, pelo Serviço de Proteção aos índios. Com os seus trajes e adornos 
característicos, constituíram a nota pitoresca das cerimônias. Os carajás fizeram oferendas 
ao Sr. Juscelino Kubitschek, entregando-lhe flechas e objetos típicos de suas tabas.” 
(BRASÍLIA, 1956b., p. 11)

Fig. 07: O martírio. Detalhe da cartografia intitulada Mision de mojos de la companía de 
IHS de el Peru - 1756. Reprodução de FURLONG, Pe. Guilhermo Cardiff. Cartografia del río 
de la plata. Buenos Aires: Talleres A. Casa Jacobo Peuser Ltda, 1936. Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro. in: ETRINGER, 2016, p. 122

Fig. 08: Waly Salomão recebe pintura de Urucum por  Helio Oiticica para o Parangolé de 
Cabeça em 1976. Fonte: DE CASTRO, E. V. Acervo Instituto Sócio Ambiental ©

Fig. 09: Helio Oiticica descansa sobre rede. Fonte: FILHO, H.O. 2009, Carlos Vergara©;

CHACAL, 1979. Boca Roxa In: CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: 
Cosac Naify. 2007, p.212

Fig. 10: Theodor de Galle – “Américo redescobre a América; ele a chamou uma vez e 
desde então ela permanece acordada” – 1630. Fonte: Revista Carbono. FONSECA, R. 
2013; Disponível em: http://revistacarbono.com/artigos/03redes-de-dormir-raphael-
fonseca/. Acesso em: Março de  2017

Fig. 11: RIPOSATEVI. Pavilhão brasileiro proposto por Lucio Costa para a XIII Trienal de 
Milão com fotografis de Marcel Gautherot. Fonte: COSTA, L. op. cit., p.410;
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Fig. 12: Construtores da estrada Acre-Brasília dormem em barracões sobre redes. Fonte: 
Jader Neves. Brasília-Acre. A estrada do Pacífico. Manchete. Rio de Janeiro: 02/07/1960 
in: VIDESOTT, 2009, p.223

Fig. 13: Lambe-lambe na frente do Palácio do Planalto registra a inauguração da capital. 
Fonte: O GLOBO © - 20/04/1960. “O Palácio tem configuração horizontal arrematada 
por uma capela que remete às antigas casas de fazenda do Brasil colonial. O formato 
diferenciado das colunas externas lembram as redes estendidas em varandas, como as 
que contornavam os casarões coloniais. O desenho das colunas deu origem ao símbolo 
e emblema presente no brasão do Distrito Federal.” Cf. PORTAL DO PLANALTO, Palácio 
da Alvorada, online. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-
e-residencias-oficiais/palacio-da-alvorada>. Acesso em: 07 fev. 2017.

Fig. 14: Primeira Missa de Brasília. Fonte: Revista Brasília. n. 6. (BRASÍLIA, 1957a)

Fig. 15: Juscelino posa em frente à Cruz cravada no chão do planalto central. “Na Bíblia 
se lê como Deus plantou no meio do Paraíso, a miraculosa árvore da vida. Brasília é a 
árvore da vida nacional providencialmente plantada no Planalto Central da nossa Pátria’ 
Essas foram as palavras do Cardeal Vasconcelos Mota por ocasião da primeira missa 
celebrada em Brasília. Como no Descobrimento, a Cruz marcou novamente uma era para 
o Brasil. Fonte: KUBISTCHEK, Juscelino. Por que construí Brasília. Rio de Janeiro: Bloch 
Editores, 1975 in: VIDESOTT, op. cit. p. 34

Fig. 16: Primeira Missa no Brasil. Fonte: Vitor Meireles, 1860. Óleo sobre tela. 268x351cm. 
Rio de Janeiro: Museu nacional de Belas Artes.

BEHR, N. Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p. 93

BEHR, N. Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p. 56

Fig. 17: Cruzamento do eixo rodoviário com o eixo monumental. Fonte: Original Foto: Mario 
Fontenelle © versão digital editada: Lina Kim e Michael Wesely©
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Chacal  ao publicar e distribuir no Rio de Janeiro seu primeiro livro de 

poemas, Muito Prazer Ricardo, no ano de 1971 em cem cópias mimeografadas 

artesanalmente, já demonstrava postura irreverente dentro da produção de 

poesia nacional daquele momento. Apesar de ser considerada anti-acadêmi-

ca, anti-intelectual e por vezes anti-literatura, por seu humor contundente e 

libertário, a poesia de Chacal contaminou os circuitos urbanos de cultura, prin-

cipalmente entre as populações mais jovens. Foram os jovens da década de 

1960 e 1970 que presenciaram a eclosão das lutas pela liberdade e modos de 

vidas minoritários; gay power, flower power, black power, a luta anti-racista, os 

movimentos gays e feministas irromperam em eventos diversos e ao redor do 

mundo. No contexto nacional a ditadura militar brasileira enrijecia seus meca-

nismos violentos de repressão e censura. Os jovens, então, viram-se divididos 

entre o engajamento das lutas armadas e a possibilidade de experimentações 

de formas alternativas e desviantes, portanto, contraculturais aos padrões de 

vida burguês. Chacal chega a se questionar qual caminho seguir mas acaba 

por eleger a palavra e a sensibilidade poética como armas políticas. Sensibili-

dade, não no sentido do sublime como prefere salientar1, mas enquanto uma 

percepção para a potência da linguagem comum, do acaso cotidiano e das 

vivências clandestinas pelas cidades. 

Em Chacal nos parece mais evidente o entendimento do corpo que es-

creve, não o corpo pessoal do autor, mas aquele que envolve as circunstâncias 

em agenciamentos singulares a construir uma poética do próprio cotidiano. 

A poesia de Chacal no leva ao limite da pergunta: Qual o limiar entre vida e 

poesia? Seus poemas nos apresentam um corpo que escreve, uma escrita-

corpo viva e afetada pelos desastres banais e que apesar da repressão e do 

risco eminente, é capaz de subverter as normas e regras pelo descompasso 

de sua poética brincante e de seu corpo lisérgico. Poesias que nos sugerem o 

1  CHACAL, 2016, entrevista. 
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desvio, abrem espaço para transformarmos o tabu em totem2, como se fosse-

mos convidados a deglutir o inimigo e jogar com ele. Eis que surge um “antro-

pofágico pagão, um fauno de calça Lee”3 e uma poética que “[...] da teleologia 

e do logocentrismo da cultura ocidental patriarcalista passa-se a um espírito 

de libertação totêmica, como um ritual em devir das ordens matriarcais das 

sociedades primitivas, culturas não-catequizadas e portanto, apartadas dos 

sentimentos de culpa e do pecado.”4 O livro de Chacal emergiu nas proximida-

des do cinquentenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e o próprio poeta 

localizou-se ao longo de todas a sua carreira como leitor ávido de Oswald de 

Andrade. Em texto publicado em março de 1972, na coluna Geléia Geral de 

Torquato Neto no jornal Última Hora, Waly Salomão destaca em Chacal con-

taminações do pensamento antropofágico oswaldiano: 

Vejo: 

Vejo cada dia mais Oswald de Andrade tornado patrimônio da 
civilização brasileira.

Vejo os artistas cultuarem Oswald de Andrade e produzirem en-
xurradas de versalhadas - saladas na mesa farta e figurações 
melosas - a massa falida fingindo ser biscoito fino. Ninguém vi 
com um entendimento tão afetivo (A de afetivo é a primeira letra 
do ABC) do Caderno de Aluno da poesia de Oswald de Andrade 
quanto Chacal, Ricardo, autor deste maravilhoso Muito Prazer (...)

Muito Prazer tem presente, antes de tudo, uma ideia de livro, uma 
estrutura de livro (apresentação, dedicatória “para corações apai-
xonados”, indicação de coleção em que o volume está inscrito, os 
textos e por fim o “obrigado pela tensão dispensada”).

- CHA - CAL - começa pelo começo: “Primeiro eu quero falar de 
amor” - ele escreve poesia com o prazer da descoberta das coisas, 
saber brincar bonito -, é muito bonito (...)
Questão de método: em 72 prevejo veremos a restauração do 
pior espírito Semana de Arte Moderna 22 comemorando em re-
trospectiva, Chacal é o melhor do espírito: aquele que sabe que 
a poesia é a descoberta das coisas que ele não viu. 5

Nessa mesma coluna, o poema Papo de índio (fragmento 2 do varal) é 

2 Cf. FREUD, S.  (1913). Totem e tabu. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud, vol. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1996
3  CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: Cosac Naify. 2007, p.301
4 Cf. MONTEIRO, André. A sensibilidade poética dos anos 70: lições extemporâneas In. FARIA, A. (org.) 
Poesia e vida: anos 70. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007
5 Salomão, W. - CHA - CAL - In.: NETO, T. Torquatália: obra reunida de Torquato Neto. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2004, p.343-344
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inteiramente transcrito por Waly Salomão. O poema também fez parte da re-

vista de poesia Navilouca, organizada por Waly e Torquato Neto, e foi o poema 

escolhido por Chacal para sua estreia nos eventos de poesia organizados pelo 

coletivo Nuvem Cigana, as Artimanhas.  Em Papo de Índio somos convidados 

a reencenar um dos mitos fundadores da cultura brasileira também evocada 

por Oswald de Andrade. A imaginação antropofágica oswaldiana é um convi-

te para olharmos a história da colonização europeia no Brasil, de modo a in-

vertê-la, perspectivá-la sobre o prisma da civilização ameríndia  de maneira 

em contra-ataque aos colonizadores e seu projeto civilizatório. Diz-nos Oswald: 

“Nunca fomos catechisados. Vivemos através de um direito sonambulo. Fize-

mos Christo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o 

nascimento da lógica entre nós.”6 

Importante contextualizarmos esses dois momentos históricos:  se na 

década de 1920, observamos um contexto majoritariamente rural, de econo-

mia agricultora e riquezas cafeeiras, onde as cidades recebiam suas primeiras 

indústrias e passavam pelos seus primeiros processos de urbanização conta-

minados pelas experiências europeias d e embelezamento urbano; nos anos 

60 e 70 o quadro é de total desenvolvimento fabril e explosão  demográfica 

nas áreas urbanas no país; as cidades industrializadas começam a ser dese-

nhadas enquanto espaços de consumo propagados pelos meios de comu-

nicação e pelo hábitos cosmopolitas. A retomada da antropofagia é evocada 

também por Hélio Oiticica ganhando os contornos de uma superantropofagia, 

enquanto arma criativa e vontade construtiva de defesa contra o colonialismo 

cultural e domínio exterior que se propagava pela sociedade7. 

A  imaginação antropofágica parece nos requerer a instauração de um 

corpo selvagem, não catequizado, que experimenta e se mostra disponível a 

devorar os mecanismos de dominação na profanação de seus símbolos em 

novos estados de invenção. A invocação da antropofagia e a explícita nostalgia 

a um homem primitivo presentes nas obras de Waly Salomão, Hélio Oiticica 

e na poética de Chacal devem ser aproximadas com bastante acuidade. Não 

há de se resvalar nesse cenário, qualquer romantização ou tratamento pacifi-

cador dada à condição selvagem à cultura ameríndia por eles rememoradas. 

O canibalismo em questão, “[...]antes de ser um desejo (exótico) de absorção 

e vingança, era uma prática movida pelo desejo de alterar a si, pela ingestão 

do corpo do outro”8. O homem primitivo também não pode cair na armadilha 

6 Oswald de Andrade. 1928 apud.: JACQUES, P. Tropicália Brasília: a pureza é um mito. In. SZANIECKI, 
B., COCCO, G., PUCU, I. (org.) Hélio Oiticica, para além dos mitos. Rio de Janeiro: R&L Produtores 
Associados, 2016, p. 148
7 “A antropofagia seria a defesa que possuímos contra tal domínio exterior, e a principal arma criativa, 
essa vontade construtiva, o que não impediu de todo uma espécia de colonialismo cultural, que 
de modo objetivo queremos hoje abolir, absorvendo-o diretamente numa superantropofagia” Hélio 
Oiticica apud.:JACQUES, op. cit. 2016. p.152
8 Eduardo Viveiros de Castro. (2002) apud.: CASTRO, L. 2016, p. 164
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de um folclorismo e exotismo da alteridade radical. Como Eduardo Viveiros 

de Castro nos aponta:

o “pensamento selvagem” não é o pensamento dos “selvagens” 
ou dos “primitivos”(em oposição ao “pensamento ocidental”), mas 
o pensamento em estado selvagem, isto é, pensamento humano 
em seu livre exercício, um exercício ainda não domesticado em 
vista da obtenção de um rendimento.9

A construção de Brasília, a nova capital, era uma forma do país livrar-

se de vez do seu complexo como colônia. A emergência da cidade planejada 

no planalto central brasileiro, se fez distintivo para um país “terceiro mundista” 

em pleno processo de desenvolvimento e modernização. Uma nova capital 

para um novo país. Se até o século XIX, as terras brasileiras eram extensão de 

Portugal, a emergência de Brasília significaria o expurgo de todos o passado 

de nação colonizada, que agora caminhava para o projeto concreto de país 

democrático e industrializado. O Brasil passaria a inserir-se em uma outra car-

tografia global sócio-econômica que lhe possibilitava novas interações com 

os países desenvolvidos. Em um cenário de desenvolvimentismo econômico 

controlado pela ditadura militar e calcado sobre os processos de industriali-

zação e expansão das grandes cidades, a imaginação antropofágica parece 

contestar os balizadores reducionistas destes projetos civilizatórios de futuro. 

Podemos entender que esse imaginário progressista do Brasil como país de 

futuro moderno despontou desde a separação definitiva dos laços coloniais 

entre Brasil e Portugal mas foi-se desenhando em políticas públicas a partir do 

início do séc. XX  com a sucessão de governos populistas e culminou na se-

gunda metade dos anos 50, em um contexto democrático, com a viabilização 

do projeto de transferência da capital nacional do Rio de Janeiro para um novo 

sítio. A oportunidade para a concretização do sonho de uma nova capital ultra-

moderna para o país se deu sobre o governo de Juscelino Kubitschek, apesar 

desse desejo de mudança ter sido esboçado em diversos momentos históri-

cos distintos10. Glauber Rocha (2004) nos atenta que “[...]o despertar político e 

a consciência do subdesenvolvimento datam da construção de Brasília. Isso 

9 Eduardo Viveiros de Castro. . (2009), apud. AZEVEDO, 2016. p. 34
10 Sobre a mudança da capital, conferir parte do Capítulo 2 do livro Brasília: o mito na trajetória da nação, 
do psicólogo Márcio de Oliveira. Nesse tomo o autor elencou 18 fatos históricos que contribuíram para 
a construção do discurso sobre a mudança da capital. São eles: a Inconfidência Mineira; a fundação 
do Correio Braziliense em 1808; as teses de José Bonifácio em 1821; as teses de Francisco Adolfo 
de Vannhagem em 1854, o sonho de Dom Bosco; o primeiro ato republicano: Art. 3 e a Comissão 
Cruls; projetos parlamentares nas primeiras décadas do século XX; Informação Goyana; o centenário 
da Independência; a publicação de A estrutura política do Brasil de Everardo Backeuser em 1926; O 
projeto do tenente-coronel Luís Mariano de Barros Fournier em 1926; a publicação de Brasília, cidade 
histórica da América por Theodoro Figueira de Almeida em 1930; a Constituição de 1934; a criação da 
Fundação Brasil Central por Getúlio Vargas em 1937; a Constituição de 1946; a desapropriação das 
terras do futuro Distrito Federal em 1946; a ação de Jeronymo Coimbra Bueno e por fim a criação 
das Comisões de Estudos para a localização da Nova Capital do Brasil e a Comissão de Localização 
da Nova Capital Federal. (OLIVEIRA, M. de. 2005, p. 84-102). 



115

é bastante contraditório, porque Brasília era uma espécie de Eldorado, a pos-

sibilidade de que os brasileiros tinham de criar eles mesmos alguma coisa.”11 

Assim como a América para os colonizadores europeus, o interior do 

Brasil foi considerado oportuno para a conquista e tomada de posse pela su-

posta inexistência de civilização e pelo futuro promissor a ser ali cultivado. A 

implantação de cidades como processos civilizatórios nesse sítios, significava 

a viabilização do novo em terras desertas de cultura e sociedade. Não seria 

diferente no caso da construção da nova capital brasileira, como nos aponta 

Mario Pedrosa: 

Eis por que, americanos e brasileiros, estamos como já tivemos 
ocasião de dizer, “condenados ao moderno”. O moderno vai sendo 
cada vez mais o nosso habitat natural. A América não era oásis 
entre desertos, era simplesmente nova: lugar onde tudo podia co-
meçar do começo. Os colonos ingleses que desembarcaram ao 
norte do continente o que encontraram em matéria de cultura não 
lhes pareceu digno de conservação. Fizeram, então, tabula rasa, e, 
assim, puderam transplantar, por assim dizer intatas suas formas 
culturais mais adiantadas, como se tratasse de uma transplan-
tação para oásis. [...] Eis, então, que surge a ideia de se criar uma 
nova capital precisamente para esse Brasil que já superou a fase 
de oásis. Mas como? Pelo velho processo das”tomadas de posse” 
da terra quase simbólicas, pelas implantações maciças de civili-
zações e dominação mecânica de um solo despovoado, solitário, 
por uma técnica importada. [...] A sabedoria de Lucio Costa consis-
tiu em aceitar a incongruência inerente ao programa, e, evitando 
toda solução de meio termo, ou eclética, decidir  resolutamente 
pelo lado inexorável, dadas as condições objetivas imediatas: o 
reconhecimento pleno de que a solução possível ainda era na 
base da expediência colonial, quer dizer, uma tomada de posse 
à moda cabralina, chanfrando na terra o signo da cruz, ou numa 
evocação mais moderna e otimista, fazendo pousar docemente 
sobre sua superfície a forma de um avião.12

Pedrosa (apud. WISNIK,2015) lança-nos uma importante pista para a com-

preensão do fenômeno em torno da construção da capital brasileira quando 

tangencia os processos de “tomada de posse” quase simbólicos. Interessante 

notarmos como muitos desses processos envolvem a reencenação e atuali-

zação de eventos, mitos e fatos passados de forma a justificarem as presentes 

ações para os desejos e projetos de futuro. 

Apesar de em superficialidade discursiva recalcarem e renegarem o 

passado histórico pelo discurso da modernidade e do progresso, vemos mui-

11 ROCHA, G. 2004, p. 200
12 Mário Pedrosa. In.: WISNIK, G. (org.) op. cit. , p.132-135, grifos nossos.
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tas vezes a apropriação de mitos e personalidades históricas do passado a 

legitimarem tais processos. Lucio Costa, arquiteto e urbanista, vencedor13 do 

concurso para o desenho da nova capital, recorre ao desejo “mudancista” de 

José Bonifácio nas primeiras linhas de seu memorial descritivo para o plano 

piloto de Brasília14. Na conclusão do texto, Costa retorna ao mesmo argumento: 

“[...] Brasília, capital aérea e rodoviária; cidade parque. Sonho arqui-secular do 

Patriarca.”15 James Holston (2010) chama a atenção para as apropriações calei-

doscópicas desse tipo de legitimação específica quando e aponta-nos como 

exemplo, a referência analógica que Juscelino Kubitschek  encontra em rei 

dom João III, o Povoador; para Holston “[...] Kubitschek viu esse ato de fundar 

uma capital como meio de estabelecer uma soberania irradiadora, como meio 

para consolidar, civiliza e povoar seu país continente”16 

A fundação de Brasília significava nada menos que a fundação de um 

novo país, outros processos de tomada de posse foram desenhados ao longo 

de todo o processo da construção da capital. A primeira missa de Brasília é um 

destes exemplos (fragmentos 14 e 15 do varal). Celebrada no dia 3 de maio de 

1957, 457 anos e sete dias após a primeira missa realizada em solo brasileiro, 

pelo então Cardeal e Arcebispo de São Paulo, D. Carlos Carmelo de Vascon-

celos Mota e com um discurso final do presidente Juscelino Kubistchek. A ce-

lebração aconteceu onde hoje está localizada a Praça do Cruzeiro 17, O local 

foi cuidadosamente escolhido pois nele foi cravado uma cruz monumental 

naquele que era o ponto mais alto do planalto central, a 1.172m do nível do 

mar. “Ali, sob um imenso tôldo de lona, em chão assoalhado, lembrando em 

tudo o ambiente primitivo e singelo da Primeira Missa do Brasil, estava arma-

do o altar monumental, em cujo centro ficou a imagem de N. S.” Aparecida.”18

13  Rememoremos o imbróglio durante o pronunciamento dos vencedores do concurso para o Plano 
Piloto de Brasília. Diferentemente de todos os demais candidatos que apresentaram projetos e ante-
projetos completos, Lucio Costa venceu o concurso com apenas um memorial descritivo do plano. 
Sobre o fato a pesquisadora Aline Moraes Costa (2002) nos diz: “O arquiteto Paulo Antunes Ribeiro 
não concordou com o processo de avaliação dos projetos apresentados, anexando seu voto em 
separado à ata final da comissão julgadora do concurso de Brasília. Ribeiro expôs sua contrariedade 
alegando irregularidades na seleção dos planos, feita num tempo record de dois dias e meio, onde 
nem sequer os memoriais descritivos haviam sido lidos. Dos 26 trabalhos apresentados, foram 
escolhidos 10 deles. Para amenizar sua insatisfação, Ribeiro sugeriu a formação de uma só equipe 
com os autores desses 10 projetos pré-selecionados, acrescentando-se a eles um décimo-primeiro 
plano, o dos arquitetos Joaquim Guedes, Liliana Marsicano Guedes, Carlos Millan e Domingos de 
Azevedo, para a elaboração de um novo projeto. Essa proposta foi negada pelos outros participantes 
do júri”.Cf.. COSTA, Aline Moraes, (Im)possíveis Brasílias: os projetos apresentados no concurso do 
plano piloto da nova capital federal, Campinas, SP: [s.n.), 2002.  
14 “... José Bonifácio, em 1823, propõe a transferência da Capital para Goiás e sugere o nome de Brasília” 
Lucio Costa. Memorial descritivo para o plano-piloto. 1957. In: COSTA, L. Registro de uma vivência, 
São Paulo: Empresa das Artes. 1995, p. 284 
15 Id. Ibid. p. 286
16 HOLSTON,  J. Cidade Modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. (1993), 2. ed. São Paulo: 
Companhia das letras, 2010, p. 201
17 Próximo ao Memorial JK. Na praça, onde hoje está fincada uma cruz, está também localizado o 
Memorial da Primeira Missa. A cruz que foi cravada no dia 3 de maio de 1957 está hoje exposta no 
interior da catedral projetada por Oscar Niemeyer.
18 BRASÍLA, 1957a, p. 5; 
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Antes da solenidade, D. Carmelo “[...] celebrou o batismo de uma criança 

nascida em Brasília, servindo de padrinhos o Presidente Juscelino Kubistchek e 

a Senhora Israel Primeiro.”19 A cerimônia iniciada às 11:20 contou com a presen-

ça de três mil brasileiros e com quase mil veículos, entre aviões, automóveis 

e charretes. “As estradas que dão acesso a Brasília foram completamente to-

madas por densa romaria, por uma multidão de homens, mulheres e crianças 

do interior, ansiosos por ver de perto, com os próprios olhos, o nascimento de 

uma nova era da civilização nacional - uma legítima redescoberta do Brasil.”20 

O Papa Pio XII concedeu benção apostólica para a celebração através da se-

guinte mensagem enviada ao presidente da República:

 
Exmo. Sr. Dr. Juscelino Kubitscheh de Oliveira, Presidente dos 
Estados Unidos do Brasil - Rio - DF - No dia do aniversário da 
descoberta e da primeira missa nas terras de Santa Cruz muito 
Nos agrada que tão fausta data seja recordada com a celebra-
ção da primeira missa em Brasília. Pedindo a Deus que continue 
a derramar sôbre a generosa nação brasileira os seus celestes 
favores para que progrida e prospere à luz do Evangelho e dos 
ensinamentos da Igreja, conclamemos, de coração, a V. Exa., às 
autoridades presentes à sugestiva cerimônia e a todo querido 
povo brasileiro, a nossa especial benção apostólica.21

Reencenar a primeira missa no planalto central brasileiro, como um sim-

bólico “despertar” de uma nova nação, nos traz ainda outro importante  perso-

nagem a ser reencenado, a Igreja Católica. A fé e o culto católico fundamenta-

ram os processos civilizatórios e exploratórios nas novas terras nas Américas, 

conquistando povos a partir da catequese.22  A Cruz erguida na primeira mis-

sa do Brasil foi o primeiro símbolo de conquista do território (fragmento 16 do 

varal), a Cruz também marcada sobre o solo demarcava os eixos cartesianos, 

sempre alinhados à constelação do Cruzeiro do Sul23, que determinavam as 

ocupações jesuíticas em solo brasileiro. Em ambos os casos vemos ressonân-

cias históricas equivalentes na história da ocupação e construção de Brasília. 

no encerramento da cerimônia da primeira missa de Brasil24, o Presidente Jus-

19 Ibid., p. 6; 
20 Ibid., p. 3;
21 Papa Pio XII. 1957. In: BRASÍLA, 1957a, p. 12
22 “[...] a presença dos jesuítas, a quem caberia a missão de converter os habitantes nativos entre 
os que acompanhariam Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, foi solicitada por D. 
João III, que havia consultado ignácio de Loyola a respeito dessa nova empreitada. Em 1548, Loyola 
incumbe o Frei Manuel da Nóbrega de chefiar o grupo de jesuítas que fundaria a primeira missão 
de conversão em terras brasileiras.”(ETRINGER, R. 2015, p.38.)
23 ETRINGER, R.. A cruz e a quadra na arquitetura jesuítica no Brasil: um discurso fotográfico. 2015. 
200 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo 
Usp, São Carlos, 2015. p.55
24 Uma outra equivalência histórica que corrobora para a reencenação é a presença de indígenas 
durante a primeira missa de Brasília. Está documento também consta no vol. 5 da Revista Brasília.
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celino Kubistchek proferiu as seguintes palavras: 

“Hoje é o dia de Santa Cruz. Dia em que Brasília, ontem apenas 
uma esperança e hoje entre todas a mais nova das filhas do Brasil, 
começa a erguer-se, integrada no espírito cristão, causa, princípio 
fundamento da nossa unidade nacional; dia em que Brasília se 
torna autenticamente brasileira. Porque desde as suas origens o 
Brasil existe com a presença de Cristo. Este é o dia do batismo do 
Brasil novo. É o dia da esperança, o dia da ressurreição da espe-
rança. É o dia da cidade que nasce. Plantamos, com o Sacrifício 
da Santa Missa, uma semente espiritual neste sítio que é o cora-
ção da Pátria. Seja-me permitido formular uma ardente súplica, 
neste momento: que Nossa Senhora da Aparecida, a Padroeira 
do Brasil e Madrinha de Brasília, vele por esta cidade que surge, 
resguarde os que a vierem habitar, volva os olhos benignos para 
os homens públicos que daqui deverão dirigir esta Nação, a fim 
de que eles honrem os nossos maiores e sirvam condignamente 
as gerações futuras. Que Brasília se modele na conformidade dos 
altos desígnios do Eterno; que a Providência faça desta nossa ter-
restre um reflexo da cidade de Deus; que ela cresça sob o signo 
da Caridade, da Justiça e da Fé”.25

A fala de Kubistchek apresenta-nos um forte entrelaçamento entre a ação 

de ocupação e cultivo do solo, (“Plantamos, com o Sacrifício da Santa Missa, 

uma semente espiritual neste sítio que é o coração da Pátria.”) com o culto do 

antepassado em explicitação religiosa (“Porque desde as suas origens o Bra-

sil existe com a presença de Cristo. Este é o dia do batismo do Brasil novo”.).A 

possibilidade de enraizar no presente a experiência passada de um grupo co-

lonizador acontece por meio dessas mediações simbólicas dos processos de 

tomada de posse. Se o próprio sinal cruz é ponto de partida, o gesto  primário, 

para a demarcação dos eixos no plano-piloto (fragmento 19 do varal), a mesma 

cruz é cravada na terra, como a semente “da árvore da vida providencialmente 

plantada no Planalto Central da Pátria.”26 Há uma possível relação entre plantar 

a cruz, como cultivar o solo, com o mesmo sinal de marcar a cruz no terreno 

como um gesto primário, ambos são gestos de posse e atos colonizadores 

de ocupação . O poeta mato-grossense Nicolas Behr também percebe nesse 

gesto primário uma marca e fratura histórica para a cidade de Brasília. Alguns 

de seus poemas apropriam-se e deslocam as falas de Kubistchek em jogos 

poéticos que explicitam as operações colonizadoras que olharam para o pla-

25 KUBISTCHEK, J. 1957, Disponível em: <http://catedral.org.br/arquidiocese-de-brasilia-relembram-
a-primeira-missa-da-cidade.html.>. Acesso em: 03 mar. 2017
26 Juscelino Kubistcheck. Por que construí Brasília. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1975. In: VIDESSOT, 
L. Narrativas da construção de Brasília: Mídias, Fotografias, Projetos e História. 2009. 335 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos - Usp, São 
Carlos, 2009
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nalto central brasileiro como um novo Eldorado e nascimento de um novo país 

(fragmentos 17 e 18 do varal).

Um outro fato propício de observarmos tais mediações simbólicas em 

torno da construção de Brasília data-se de 1964, na participação brasileira na XIII 

Trienal de Milão (fragmento 11 do varal). Exposição que se propôs à revisão dos 

dogmas do movimento moderno em arquitetura e urbanismo quando centrou 

a sua temática no tempo livre. As quatro funções propagandeadas pela Carta 

de Atenas, fruto do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, lem-

bremos: circular, trabalhar, habitar e recrear (ou do cultivo do corpo e do espírito), 

já não eram suficientes para se pensar a complexidade das dinâmicas sócio-

culturais nas grandes cidades27. A industrialização gerou consequências para 

os costumes sociais cosmopolitas que agora se viam monótonos, repetitivos 

e sistematizados. As primeiras críticas às prerrogativas funcionalistas para as 

cidades modernas entendiam que o esquadrinhamento setorizado dos chão 

das fábricas fora transportado para o desenho urbano de maneira acrítica. A 

rotina de uma sociedade industrial estava calcada no “[...]trabalho constante, 

ajustado no ritmo da máquina e inserido num contexto cultural massivo”.28  A 

Trienal visou a discussão de outras perspectivas sobre o tempo livre nas cida-

des de modo a reposicionar o debate acerca dos meios de projeto e planeja-

mentos modernos vigentes.

O Brasil e a arquitetura moderna brasileira tornaram-se, ao longo de todo 

século XX, uma das nações com importante histórico de participações dentro 

das exposições, feiras e mostras internacionais. Dessa vez, a primeira partici-

pação brasileira na Trienal de Milão ficou sob a tutela de Lucio Costa, arquiteto 

e urbanista de  Brasília, que optou pelo desenvolvimento de uma proposta “[...]

econômica - por força das circunstâncias” 29,  despojada e simples mas que 

reverberasse a situação de afirmação política, econômica e cultural do país 

com a inauguração de Brasília. Lucio Costa empreendeu uma proposta que 

entendia que a capital era em suma o objeto a ser ali exposto e a simplicida-

de30 que busca de certa maneira no pavilhão corrobora para o protagonismo 

do projeto da cidade moderna. Lucio Costa diz-nos que: 

27 Podemos acrescentar as discussões críticas aos mesmos dogmas urbanísticos dentro do próprio 
CIAM com as propostas das grilles executadas pelo TEAM X no IX CIAM realizado em Dubrovnik..
28 ROSSETI, E. P. Riposatevi, a tropicália de Lucio Costa.: O Brasil na XIII Trienal de Milão. Arquitextos, 
São Paulo, ano 06, n. 068.02. Vitruvius, jan. 2006. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/06.068/388>. Acesso em: 02 mar. 2017.
29 COSTA, L. op. cit. loc. cit.
30 Salientemos aqui a recorrência de uma possível estratégia de escrita em Lucio Costa. Podemos 
notar, tanto no Memorial Descritivo para o Plano Piloto quanto naquele para a XIII Trienal de Milão, a 
escolha e repetição de termos e orações como simplicidade, simples, simplório, singelo, econômica, 
“se procedo assim candidamente”, “apenas uma solução possível”, “não foi procurada, mas surgiu”, 
“não como técnico, pois nem sequer disponho de escritório”, “como um simples maquisard do 
urbanismo”,“como um mero consultor”, etc. Tal atitude nos leva ao questionamento: será que essa 
escrita, assim modesta, não é também pretensiosa para a forja do esteriótipo da naturalizada 
humildade presente nos gênios?
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Bastará apresentarmos ali um ambiente de estar “mobiliado” 
apenas com redes - cerca de 14 - e alguns violões dos mais sin-
gelos, ambiente este destinado a acolher o inevitável cansaço 
dos visitantes da exposição, e que, por sua índole, despertará 
fatalmente a curiosidade de todos. 31

Apesar do discurso ser construído em uma aparente simplicidade e 

modéstia, o que foi proposto para o pavilhão se estabeleceu numa feroz am-

bivalência imagética, num gesto assertivo em contrapor, sobrepor, justapor 

imagens. Se de um lado somos convidados a fruir de fotografias de jangadas, 

artefato que na concepção de Lucio Costa (1995) “tende a desaparecer,”; no 

seu oposto, vemos fotografias com o “sugestivo instantâneo colhido em Bra-

sília no dia de sua inauguração, [...] na Praça dos Três Poderes”32. O convite ao 

ócio e repouso (RIPOSATEVI) provocado pelas redes coexiste com uma ten-

são imbricada e tênue entre o que há de mais moderno em projeto de futuro 

(a arquitetura cívica da nova capital) colhida sobre a técnica fotográfica, com 

um artefato mais popular e arcaico da cultura brasileira, com aquilo que em 

uma sociedade industrializada fica aparentemente à mercê do espectro de 

desaparecimento. Eduardo Rosseti (2006) entende  que ‘‘Lucio Costa atua com 

segurança numa perspectiva de grandes tensões ao articular o artefato mais 

ancestral da cultura brasileira – a rede – com o artifício mais contemporâneo 

da cultura de massa: a imagem.” 33 

Brasília foi a típica cidade pautada sob a égide do movimento moderno 

em arquitetura e urbanismo, em sua realização mais plena, o “exemplo mais 

completo já construído das doutrinas arquitetônicas e urbanísticas apresen-

tadas pelos manifestos dos CIAM”34. Mas como apresentar a cidade ao mundo 

em um evento com esse caráter, que discute o tempo livre e questiona critica-

mente as principais diretrizes que regem o urbanismo moderno? Era preciso 

hibridizar o discurso, ou melhor, era preciso assumir o caráter impuro da utopia 

moderna e explicitar as dualidades e contradições que fizeram parte da cultura 

e da construção da nova capital. Sempre recalcadas ou diminuídas, essas du-

alidades, por vezes escapam das falas de seus idealizadores que apontavam 

para o progresso e desenvolvimento inexorável da nação. Justapor imagens 

de um Brasil moderno enquanto projeto de futuro concretizado na constru-

ção da capital, com os costumes e artefatos populares “antiquados”, mas que 

sofriam riscos de extinção frente à industrialização, não nos parece uma pos-

tura simplista por parte de Lucio Costa. É nesse intempestivo jogo de choque 

31 COSTA, L. 1995,  p.283
32 Id. Ibid.
33 ROSSETI, E. 2006 
34 HOLSTON, J. 1993, p. 37
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que o discurso se constrói, numa tensão constante entre a perseverança do 

“antepassado” no projeto de futuro civilizado. Há aqui, de alguma forma, uma 

construção de juízo de valor sobre o “passado”, e essa operação se dá como 

uma malha seletiva que determina o que sobrevive e o que não. As tempo-

ralidades imbricadas na construção imagética e discursiva do pavilhão nos 

ajudam a entender, ainda, que a escolha das redes não se deu de forma for-

tuita ou  mesmo romântica. A escolha do artefato se dá pela sua importância 

simbólica na cultura brasileira, mas também por sua produção, originalmente 

de forma artesanal, ter se tonado industrializada e amplamente produzida em 

todo o território nacional.35 Lucio Costa termina seu memorial descritivo para 

o pavilhão demonstrando sua intenção com essa tensão:

Externamente aqueles mesmos painéis serão painéis serão pin-
tados de preto (brilhante) e branco (fosco) e cada um levará num 
canto, sobreposta, uma fotografia de Brasília (a Praça dos Três 
Poderes, a plataforma rodoviária, o Eixo Residencial e uma Su-
perquadra) como a sugerir que essa mesma gente que passa o 
“tempo livre” na rede, quando o “tempo aperta” constrói em três 
anos, no deserto, uma Capital.36

As redes de dormir escolhidas como objeto principal do pavilhão, ocu-

param, desde o “descobrimento” do país e nas recorrentes viagens expedicio-

nárias ao Novo Mundo, o lugar de estranhamento e curiosidade por parte dos 

colonizadores europeus. Um grande número de viajantes37 dedicou observação, 

narração e representação dos costumes indígenas em torno do objeto. Muitas 

dessas imagens (fragmento 10 do varal), fruto do contato do colonizador com 

o indígena, associavam a rede ao ócio e à inoperosidade como objeto de des-

canso, e também como objeto propiciador ao sexo, dada a nudez dos corpos 

indígenas. Nesse jogo de contrastes e mediações simbólicas, coloca-se lado 

a lado: a consciência operativa e ativa do colonizador, devidamente trajado e 

preparado para extração e cultivo da terra “recém-descoberta” com a ingenui-

dade indigente do indígena nu e procrastinador a se balançar sobre as redes. 

A caracterização do novo mundo e dos indígenas, por parte dos europeus, 

diante do projeto civilizatório, aconteceu de variadas maneiras para que estes 

fossem representantes alegóricos dos pecados capitais e assim justificasse a 

conquista pela fé. Fonseca (2013) compreende que a luxúria, preguiça e gula 

35 “A rede é um equipamento doméstico que foi industrializado, ou seja, um artefato que foi deslocado 
de uma escala de produção artesanal para a escala de produção industrial sem perder sua essência, 
sua materialidade, ou sua importância simbólica e cultural. Não houve corrupção de seus valores 
e significados. Trata-se de uma experiência extremamente moderna sob a perspectiva de Gropius: 
articulação plena entre manufatura artesanal e os novos meios de produção. Pois é justamente este 
artefato que Lucio Costa transforma no índice espacial fundamental de seu projeto.”(ROSSETI, E. 2006)
36 COSTA, L. 1995, p.283 
37 Pero Vaz de Caminha, André Thevet, Jean de Lery, Hans Staden, Jean Nieuhof e Karl von den 
Steinen, apenas para citar alguns. 
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são imageticamente difundidas sobre os indígenas a partir das representações 

da “[...] rede e seu elogio à preguiça; a ausência de vestuário e o apelo à visua-

lização da nudez dos corpos e por fim o canibalismo encontrado em algumas 

tribos e recebido como primitivismo e selvageria.” 38. 

Nesse sentido, para a ocupação e colonização do solo eram necessá-

rias a catequese, a conversão e o culto. O progresso civilizatório imposto pelo 

projeto de futuro europeu39 se colocou a frente de um primitivismo em vias de 

extinção e desaparecimento irreversíveis. Sobre a gravura de 1630, de autoria 

de Theodor de Galle (fragmento 10 do varal) foi-se inscrito: “Américo redescobre 

a América; ele a chamou uma vez e desde então ela permanece acordada”. O 

antropólogo natalense Câmara Cascudo nos aclara de que a função prioritária 

da rede era para o sono40. “A América, assim como o hino da nação brasileira diz, 

estava “deitada eternamente em berço esplêndido”;  parecia estar dormindo, 

preguiçando sobre a rede de dormir, como a desejar ser necessário que um 

homem de exceção como Vespuccio a despertasse”. 41.  A marcha do proges-

so imposta pela força das colonizações  e seus tempos apertados parece ser 

o que despertou os homens do seu tempo livre, do seu sono profundo. Assim 

encerra-se o discurso de Juscelino publicado na Revista Brasília (1957a): “Bra-

sília será a matriz, nutriz e protetriz da vida nacional integral e total. E o gigante 

não continuará deitado eternamente nas areias entorpecentes das praias do 

litoral. Vai acordar-se, vai levantar-se e transpor as Serras do Mar e da Man-

tiqueira para subir até o planalto das vertentes do Brasil.” 42 Nesse sentido, o 

passado colonial brasileiro reaparece em Brasília como legitimador de uma 

ação civilizatória dentro de um projeto de modernidade em mais uma ocasião 

apontada por James Hoslton (2010), a analogia que Kubitschek também fazia 

ao primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza: 

Em suas memórias, ele (Kubitschek) descreve a missão de Tomé 
de Souza como uma versão do seu próprio projeto de desenvol-
vimento. Os dois governantes, sugere ele, chegaram às margens 
de uma terra vazia com dois planos nas mãos um para constru-
ção da capital (Salvador e Brasília), o outro para a organização 
institucional da comunidade política (o Regimento de governo 
do Brasil colonial e as Leis Orgânicas de Brasília). Nas palavras 
de um analista político citado por Kubitschek, o que unificava 

38 FONSECA, R. Redes de Dormir. In: Revista Carbono, n. 03, 2013. Disponível em: <http://revistacarbono.
com/artigos/03redes-de-dormir-raphael-fonseca/>. Acesso em 06 mar. 2017.
39 “A colonização não pode ser tratada como uma simples corrente migratória: ela é a resolução 
de carências e conflitos a matriz e uma tentativa de retomar, sob novas condições o domínio 
sobre a natureza e o semelhante que tem acompanhado universalmente o chamado processo 
civilizatório.”(BOSI, 1992, p.13)
40 CASCUDO, L. C. Redes de Dormir: uma pesquisa etnográfica. São Paulo: Global Editora, 2003, p.27
41 FONSECA, R. op. cit.  
42 BRASÍLIA, 1957a, p13
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o destino desses dois casos era o fato de inverterem a relação 
ontológica usual entre o Estado e o povo: os planos pretendiam 
criar as “pólis”(no sentido tanto das unidades sociais quanto dos 
sistemas políticos) às quais iriam pertencer mais tarde. [...] Na ver-
dade, os dois governantes chegaram antes das populações para 
as quais construíram suas cidades, e ambos prepararam modelos 
para suas respectivas “pólis”antes que estas tivessem cidadãos 
organizados conforme tais modelos. Tampouco consideraram 
os habitantes que já existiam, a saber, os índios e os trabalhado-
res que construíram Brasília, como imbuídos do direito a serem 
membros integrais em seus domínios imaginários. Em vez disso, 
os dois governantes encararam suas capitais como os meios para 
assinalar a chegada de uma ordem civilizatória destinada a go-
vernar sobre um território ainda não-consolidado.43

Em ambos os casos vemos como os processos colonizadores tendem 

a ser narrados enquanto projetos civilizatórios, necessários e justificáveis. Mui-

tas vezes esses processos históricos são romantizados de forma a apagarem 

suas barbáries e violências inerentes44. Gilberto Freyre, por exemplo, ao narrar 

a colonização brasileira justifica os processos civilizatórios justamente porque 

os portugueses quando aqui chegaram encontraram  “[..] apenas morubixabas. 

Bugres. Gente quase nua e à-toa, dormindo em rede ou no chão, alimentando-

se de farinha de mandioca, de fruta do mato, de caça ou peixe comido cru ou 

depois de assado em borralho.45 Se voltarmos ao episódio da  reencenação 

rigorosa da primeira missa de Brasília perceberemos como essas mediações 

simbólicas imbricam violentamente os processos colonizadores. Podemos 

perceber que diversas ordens imagéticas foram envolvidas para a assimilação 

“justificável” da ocupação daquele solo. Entre essas analogias percebemos a 

requerida presença de grupos de indígenas, convidados pelo próprio  presi-

dente Juscelino Kubistchek, e amplamente difundida pela imprensa nacional:

“Logo após ter celebrado a Primeira Missa, o Cardeal D. Carlos 
procedeu à benção da placa comemorativa, doada à nova capital 
pela Fundação Coimbra Bueno. A seguir, o Presidente da República 
recebeu um grupo de 20 índios Carajás, do Posto Getúlio Vargas 
na ilha do Bananal, trazidos por via aérea a Brasília, pelo Serviço de 
Proteção aos índios. Com os seus trajes e adornos característicos, 

43 HOLSTON op. cit. p. 201
44Sobre essas romantizações, Alfredo Bosi sugere-nos o risco de “[...] uma prudente retificação 
semântica dos termos como assimilação (Gilberto Freyre) e de expressões como processo de 
feliz aclimação e solidariedade cultural  (S. B. de Holanda) quando se aplicam aos contatos entre 
colonizadores e colonizados. O uso desse vocabulário poderá levar o leitor menos avisado a supor 
que os povos em interação se toraram símiles e solidários no seu cotidiano, ilustrado pelo seu regime 
alimentar, pelos hábitos sexuais, pelas técnicas de produçào e transporte, etc.) Cf. BOSI, 1992,  p.27, 
grifo do autor) 
45 FREYRE, G. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global Editora. 2006, p. 85
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constituíram a nota pitoresca das cerimônias. Os carajás fizeram 
oferendas ao Sr. Juscelino Kubitschek, entregando-lhe flechas e 
objetos típicos de suas tabas.” 46

 Como nos aponta Luisa Videssot (2009), a presença dos indígenas na 

primeira missa de Brasília, “[...] absolvia e viabilizava, no plano das representa-

ções, a ocupação dos territórios.”47  Porém não tardou para que a imagem bár-

bara voltasse a ser-lhes imposta nas matérias jornalísticas posteriores relativas 

à construção da cidade e das grandes rodovias de acesso e integração ao res-

tante do país. Nessas publicações os próprios indígenas apareceram entre os 

inimigos da obra, a criar emboscadas, sempre cientes das cobras escondidas 

e da febre amarela, da falta de medicamentos e médicos, de fornecimentos de 

comida e equipamentos, etc.48 Ora como ingênuo legitimador de um projeto 

de civilização, ora como ameaça ao mesmo, a presença ainda atual da cultura 

ameríndia ainda nos assusta, nos apavora, por terem sobrevivido a todo o pro-

cesso repressor e aculturador que violentamente foram lhes impostos e ainda 

assim terem a potência de subverter os registros necessários para a civilidade 

a deflagrar outras racionalidades. A cultura ameríndia, enquanto pensamento 

selvagem, foi evocada tanto pelos artistas modernistas, quanto pela supe-

rantropofagia como contra-ataque ao projeto desenvolvimentista que ali se 

desenhava. Suas presenças silenciadas são passíveis de serem reconhecidas 

nos detalhes mais violentos dos processos civilizatórios de recalcamento e 

apagamento ao longo dos séculos. Permanecem como rastros das lutas e dos 

embates e que incessantemente, no aparecer e desaparecer de suas movimen-

tações, nos comunicam (e também nos assombram) de suas sobrevivências 

.até os nossos dias49. As redes, objetos que atravessaram o tempo e se fazem 

presentes no cotidiano brasileiro, embalaram o sono de muitos construtores 

candangos nos assentamentos informais na nova capital. Por cima das redes é 

que dorme e cresce “[...] a gente sertaneja, enfrentando a hostilidade da terra e 

dos homens, teimosa no esforço de viver como se cumprisse missão perpétua 

de danaides caboclas.” 50

46 BRASÍLA, 1956b., p. 11 
47 VIDESSOT, L. Narrativas da construção de Brasília: Mídias, Fotografias, Projetos e História. 2009. 
335 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos 
- Usp, São Carlos, 2009.p.89
48 Id. Ibid.
49 Rememoremos o recente conflito de comunidades indígenas das tribos Fulniô-Tapuya presentes 
no Distrito Federal que se movimentaram e contestaram o desenho especulativo sobre parcelas 
de terra no Setor Noroeste. alegando que a área seria um santuário ou um cemitério indígena antes 
da construção de Brasília e que, por isso, teria um valor sagrado para eles. [...] O caráter de santuário 
é defendido pelos índios, que não assinaram o acordo de 2011 nem o atual, e querem continuar 
morando no mesmo espaço de hoje.” (RODRIGUES, M. 2014. Disponível em: < http://g1.globo.com/
distrito-federal/noticia/2014/10/terracap-doa-nova-area-indios-do-noroeste-no-df-3-anos-apos-
acordo.html> Acesso em: 05 mar. 2017.)
50 CASCUDO, L. C., 2003, p.17
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BEHR, N. Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007 (2004), p. 89

Fig. 18: Escultura “Os Guerreiros” em homenagem aos candangos, operários da construção 
de Brasília, c. 1960. Fonte: Marcel Gautherot. Acervo Instituto Moreira Salles ©

BEHR, N . Primeira Pessoa Brasília: LGE Editora, 2005 (1993), p. 21

Fig. 19:  Tralhadores nas obras do Palácio do Congresso Nacional, em fase final de 
concretagem, c. 1959. Fonte  Marcel Gautherot. Acervo Instituto Moreira Salles ©

Fig. 20:  Retrato de Tralhador, c. 1960. Fonte  Marcel Gautherot. Acervo Instituto Moreira 
Salles ©

BEHR, N . Primeira Pessoa Brasília: LGE Editora, 2005 (1993), p. 5

Fig. 21: Candangos caminham pelo canteiro de obras, s. data. Fonte  Marcel Gautherot. 
Acervo Instituto Moreira Salles © versão digital editada: Lina Kim e Michael Wesely©

Fig. 22: Vaqueiro passeia pela Cidade Livre, s. data. Fonte  sem autoria. Acervo Departamento 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal © versão digital editada: Lina Kim 
e Michael Wesely ©

Fig. 23: Caminhão carrega candangos. Fonte: s. data. sem autoria. Arquivo Público do 
Distrito Federal, ArPDF. ©

Fig. 24: Candangos chegam a Brasília. Fonte: s. data. Mário Fontenelle. Arquivo Público 
do Distrito Federal. versão digital editada: Lina Kim e Michael Wesely ©

Fig. 25: Placa publicitária sobre Brasília. Fonte: s. data. Arquivo Público do Distrito Federal, 
ArPDF.

BEHR, N . Primeira Pessoa Brasília: LGE Editora, 2005 (1993), p. 19

Fig. 26:  Candangos em marcha. Fonte: s. data. Ernesto Silva. ArquivoErnesto Silva © 
versão digital editada: Lina Kim e Michael Wesely ©

Fig. 27:  Retrato moradora dos primeiros assentamentos, possível Sacolândia. Fonte: s. 
data. Marcel Gautherot. Acervo Instituto Moreira Salles © versão digital editada: Lina Kim 
e Michael Wesely ©

BEHR, N . Oito poemas para Ceilândia. Brasília: LGE Editora, 2009, p. 7

Fig. 28: Vista da Vila Amaury, onde hoje lacaliza-se o lago Paranoá. Fonte. s. data. Paulo 
Manhães de Almeida. Acervo Paulo Manhães © versão digital editada: Lina Kim e Michael 
Wesely ©

BEHR, N . Oito poemas para Ceilândia. Brasília: LGE Editora, 2009, p. 1o

Fig. 29: Primeiros assentamentos provisórios. Fonte. s. data. Jesco von Puttkamer. Arquivo 
IGPA/UCG © versão digital editada: Lina Kim e Michael Wesely ©
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38 Fig. 30: Ruínas da antiga Vila Amaury que foi submersa pelas águas do Lago Paranoá, 
após o fechamento das comportas da Barragem do Paranoá. Foto: Beto Barata. Fonte: 
ESTADÃO, Brasília Submersa, 16 out 2010. Disponível em: < http://internacional.estadao.
com.br/blogs/olhar-sobre-o-mundo/brasilia-submersa/> Acesso em: 20 jul 2017
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Foi no ano de 1974, em pleno auge da ditadura militar, que, com então, 

dezesseis anos de idade, Nicolas Behr, poeta mato-grossense da geração mi-

meógrafo, migrou de sua cidade natal, a espontânea “cidade-mato” Cuiabá, para 

cair na distinta realidade planejada de Brasília, uma “cidade-maquete, como 

o próprio Behr costuma brincar. Parte da própria obra poética Behr resvala-se 

na narração de quem vivenciou, ainda jovem, uma transformação radical de 

experiência urbana, fruto da migração de uma cidade de desenvolvimento es-

pontâneo para uma cidade planejada. Ao chegar em Brasília, Behr sentiu-se 

mais do que um habitante daquela nova cidade, o poeta se considerou “cobaia 

de um projeto de cidade”1; Seus poemas, por vezes jocosamente, transmitem-

nos as experiências aterradoras daqueles jovens como ele, que experiencia-

ram a nova capital brasileira em seus primeiros anos depois de inaugurada no 

contexto contracultural dos anos de 1970 no Brasil. Através de uma lírica de 

chistes, a poesia de Behr constrói-se sobre linguagem coloquial, a partir de 

temas banais e poesias breves, pondo em existência experiências desviantes 

e insubordinadas que refutam a simbologia do poder e da burocracia que se 

instituíram sobre a capital federal. É a contrapelo da mitificação tecnicista e 

burocrática em torno da cidade de Brasília que Nicolas Behr toma a tarefa po-

ética de inventar para si uma outra cidade de Brasília: 

“Braxília”, com “x” mesmo, é uma cidade imaginária, não-capital, 
não-poder, não-brasília. A utopia dentro da utopia.2

A invenção de uma outra cidade, Braxília, apresenta-nos um desejo do 

1 BEHR, N. 2016
2 BEHR, N. Brasilíada. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010 



136

poeta por antropofagar a realidade vivenciada em Brasília, engoli-la3;  expressa-

nos a vontade de torná-la outra, sem entretanto excluí-la. Diante da cidade 

construída do zero, ex-nihilo, feito tábula rasa, a tarefa do poeta parece-nos ser 

a de tornar-se narrador daquela cidade “sem passado”, imaginando e tecendo 

suas origens. Assim de modo a fundar uma cidade outra, inventada, sonhada, 

e interdita, o poeta vê-se impelido a escavar a memória de sua construção, 

sondar seu passado, revolvendo os rastros apagados, rememorando  e tra-

zendo à tona os traumas recalcados e soterrados. Nicolas Behr incumbiu-se 

de dar à Brasília, História, tecendo-lhe narrações poéticas, épicas e históricas. 

A capital e muitas das estórias de sua construção aparecem, em boa parte 

de sua lírica, aproximada das grandes épicas ocidentais (Brasília, por exemplo, 

em Behr, torna-se epicentro da civilização ao lado de Roma, Tróia e Atenas).  

Por vezes seus poemas soam como relatos arqueológicos4 a partir do relato 

de um andarilho, no reconhecimento de ruínas de uma cidade secular extinta 

a centenas de anos. Há todavia na poesia de Nicolas Behr uma recusa e uma 

possível declinação da mítica clássica-latina pura. O poeta acaba elegendo 

outras imagens para a sua lírica em tessitura de uma mitologia própria para 

a ambivalente cidade. Dessa maneira, vemos Behr tomar o candango5 como 

herói mítico de sua narrativa, a rememorar experiências traumáticas daqueles 

primeiros habitantes que edificaram a capital-monumento-moderno. 

A invenção Braxília é dedicada àqueles que permanecem na invisibili-

dade da História; Homens, mulheres e crianças6 que sob o ritmo acelerado do 

tempo que aperta, como  Lucio Costa enunciou, construíram a cidade e seus 

palácios7 em apenas três anos. Behr não exime-se de lembrar-nos da expulsão 

traumática dessas populações após a inauguração sendo realocados pras ci-

dades-satélites, distantes e incomparáveis com a qualidade de vida da capital 

recém inaugurada. Parece-nos que nas entrelinhas da utopia social dentro do 

projeto moderno de desenvolvimento urbano de Brasília, a exclusão já estava 

planejada. Falência utópica ou não, Brasília reproduz assim, as mesmas lógicas 

de segregação do espaço urbano encontradas na maioria das cidades brasi-

3”Eu engoli brasília/em paz com a cidade/meu fusca vai/por esses eixos/balões e quadras,/
burocraticamente/carimbando o asfalto/e enviando ofícios/de estima/e consideração/ao sr. diretor” 
Cf. BEHR, N. Primeira Pessoa Brasília: LGE Editora, 2005 (1993), p. 9
4 “ Em entrevista Nicolas Behr revela-nos o seu desejo infantil de se arqueólogo e historiador. Diz-nos: 
“[....] Mas é interessante jogar Brasília nessa perspectiva histórica de uma cidade milenar, centenária, 
contemporânea de Roma. Eu gosto de brincar com isso porque eu queria ser arqueólogo quando 
criança, quando menino, queria ser historiador, gosto de história, gosto de ruína, de escavações. ” 
BEHR, 2016
5 Candango é a palavra destinada a designar os construtores de Brasília. Suas origens e significados 
serão explicitados nas páginas a seguir.
6 Apesar da suma maioria da população pioneira da cidade ser constituída por homens solteiros: 85% 
dos moradores de acampamentos eram homens e 56% da população estava solteira (IBGE 1959, 
citado por HOLSTON, 2010, p. 222), há registros da presença feminina e de crianças no canteiro de 
obras da nova capital.
7 BISHOP, 2012, p. 145
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leiras daquele contexto; Nicolas Behr é enfático ao dizer-nos: “o apartheid aqui 

é a distância, o muro é a distância.”8

Recuperando memórias de uma população migrante e de origem pre-

dominantemente nordestina, Nicolas Behr dedicou parte da sua produção po-

ética aos candangos brasilienses. Em poema de 1993 (fragmento 31 do varal), o 

poeta associa o sonho que o santo italiano João Bosco teve por volta de 1883 

com o sonho de outro líder religioso brasileiro, Antônio Conselheiro. No primeiro 

sonho, o santo professou o nascimento de uma civilização entre os paralelos 

15º e 20º em algum lugar no centro da América do Sul, A Visão de D. Bosco foi 

inclusive usada como justificativa para a mudança da capital brasileira para o 

Distrito Federal, Antônio Conselheiro, auto intitulado “peregrino”, adquiriu di-

mensão messiânica e sebastianista9 ao liderar a fundação e o assentamento 

de uma nova cidade, o arraial de Canudos.

 O pequeno vilarejo, com cerca de 20 a 25 mil habitantes, no sertão 

da Bahia, tornou-se rebelde à República, recém instalada, por não aceitar as 

mudanças impostas pelo novo regime; os moradores rebelavam-se contra a 

emissão de títulos e documentos e se negavam a pagar impostos requeridos 

pela República. O assentamento no interior baiano atraiu milhares de sertane-

jos, entre eles  camponeses, índios e escravos recém-libertos, que buscavam 

nas promessas de Conselheiro e nas oportunidades de trabalho coletivo na 

terra outras formas de sobrevivência. A movimentação despertou a ira dos la-

tifundiários da região e da República que logo tratou por retrucar a ocupação 

com o envio de tropas militares. Depois de três vitórias sertanejas, uma quar-

ta expedição, em 1896, com oito mil homens foi enviada para a área e dessa 

vez a cidade, em uma espécie de chacina de 30 mil mortos, foi violentamente 

destruída. As ruínas da cidade foram dinamitadas pelo exército republicano e 

a cabeça de Conselheiro foi levada como troféu para a cidade de Salvador 10. 

Brasília e Canudos foram construídas a partir de sonhos, dos “sonho de 

cada um” como versa Behr no mesmo poema, somado ao sonho de cada mi-

grante nordestino que idealizou melhores condições de vida fora das suas ori-

gens e dos sonhos de suas lideranças. Diferentemente da atração espontânea 

que a ocupação de Canudos exerceu sobre o imaginário nordestino de futuro 

promissor, a demanda da construção célere da nova capital federal exigiu uma 

8 Podemos entender na frase, concedida em entrevista, de Behr uma consciência de que há 
atravessamentos racistas e classicistas que regem a lógica dos fenômenos de expulsão e segregação 
do espaço urbano brasileiro. Relembremos as origens nordestinas e empobrecida das massas 
populacionais expulsas do plano-piloto após a inauguração da cidade. Cf.  BEHR, N. 2016
9 Antônio Vicente Mendes Maciel, o beato Conselheiro, viajou pelo sertão nordestino pregando a fé 
católica e professando o retorno de Dom Sebastião, rei português morto em Cruzada no norte da 
África no ano de 1578. Antônio Conselheiro acreditava que o rei morto ressurgiria para restaurar a 
monarquia no Brasil, devolvendo à família real portuguesa o direito divino de governança.
10 A obra “Os Sertões”  lançada em 1902 do escritor Euclides da Cunha retrata e narra as condições 
de vida  dos habitantes de Canudos bem como a violenta guerra com consequente genocídio da 
população dita insurgente e liderada por Antônio Conselheiro. 
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vertiginosa campanha de recrutamento de mão de obra, levando milhares de 

pessoas a deixarem suas cidades natais em busca de oportunidades de em-

prego, renda e de futuro promissor no planalto central brasileiro. James Holston 

(2010) em publicação fundamental para a crítica à utopia moderna aponta-nos:

A campanha de recrutamento para Brasília identificou o novo 
construtor da nacionalidade como o “homem comum”. Colo-
cou no palco principal, na ribalta das atenções e da fé nacionais, 
aqueles que antes haviam sido excluídos dos papéis principais 
no desenvolvimento brasileiro: os trabalhadores itinerantes, sem 
qualificação e sem instrução do interior; os déclassés e os em-
pobrecidos; as massas de nordestinos, mineiros e goianos; os 
cultural e racialmente não-europeus; os trabalhadores avulsos 
de origem tanto rural quanto urbana que migram sazonalmente 
por todas as regiões do Brasil, conhecidos como “cabeça-cha-
ta”, “pau-de-arara”e “baiano”. A campanha designou todos estes 
candangos como sendo participantes-chave de um novo pacto 
de desenvolvimento nacional.11

Para essa massa populacional designou-se a palavra candango12; o termo 

apesar de não emergir no contexto de Brasília foi amplamente empregado e 

vinculado aos primeiros construtores da capital com viés “[...] depreciativo, qua-

se insultuoso. Significava alguém sem qualidades, sem cultura, um ignorante 

sem eira nem beira da classe baixa.”13 Em seu estudo Holston (2010) esmera-

se nas origens da palavra candango,indicando sua origem africana, fruto de 

um outro processo migratório colonial: a escravidão de negros africanos que 

foram trazidos a força pelos colonizadores portugueses como mão de obra 

para o desenvolvimento da economia agrícola brasileira. Os negros, em África, 

assim chamavam os colonizadores europeus. Com a vinda dos escravos ango-

lanos para as plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, o termo passou a 

ser atribuído aos senhores portugueses e mais tarde aos senhores brasileiros. 

Em determinado momento os brasileiros acabaram invertendo o significado 

da palavra e candango torna-se sinônimo para cafusos, mamelucos e mes-

tiços oriundos da mescla racial entre negros, brancos e indígenas. Devido a 

essa miscigenação ser característica das populações sertanejas brasileiras o 

termo acabou sendo usado de forma genérica para as “[...] pessoas do interior 

11 HOLSTON, J. A cidade Modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010 (1993), p. 210
12 James Holston explica-nos a origem do termo: “A etimologia da palavra condensa uma boa parcela 
da história das relações luso-africanas e luso-brasileiras, antes de ter passado por uma breve mas 
fundamental mas breve redefinição  no curso da construção de Brasília. Até Brasília, foi durante 
séculos uma palavra geral de depreciação. Segundo a maior parte das autoridades, é uma corrupção 
da palavra candongo, uma palavra de origem quimbumdo ou quilombo, dos bantos do sudoeste 
de Angola. Era o termo pelo qual os africanos se referiam, pejorativamente, aos colonizadores 
portugueses. “Cf. HOLSTON op. cit. p. 209
13 Id. Ibid. p. 209
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em oposição às do litoral, e especialmente para os trabalhadores itinerantes 

pobres que o interior produziu em grande quantidade.”14

Movidos pela promessa de futuro melhor e com chances de mudança 

da qualidade de vida, as populações de candangos chegaram à Brasília com 

a ideia de que ali encontrariam ofertas de emprego com salários altos e sem 

limites para rendimento. A liberação dos regimes trabalhistas de horas extras 

alimentou a expectativa de rápido enriquecimento e promoção profissional. 

Ademais, o fenômeno da seca no Nordeste do final dos anos de 1950 impac-

tou profundamente esse fluxo migratório, forçando dezenas de milhares de 

pessoas a deixarem suas casas nas zonas rurais. O recrutamento dessas po-

pulações operárias de candangos aconteceu de diferentes formas ao longo 

dos primeiros anos de construção da nova cidade e órgãos governamentais 

como o INIC (Instituto Nacional de Imigração e Colonização) e também a No-

vacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) foram os respon-

sáveis por centralizar, regular, promover e recrutar trabalhadores de todas as 

regiões do país, 

Entretanto, de modo a evitar os a concorrência de maiores salários con-

sequentes da grande demanda de força de trabalho em Brasília, a iniciativa 

privada acabou desenvolvendo estratégias próprias para recrutamento. Sobre 

esse fato, há registros de um lucrativo tráfico de trabalhadores, com operado-

res solitários que percorriam de caminhão os estados do Nordeste à procura 

de jovens adequados para o trabalho15. Muitas vezes, esses jovens, em sua 

maioria constituía-se de homens solteiros ao chegarem em Brasília, acaba-

vam entrando em regimes análogos ao de trabalho escravo, com remunera-

ção abaixo do valor de mercado vigente em Brasília e tendo que pagar  com 

o próprio labor pelos custos superestimados do transporte até a capital. Com 

a missão de edificar uma cidade do zero em apenas três anos e na expectati-

va de maiores remunerações com horas extras, os trabalhadores se subme-

teram a condições exaustivas nos canteiros de obras de Brasília. Os candan-

gos enfrentaram frequentes turnos duplos, chegando a até 20 horas diárias 

de trabalho ininterrupto16. As condições de exploração da força de trabalho, a 

inexperiência de muitos operários e a falta de treinamento adequado somada 

ao ritmo acelerado das obras levaram à instauração de um cenário de dete-

rioração no canteiro de obras com sérios riscos de acidentes e mortes. Esses 

14 Id. Ibid. p. 210
15 Id. Ibid. p. 225
16 Id. Ibid. p.235
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episódios tornaram-se comuns nos relatos orais dos trabalhadores17 porém 

ficam aquém da real capacidade  de compreensão e mesmo mensuração, já 

que faz-se notória a falta de registro desses acidentes e mortes por parte das 

empresas e dos órgãos competentes. Holston (2010), na tentativa de averiguar 

essas ocorrências, toma como dado o número de acidentes registrados no 

Hospital do IAPI e aponta um crescimento exorbitante no período, saltando de 

342 em 1957 para 1974 casos em 1958; e 10.927 em 1959 ou seja um acidente 

para cada sete habitantes da cidade naquele momento.18 

Existia ainda uma enorme disparidade no tratamento dos direitos e pri-

vilégios no canteiro de obras da capital  federal entre candangos e “douto-

res”como o estudo de Holston (2010) é capaz de nos indicar; de forma que os 

candangos, diante da falsa esperança de enriquecimento, careciam dos direi-

tos básicos trabalhistas salvaguardados pela lei como também careciam de 

autonomia para organização de ações coletivas em organizações sindicais, por 

exemplo. Os candangos estiveram subjugados e sem representação à autori-

dade da Novacap e das empresas de construção civil.19 

Essas condições de concretização forçosa e acelerada emulam o que 

se caracterizou como o “ritmo de Brasília”, concessões arbitrárias, exploração 

da mão de obra e descumprimentos legais foram autorizados por consequên-

cia do estado de exceção instaurado pela urgência da construção da capital. 

Lembremos o discurso dialógico entre o tempo livre e o tempo que aperta, 

que Lucio Costa justifica a emergência da capital federal em sua proposta para 

o Pavilhão brasileiro para a XIII Trienal de Milão20 O ritmo de Brasília, do tempo 

que aperta, do tempo que força com rédeas curtas para que a utopia se con-

cretizasse no tempo determinado não se eximiu de estabelecer condições 

desumanas de trabalho e exploração; condições que até hoje permanecem 

de difícil compreensão dado ao pouco registro dessas informações. 

Destacamos para além do trabalho do antropólogo James Holston (2010), 

a pesquisa de Nair Heloísa Bicalho de Souza (1983)21, as fotografias dos candan-

17 A pesquisadora Nair Heloísa Bicalho de Souza, coloca em discussão o esquecimento da História 
oficial e a memória candanga de forma a elucidar como os mecanismos historiográficos acabam por 
apagar as memórias subterrâneas das culturas minoritárias e/ou dominadas. Cf. DE SOUZA, N. H. B. 
O Massacre da Pacheco Fernandes Dantas em 1959: Memória dos trabalhadores da construção civil 
de Brasília In: Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades, Brasília: Unb. 
2014. Disponível em: < http://unb.revistaintercambio.net.br/24h/pessoa/temp/anexo/1/1251/2053.
pdf> Acesso em 01 ago 2017.
18 Lins Ribeiro, 1982, apud. HOLSTON, op. cit. p. 235
19 HOLSTON op. cit. p.237
20 “Externamente aqueles mesmos painéis serão painéis serão pintados de preto (brilhante) e branco 
(fosco) e cada um levará num canto, sobreposta, uma fotografia de Brasília (a Praça dos Três Poderes, 
a plataforma rodoviária, o Eixo Residencial e uma Superquadra) como a sugerir que essa mesma 
gente que passa o “tempo livre” na rede, quando o “tempo aperta” constrói em três anos, no deserto, 
uma Capital.” (COSTA, 2004)
21 DE SOUZA, N. H. B. Construtores de Brasília: Estudo de operários e sua participação política. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1983
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gos, do canteiro de obras e dos primeiros assentamentos  de Marcel Gautherot22 

(fragmentos 21, 23, 26, 32 e 33 presentes no varal) e o documentário de 1990 de 

Vladimir Carvalho, “Conterrâneos Velhos de Guerra”23. Destacamos também o 

trabalho da artista plástica Rosângela Rennó que trabalhou com os registros 

dos operários da Novacap dentro do Arquivo Público do Distrito Federal, em 

uma instalação de 1994  intitulada “Imemorial”24. Por fim destacamos o docu-

mentário ficcional “A cidade é uma só?” de Adirley Queirós, que se põe a esca-

var em arquivos os documentos e as memórias de moradores reassentados 

em Ceilândia que participaram da Campanha da erradicação das invasões. o 

documentário põe em encenação e escancara as discrepâncias urbanas sócio-

espaciais entre o Plano-Piloto e os territórios das cidades-satélites ao requerer 

inclusive o direito à memória desses processos traumáticos de remoção. 25

Parte do documentário de Vladimir Carvalho perpassa o episódio trági-

co, violento e controvertido da história durante as obras de Brasília, conhecido 

como o Massacre da GEB. A Guarda Especial de Brasília, a GEB foi uma força 

policial vinculada à Secretaria de Segurança pública do Estado de Goiá e tinha 

missão repressiva na área das obras e dos acampamentos; visava garantir o 

intenso ritmo de trabalho, vigiando para que os candangos trabalhassem du-

rante o dia e à noite e não se desviassem de suas tarefas. A GEB também era 

“convocada” para debelar  e controlar caso algum motim ocorresse nos acam-

pamentos, quase sempre por motivo de alimentação e instalações precárias. 

Esse corpo policial foi alvo de inúmeras denúncias e a mais famosa delas diz 

respeito ao episódio ocorrido na semana do carnaval de 1959 apresentada no 

documentário de Vladimir Carvalho. 

Há muitas versões para o ocorrido, costuma-se contar que a construto-

ra Pacheco Fernandes, com quadro de mil e trezentos operários acampados 

22 O fotógrafo franco-brasileiro Marcel Gautherot foi então contratado pela Novacap para a cobertura 
fotográfica da construção da nova capital. Suas imagens circularam na revista Brasília e correram o 
mundo na difusão da arquitetura moderna brasileira. É possível, entretanto, no espectro da sua obra 
perceber um registro imagético que desvia de sua produção reconhecida ao pôr em existência o 
registro das condições precárias da construção da cidade, dos seus construtores e dos seus primeiros 
habitantes.   
23 CARVALHO, V. Conterrâneos Velhos de Guerra. Filme Documentário, 1990
24 A instalação consistia na recontextualização de imagens fotográficas encontradas nos arquivos 
da Novacap. Composta  por 40 retratos em película ortocromática pintados fixados nas paredes e 
10 retratos em fotografia cor sobre papel resinado distribuídos em bandejas de ferro e parafusos, 
configurando espécies de lápides em alusão às pessoas mortas no período.. “[...] ...Ocupando uma 
extensão longa de parede e do piso à frente desta, fotografias escuras e enfileiradas mostram, em 
dimensões maiores que as naturais, rostos de homens e de algumas poucas mulheres, além de 
outros que pertencem claramente a crianças.  [...] As fotografias são, além disso, todas numeradas, 
como se a marca a sua entrada em um arquivo que registra pessoas como dados. [...]Encimando as 
fotografias, ) apenas sublinha o recalque de identidades que esses retratos paradoxalmente atestam” 
(Moacyr dos Anjos apud. GONDIM, R. 2011). Cf. GONDIM, R. IMEMORIAL: fotografia e reconstrução 
da memória em Rosângela Rennó In. Revista do Programa de Pós-graduação em sociologia da 
UFPE, v.1, n. 17, Recife, 2011. Disponível em < http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/
article/view/48/38> Acesso em: 1 ago 2017
25 Cf.  A cidade é uma só? Direção: Adirley Queirós.  Cinematografia: Leonardo Feliciano, Fotografia: 
Marcius Barbieri, BR, 2013 (72 min)
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na região que hoje está localizada a Vila Planalto, para evitar a dispersão dos 

funcionários no período de carnaval cortou o fornecimento de água e reteve 

o pagamento semanal dos funcionários, uma pequena confusão eclodiu na 

cantina do acampamento quando serviu-se refeições estragadas aos candan-

gos. A GEB foi requerida para conter o quebra-quebra  na cantina, os operários, 

entretanto, se uniram e conseguiram impedir o espancamento e a violência 

policial e a GEB retirou-se do acampamento. Os eventos a seguir seguem sem 

muitos registros, a força policial resolve retornar à noite com um maior número 

de policiais e com mais munição e assim que chegam ao acampamento abrem 

fogo contra as centenas de candangos que naquele instante descansavam. 

O depoimento, a seguir, de Eronildes Queiroz, servente de pedreiro para o Ar-

quivo Público do Distrito Federal de 1991 citado por Nair Heloísa Bicalho de 

Souza (2011), tentam dar conta da narração do episódio:

Brasília não parava. Era dia e noite sem parar. Tinha turma que 
trabalhava de noite e a turma que trabalhava de dia (...) Além de 
trabalhar o dia inteiro, tinha que fazer café prá turma da obra com 
pão com manteiga até meia noite(...) ( No dia do massacre) “o major 
que era comandante (...) mandou a turma entrar, fazer fila, todo 
mundo fazer fila para apanhar e quem corresse levava chumbo. 
Aí a turma coitada, a turma ficou tudo apavorado, começaram a 
correr. Aí quem não enfrentava a fila e corria, eles metiam fogo, 
metiam bala sem dó. (...) Teve nêgo que morreu na cama dormin-
do. Eles atiravam naqueles caras que estavam correndo, às vezes 
erravam. A bala pegava na tábua (...) matavam o cara que estava 
dormindo na cama, justamente aqueles caras que trabalhavam 
à noite inteira, que ia levantar para trabalhar novamente (...) Só 
sobrou um cadáver que foi um chefe de pedreiro (...) Ele recebeu 
uns balaços e se jogou debaixo do acampamento. Os acampa-
mentos eram altos e eles (soldados) não viram, se esqueceram 
dele. Caçaram tudo, fizeram um apanhado e esqueceram desse 
que amanheceu o dia morto lá debaixo.26

A tentativa por parte da GEB de apagar os indícios da chacina   aparece 

em outros depoimentos, como o que é transcrito por Nair Heloísa Bicalho de 

Souza (2011) a partir da fala de um outro funcionário da Pacheco Fernandes 

presente no documentário de Vladimir Carvalho:

[...] O caminhão levava, estes caminhões de caçamba, levavam e 
viravam assim os corpos, alguns ainda vivos, se mexendo. E um 
tratorzinho da Novacap aterrava, jogava terra em cima. O trator 
já ia tampando prá não deixar exposto. Na torre da televisão, em 

26 CF. DE SOUZA, op. cit. 2011
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outros lugares também, mas ali eu vi de perto.27

Apesar de noticiarem o trágico ocorrido, as notícias de jornais diver-

gem entre si quanto ao número de mortos e feridos, alguns contabilizam en-

tre 1 e 2 mortos, outros jornais registram o número de nove 28, pelo discurso 

oral os números variam entre 20 e 200, com narrativas dos caminhões saindo 

do acampamento carregando os corpos. O discurso oficial contabilizou uma 

morte (Evaristo Soares Brandão, do Piauí, encontrado morto debaixo dos alo-

jamentos com o corpo atravessado de balas) e três feridos. Em 2009, quan-

do o incidente completou cinquenta anos, o jornal Correio Braziliense realizou 

uma série de reportagens históricas na tentativa de reconstruir a chacina; os 

jornalistas Guilherme Goulart e Renato Alves, tomam a documentação forne-

cida pelo historiador Adirson Vasconcelos, indicando que além da morte de 

uma pessoa, outras 48 pessoas foram “registradas” em laudos médicos com 

ferimentos decorrentes do massacre.

Ainda segundo o Correio Braziliense, entre os feridos, mais três 
teriam sido baleados: Antônio de Souza, Antônio Ubaldo Morais 
e Francisco Clemente dos Santos. Outros 45 sofreram fraturas, 
hematomas e escoriações: José Francisco da Mata, Lukic Franz, 
Meneziano Amâncio da Silva, José Antônio Ferreira, Francisco Be-
zerra Neto, José Pozella Filho, Aurelino Pereira César, Pedro Xavier 
de Almeida, Sebastião Rodrigues de Faria, Luís Nunes dos Santos, 
Adriano Steves, Antônio Gomes da Silva, José Francisco da Silva, 
Messias de Andrade, Guilhermino Néri, Gumercindio de Souza, 
José Balbino dos Santos, João Constantino Ribeiro, Expedito Pe-
reira dos Santos, Honório Soares de Brito, João Galdino de Lira, 
Antônio Mendonça, Bartolomeu Rodrigues, Claudino Cordeiro, Ex-
pedito Ferreira de Souza, João Paulo Ribeiro, Carlito Cardoso, José 
Pelo Castro, José Nobre, Cícero da Silva, Luís Albino de Oliveira, 
Regino Gomes, Olímpio Pires, Francelino Cardozo, Deusdeth Félix 
de Miranda, José Ferreira dos Santos, José Rodrigues Barros, An-
tônio Valentim, José Araújo de Lima, Edgar Gomes, Geraldo Alves 
de Melo, Geralnino Néri, Manuel Pereira Lima, Manuel Rodrigues 
de Araújo e Joaquim Teles de Menezes.(Guilherme Goulart apud. 
NONATO, 2010, p. 10829

Nicolas Behr também rememora o massacre da Fernandes Pacheco no 

poema “VIETNANZINHO CANDANGO ou A MANCHA QUE NÃO SAI” de 1993 

(fragmento 22 do varal). inquirindo-nos o ao não esquecimento do fato trágico; 

27 Cf. DE SOUZA, op. cit. 2011
28 Id. Ibid. 
29 Cf. NONATO, A. F. Jornalismo, História e Memória: Análise da cobertura jornalística do incidente na 
Pacheco Fernandes em Brasília no governo JK. 2010. 168 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Jornalismo, 
Centro de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010
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o poeta conclama a lembrança e nos imbui da tarefa da narração do trauma.  

A poética de Behr sensibiliza-nos ainda de outros eventos traumáticos que fi-

zeram parte da construção e fundação da cidade como é o caso das maciças 

remoções das populações candangas depois da cidade inaugurada. O poeta 

diz-nos em entrevista (2016): “[...]É um tabu, mesmo o massacre da  GEB. É um 

tabu, um grande tabu, uma  marca. Porquê ninguém sabe quantos morreram, 

porque o governo tentou abafar tão violentamente a coisa, que ficou um mito 

mesmo, o massacre da GEB”.30 

Sua poética também desaguou em outras tragédias, traumas e tabus. O 

poeta confidenciou-nos em mesma entrevista (2016), suas intenções de publi-

car um livro de poemas para cada uma das cidades-satélites brasilienses. Esse 

projeto, assim como Braxília, parece-nos uma tentativa da construção de outras 

cartografias para Brasília, dessa vez uma cartografia da exclusão e da distância. 

O poeta abdicou da centralidade do Plano-piloto e fez emergir uma infinidade 

de narrativas históricas outras sobre os processos urbanos mais invisibilizados 

da história. O primeiro e único volume publicado até então, ”Oito poemas para 

Ceilândia” de 2009 foi dedicado à primeira cidade-satélite brasiliense, funda-

da a partir das políticas públicas de incentivo à remoção das populações e 

ocupações candangas do plano-piloto, designada como CEI (Companhia de 

erradicação de Invasões) a partir da década de 70. O nome da Ceilândia deriva 

da campanha de erradicação adotada pelos governantes. 

Os processos de desfavelização do plano-piloto aconteceram desde 

antes da inauguração da cidade com remoção das comunidades para expan-

sões dos pequenos núcleos urbanos existentes como Taguatinga (1958), Bra-

silândia e Planaltina, todavia, é no final da década de 60, que as remoções dos 

assentamentos tornam-se maciças e as ações de expulsão tornam-se tragi-

camente inevitáveis. Juntamente com a CEI foram criados outros dois órgãos 

governamentais que viabilizou a “limpeza” da cidade: a TERRACAP (Compa-

nhia Imobiliária do Distrito Federal) produzindo solo residencial e a Sociedade 

de Habitações de Interesse Social (SHIS), construindo grande parte das novas 

unidades residenciais populares através do Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH). O estudo de Suely Franco Neto Gonzalez (1985) estipula que entre 1970-

1976, a CEI expulsou cerca de 118.457 pessoas de ‘Invasões’ das áreas do Pla-

no Piloto e houve um aumento de 43.985 lotes, em núcleos satélites novos ou 

nos já existentes31.

A SHIS paralelamente produziu 23.004 habitações populares para con-

juntos residenciais nos núcleos satélites, principalmente em Taguatinga e no 

Guará. A tomada do poder pela ditadura militar significou também uma con-

30 BEHR, 2016
31 GONZALEZ, Suely Franco Netto. As formas concretas da segregação residencial em Brasília. In: 
PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, ideologia e realidade: espaço urbano em questão. São Paulo: Projeto, 
1985. p. 81-100.
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dicionante fundamental para esse acontecimento. Aldo Paviani contextualiza 

a emergência da CEI com a inusitada justificativa:

Ao final da década de 60, o governo do Distrito Federal verificou 
que inúmeras favelas (as ‘grandes invasões’) e acampamentos de 
construtoras (denominadas ‘localidades provisórias’), com cerca 
de 82 mil habitantes, ocupavam territórios estratégicos, nas proxi-
midades do Plano-Piloto. Segundo foi reportado pela imprensa, o 
então presidente da República (general Médici) teria manifestado 
ao governador geral (coronel Prates da Silveira) seu desagrado 
por ter em sua trajetória para o Palácio do Planalto e, deste, para 
o sítio do Riacho Fundo, numerosas e ‘incomodativas invasões’. 
Para atender à observação presidencial e tentando coibir a pro-
liferação das favelas (sempre atribuída às fortes migrações) o 
governo do Distrito Federal instituiu a Campanha de Erradicação 
de Invasões (CEI), que, entre os anos de 1971 e 1972, cadastrou 
todos os barracos existentes nas vilas periféricas ao Núcleo Ban-
deirante, transferindo posteriormente sua população para a nova 
localidade de Ceilândia.32

A edificação de moradia e a instalação de serviços e comércio dentro do 

plano-piloto não foram permitidas desde o início das obras da cidade, apenas 

os acampamentos de caráter provisório foram aceitos. Para viabilizar a cons-

trução da capital, a Novacap adotou a estratégia de fundação de um núcleo 

urbano paralelo, o Núcleo Bandeirante, conhecido também como Cidade Livre. 

Em 1956, a Cidade Livre foi fundada pela NOVACAP I com o principal objeti-

vo de atender aos trabalhadores da construção civil. Era o ponto de chegada 

onde os migrantes se instalavam. Diferentemente do plano-piloto, regido so-

bre ordens claras e autoritárias de ocupação, a Cidade Livre formou-se pelo 

incentivo estatal de ocupação do solo urbano, em regime de comodato de 

lotes e também com abonos e isenção fiscais aos prestadores de serviços até 

a inauguração da capital, atraindo assim, muitos comerciantes para a região. 

James Holston (2010) caracteriza as estratégias da Novacap como um 

profundo liberalismo político em atitude de extremo laisse-faire com caráter  

de permissividade temporária. Assim, a Cidade Livre tornou-se referência para 

o comércio de Brasília. O crescimento rápido fez com que em pouco tempo 

surgissem hotéis, agências bancárias e companhias de aviação onde foi des-

tinado para ser a cidade-dormitório dos candangos. Estima-se de acordo com 

o censo do IBGE, que um montante de 64.314 pessoas habitavam o Distrito Fe-

deral em 1959. Mais da metade, cerca de 58% residiam nos povoamentos pro-

visórios planejados; boa parte das pessoas, principalmente operários, estavam 

instaladas nos acampamentos dentro do plano-piloto, 40%, e os restantes 18% 

32 PAVIANI, A. A construção injusta do espaço urbano. In: PAVIANI, Algdo (Org.). A conquista da cidade: 
movimentos populares em Brasília. Brasília: Editora da UnB, 1991. p. 115-142.
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habitavam na Cidade Livre. A única regra para a habitação na cidade era a de 

que suas construções tivessem caráter provisório, teriam que ser edificadas 

em madeira33; ao término da construção de Brasília os habitantes e seus negó-

cios seriam realocados para dentro do plano-piloto. Holston (2010) demonstra 

o equívoco da estratégia adotada pois assim que a capital fosse inaugurada, e 

Cidade Livre fosse destruída, as suas atividades comerciais seriam transplanta-

das para o plano-piloto em um regime econômico completamente outro, ex-

tremamente regulado e decididamente anti-laissez-faire34. O reassentamento 

dessas populações e serviços, entretanto, não aconteceu como planejado; as 

habitações edificadas no plano-piloto com o intuito de mesclar classes sociais 

distintas acabou, através de distintas dinâmicas expulsórias, sendo majorita-

riamente ocupadas pelo funcionarismo público, prioritário ao funcionamento 

da máquina estatal.

Tendo início a partir de 1971, as expulsões empreendidas pela CEI acon-

teceram com assentamentos que ocuparam o plano-piloto e suas adjacências 

após a inauguração da capital. Dentre elas está a Vila IAPI, formada pela junção 

de várias favelas menores incluindo Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Bernardo 

Sayão, Morro do Querosene e Morro do Urubu; outro assentamento que sofreu 

com os processos de expulsão foi a Vila Planalto mas que diferentemente das 

demais “invasões” conseguiu resistir aos processos violentos de reassenta-

mento e ainda hoje permanece de forma espontânea dentro do plano-piloto. 

A Vila Planalto é uma exceção nos trágicos episódios de remoções candangas 

na ultra-moderna capital brasileira. Apesar da CEI acontecer apenas em 1971, 

ocorreram registros de remoções e expulsões já desde antes da inauguração 

da cidade, como é o caso da Vila Sara Kubitschek que deu origem à primeira 

cidade-satélite, Taguatinga em 1958. Aldo Paviani (1996) nos faz perceber que 

a cidade de Brasília já nasceu com as chamadas “invasões”,  já que boa parcela 

da populações “[...] não se adequavam à legalidade instituída para a distribuição 

de lotes, ou seja, a cidade forjava já no seu nascimento a desigualdade soci-

al”35; Para Paviani (1996), a criação de Taguatinga não representou uma solução 

habitacional para o contingente migrante e  se consolidou  apenas como uma 

mudança geográfica de sua condição de excluídos.36 James Holston (2010)  

narra o surgimento de Taguatinga, a primeira cidade-satélite de Brasília:

33 Sobre o caráter provisório das construções de madeira Behr comenta:”[,...] Tinha o Núcleo Bandeirante, 
a Vila Planalto. Não tem mais nada, por que era tudo barraco de madeira, o cupim comeu. O cupim 
e o desinteresse. Tem um verbete aí do cupim. Quer dizer, não tem mais o Museu Vivo da Memória 
Candanga, mas ele foi refeito. O Catetinho, ele foi todo refeito também, não é mais o original. É tudo 
pinheiro vindo do Paraná, araucária angustifolia, muito suscetível ao cupim. Não houve tratamento, 
então essa memória de Brasília se foi. Se foi assim, mas ás vezes, vão reconstruir, porque tem muitas 
fotos. Vão reconstruir porque era tudo de madeira. Era tudo provisório.” (BEHR, 2016)
34 HOLSTON, op. cit. p.227
35 PAVIANI, A. (Org.) . Brasilia: Moradia e Exclusão. 1. ed. BRASILIA: EDITORA UNB, 1996. pp.61.
36 Id. Ibid.
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A primeira cidade-satélite de Brasília começou com a tomada de 
posse de um terreno perto da entrada da Cidade Livre. [...] Chega-
ram a um auge nas primeiras semanas de junho de 1958, quando, 
em poucos dias, entre 4 mil e 5 mil flagelados da seca do Nor-
deste chegaram à Cidade Livre em busca de trabalho. A Novacap 
ordenou às forças de segurança (o GEB) que levantassem barrei-
ras na estrada para impedi-los de entrar. Em vez de irem embora 
- como se tivessem algum lugar para onde ir -, esses migrantes 
desesperados iniciaram uma ocupação de terra, montando um 
acampamento improvisado do outro lado da barreira. Em poucos 
dias, a frente da favela, dando para a estrada, ostentava cartazes 
anunciando “Salve a Vila Sara Kubitschek”, “Os moradores da Vila 
Sara agradecem”, “Viva dona Sara” e assim por diante. Com esses 
cartazes, o grupo de comando da favela iniciou uma engenhosa 
estratégia para resistir a um esperado assalto pelo GEB. A estra-
tégia tinha dois elementos. Primeiro, os favelados escolheram o 
nome da mulher do presidente Kubitschek, esperando que a No-
vacap hesitasse em atacar uma vila dedicada à primeira-dama. 
Em segundo lugar, propagaram o rumor de que, “por ordem de 
dona Sara”, quem quer que cercasse um terreno na vila ganharia 
direitos legais a ocupá-lo; daí as palavras “os moradores agrade-
cem, dona Sara”, por supostamente ter autorizado a favela e a dis-
tribuição dos terrenos. Esse estratagema foi um xeque-mate na 
Novacap: quase imediatamente o lugar foi invadido por tamanha 
quantidade de pioneiros da Cidade Livre, dos acampamentos de 
construção, e de outras favelas - todos atrás de seu lote na terra 
prometida -, que as forças de segurança não tinham meios para 
reagir. Mais ainda, depois deste êxito inicial, a ausência de uma 
ação da polícia fez com que a favela parecesse ter até mesmo 
algum tipo de autorização oficial. [...] Tendo afastado a ameaça 
de uma retaliação imediata por parte do GEB, a associação de 
moradores intensificou suas reivindicações de legalização com a 
única pessoa cujo próprio uso do carisma para legitimar a constru-
ção de Brasília fazia especialmente vulnerável a essa estratégia: 
Juscelino Kubitschek iria jantar na Cidade Livre, na Churrascaria 
JK (outro exemplo dessas práticas de nominação), planejou uma 
manifestação maciça para a ocasião. No ato público, mais uma 
vez apresentou as reivindicações dos favelados na linguagem de 
demonstração dos discursos de legitimação oficial de Brasília: 
“Fundamos a Vila Sara Kubitschek”, “Viva o presidente Juscelino”, 
“Queremos ficar onde estamos” e assim por diante. Kubitschek 
mandou um dos diretores da Novacap com a resposta do gover-
no: a administração tinha decidido criar uma cidade-satélite, a 25 
quilômetros do Plano Piloto, onde migrantes de recursos muito 
modestos teriam direito de adquirir um terreno e para o qual a 
Novacap iria remover todos os favelados que estavam residindo 
no território da construção. Assim, a primeira cidade-satélite de 
Brasília foi designada como o lugar, a considerável distância do 
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Plano Piloto, onde acomodar os favelados de Brasília. No início o 
grupo de comando recusou a oferta da Novacap, argumentando 
que o isolamento do satélite para além das imediações da Cidade 
Livre e do Plano Piloto seria desastrosa em termos econômicos. 
A Novacap, por sua vez, enfatizou as vantagens de uma posse 
legítima da terra. Além disso, ofereceu-se para transferir qual-
quer pessoa sem nenhum custo, reconstruir lá seus barracos, 
iniciar obras de serviços urbanos básicos e providenciar assistên-
cia médica e transporte para o serviço (Ernesto Silva, entrevista, 
Brasília, 1980). Por fim, depois de diversos confrontos violentos, a 
resistência à remoção acabou. Em dez dias, a Novacap transferiu 
4 mil favelados e seus barracos cuidadosamente desmontados 
para Taguatinga, a primeira cidade-satélite de Brasília.37

Outra cidade-satélite construída antes mesmo da inauguração da capital 

para receber populações candangas expulsas do plano-piloto foi Sobradinho, 

ainda em 1960. Para esta cidade foram enviados as populações do assenta-

mento Vila Amaury (fragmento 35 do varal) que ocuparam grande parte das 

áreas onde hoje está localizado o lago Paranoá. Já sabendo que a área seria 

inundada após a abertura das comportas da barragem que represou o rio Pa-

ranoá, a Novacap permitiu a ocupação e o assentamento de milhares de famí-

lias. De acordo com o censo do IBGE de 1959, haviam instaladas na área cerca 

de 6.196 pessoas, o que correspondia a 9,6% da população total presente no 

Distrito Federal naquele ano. Com a abertura da barragem, o assentamento 

foi inundado e as famílias reassentadas em territórios distantes. Hoje em dia 

equipes de mergulho realizam incursões no lago Paranoá em busca das ruínas 

da cidade popular. Calçamentos, postes, parte de alvenarias de edificações e 

veículos são facilmente encontrados pelos mergulhadores (fragmento 38 do 

varal). Sob a cidade máxima do urbanismo moderno, nos seus subterrâneos 

de pólis “sem história”,  jazem os rastros submersos de um outro país; de uma 

civilização arcaica e popular, que apesar das tragédias e invisibilizações con-

tinuam a viver, resistir e subverter as distâncias e interdições que ainda hoje 

lhes é imposta cotidianamente, seja em Brasília, ou em qualquer outro centro 

urbano brasileiro.

37 HOLSTON, J. op. cit. p.275
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BEHR, N. Iogurte com farinha (1977) In.:Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p. 58

Fig. 31:  Nicolas Behr registra graffitis nas passagens subterrâneas entre a 109 e a 209 
Sul Foto: Nicolas Behr ©, sem data. Fonte: BEHR, N. Beije-me: retratos de uma geração 
brasileinse. Brasília: Sigel-Capital, 3. ed., 2012

Fig. 32:  Interior da superquadra 415 sul, vista da janela do quarto de Nicolas Behr, onde 
o poeta viveu de 1977 a 1980. Foto: Nicolas Behr ©, sem data. Fonte: BEHR, N. Beije-me: 
retratos de uma geração brasileinse. Brasília: Sigel-Capital, 3. ed., 2012, p.9

Fig. 33:Na porta do Galpãozinho, atores e amigos prontos pra encenarem a peça teatral 
“Brasiléia Desvairada”; Nicolas Behr entrava em cena vetido de plano-piloto. Foto: Nicolas 
Behr ©, 1979. Fonte: BEHR, N. Beije-me: retratos de uma geração brasileinse. Brasília: 
Sigel-Capital, 3. ed., 2012, p.1

BEHR, N. 313F415 (1980) In.:Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p. 63

BEHR, N. Kruh  (1979) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p.70

BEHR, N. Saída de emergência (1979) In.:Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 
2007, p. 63

Fig. 34: Porta da galeira Cabeças - Comercial da 511 sul Foto: autor desconhecido, sem 
data. Fonte: BEHR, N. Beije-me: retratos de uma geração brasileinse. Brasília: Sigel-
Capital, 3. ed., 2012, p.59

BEHR, N. Braxília revisitada (2004) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p.91

BEHR, N. Elevador de serviço (1979) In.:Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, 
p. 59

BEHR, N. Iogurte com farinha (1977) In.:Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, 
p. 66

BEHR, N. Braxília revisitada (2004) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p.84

BEHR, N. Grande Circular (1978) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p.66

Fig. 35: Nicolas Behr procura no mapa da cidade a piscina de ondas que ficava no Parque 
da cidade Foto: autor desconhecido, sem data. Fonte: BEHR, N. Beije-me: retratos de 
uma geração brasileinse. Brasília: Sigel-Capital, 3. ed., 2012, p.24

BEHR, N. Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p.67

BEHR, N. Com a boca na botija (1979) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 
2007, p.65

Fig. 36: Plataforma rodoviária de Brasília em 1993. Foto: Salomon Cytrynowicz. © 
Fonte: CYTRYNOWICZ, Salomon. Cor do Tempo. Arquiteturismo, São Paulo, ano 
01, n. 001.01, Vitruvius, mar. 2007 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquiteturismo/01.001/1428> Acesso em 07 ago 2017
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BEHR, N. Com a boca na botija (1979) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 
2007, p.75

Fig. 37: Nicolas Behr posa sobre o plano-piloto. Foto: autor desconhecido, sem data. 
Fonte: BEHR, N. Beije-me: retratos de uma geração brasileinse. Brasília: Sigel-Capital, 
3. ed., 2012, p.91

BEHR, N. Pões sia nisso! (1979) In.: Laranja Seleta Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, p.67

Fig. 38: Crianças brincam próximo à plataforma rodoviária de Brasília. Foto: Luis Humberto 
©, 1971. Fonte: OLIVEIRA, M. Luis Humberto. Olhavê [Blog Internet]. 10 mar 2014. Disponível 
em <http://olhave.com.br/site/2014/03/perfil-luis-humberto/> Acesso em 07 ago 2017.
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Os últimos anos da década de 1970 foram particularmente efervescen-

tes para toda a juventude artística que residia na  cidade de Brasília. O circuito 

cultural agitava-se contaminado pela presença de nomes da poesia marginal 

carioca, como é o caso do poeta mineiro Franciso Alvim e do carioca Carlos Sal-

danha, ambos integrantes da antologia poética 26 poetas Hoje de organização 

de Heloísa Buarque de Holllanda1,  que passavam a residir na capital federal 

e a gravitar em torno dos jovens poetas brasilienses. Em 1977, os dois poetas, 

já inseridos no contexto  da produção poética local fizeram parte da antologia 

Águas emendadas - 13 poetas de Brasília, juntamente com Ana Lagôa, Carlos 

Marchi, Carlos Setti, Chico Dias, Fausto Alvim Júnior, Fernando Bueno Guima-

rães, Flávio Roseiro, Ijalmar Nogueira, João Zacardi Navajas, Luís Martins e Luiz 

Roberto Nascimento Silva. Juntamente a outros nomes, um coletivo de artistas 

e poetas acabou por movimentar a cena contracultural em Brasília naqueles 

anos de imersão em total repressão por parte da ditadura militar brasileira que 

completava quase década e meia no poder. Muitos eventos coletivos passaram 

a irromper e novos espaços de sociabilidade para o encontros dessa juventude 

artística eclodiam a transgredir as normas e condutas engendradas na soci-

edade brasileira. As características passagens subterrâneas de pedestres de 

Brasília viram-se tomadas por graffitis e pixações  com palavrões e mensagens 

contra os ditadores e palavras de ordem a favor da liberação dos costumes mais 

reprimidos. Essas passagens foram alvos de inúmeros registros fotográficos 

(fragmento 40 do varal) de um jovem Nicolas Behr, recém chegado de Cuiabá 

que percorria a cidade a fotografar suas paisagens cotidianas (fragmento 41 do 

varal)2. O comportamento transgressor dessa geração ainda jovem e ávida por 

experienciar a cidade fora de suas burocracias parecia perfurar o planejamen-

1  HOLLANDA, Heloísa Buarque de. 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001
2 Os fragmentos 40, 41, 42, 46, 52 e 57 são fotografias de variados autores que integram a publicação 
Beije-me de Nicolas Behr, espécie de álbum de memórias fotográficas  pessoais lançado em 2012. 
Cf. BEHR, N. Beije-me: retratos de uma geração brasileinse. Brasília: Sigel-Capital, 3. ed., 2012
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to racionalizado e setorizado da cidade funcional projetada por Lucio Costa.

A cidade projetada por Costa contaminava-se com o espírito novo cor-

busiano amplamente difundido após o IV CIAM (Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna) com a publicação da versão de Le Corbusier para a Carta 

de Atenas3. A cidade funcional deveria atender as quatro funções básicas para 

seus habitantes: morar, circular, trabalhar e recrear. Brasília tornou-se a con-

cretização do ideário moderno de cidade setorizada e funcional já defendidas 

por Le Corbusier desde o início dos anos de 1920 com os projetos utópicos de 

suas cidades-jardins-torres. Como rememora-nos as historiadoras Margareth 

da Silva Pereira e Cecília dos Santos (1987) a partir da análise de correspon-

dências, o próprio Corbusier sonhou um dia em projetar a novíssima capital 

brasileira e “[...] de forma concreta, desde 1926, para Le Corbusier, o Brasil co-

meça significar a possibilidade de tornar realidade a proposta de Uma Cidade 

Contemporânea de Três Milhões de Habitantes, apresentada por ele em Paris, 

no Salão de Outono de 1922.”4 Coube a Lucio Costa a concretização do sonho 

ao pôr em existência concreta os preceitos do urbanismo moderno em seu 

projeto de cidade. 

Existiu sob a utopia da arquitetura moderna a crença de que o desenho 

(design) e as novíssimas técnicas da construção desenvolvidas desde a revo-

lução industrial seriam suficientes para a resolução dos problemas e tensões 

sociais encontradas nas cidades. Por ocasião de variadas viagens, Le Corbu-

sier esteve algumas vezes em solos nacionais e assim contaminou boa parte 

da geração de arquitetos modernos que de alguma forma encontravam em 

Lucio Costa um referência como mestre. As propostas para a Universidade 

do Brasil e para a sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro 

foram alguns projetos onde Lucio e Corbusier tiveram oportunidades de tra-

balharem em conjunto, Lucio fortemente contaminado pelo pensamento do 

arquiteto franco-suíço rejeitou sua produção de arquitetura neocolonial ante-

rior e passou a professar os novos pontos e a centralidade do desenho e da 

técnica. O seu memorial descritivo para o plano piloto de Brasília, documento 

ganhador do concurso de arquitetura, indica-nos com precisão o papel fun-

damental que a técnica e o desenho desempenham na concepção da futura 

capital brasileira. No ponto 23, o último do referido memorial, Lucio Costa sin-

tetiza seu projeto de cidade:

3 Registramos aqui a existência de outras versões da Carta de Atenas que não só amplamente 
reconhecida publicação traduzida e comentada por Le Corbusier. O documento foi traduzido para 
diversas línguas ganhando outras versões e modficações que abrem campos de interpretação e 
crítica novos. Cf. SAMPAIO, H. outras Cartas de Atenas: com textos originais, Salvador: Quarteto 
Editora/PPGAU-FAUFBA, 2001.
4 “As notícias chegadas na França, através de Blaise Cendrars e de Fernand Léger, acerca das 
discussões sobre a construção de uma nova capital para o Brasil, uniram desde então Le Corbusier 
ao sonho dessa capital: Planaltina, nas cartas de Cendrars e Paulo Prado, hoje Brasília.” Cf. SANTOS, 
Cecilia Rodrigues dos; PEREIRA, Margareth da Silva. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo: ProEditores, 
Tessela, 1987.
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Resumindo, a solução apresentada é de fácil apreensão, pois se 
caracteriza pela simplicidade e clareza do risco original, o que 
não exclui, conforme se viu, a variedade no tratamento das partes, 
cada qual concebida segundo a natureza peculiar da respectiva 
função, resultando daí a harmonia da
exigências de aparência contraditória. É assim que, sendo monu-
mental, é também cômoda, eficiente, acolhedora e íntima. É ao 
mesmo tempo derramada e concisa, bucólica e urbana, lírica e 
funcional. O tráfego de automóveis de processa sem cruzamento, 
e se restitui o chão, na justa medida, ao pedestre. E, por ter o ar-
cabouço tão claramente definido, é de fácil execução: dois eixos, 
dois terraplenos, uma plataforma, duas pistas largas num sentido, 
uma rodovia no outro, rodovia que pode ser construída por partes 
— primeiro as faixas centrais com um trevo de cada lado, depois 
as pistas laterais, que avançariam com o desenvolvimento normal 
da cidade. As instalações teriam sempre
campo livre nas faixas verdes contíguas às pistas de rolamento. 
As quadras seriam apenas niveladas e paisagisticamente defini-
das, com as respectivas cintas plantadas de grama e desde logo 
arborizadas, mas sem calçamento de qualquer espécie nem 
meios-fios. De uma parte, técnica rodoviária: de outra, técnica 
paisagística de parques e jardins.5

Brasília era a tentativa de concretização de uma utopia a partir da técni-

ca e do design. Um ano após a sua inauguração, em 1961, emergia  no debate 

urbanístico em contexto internacional a publicação americana do livro Morte e 

vida das grandes cidades, de Jane Jacobs6. A publicação condensou boa parte 

das críticas mais duras ao tipo de planejamento urbano propagandeado por 

Le Corbusier e pôsto em prática por Lucio Costa. Jacobs (2001) se mostra con-

tra os ideais modernos e descentralizadores que transformam as noções das 

cidades com sua multiplicidade e heterogeneidade em grandes espaços va-

zios, amplas áreas verdes e edifícios isolados em altura. A autora acredita que 

essas formatações de cidade atingem diretamente o comportamento social 

excluindo e recalcando a diversidade dos usos da cidade. Jacobs critica o uso 

monofuncional e setorizado da cidade e aponta uma falta de sensibilidade 

para a urbanidade por parte dos planejadores modernos que acabam ideali-

zando cidades com tendência a renegar os seus próprios caráteres humanos 

e cívicos tão inerentes à vida metropolitana. A crítica empreendida por Jacobs 

parece-nos demonstrar, a partir de suas experiências urbanas, que as grandes 

áreas livres e espaços vazios e verdes, que podem ser vistos em projetos de 

Le Corbusier e que acabam contaminando o desenho de Brasília, são muito 

5 COSTA, L. op. cit. 1995 , p. 406 
6 JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. 1. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000 [1961].
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distantes de certas ambiências de partilha, disputa e conflito encontradas nas 

ruas das cidades espontâneas. 

A experiência urbana em uma cidade moderna tende a forçar o apaga-

mento do registro prévio de urbanidade de seus habitantes e requer deles a 

invenção de outras lógicas de fruição de seus espaços na regulação da par-

tilha, contenção da disputa e extinção dos conflitos. A historiadora Margareth 

da Silva Pereira (2010) contextualiza a emergência de Brasília de forma messi-

ânica, pois o projeto da cidade “[...] insistia sobre a necessidade de instaurar um 

espaço fraternal e libertário, capaz de suprimir as enormes diferenças sociais.”7 

A regulação de seus espaços em suas setorizações e normativas próprias das 

cidades modernas foi um  dos primeiros impactos que o poeta Nicolas Behr 

enfrentou na nova capital, sobre essas experiências o poeta nos conta:

Eu cheguei e estranhei muito. Estranhei tudo. Porque eu vim de 
uma cidade como Cuiabá, uma cidade orgânica, não planejada, 
que foi crescendo dentro de uma forma bem mais espontânea. 
Aí você chega numa cidade que tá pronta, autoritária. Quer dizer 
que aqui você vai morar, aqui você vai se divertir e aqui você vai 
trabalhar, que é a Carta de Atenas. Brasília é a tradução da Carta 
de Atenas, do Le Corbusier.Essa setorização, quer dizer que aqui 
se trabalha, aqui se diverte e aqui se vive. Aqui é o setor de bancos, 
setor de comércio, setor de hospitais, setor de escolas. Brasília 
é uma cidade pronta, que chega e já está pronta. Mas peraí, tá 
pronta? Eu não vou intervir? Eu não vou fazer nada? Eu vou acei-
tar essa cidade? E a cidade não tinha arborização, eu não tinha 
amigos. Era totalmente um estranho numa cidade estranha. Aí eu 
comecei a viver essa cidade numa intensidade muito grande e 
comecei a me envolver com o movimento cultural o movimento 
político e comecei a fazer os poemas.8

É a partir dos choques e dos enfrentamentos com a cidade moderna 

que Nicolas Behr iniciou a sua produção poética. A experimentação da cida-

de e a narração dessas experiências  através das poesias parece-nos emergir 

como gestos de enfrentamento de uma realidade estranhamente normatizada. 

Behr parece estar em vibração a uma  linhagem de poetas que flanam pelas 

cidades; um tipo de narrador urbano que caminha e vagueia indisciplinada-

mente pela cidade de Brasília, subvertendo seus traçados geométricos e seus 

espaços setorizados. A flanância aparece como tática transgressora de modo 

a fundir a lógica funcionalista que determina finalidades para o solo urbano, 

para o tempo e para as atividades de seus moradores. 

7 PEREIRA, M. S.  A utopia e a História. Brasília: entre a certeza da forma e a dúvida da imagem in.: 
GUERRA, Abilio (Org.). Textos fundamentais sobre historia da arquitetura moderna brasileira - Parte 
2. Coleção RG bolso, volume 2. São Paulo, Romano Guerra, 2010, p. 24
8 BEHR, 2016
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O poema “mapa na mão (...)” presente no livro Grande Circular de 1978 

(fragmento 51 do varal) parece nos convidar a buscar uma outra cidade junto 

com o poeta, nos sugere um jogo que suplanta o uso do mapa e incluí a po-

tência do corpo desorientado como experimentação do espaço urbano. Ter 

“mão no olho” parece-nos significar experienciar e narrar o espaço urbano vi-

vido de forma errante, estando à margem das funções e normas definidoras 

do espaço. Possibilita-nos assim, a partilha de outras experiências em novas 

ferramentas de apreensão poética da cidade. Diante da racionalização do es-

paço projetado, o poeta convida-nos a “tentar encontrar a cidade”, em uma 

busca por espaços de urbanidade e sociabilidade. 

Behr registra em seu livro-albúm-de-memórias sua tentativa de encon-

trar na cidade a piscina de ondas que localizava-se no parque da cidade de 

Brasília (fragmento 52 do varal). A imagem de um jovem de torço desnudo e 

prancha de surfe a tiracolo próximo a  uma passagem subterrânea de uma das 

grandes vias de circulações de automóveis da capital, parece-nos deflagrar 

todo o imaginário inóspito arquitetado para o espaço urbano que interdita e 

recalca experiências urbanas; mas é justamente nesse espaço  que o poeta 

flana e se permite perder-se. O jogo poético instaurado por Behr enseja a pro-

fanação da linguagem ali constituída e plasmada para esse espaço urbano 

esquadrinhado, na invenção, junto à linguagem partida, de outros modos que 

sejam capazes de transmitir o circuito de novas sensações implicadas em suas 

experiências urbanas. 

O estranhamento, a desolação, o deslumbramento e a falta de reconhe-

cimento do espaço urbano e de urbanidade na cidade moderna são sensações 

apresentadas por Behr em muitos de seus poemas. Brasília emerge em seus 

poemas como uma cidade “ausente”, onde a expropriação da experiência ur-

bana lhe é percebida como incapacidade de fomentar vida e apropriação do 

espaço público. Sua poética adquire um caráter de relato crítico de humor ao 

imbricar de forma chistosa as expectativas imbuídas no planejamento moder-

no para os espaços e a aberrante constatação das diversidades de dinâmicas 

desviantes e usos possíveis presentes nas experiências urbanas insubordinadas. 

O ano de 1979  oi particularmente frutífero para Nicolas Behr com a pu-

blicação de 8 livros mimeografados em um único ano (Com a boca na botija, 

Parto do dia, Elevador de serviço, Põe sia nisso!, Entre quadras, Brasiléia des-

vairada, Saída de emergência, Kruh). Os fragmentos 44, 45, 48, 51, 54 e 58 do 

varal são poemas desse momento específico e de certa maneira são capazes 

de demonstrar que Behr experienciava uma Brasília imersa em uma ebulição 

de novas produções poéticas individuais e do encontro com outros poetas e 

artistas que residiam em Brasília,

 A poesia trouxe ainda para Nicolas Behr a dimensão da coletividade e 

do encontro, dinâmicas espaciais difíceis de serem observados sobre a cidade 

de Brasília. Salientamos a importância da emergência de espaços efêmeros 
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de sociabilidade e experiências partilhadas que começavam a despontar  nos 

encontros coletivos de poesia, música. Eram espaços de liberação comporta-

mental e contracultura e que de alguma maneira desviavam das lógicas habi-

tuais de fruição dos espaços planejados para a ultramoderna cidade de Bra-

sília que estava naquele contexto ditatorial. Assim percebemos o surgimento 

de lugares como o Galpãozinho (fragmento 42 do varal) que recebeu em 1978 

uma das edições das Artimanhas9, eventos que misturavam a declamação 

de poesias com músicas, video-arte, performances e eram organizados pelo 

coletivo carioca Nuvem Cigana (Chacal, Charles, Bernardo Vilhena, Ronaldo 

Santos, Xico Chaves, etc.). 

Um outro espaço que emergiu na cidade e que congregou os jovens 

poetas, músicos e artistas brasilienses foi a galeria de arte Cabeças (fragmento 

46 do varal). Era na galeira Cabeças que os jovens poetas imprimiam camisetas 

e cartazes e participavam dos concertos promovidos nos últimos domingos 

de cada mês, procedendo sempre com a declamação de poesias e a venda 

de seus livros mimeografados10. Da emergência desse espaço podemos des-

tacar duas iniciativas que marcaram a poesia de Brasília dessa transição de 

décadas e estreitaram as relações entre poetas cariocas e brasilienses. A pri-

meira delas é a articulação de um grupo de poetas intitulado “lira pau brasí-

lia”, cujos integrantes eram Nicolas Behr, Turiba, Chacal, Luis Martins da Silva, 

Tovar, Sóter, Mamcasz. O grupo ficou conhecido por recitar poemas em visitas 

a escolas do Distrito Federal.11 Destacamos a presença do poeta Chacal que 

havia migrado do Rio de Janeiro para Brasília e foi bastante atuante também 

nesse coletivo de poetas12. 

A segunda iniciativa consistiu na publicação em 1979 de uma revista de 

poesia coletiva que provavelmente foi a atividade que mais abarcou colabo-

rações dessa geração; a publicação levou o nome de Grande Circular, mesmo 

título de um livro mimeografado no ano de 1978 com autoria de Nicolas Behr, 

O título da Revista de poesia e também do livro publicado por Nicolas Behr 

em 1978 provem das viagens de ônibus de linha “Grande Circular”que Behr era 

um assíduo passageiro:

A linha ainda circula. Dá uma volta completa no Plano Piloto. Minha 
vida, entre os anos 70 e 80, era andar de ônibus. O contato com a 
cidade parando de ponto em ponto. “L2 é pouco / W3 é demais 
/ quando estou muito triste / pego o Grande Circular / e vou 
passear de mãos dadas com o banco”, diz um poema meu. Pas-
sava tanto tempo dentro dos baús que fiquei amigo do Charles, 

9 Falaremos com maior acuidade sobre as Artimanhas no item c do Atlas do Rio de Janeiro.
10  Cf. PINTO, op. cit p. 20
11 Id. Ibid. p. 21
12 Em entrevista realizada para essa pesquisa, Chacal rememora um pouco desse período em que 
habitou na capital federal. Cf. CHACAL, 2016
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trocador, que não me deixava pagar passagem. Eu comprei um 
carro e o Charles tomou outros itinerários. Nunca mais nos vimos.13

Na inauguração de sua novíssima capital o Brasil viu-se embalado por 

um cenário de franco progresso calcado na  industrialização do país e na mo-

dernização de suas instituições. O clima de otimismo proporcionava o surgi-

mento de novos costumes sociais e  novos desejos de consumo. O automóvel 

e a indústria automobilística estão intimamente ligados à essas novas cons-

truções sociais. A cidade e seu projeto são frutos da cultura do carro e o pró-

prio Nicolas Behr em entrevista aponta-nos que “Brasília foi construída pra ser 

uma vitrine da indústria automobilística; [...] para ser um showroom da indústria 

automobilística via J.K.”14 

A viagem de 1956 que Lucio Costa fez aos Estados Unidos e o conta-

to com as grandes cidades americanas e o suas soluções específicas para o 

transporte rodoviário reverberam no plano-piloto de Brasília. Evocando a téc-

nica rodoviarista, Lucio Costa eliminou todos os cruzamentos urbanos nas vias 

de Brasília garantindo assim, uma fruição livre para os automóveis. Como nos 

aponta Margareth da Silva Pereira, tal gesto organizou-se a partir da morte da 

rua-corredor corbusiana, instaurando”[...] um espaço rigidamente funcional e 

setorizado que ignorava a longa tradição urbana da cultura ocidental, onde 

mesmo os nomes de ruas eram “bizarras”combinações de números e siglas.”15 

Behr constrói muitos poemas a partir do chiste dessas siglas como pode-se 

ver no fragmento 49 do varal.

A poética de Behr apropria-se todavia, da experiência  do transeunte ur-

bano, do pedestre e do passageiro de ônibus e põe em existência narrações de 

situações urbanas, como já dito anteriormente, que escapam às prerrogativas 

do projeto moderno. Nesse sentido, a plataforma rodoviária de Brasília, ponto 

nodal do transporte público de ônibus na cidade emerge, de forma crucial em 

sua poesia. Behr dedica vários poemas à narração das dinâmicas urbanas em 

torno da plataforma rodoviária (fragmentos 55, 56 e 58 do varal). 

A Plataforma Rodoviária é o cerne do Plano Piloto de Lucio Costa. Sua 

implantação no ponto ideal do cruzamento dos dois eixos definidos por Lu-

cio Costa é de certa forma o único cruzamento viário existente em projeto no 

plano-piloto. Eduardo Rosseti (2010) sobre a importância do equipamento urba-

no para a vida urbana de Brasília destaca o alto grau de urbanidade devido as 

suas questões de conectividade, usos e valor de espaço público. Caracteriza-

se como “[...] parte fundamental do chão da cidade-capital, sendo vivenciada, 

experimentada e habitada pelos milhares de cidadãos oriundos de todas as 

partes do Distrito Federal e do Brasil, que chegam ao Plano Piloto de Brasília 

13 BEHR, N. BrasíliA-Z: cidade palavra. 7. ed. Brasília: pau brasília, 2015, p. 73
14 BEHR, 2016. 
15 PEREIRA, M .S. op. cit. p. 24
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justamente através da Plataforma.”16 Lucio Costa, em publicação original de 

1995, revisou seu projeto para a capital após três décadas e a Rodoviária de 

Brasília acabou ganhando outros contornos diferentes aos olhos do arquiteto:

Eu caí em cheio na realidade, e uma das realidades que me sur-
preenderam foi a rodoviária à noitinha. (...) É um ponto forçado, 
em que toda essa população que mora fora, entra em contato 
com a cidade. Então, eu senti esse movimento, essa vida intensa 
dos verdadeiros brasilienses, essa massa que vive fora e con-
verge para a rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde eles se 
sentem à vontade. (...) Isto tudo é muito diferente do que eu tinha 
imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requinta-
da, meio cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram 
esses brasileiros verdadeiros que construíram a cidade e estão 
ali legitimamente. (...) Eles estão com a razão, eu é que estava 
errado. Eles tomaram conta daquilo que não foi concebido para 
eles. Foi uma bastilha. Então eu vi que Brasília tem raízes brasilei-
ras, reais, não é uma flor de estufa como poderia ser, Brasília está 
funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o sonho 
foi menor do que a realidade.17

Em seu memorial para o Plano Piloto, Lucio Costa evocou para as áreas 

centrais e próximas à plataforma referências europeias em  “mistura em termos 

adequados de Piccadilly Circus, Times Square e Champs Elysées”18. A realida-

de do uso e da apropriação pelos habitantes, instaurada sobre o equipamento 

urbano, demonstrou-se distante de seu imaginário inicialmente programado 

É justamente sobre o caráter popular e de intensa urbanidade presentes na 

Rodoviária mas tão difíceis de se perceber em Brasília, que Nicolas Behr ope-

ra sua poética. Entre os versos que transitam pelo sobe e desce das escadas 

rolantes da rodoviária, Nicolas Behr evoca em sua poética imagens candangas 

e de um imaginário popular brasileiro de viés nordestino e precário. 

No curto poema, Plano Pilotis (fragmento 58 do varal) Behr é capaz de 

cruzar dois momentos imagéticos da cidade de Brasília distintos. O primeiro 

movimento está atrelado ao gesto de olhar a cidade de cima:  “duas asas par-

tidas, “duas pistas falsas”, um momento imagético que nos remete a uma visão 

aérea e geometrizada do arquiteto planificador ao deleitar-se com a concre-

tização de seu traçado. O gesto de Lucio Costa de traçar os eixos cartesianos 

sobre o terreno em é  indiferente ao habitante em rés do chão da cidade, tor-

nam-se dois traços invisíveis. Behr subverte a sublimação do traçado costiano 

com o rompimento poético das asas do avião, riscadas no plano-piloto e dos 

16 ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Lucio Costa e a Plataforma Rodoviária de Brasília. Arquitextos, São 
Paulo, ano 10, n. 119.03, Vitruvius, abr. 2010 .
17 COSTA, 1995, p. 304
18 Id. Ibid. 
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seus vestígios falsos, das falsas pistas de decolagem. 

O segundo movimento está ligado a uma visão a partir do solo da ci-

dade, onde o indivíduo é capaz de obter uma visada horizontal e panorâmica 

como um observador ativo da vida urbana vista de perto e próxima. Justapondo 

a simbologia do avião, Behr introduz a imagem poética da plataforma, que é 

tomada em posse pelo poeta ao apropriar-se do espaço urbano de forma po-

lítica. Ao situar a sua plataforma política, o seu campo de observação e o seu 

espaço de urbanidade na Plataforma Rodoviária, o poeta reitera que a busca 

de sua poesia está na vida urbana e na sua efervescência popular. 

A rodoviária é desenhada como espaço urbano de exceção na cidade 

de Brasíia, um lugar que é capaz de fomentar e gerar encontros, onde lhe é 

mais propício vivenciar alguma experiência de alteridade na cidade. É na rodo-

viária que a maior parte do transporte público parte e chega para as cidades 

satélites e por ela milhares e milhares de habitantes transitam diariamente no 

fluxo cotidianos de vida urbana. Sobre a sua cota mais alta instalam-se efe-

meramente, todos os dias, camelôs que resistem às remoções diante da nor-

mativa reguladora dos seus espaços e suas lógicas mercantis. A Rodoviária é 

em suma um espaço público por excelência, de partilhas, usos, apropriações 

e conflitos. Tornou-se para Behr e sua poética como um espaço em Brasília 

de profunda afetação: 

(A rodoviária) Já fez mais parte do meu mundo, quando eu não 
tinha carro. E confesso: nesse tempo meu mundo era muito rico, 
minha vida era mais completa quando eu andava de ônibus. Eu sim-
plesmente vivia Brasília com mais intensidade. Saudades da Rodô. 
Nosso marco zero, onde começa e termina a cidade, a Rodoviária 
vale por todas as esquinas que Brasília não tem. É a nossa “rua 24 
horas”. Uma verdadeira cidade rotativa com uma população flutu-
ante de cerca de  setecentos mil habitantes/dia. É o lugar onde o 
Plano Piloto mais se parece com uma cidade qualquer, com seu ar 
de feira, sua informalidade tão brasileira, em claro contraste com 
o nosso traçado tão racional, cartesiano. Ao inventar uma cidade, 
Lucio Costa tinha outros plano para a área central, pensava em 
Champs Elysées, em Paris com seus cafés... mas quando visitou 
a Rodoviária, criação sua, ficou feliz. Viu a população se apropri-
ando daquele espaço, onde os eixos se cruzam e as pessoas se 
esbarram. [...] Passando pela Rodoviária, pare e desça. Afinal de 
automóvel ou de ônibus, somos todos passageiros.19 •

19 BEHR, op. cit., 2015, p. 132-33
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Fig. 39: Em fotografama do filme “NosferatO no Brasil”, Torquato Neto passeia pela orla 
de Copacabana avistando sua vítima. Fonte:  NOSFERATO no Brasil. Direção e Roteiro: 
Ivan Cardoso. Curta-metragem, 29’’. Rio de Janeiro (BR), 1971

CHACAL, À margem (1972) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: 
Cosac Naify. 2007, p.321

NETO, Torquato, Pessoal Intransferível (1971) In. NETO, T. Torquatália: obra reunida, Vol. 2, 
Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p.227

CHACAL, SOS (1975) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: Cosac 
Naify. 2007, p.312

NETO, Torquato, Literato Cantabile (1971) In. NETO, T. Torquatália: obra reunida, Vol. 2, Rio 
de Janeiro: Rocco, 2004, p.305

Fig. 40: Torquato Neto posa com poesia de sua autoria e a cidade do Rio de Janeiro ao fundo. 
Fonte:  NAVILOUCA: almanaque dos aqualoucos, Rio de Janeiro: Edições Gernasa, 1974.

Fig. 41: Cartaz do filme Nosfarato no Brasil. Fonte:  NOSFERATO no Brasil. Direção e Roteiro: 
Ivan Cardoso. Curta-metragem, 29’’. Rio de Janeiro (BR), 1971

CHACAL, Cara de Caveira (1979) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: 
Cosac Naify. 2007, p.206

NETO, Torquato, Filmes (1971) In. NETO, T. Torquatália: obra reunida, Vol. 2, Rio de Janeiro: 
Rocco, 2004, p.316

Fig. 42: Orla de Copacabana após reformas indicadas por Lucio Costa com novos desenhos 
e padronagens de Burle Marx. Fonte:  Eurico Dantas, 07 out. 1970 Acervo O Globo.

Fig. 43: Capa do Plano Piloto para urbanização da baixada compreendida entre a  Barra 
da Tijuca, o portal de Sernambetiba e Jacarepaguá. Fonte: COSTA, Lúcio. Plano Piloto 
para a urbanização da Baixada compreendida entre a Barra
da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá. Estado da Guanabara. 1969.

CHACAL, Desabutino (1975) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: 
Cosac Naify. 2007, p.305

Fig. 44: Torres de Habitação construídas seguindo parâmetro urbanístico de Lucio 
Costa. Fonte: Sem autoria. Sem data. Paraíso Ocupado Disponível em: <http://www.
paraisoocupado.com/wp-content/uploads/2016/06/Athaydeville-serie.pdf>. Acesso 
em: 25 ago 2017

Fig. 45: Anúncio publicitário para Jornal sobre os empreendimentos da Barra da Tijuca. 
Fonte: Paraíso Ocupado Disponível em: <http://www.paraisoocupado.com/category/
publicidade/>. Acesso em: 25 ago 2017

Fig. 46: Plano de Massa para a Barra da Tijuca. Fonte: Paraíso Ocupado Disponível em: 
<http://www.paraisoocupado.com/wp-content/uploads/2016/06/PO001.pdf >.Acesso 
em: 25 ago 2017
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Fig. 47: Bandeiras do Grupo Desenvolvimento Engenharia e do Brasil .Fonte: Paraíso Ocupado 
Disponível em: <http://www.paraisoocupado.com/wp-content/uploads/2016/07/
desenvolvimentoeng_sml.pdf >.Acesso em: 25 ago 2017

CHACAL, Prezado cidadão (1971) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São 
Paulo: Cosac Naify. 2007, p. 355
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Os anos finais de 1960 e início dos anos de 1970 foram marcados por 

profundas transformações políticas e urbanas na cidade do Rio de Janeiro. A 

iminente vicissitude decorrente da transição da capital federal para o planalto 

central brasileiro, com a criação de Brasília, abalou  profundamente as perspec-

tivas e os interesses das elites cariocas que ainda desenhavam sobre o Rio, o 

status de centro político do país. A significância estratégica e econômica que a 

cidade herdou desde quando foi instituída como capital federal1 viu-se amea-

çada a partir do momento em que os processos mudancistas para a novíssima 

capital avizinharam o esvaziamento populacional e desestruturação dos laços 

políticos consolidados sobre o território carioca. Na tentativa de contenção 

dessas implicações, criou-se para o Rio, ainda em 1960 a condição da mesma 

existir enquanto uma cidade-estado, ou seja a cidade tornou-se capital do re-

cém criado Estado da Guanabara que englobou a região metropolitana do Rio 

de Janeiro e cidades vizinhas. A manobra política garantiria, assim, a continui-

dade da confluência dos recursos públicos estatais de modo a nutrir a econo-

mia com diversas reformas, propostas e projetos de transformações urbanas. 

Mesmo depois de perder verbas federais com a transferência da capital 

federal para Brasília,a condição de Estado permitiu que a cidade desfrutasse de 

uma elevada receita proveniente da dupla arrecadação com impostos munici-

pais e estaduais, lhe possibilitando o financiamento de um grande número de 

obras públicas realizadas durante toda a década de 1960. Sobre esse contexto, 

são iniciados diversas transformações urbanas e projetos para a cidade como: a 

1 A cidade de São Salvador, a primeira capital federal, deixou seu posto em 1763 quando o  Rio de 
Janeiro foi elevado à categoria de capital da colônia portuguesa. Com a abrupta fuga da família real 
portguesa em 1808, o Rio tornou-se então, capital do Império português que englobava outras 
nações como Angola e Moçambique, na África; Goa, na Índia; Timor, Sudeste Asiático; e Macau, 
China. Com a proclamação da República em 1889, o Rio de Janeiro continuou a gozar o status de 
capital, entretando os primeiros discursos mudancistas emergiam de modo a vislumbrar a possível 
transição que aconteceu em 21 de abril de 196o para Brasília. Encerra-se assim um ciclo de quase 
duzentos anos em que o Rio de Janeiro esteve como centro político para a nação brasileira.
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intensa política de remoções de favelas2, o desenvolvimento do Plano Doxiadis, 

de maneira a projetar as futuras necessidades urbanísticas a pedido do então 

governador Carlos Lacerda, a construção das usinas atômicas de Angra dos 

Reis, a construção da ponte Presidente Costa e Silva, a Rio-Niterói, em 1968, É 

também desse momento a duplicação da Avenida Atlântica e a ampliação do 

calçadão de Copacabana (fragmento 69 do varal). O projeto ficou com a res-

ponsabilidade do engenheiro Raimundo de Paulo Soares e foi executado no 

governo Negrão de Lima por sugestão do arquiteto Lucio Costa3. O paisagista 

Roberto Burle Marx desenhou os mosaicos de pedras portuguesas, inspira-

dos na padronagem da Praça do Rossio em Lisboa. O novo calçadão tronou-

se emblema da cidade como cartão postal reconhecido internacionalmente.

A antiga Avenida Atlântica foi inaugurada, no início do século XX, com 

apenas quatro metros de largura e servia apenas como rua de serviços para 

a passagem de poucos automóveis. A via passou por várias reformas ao lon-

go do século XX e de certa maneira sua ambiências praieiras impregnaram o 

imaginário urbano em torno da cidade do Rio de Janeiro. As praias e suas pai-

sagens foram imortalizadas em canções da bossa nova brasileira e projetaram 

as belezas naturais cariocas para o mundo. A partir da transição da década de 

1960 para 1970, as praias do Rio passaram a ser frequentadas pela juventude 

urbana que encontrava ali espaços de coletividade e permissividades de con-

dutas mais libertárias. Nas praias da Zona sul, o florescer da cultura hippie, as 

práticas de surf e as moças que arriscavam-se a fazer topless conviviam com 

o consumo livre de maconha. As Dunas do Barato, ou também Dunas de Gal, 

em referência à Gal Costa, cantora e musa dessa geração mais jovem, foi um 

desses espaços de coletividade na praia de Ipanema. Resultante dos bancos 

de areia que se formaram próximas à construção de um píer, erguido entre os 

anos de 1972 e 1975 como alternativa de esgotamento sanitário, as dunas foram 

frequentadas por uma juventude urbana que transformou o local em um polo 

informal de produção de músicas, peças e livros. Jards Macalé, em artigo publi-

cado em O Globo rememora a significância que o píer teve para essa geração:

Naquele pedaço, nos deixavam fazer quase de tudo. No asfalto 
era outra coisa. Ai de quem bobeasse. Foi um tempo muito criati-
vo. Boa parte da arte libertária, psicodélica, daquela época surgiu 
na areia. A gente ficava ali, bundeando o dia inteiro. A praia era 
nossa casa.4

2 A ser abordado no próximo Item.
3 Cf. NOS ANOS 70, Avenida Atlântica ganha novo visual, Rio In.: O Globo, 03 jul 2013. Disponível em: 
<http://acervo.oglobo.globo.com/rio-de-historias/nos-anos-70-avenida-atlantica-duplicada-ganha-
novo-visual-8901666>. Acesso em 13 set. 2017
4 Cf. NAS DUNAS DO BARATO,a explosão da contracultura nos anos 70 Rio In.: O Globo, 03 jul 2013. 
Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/rio-de-historias/nas-dunas-do-barato-explosao-
da-contracultura-dos-anos-70-8903343#ixzz4sbwPZzGE>. Acesso em 13 set. 2017 
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Ipanema e Copacabana, ou a zona sul da cidade do Rio de Janeiro de 

maneira geral, tornaram-se espaços de sociabilidade de uma juventude ur-

bana que buscava lugares de convivência para troca e partilha de experiên-

cias subversivas aos valores sociais mais conservadores. Há uma profusão de 

registros e imagens que contam-nos dessas experiências: Caetano Veloso 

saúda Ipanema na canção Tropicália de 19685  e canta a explosão do mundo 

em estilhaços sobre Copacabana em Superbacana canção também de 1968 6;  

Copacabana está presente no filme H.O do cineasta underground Ivan Cardoso 

com imagens de Hélio Oiticica caminhando, perambulando e dançando com 

parangolé sobre as calçadas o bairro7; Torquato Neto assina, junto a Caetano,  

a letra Ai de Mim, Copacabana de 19688, entre tantas outras. Waly Salomão em 

poema Um minuto de comercial, de sua primeira publicação, conta-nos: “Takes 

do poeta - fascinado pela nova Avenida Atlântica na capital proibida do amor - 

em declamor.”9 Como o próprio Chacal (2016) nos aponta em entrevista (2016), 

os poetas marginais encontravam também na zona sul o seu foco urbano10: 

As calçadas de Copacabana também serviram como cenário para o filme 

em Super-8 de Ivan Cardoso Nosferato no Brasil (fragmentos 60 e 66 do varal). A 

película foi inspirada no terror clássico do expressionismo alemão de Friederich 

Wilhem Murnau (1922). No filme brasileiro, o conde-vampiro Nosferato deixa 

sua terra natal, Budapeste, para desembarcar no Rio de Janeiro dos anos 70 

e frequentar as praias cariocas atacando suas vítimas em deambulações pela 

cidade tupiniquim. A produção cinematográfica em bitola Super-8, graças aos 

seus baixo custos operacionais e técnicos, permitiu uma profusão de filmes 

que medraram as fronteiras experimentais do cinema brasileiro dos anos de 

1970. Para muitos cineastas, a possibilidade experimental proporcionado pela 

facilitação da técnica cinematográfica alinhava-se e dava continuidade à uma 

poética oswaldiana do registro instantâneo em excursões kodak, a partir da 

técnica fotográfica11. Nosferato no Brasil,  por exemplo, foi filmado em apenas 

5 VELOSO, C. Tropicália  In: Caetano Veloso, Rio de Janeiro: Philips Music/Universal Records, 1968. 
CD. Faixa 1
6 “Estilhaços sobre Copacabana / O mundo em Copacabana / Tudo em Copacabana Copacabana / 
O mundo explode longe, muito longe” VELOSO, C. Superbacana  In: Caetano Veloso, Rio de Janeiro: 
Philips Music/Universal Records, 1968. CD. Faixa 7
7 H.O. Direção: Ivan Cardoso, Rio de Janeiro (BR), 1979 13
8  VELOSO, C. T, NETO, T. Ai de mim, Copacabana. In Yes, nós temos banana, Rio de  Janeiro: Philips 
Music/Universal Records, 1968. Vinil. Faixa 2
9 SALOMÃO, W. 2014, p. 100
10 “[...] Aí a base já é o Rio de Janeiro, uma classe média zona sul do Rio que constituiu a base desse 
movimento do mimeógrafo. Era eu e o Charles que morávamos em Copacabana, o Ronaldo Bastos, 
Ronaldo Santos. Era aquele foco urbano, Copacabana, com a doença e com a saúde que tinha aquele 
bairro e que ainda tem, e o mimeógrafo, a rua e coisa e tal.” (CHACAL, 2016)
11 “Passara-se do naturalismo à pirogravura / doméstica e à kodak excursionista.” Cf. ANDRADE, 
Oswald de.  Falação In.: Poesias Reunidas. vol. VII das Obras Completas.  Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1974.
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1o dias, sempre aos fins de semana, e por questões financeiras e técnicas re-

ferentes à captação de luz, as cenas vampirescas que à primeira vista seriam 

tomadas à noite seguindo as narrativas tradicionais do gênero, tiveram que 

ser realizadas durante o dia e em plena luz do sol. É por esse motivo, que po-

demos ler no cartaz do filme (fragmento 66 do varal) o poema-visual “ONDE 

SE VÊ DIA, VEJA-SE NOITE” do próprio Ivan Cardoso inspirado em poema con-

creto de Affonso Ávila12.

Por meio do termo criado pelo poeta Haroldo de Campos, o cinema 

experimental de Ivan Cardoso ganhou a alcunha de terrir13, por misturar ele-

mentos consagrados do filmes de terror clássicos da cinematografia mundial, 

“[...] com algumas pitadas de erotismo misturadas a situações absurdas e cô-

micas, além da cafonice kitsch da década de 1970”14. Um filme de terror que 

causa riso, faz-nos gargalhar. Em Nosferato no Brasil, o vampiro europeu so-

brepõe o seu visual gótico das capas, barbas e cabelos compridos, um visual 

praiano de sandálias de dedo e sungas; a beber água de coco e a perambular 

pelas praias do Rio de Janeiro. De acordo com Flávio Rogério Rocha (2011), os 

filmes em Super 8 de Ivan Cardoso assumem “[...] uma estética do grotesco, 

que assimila o ar de deboche lúdico advindo do Tropicalismo”15. No decorrer 

da narrativa, as vítimas de Nosferato despertam transformadas em vampiras 

e esfomeadas iniciam uma orgia sanguinária. A cena de comilança nos reme-

mora o ideal antropofágico oswaldiano que é reapresentado pela geração da 

superantropofagia em questão. Ao fim da cena, um letreiro apresenta uma ideia 

dizendo – SEM SANGUE NÃO SE FAZ HISTÓRIA.16 

O cinema de Ivan Cardoso reuniu a geração de poetas e artistas aqui 

abordados que frequentemente apareciam em seus filmes como atores im-

provisados, batizados por Waly Salomão como Ivamps17. Para interpretar o 

personagem principal de seu filme Ivan Cardoso convidou o poeta piauiense 

Torquato Neto que havia recentemente regressado da Europa e já escrevia 

as famosas colunas de jornal Geléia Geral (fragmentos 62, 64 e 68 do varal) 

comentando a cena contracultural brasileira do início dos anos de 1970. Para 

12 “Encontrei na poesia concreta do Affonso Ávila uma solução bastante inusitada. Ele tinha um poema 
que era assim: onde se vê isso, veja-se aquilo. Fiz uma cartela para o Nosferatu com o seguinte 
aviso: onde se vê dia, veja-se noite. Isso virou uma grande piada no filme. Eu era fanático por poesia 
concreta e acabei fazendo um trocadilho visual fantástico.”  
13 Cf. ROCHA, F. R. Ivan Cardoso e Torquato Neto: o super 8 terrir na marginália 70. Revista Universitária 
do Audiovisual, jul. 2011. Disponível em: <http://www.rua.ufscar.br/site/?p=5078> Acesso em: 13 set. 2017.
14 Id. Ibid.. 
15 Id. Ibid. 
16 Cf. ABRAHÃO, B. R. P Nosferatu no Brasil: um manifesto antropofágico de Ivan Cardoso. Obvious, 
2015. Disponível em: <http://lounge.obviousmag.org/pauta_para_o_cha_das_4h/2015/08/nosferatu-
no-brasil-o-manifesto-antropofago-de-ivan-cardoso.html> Acessado em 13 set. 2017
17 “Foi graças a esse grupo de atores improvisados – que o Waly Salomão batizou de Ivamps – 
que pude me desenvolver como cineasta. A nossa estrutura deu certo demais. A gente armava as 
situações e filmava. (…). Na época, graças a Deus, talvez por ser cinema amador, não havia contestação 
nenhuma em relação a isso. Os Ivamps nunca ofereceram nenhuma resistência. Pelo contrário, eles 
faziam até muito mais do que eu pedia.”(Ivan Cardoso apud. ROCHA, 2011)
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Ivan Cardoso, “a atuação do Torquato no Nosferatu deu uma harmonia e uma 

dignidade muito grande ao filme”18. Já Torquato Neto, como nos aponta Pau-

lo Andrade (2002), confessou em duas passagens de sua coluna de jornal o 

desejo e fixação pelo mito vampírico:

Em “Mais conversa fiada” (2/11/1971) registra, entusiasmado, o con-
vite para ser o protagonista de Nosferato no Brasil: “Ivan Cardoso 
me anima com o seu filme de vampiro, logo a mim, vidrado em 
vampiros”. Em “Literato Cantabile” (16/11/1971) também confessa 
os motivos mórbidos de sua preferência: “Eu, pessoalmente, acre-
dito em vampiros. O  beijo frio, os dentes quentes, o gosto de mel”.

 Torquato Neto foi um poeta, exímio letrista e uma das figuras mais im-

portantes para a produção contracultural dos anos de 1960 e 1970 no Brasil. 

Nascido em Teresina, mudou-se ainda na adolescência para Salvador onde 

cursou o ensino colegial e pôde fazer contato com parte do grupo baiano que 

juntamente com Torquato, migraram para o sudeste do país e fundaram o 

movimento tropicalista no fim dos anos de 1960. Apesar de ter tido reconhe-

cimento ainda em vida, Torquato nunca publicou livros de poemas. Uma co-

letânea póstuma foi reunida por Waly Salomão e pela viúva do poeta em 1974. 

Sua poética desafiou os limites da representação ao estreitar as relações entre 

sua obra e a sua própria vida, abarcando uma pluralidade de temas e suportes. 

O que atravessa toda a sua produção se vale de um experimentalismo radical 

que ainda rompe as amarras das classificações estilísticas. Apresenta-nos uma 

multiplicidade de vozes, temas e estilos amalgamados em uma lírica verve de 

angústias e levantes experienciados por toda a sua geração que se via imersa 

nos duros anos da ditadura militar brasileira.

Embora seja mais conhecido pela produção em palavra escrita e can-

tada, Torquato Neto deixou sua marca na música, na poesia, no cinema e na 

produção cultural. Participou como letrista dos primeiros álbuns de Gilberto 

Gil, Caetano Veloso e Gal Costa ainda em Salvador e como leitor assíduo de 

Oswald de Andrade, foi um dos principais e ativos pensadores do movimen-

to tropicalista, sendo um dos seus idealizadores19, na composição de letras, 

concepção de discursos e na construção de roteiros para programas de TV. O 

endurecimento do regime militar, as detenções, exílios, torturas e repressões 

de amigos e intelectuais brasileiros levaram Torquato a um cada vez maior de-

18 Ivan Cardoso apud. ROCHA, 2011
19 Destacamos aqui a Tese de Edwar de Alencar Castelo Branco, que reinvidica o protagonismo de 
Torquato Neto para o movimento tropicalista. Para o autor, o poeta piauiense foi solapdo e invisibilizado 
pelas construções históricas que consolidaram o crédito tropicalista apenas para o grupo baiano 
(Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia). Cf. BRANCO, Edwar de Alencar Castelo. 
Todos os dias de Paupéria: Torquato Neto e uma contra-história da Tropicália. 2004. 289 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2004.
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sencantamento de mundo, mas, nunca separado de uma radicalização do seu 

posicionamento político, estético e existencial. As colunas de jornal Geleia Geral, 

em tons cada vez mais pessimista, fatalista e agressivo, reafirmaram o sinal fe-

chado em todas as direções e tornaram-se um veículo de comunicação direta 

com a juventude urbana imersa nesse conturbado contexto histórico. Nelas, 

as movimentações culturais brasileiras, os lançamentos musicais, de cinema 

e poesia eram mapeados e comentados criticamente por Torquato. Apesar do 

endurecimento da censura, as colunas de jornais mostravam-se mais flexíveis 

no circular de informações e opiniões. Nos é possível entrever nos escritos jor-

nalísticos de Torquato a reverberação de um pensamento interditado que tenta 

perseverar às normatizações sociais no estreitamento da relação entre arte e 

vida. As ideias torquateanas lançadas através do impresso jornalístico deram 

a ver como a invenção da palavra subterrânea e a ideia afirmativa e imperativa 

de ocupar o espaço pelas brechas, como ele próprio ali ocupava as páginas de 

um jornal para comunicar-se, contaminaram toda a geração jovem de poetas 

como Chacal que nos elucida em entrevista:

Foi. Foi muito importante pela grandeza do Torquato, ele era muito 
grande. Ele era um cara que trabalhava em várias linguagens, no 
cinema, na música, na poesia. E com esse viés político; político 
no sentido mais amplo, política da arte, do corpo. Ele começou já 
com as letras das músicas, como toda a Tropicália, que ele par-
ticipou ativamente. Em 69 Caetano e Gil se afastaram né? Foram 
obrigados a ir pra Londres. E Torquato assumiu um papel muito 
importante, porque ele tinha aquela coluna diária, a Geléia Geral 
no Última Hora, então ele era o porta voz do ali Tropicalismo. Fa-
lando as coisas que eles mandavam de Londres e também promo-
vendo todo o underground, uma coisa muito política era a coluna 
dele. Ele promovendo as coisas que ele achava legal sempre num 
viés assim transgressor de um outro tipo de arte e consciência.

,    

Como o pesquisador Paulo Andrade (2002) nos indica, Torquato Neto 

não foi só um artista que introjetou os problemas políticos e sociais de seu 

pais e época, mas que também viveu atormentado pelos próprios fantasmas, 

revelados em seu modo singular de ver e sentir o mundo.20 Para o autor, nos é 

possível observar sobre a lírica torquateana a apresentação do estilhaçamento 

do sujeito lírico, que arrisca-se à existência política como ato de resistência, 

posicionando-se “[...] na contramão, ou à margem de qualquer discurso do-

minante, o herói rebelde, evita, assim,cristalizar o pensamento com base em 

alguma ideologia.”21 O corpo do poema torna-se em Torquato Neto a extensão 

20 Cf. ANDRADE, P. Torquato Neto: uma poética de estilhaços. São Paulo: Annablume / FAPESP, 
2002, p.81
21 Id. Ibid.  
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de seu próprio corpo. Corpo que permitiu-se o risco de assumir os cabelos 

compridos e desgrenhados como parte inseparável de sua atitude poética 

em um momento de imensa repressão moral. Paulo Andrade (2002) desenha 

sobre a poética torquateana a mesma linhagem romântica dos poetas maldi-

tos, como Poe, Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, Artaud e tantos outros que 

transgrediram a fronteira da normalidade e caminharam rumo à loucura e à 

autodestruição22.  São todos poetas  “[...] em permanente contestação à ordem 

burguesa, trilham os caminhos da resistência rebelando-se contra os valores 

de sua época.”23 Waly Salomão definia o amigo piauiense como “[...] um pássa-

ro de fogo, naquele sentido de Stravinski, de iluminação e queima ao mesmo 

tempo. Uma dose muito grande de antropofagia acompanhada de grande in-

tensidade de autofagia”.24 

Diante do cenário político e social desenvolvimentista e repressor do 

Brasil, reverberações desse pessimismo romântico podem ser perscrutadas 

em muitas das poesias e nos poetas mais jovens da geração marginal, como 

podemos observar em alguns poemas de Chacal (fragmentos  61, 63, 67, 71 e 76 

do varal). A tradição romântica da poesia moderna nasceu como “[...] constante 

reação, no modo de pensar e sentir o mundo, contra os paradigmas da mo-

dernidade expressos no crescimento da sociedade industrial, na urbanização, 

na razão crítica, na ilustração, no liberalismo, no positivismo e no marxismo”25. 

Tornaram-se românticos pois diante da revolução tecnicista engendrada pela 

sociedade capitalista e industrial, defendiam a ideia da possibilidade de exis-

tência de um “[...] passado pré-moderno ou pré-capitalista no qual não teria 

havido uma tecnologia regendo a vida, as relações humanas nem os sentimen-

tos.”26 Os poetas românticos, que aqui aproximamos da lírica torquateana e de 

Chacal, tornam-se corpos cindidos frente a esses discursos, transformam-se 

em sujeitos líricos que fragmentam-se e estilhaçam-se ao “[...] fazer do próprio 

corpo um mote de resistência ao sistema”. 27 Sobre as aproximações entre os 

dois momentos líricos do Séc. XIX e XX, Paulo Andrade (2002) retoma discus-

são de Octávio Paz sobre o romantismo na modernidade:

Como lembra Octávio Paz, o espírito de rebeldia que atravessa a 
história da poesia dos séculos XIX e XX foi marcada por palavras 
como “subversões, conversões e abjurações, heresia, desvios”, e, 
em contrapartida, por outras como “perseguição, desterro, mani-
cômio, suicídio, prisão, humilhação, solidão (1984, p.141). Por trás da 
introjeção dos conflitos do mundo no próprio corpo, como forma 

22 Id. Ibid. p. 84 
23 Id. Ibid.  
24 Waly Salomão apud. ANDRADE, 2002, p. 82
25 ANDRADE op. cit. p. 85
26 Id. Ibid. p 87
27 Id. Ibid. 
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de contestação e de desajustamentos sociais, existem problemas 
complexos, derivados de um mergulho profundo do poeta em si 
mesmo e nos abismos da alma humana, que geram, como con-
sequência, uma onda de pessimismo, expressa em temas como 
o desejo de morte, a angústia existencial, a cisão interior entre o 
eu e o mundo, entre outros. 28  

Desde o regresso de sua viagem a Europa no fim dos anos 60 e início 

dos anos de 1970, Torquato Neto iniciou um intenso processo de isolamento 

social, com períodos de  internação em sanatórios de Teresina para lidar com 

o problema do alcoolismo, vivendo uma mórbida autofagia de uma palavra 

interdita. Apesar da intensa produção, nas colunas de jornais, na elaboração 

de poesias como TRSITERESINA, roteiros, projetos de filmagem e  de seus 

primeiros filmes experimentais em Super 8, como é o caso de e Terror da Ver-

melha de 1972 filmado em Teresina, Torquato ensimesmado iniciou um quadro 

de morte anunciada. O seu derradeiro ato de rebeldia aconteceu no dia de seu 

aniversário em 1972:

“Após vedar todas as saídas de ar com lençol, Torquato abre o gás 
do aquecedor e, enquanto espera a morte, escreve um bilhete 
poema em vários tipos de letra. O primeiro “verso” é direto, reti-
cente, afirmativo, sem lamúrias: “FICO / Não consigo acompanhar 
a marcha do progresso.” 29

 Torquato, deslocado e cindido frente à realidade, desenhou sobre a sua 

existência um modo de vida como se sorvesse ele próprio todo o mal-estar e 

os desejos reprimidos do mundo. Retomando o vampiresco personagem de 

Nosferato, introjetado por Torquato Neto como própria persona em extensão 

de sua lírica e questões existenciais, não podemos deixar de notar uma equi-

valente alegoria desse pessimismo poético. Margaret Shanahan (1995) apon-

ta, num ensaio sobre os vampiros a partir do viés psicológico, a relação que o 

psicanalista Jung encontra no mito vampírico com traços e comportamentos 

como a tendência anti-social e narcísica que é na realidade predatória30. Paulo 

Andrade (2002) rememora-nos a etimologia do termo do que nomeia o prota-

gonista da película: originalmente do antigo eslavo, “nosfur-atu, palavra extraída 

do grego nosophoros, significa “portador de pragas” . O autor inicia uma investi-

gação psicanalítica em torno do mito e do arquétipo baseado no inconsciente 

coletivo.31Andrade (2002) aponta que Freud, o criador da psicanálise, pressupõe 

que o mito do vampiro baseia-se em imagens arcaicas de desejos e temores 

28 Id. Ibid. p. 88-89 
29 Id. Ibid. p. 26 
30 Margaret Shanahan (1995) apud ANDRADE, 2002, p. 112 
31 Id. Ibid. p.109
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reprimidos em ambivalência onde “[...] todas as experiências humanas de medo 

mórbido significam a presença de desejos sexuais e agressivos reprimidos, 

e no vampirismo vemos esses desejos reprimidos se tornando plenamente 

visíveis.”32  O desejo romântico retrocessor por uma sociedade arcaica e que 

não acompanha a marcha do progresso é incorporado ao mito vampírico que 

vem aterrorizar e infestar as cidades com a sua epidemia sem cura. Como nos 

aponta Felinto (2010). “não se pode esquecer que o vampiro é precisamente 

aquele que se opõe à ordem natural do mundo. Como o fantasma, ele rompe 

o fluxo linear do tempo e cria uma categoria nova da existência, situada entre 

a vida e a morte, a “desmorte” (undeadness)”33. Os vampiros são personagens 

que insistem em retornar da morte perturbando a ordem linear e teleológica 

do tempo metrado e cronológica instituído sobre a vida. A relação limiar entre 

vida e morte, o desejo erótico apresentado pelos dentes afiados e as imagens 

de sangue humano a escorrer colocam em rotação signos que dão-nos a ver, 

ainda,  o desvelar de desejos impróprios negados e a ideia de representação 

do mal como algo escondido nos escombros da consciência humana, ou seja 

como uma presença difícil de ser detectada à luz do dia34.

Na película de Ivan Cardoso, entretanto, a ironia de ver o personagem 

caminhando livremente pelas paisagens da cidade, desloca jocosamente o ar-

quétipo do vampiro, mantendo, porém, as simbologias negativistas em torno do 

mito. O vampiro tropical no jogo das ambivalências exerce os desejos proibidos 

em plena luz do dia da cidade do Rio de Janeiro. Como Paulo Andrade (2002) 

rememora “os vampiros foram associados, na mente popular à disseminação 

de doenças, como a tuberculose, cuja causa era desconhecida pela extensão 

da ideia de que eles espalhavam a infecção por meio da mordida.” 35 Se re-

montarmos à emergência da disciplina do urbanismo no séc. XIX poderemos 

notar a estreita relação com a medicina social e o discurso sanitarista como 

tentativa de contenção das epidemias que se alastravam pelas metrópoles. 

O discurso médico-urbanistíco manifestou-se atrelado ao desenvolvimento 

fabril capitalista que encontrou na cidade um lugar de produção. A sociedade 

industrial  passou a requerer a necessidade de um poder político que fosse 

capaz de esquadrinhar a população urbana  que contivesse o medo provoca-

do pelas epidemias urbanas. Michel Foucault (2016), em conferência realizada 

na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1974, apresenta-nos a emergência da 

medicina social pela perspectiva do medo:

É então que aparece e se desenvolve uma atividade de medo, 

32 Freud apud. ANDRADE, 2002, p. 112
33 FELINTO, E. He Had no reflection: vampirismo, percepção e as imagens técnicas In. ALCEU, PUC-
Rio, Vol. 10, n.20, jan./jun. 2010, p. 141
34 ANDRADE, op. cit.  p.109
35  Id. Ibid p. 111
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de angústia diante da cidade. [...] Nasce o que chamarei de medo 
urbano, medo da cidade, angústia diante da cidade que vai se ca-
racterizar por vários elementos: medo das oficinas e fábricas que 
estão se construindo, do amontoamento da população, das casas 
altas demais, da população numerosa demais; medo também 
das epidemias urbanas, dos cemitérios que se tornam cada vez 
mais numerosos e invadem pouco a pouco a cidade. [...] Têm-se, 
assim, certo número de pequenos pânicos que atravessaram 
a vida urbana das grandes cidades do séc. XVIII, especialmen-
te de Paris. Darei o exemplo do “Cemitério dos inocentes”. [...] O 
amontoamento no interior do cemitério era tal que os cadáveres 
se empilhavam acima dos muros do claustro e caíam do lado de 
fora. Em  torno do claustro, onde tinha sido construído casas, a 
pressão devido ao amontoamento dos cadáveres foi tão grande 
que as casas desmoronaram e os esqueletos se espalharam em 
suas caves provocando pânico e até mesmo doenças. Em todo 
caso, no espírito das pessoas da época, a infecção causada pelo 
cemitério era tão forte que, segundo elas, por causa da proximi-
dade dos mortos, o leite talhava imediatamente, a água apodrecia, 
etc. Este pânico urbano é característico do cuidado, da inquietu-
de político-sanitária que se forma à medida que se desenvolve 
o tecido urbano.36

Se retomarmos o campo da literatura, veremos que as principais per-

sonagens constituídas como combatentes dos vampiros foram os médicos37. 

Foucault (2016) enxergou na emergência da medicina urbana se deu para o 

domínio desses fenômenos do medo nas cidades. 38 O que podemos entrever, 

então, com a alegoria vampírica que perambula como um flânuer pelas calçadas 

de Copacabana recém inauguradas do bairro a amedrontar jovens indefesas? 

Até o início do séc. XX. Copacabana era uma região de difícil acesso na cidade 

do Rio de Janeiro, constituía-se basicamente de uma grande parcela de arei-

al em frente a praia com ocupação de pescadores. A partir da construção de 

túneis e da ligação através de linhas de bondes, nos últimos anos do séc. XIX, 

a região passou a estar mais integrada com o restante da cidade acelerando 

o seu processo de urbanização. A cidade do Rio de Janeiro no contexto dessa 

transição de séculos era considerada infecta, com ruas estreitas, tortuosas e 

favoráveis à proliferação de doenças digestivas e epidêmicas como a peste 

bubônica e a febre amarela que faziam diversas vítimas. O governo de Pereira 

Passos incumbiu-se da resolução dessas questões sanitaristas e para tanto 

36 FOUCAULT, M. O nascimento da  medicina social In. Microfísica do poder. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2016, p. 154-155 (grifos nossos)
37 No romance Drácula de Bram Stoker, o principal vilão do vampiro é construído sobre a figura do 
Dr. Van Helsing, antropólogo e médico especialista em doenças obscuras e membro integrante de 
uma sociedade secreta diretamente ligada ao Vaticano.
38 FOUCAULT, op. cit. p.155 
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realizou obras de saneamento em toda a cidade, demolindo parte da malha 

urbana antiga na abertura de grandes avenidas. A municipalidade ainda obrigou 

a construção de cômodos arejados e iluminados, proibiu a venda de carnes e a 

circulação de animas pelas ruas39 e iniciou um intenso processo de  demolição 

de cortiços e dos primeiros assentamentos nos morros da cidade como forma 

de conter as epidemias urbanas. Rememoremos a Revolta da Vacina em 1904: 

para além da questão médica de controle epidêmico, a insurreição também 

esteve relacionada enquanto resposta popular às demolições que aconteciam 

e eram justificadas pela discurso médico sanitarista.

Foi sobre ordens de Pereira Passos que um dos cartões-postais mais 

emblemáticos do Rio foi construído, a calçada de Copacabana e a Avenida 

Atlântica. Como Stela Katz (2010) aponta em seu estudo, o bairro nasceu com 

os ideais de eugenia do início do séc. XX e elitizou-se rapidamente com o 

aparecimento de palacetes, bangalôs, chalés e os primeiros arranha-céus da 

cidade. A ocupação espontânea da cidade, a partir desse momento, estabe-

leceu-se na oposição de cidade antiga (composta pelo Centro, a Zona Norte 

e os subúrbios) e o Novo Rio que correspondia à toda nova malha urbana da 

Zona Sul e que respeitava os novos ideias de salubridade e beleza urbana. O 

Rio até os anos 60 era, ainda, sede do governo federal e também o principal 

porto do país, sede de grandes empresas e de onde emanava as notícias e 

modas da nação 40. O mito cosmopolita de glamour da cidade maravilhosa foi 

amplamente difundido por artistas e pela imprensa e basou-se nos costumes 

citadinos que emergiam dos novos moradores e hábitos da Zona Sul . Vislum-

brava-se no imaginário carioca, a imagem de Copacabana como um balneário 

europeu nos trópicos. A construção do famoso hotel Copacabana Palace em 

1923, idealizado para hospedar reis e atrair a atenção do mundo, corroborou 

para a imagem de apogeu cristalizada para o bairro. Stela Katz (2010) recupera 

noticiário carioca, da revista Cruzeiro,  que aborda a cisão que a cidade vivia 

naquele período:

Nos dois mundos antagônicos do Rio de Janeiro se forjaram dois 
estilos de vida totalmente diversos. Aqui não falamos, é claro, de 
meio-termo, mas do que são, caracteristicamente, a zona sul e a 
zona norte. A zona sul, que começa propriamente no Flamengo, 
é a civilização do apartamento e das praias maliciosas, do traje e 
dos hábitos esportivos, da boite e dos pecados à meia-luz, dos 
enredos grã-finos, do pif-paf de família, dos bonitões de múscu-
los à mostra e dos suculentos brotinhos queimados do sol, dos 
conquistadores de alto coturno e de certas damas habitualmente 
conquistáveis, do short, do blusão e do slack, dos hotéis de luxo 

39 Cf. KATZ, Stela. Um jeito copacabana de ser: um discurso do mito em O cruzeiro e Sombra. 2010. 
249 f. Tese (Doutorado) - Curso de Artes e Design, Pontífica Universidade Católica, Rio de Janeiro, 2010.
40 Id. Ibid. 
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(e de outros de má reputação) e dos turistas ensolarados. O Rio 
cosmopolita está na Zona Sul, onde uma centena de nacionali-
dades se tropicalizam à beira das praias. A Zona Norte é Brasil 
100%. A gente mora largamente em casas (muitas com quintal) e a 
casa impõe um sistema diferente de vida: patriarcal, conservador. 
Vizinhança tagarela e prestativa, garotos brincando na calçada. 
Reuniões na sala de visitas. Solteironas ociosas e mocinhas senti-
mentais analisando a vida que passa debaixo das janelas. Namoro 
no portão, amor sob controle – para casar. Festinhas familiares, 
de baixa dosagem alcoólica. A permanente compostura no traje, 
ajustada com a do procedimento. Paletó e gravata. Mais toilette 
que vestidos, mais área coberta nos corpos femininos. Vida mais 
barata. Empregada de 300 réis. Menos água, mais calor. Diversão 
pouca, nada de boite e night-club. Vida menos agradável aos 
homens, mais abençoada pelos santos. Zona Sul – Zona Norte, 
paraíso e purgatório do Rio. Sair do purgatório e ganhar o paraíso 
é aspiração de quase todos, mas há quem prefira, sinceramen-
te, a vida simples e provinciana dos bairros e subúrbios do norte. 
Para muitos a zona sul não é o paraíso mas o inferno da perdição. 
Onde Copacabana dita a imoralidade, o aviltamento dos costu-
mes, a frivolidade e a boemia.41

Diante dos novos costumes cosmopolitas propiciados pelo bairro  Co-

pacabana viveu, a partir dos anos e 1940, um surto imobiliário propiciados pela 

facilitação do crédito e pelo desenvolvimento veloz da construção através do 

sistema de incorporação. A paisagem mudou drasticamente pra o que vemos 

hoje: a imensa barreira compacta de edificações residenciais de mesma altu-

ra entre o mar e a montanha. O comércio de rua alastrou-se por todo o bairro 

aumentando o ambiente de sociabilidade; os Casinos, boites e casas noturnas 

contribuíram para a consolidação da vida noturna da região. 

A condição do Rio de Janeiro como capital da República, antigo 
Distrito Federal até 1960, levava a que ali viessem morar políti-
cos, burocratas e técnicos de um modo ou de outro ligados ao 
Estado Nacional. [...] Acrescente-se a estes o pessoal do corpo 
diplomático e os representantes de grandes empresas internaci-
onais. A famosa “princesinha do mar” tornou-se um lugar feérico, 
com uma vida noturna intensa que apresentava várias opções e 
alternativas para gostos os mais variados. Por exemplo, além da 
fama de suas mulheres bonitas, fartamente propagandeadas, o 
bairro tornou-se também um importante centro gay. [...] Copaca-
bana passa a ser, juntamente com seus atrativos naturais originais, 
locus privilegiado da sociedade de consumo do
Rio de Janeiro e mesmo do Brasil. Poderíamos dizer que o seu 
apogeu se dá entre o final da Segunda Grande Guerra (1945) e 

41 O Cruzeiro apud. KATZ, 2010, p. 73-74 
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meados dos anos 1970. Já nos anos 1950, sobretudo a partir do 
governo Juscelino Kubitschek, com a onda de desenvolvimento 
que atinge o país, novas mudanças vão alterar a situação social 
do bairro. O crescimento do consumo e a mobilidade social geram 
novas aspirações e expectativas de estilos de vida. De início, são 
principalmente famílias de camadas médias que têm como projeto 
mudar-se para Copacabana (ver Velho 1973 e 1999). Vêm de outras 
partes da cidade, da própria Zona Sul, do Centro, da Zona Norte 
e depois mesmo dos subúrbios. Boa parte dos novos moradores 
origina-se de outros estados, além dos estrangeiros que, desde 
o princípio, viam em Copacabana um bairro de sua predileção.42

O bairro adensou-se muito rapidamente, fenômeno intrínseco à verti-

calização das construções  e devido à novas tipologias de apartamentos em 

espaços reduzidos (como no caso das famosas  kitchenettes, apartamentos pe-

quenos e com no máximo um ou dois cômodos) que alteraram drasticamente 

a densidade habitacional do bairro e o perfil de seus habitantes que acabou 

popularizando-se. Copacabana, de certa maneira, nunca perdeu a sua áurea 

ou nostalgia de seus tempos de apogeu, porém, a partir dos anos de 1970 e 

dos reflexos oriundos da transição da capital federal para Brasília, levando 

consigo a aristocracia e os cargos públicos institucionais, o bairro entreviu-se 

estagnado e diante de uma mudança social dos seus moradores e dos seus 

espaços. A idade da população média do bairro aumentou, os filhos e netos, 

ao constituírem novas famílias, ensejavam morar em regiões mais modernas 

da cidade, o fechamento dos cassinos, cinemas e casas noturnas e da gradual 

mudança do comércio de rua para os shoppings centers são fenômenos que  

puderam ser percebidos nesse contexto. Chacal (2016), em entrevista reme-

mora um pouco das mudanças percebidas no bairro:

[...] houve um êxodo para a zona oeste, principalmente para a Barra 
da Tijuca. Houve muita especulação imobiliária em Copacabana, 
tinha um empreiteiro, Sergio Dourado, que construía edifício sem 
parar. Então mudou a cara do bairro, por outro lado houve esse 
êxodo pra Barra. E Copacabana foi ficando muito cheia, o comér-
cio de rua foi começando a ir para os shoppings. O comércio de 
rua que era um dos atrativos de Copacabana vai pros shoppings. 
Começa a haver aquele comércio bem popular e bastante mu-
tante, você vai lá num dia e no dia seguinte já mudou tudo.43 

A proposta de duplicação da Avenida Atlântica havia sido sugestão de 

Lucio Costa e a ocupação da baixada de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de 

Janeiro, a futura Barra da Tijuca, têm-se início a partir da elaboração em 1969, 

42 Gilberto Velho (1999) apud. KATZ, op. cit. p. 75
43 CHACAL 2016
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durante o governo de Francisco Negrão de Lima, do Plano-Pilôto para a Urbani-

zação da Baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o portal de Sernambe-

tiba e Jacarepaguá (fragmento 70 do varal), também de autoria de Lucio Costa. 

O documento, assim como o Plano Piloto para Brasília desenvolve os princípios 

e diretrizes urbanísticas que norteariam a urbanização da área de expansão da 

cidade-Estado. Lucio Costa abre o documento com frase assinada em próprio 

punho: “essa ocupação, é, já agora, irreversível. O governo encontra na região 

ainda inexplorada economicamente, um novo vetor de expansão, desenvolvi-

mento e progresso para a cidade que já sofria com os impactos da perda de 

sua posição estratégica como capital federal. As intenções com o planejamento 

era o de adiantar-se ao inevitável processo de urbanização da área e evitar que 

acontecesse o mesmo processo rápido e intenso de adensamento e construção 

vistos em Copacabana e outros bairros da orla da cidade e a princípio contro-

lar a expansão urbana e preservar a geografia do lugar. O Secretário de obras 

públicas, o engenheiro Raymundo de Paulo Soares, apresenta a proposta e a 

escolha do desenho de Lucio Costa com as seguintes palavras:

Começa a erguer-se na Baixada de Jacarepaguá a mais bela 
cidade oceânica do mundo. O Rio do futuro nasce com filosofia 
própria, planejado, medido, calculado, imposição e consequência 
do Anel Rodoviário e das obras do DER (Departamento de Estra-
das e Rodagens) na região. Traz, também, no seu bojo conceito 
nosso de que tal planejamento não poderia resultar do raciocínio 
frio de computadores. Daí, a presença de Lucio Costa. Dele a ideia, 
a formulação, o equacionamento. Trouxemos Lucio Costa com a 
certeza de que seu gênio criaria um Rio mais humano, aliando a 
beleza selvagem da Baixada às necessidades e o progresso da 
cidade que explodirá nos próximos 10 anos. [...] Ao governador 
Negrão de Lima, coube o toque soberano. Acolheu a ideia, deu-
lhe asas.[...] É a transformação em realidade do sonho da “Cidade 
Maravilhosa”

Os dois Planos-Pilotos, tanto o de Brasília quanto o da Barra da Tijuca, 

baseiam-se nos mesmos princípios do urbanismo moderno com a prioridade 

para o transporte automobilístico, a extinção do modelo de rua-corredor com a 

ausência do desenho de quadras e lotes, a verticalização das edificações e por 

fim o predomínio de áreas vazias destinadas à vegetação. Lucio Costa propõe 

para a Barra da Tijuca a construção limitada de edifícios cilíndricos, torres re-

sidenciais muito afastadas uma das outras, com comércios e pequenos servi-

ços nos térreo e com altura correspondente a cerca de quatro vezes a maior 

distância em planta baixa para unidades de 25 a 30 pisos e com afastamento 

de 1km entre si44 (fragmento 74 do varal). Os dois planos entretanto diferem em 

44 Cf. COSTA, 1995, p. 350 
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um pressuposto fundamental, o solo de Brasília era propriedade do Estado, 

no Rio de Janeiro o solo estava vinculado à propriedade privada e portanto 

estava a mercê da especulação e dos processos de incorporação imobiliária. 

Na articulação com o poder público e a frente da construção das mais 

de setenta torres, com desenho arquitetônico de Oscar Niemeyer, para o pro-

jeto estava a construtora Grupo Desenvolvimento Engenharia (a bandeira da 

incorporadora flamula ao lado da bandeira brasileira no fragmento 75 do varal). 

O grupo era comandado por Múcio Athayde, influente político mineiro em as-

censão social e dono de terras na Barra da Tijuca. O empreendimento atraiu a 

atenção das novas famílias de classe média e alta que vislumbravam-se com 

as novas formas de morar difundidas pelo modelo dos condomínios fechados 

que surgiam com o projeto. As peças publicitárias (fragmento 73 do varal) anun-

ciavam os benefícios e vantagens da moradia na novíssima região da cidade. 

Projetou-se ainda para a região a realização de uma Exposição Internacional 

em 1972, que atrairia milhares de investimentos estrangeiros e projetaria a Bar-

ra da Tijuca para o mundo45.

O cronograma da obra previa a inauguração de três primeiras torres resi-

denciais (no fragmento 72 do varal é possível de vermos duas delas em obras) 

em 1974 e para 1980 projetava-se a conclusão de todas as outras unidades. 

Atrasos, falhas na administração e pressões dos agentes imobiliários levaram 

Lucio Costa a se desligar do projeto. O tamanho dos apartamentos em con-

sequência do desligamento foi reduzido e desagradou muitos interessados. 

As obras na Torre H por danos na integridade estrutural da edificação foram 

paralisadas em 1972 permanecendo em ruínas por décadas. Denúncias de ma-

nobras imobiliárias que envolviam a recompra de apartamentos a preços mais 

baixos pela incorporadora, diante da galopante inflação, emergiam nos jornais 

enquanto o grupo declarava-se vítima de bloqueios de viés político no acesso 

aos programas de financiamento estatais. O empreendimento foi repensado e 

reduzido a apenas quatro torres e renomeado para Athaydeville no fim dos anos 

de 1970. Destacamos o projeto de residência artística Paraíso Ocupado46 que 

operaram com material de arquivo encontrado na ruína visando a construção 

de um acervo-museu voltado para a história da urbanização da Barra da Tijuca.

Grande parte das áreas da região, compradas por demais construtoras, 

concretizaram projetos que negligenciava as prerrogativas urbanísticas ins-

tituídas pelo Plano Piloto de Lucio Costa. O interesse da especulação imobi-

liária encontrou no documento urbanístico um gerador de conflitos, o poder 

público acabou concedendo brechas legais que permitiram a não realização 

45 A exposição nunca chegou a sair do projeto, porém ressaltamos a importância da região na realização 
de um outro mega-evento, as olimpíadas de 2016. A Barra da Tijuca foi um dos mais importantes 
centros olímpicos para o evento.
46 CF. PARAÍSO OCUPADO, Disponível em: <http://www.paraisoocupado.com/> Acesso em 15 set. 
2017
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do projeto original. O solo da Barra da Tijuca foi amplamente loteado e so-

bre ele vários condomínios fechados foram construídos, nos anos de 1990 os 

shoppings centers se alastraram pela região e por volta dos anos 2000, mui-

tos edifícios de serviços e escritórios surgiram alterando o perfil residencial 

desenhado para o bairro. As ditas preocupações ecológicas e ambientais do 

primeiro plano foram muitas vezes esquecidas e a região acabou sofrendo 

bastante danos e impactos. 

Copacabana, Barra da Tijuca e também Brasília nascem sob a áurea do 

novo e do progresso e refletem de diferentes maneiras o desenrolar das re-

lações entre os agentes e suas lógicas que regem os dispositivos de urbani-

zação para a expansão e tomada de novos territórios nas cidades. A alegoria 

vampírica aqui desenhada na contramão,  aterroriza e faz-nos relembrar do 

arcaísmo, dos costumes, medos  que definiram e justificaram avanços civiliza-

tório sobre as cidades e faz-nos ainda recordar daqueles que se contrapõem 

e que se recusam a acompanhar a marcha do progresso.
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Fig. 48: Capa da primeira edição de Me Segura qu’eu vou dar um troço, de 1972. O projeto 
gráfico original perdido era de autoria de Hélio Oiticica. Fonte: SALMÃO, W. (1972) 2014

SALOMÃO, W. Self Potrait (1972) In.: Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014. p.29

SALOMÃO, W. The beauty (1972) In.: Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014. p.76

Fig. 49: Imagem retirada do poema Araidnesca. “Roque Gomes Mariano, que mora em 
Itapetinga, já foi notícia em NP. Este Rapaz da foto é o tal que nós informamos, em 25 de 
maio do ano passado, em ampla reportagem, viver só de gasolina. Não de arroz, feijão 
ou bife. Nem frango ou pizza napolitana. Gosta mesmo é da “gasosa”, essa fedida que 
serve para automóveis e caminhões. Mas como gosto não se discute...” Fonte: SALOMÃO, 
2014, P.77

SALOMÃO, W. Roteiro turístico do Rio (1972) In.: Poesia total. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2014. p.57

Fig. 50: Retroescavadeira derruba parte de favela na cidade do Rio de Janeiro por volta 
dos anos de 1960. Fonte: S. autor. s. data. Blog. Favela tem memória. Disponível em:<http://
favelatemmemoria.com.br/>. Acesso em: 03 set 2017

Fig. 51: Capa de fundo da primeira edição de Me Segura qu’eu vou dar um troço, de 1972. 
Fonte: SALMÃO, W. (1972) 2014

SALOMÃO, W. Self Potriat (1972) In.: Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014. p.37

SALOMÃO, W. Self Potriat (1972) In.: Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 
2014. p.37

Fig. 52: Poema objeto Alfavela presente na revista Navilouca. Fonte: NAVILOUCA, 1974

SALOMÃO, W. Um minuto de comercial (1972) In.: Poesia total. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2014. p.98
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Encorajado pelo amigo artista plástico Hélio Oiticica, o baiano Waly Salo-

mão, nascido na cidade de Jequié, publicou seu primeiro livro de poemas, Me 

Segura q’eu vou dar um troço (capa do livro fragmento 77 e fundo fragmento 83) 

no ano de 1972. Desde o título provocativo, o leitor é convocado pela lírica de 

Salomão a partilhar, com o texto, um jogo poético onde corpo e palavra ten-

sionam-se e convocam-se a se mostrarem presentes em seus limites. Como 

Roberto Azular (2005) nos apresenta, “[...] ficamos diante de uma palavra de-

sesperada na iminência de um ataque de nervos ou, ainda, a palavra sedutora 

na ambígua conotação sexual  de “dar um troço”.”1 Estamos diante da apresen-

tação de um gesto na iminência de seu acontecimento, como se as palavras 

clamassem presença e armassem o corpo do gesto, preparando-nos para o 

fato porvir. “[...] Mais do que um título, um pedido da presença do corpo na es-

crita e na leitura”.2A pequena oração provocativa que dá título ao livro abre um 

intervalo na linguagem, que reclama a participação do sujeito-leitor na intera-

ção com a obra poética e com o próprio objeto-livro que estamos a segurar em 

mãos. Diante de nós, livro, poeta, corpo e palavra apresentam-se  na urgência 

de um irrompimento de suas fronteiras. “[...] Trata-se de um “por fazer” que nos 

coloca no redemoinho das condições de produção, sociais e literárias, e que 

não deixa de  evidenciar o impasse da “pergunta título do volume: Que fazer?”3

O tenso jogo aberto entre corpo e palavra aparece ainda de forma joco-

sa na capa do livro (fragmento 77 do varal). José Simão, Waly Salomão e uma 

jovem garota posam de corpo inteiro e seguram uma faixa de tecido onde se 

lê “- FA - TAL - ”. O objeto poético-visual em questão,  deu início a uma série de 

experimentações estéticas que o poeta passou a empreender na “libertação” 

1 ZULAR, R. O que fazer com o que fazer? Algumas questões sobre o Me segura qu’eu vou dar um 
troço de Waly Salomão. Revista Literatura e Sociedade, n. 8, 2005, p. 48
2 Id. Ibid.  
3 Id. Ibid.
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da palavra do papel para ganhar o espaço e o corpo. Essas experimentações 

culminaram, a partir de 1974, na criação dos Babilaques4, perfomances-poético-

visuais criadas por Waly Salomão (Alfavela, fragmento 86 do varal, também diz 

respeito a essas experimentações de Waly). “- FA - TAL -” também estava re-

lacionado com o show “A todo Vapor” de Gal Costa, dirigido e concebido por 

Waly Salomão que deu origem ao álbum do registro ao vivo de 1971. No es-

petáculo a faixa ficava estendida ao lado de outra: “VIOLETO” ambas as obras 

são parceria de Waly com Luciano Figueiredo. Torquato Neto em suas colu-

nas de jornal destacou o impacto estético do show de Gal Costa, que distante 

dos amigos exilados em Londres, Gilberto Gil e Caetano Veloso, assumia as 

guitarras elétricas e a estridência nos gritos de sua voz  cristalina. Em coluna 

de 25 de outubro de 1971, Depois do show de Gal, Torquato comenta suas im-

pressões diante o espetáculo: 

“É FA-TAL, amizade. VIOLETO pintaremos. VIOLETO, um dia VI-
OLETO( FATAL). VIOLETO correrá por aí em córregos do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. O “show”de Gal, amizade. FATAL e deci-
sivo, não há drama em nada disso. O poeta Sailormoon não lava 
as mãos, graças a Deus. E quanta gente cega e derrotada e de 
mãos bem lavadinhas, amizade. Tudo andando, tudo é pouco, 
tudo no palco.. Tem que ser: A TODO VAPOR. FA-TAL. VIOLETO 
sobre VIOLETO. Como sempre foi: FA-TAL. Muito normalmente 
e pare sempre: FA-TAL. Até que a morte nos separe, FA-TAL. Até 
que tudo pinte VIOLETO como é FA-TAL, graças a Deus. Ainda que 
eu ande pelo vale. Aquele porém que perseverar até mal algum, 
prque Tu está comigo. FA-TAL. Preparas uma mesa na presença 
de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice 
transborda. VIOLETO. Perseverar a própria vida. FA-TAL. FA-TAL. 
[...] FA-TAL e VIOLETO, planos gerais das palavras destaques de 
Waly Salomão mais Luciano. A TODO VAPOR no “show”com Gal 
que já pintou. FA-TAL e VIOLETO, viva Deus.”5  

A radicalização no enfrentamento estético das adversidades diante das 

condições impostas pelo fazer poético e das vivenciadas no cotidiano da di-

tadura militar brasileira reverberam na poética de Salomão.  Em Me Segura 

qu’eu vou dar um troço, Salomão assume uma linguagem verborrágica, em livre 

4 “Waly sublinha o caráter inter-relacional dos “textos, objetos, luzes, planos, imagens, cores, superfícies” 
que se encontram nos Babilaques. Trata-se, segundo ele, de uma “multilinguagem”. Tampouco se trata 
de uma busca meramente pictórica, pois a a linguagem verbal – a palavra – funciona como “o agente 
que hibridiza todo o campo sensorial da experiência”. Nesse sentido, os Babilaques constituem formas 
de realização de um programa poético articulado e realizado, de diferentes modos, em diferentes 
momentos da trajetória de Waly” Cf. CÍCERO, A. Babilaques - Waly Salomão In: Z Cultural: Revista do 
programa avançado de cultura contemporânea, 2015. Disponível em: < http://revistazcultural.pacc.
ufrj.br/babilaques-waly-salomao/> Acesso em 23 set. 2017 
5 NETO, T. 2004, p. 281-282
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associação de palavras e construções imagéticas6, deslocando as temporali-

dades que tensionam os limites da representação e narração de experiências 

vivenciadas pelo poeta. É assim, por exemplo, que  Waly apresenta-nos a sua 

narração para o seu  momento trágico de reclusão no pavilhão de detenção 

por ter sido pego com uma “bagana de maconha” no poema narrativo “Apon-

tamentos do Pav 2”7.. O fragmento 78 do varal corrobora, ainda, com intenção 

metalinguística, com a apresentação de uma escrita que rejeita a ideia de 

acabamento, pureza e delicadeza na busca da transmissão do fluxo precário, 

arredio, confuso e aberrante do pensamento que toma a consciência do poe-

ta em seu momento de escrita. Roberto Zular (2005) aponta-nos por exemplo, 

que o constante jogo com os atos que permeiam os funcionamentos da lin-

guagem não está dissociado da íntima relação com o “monopólio” da palavra 

pela burocracia legalista radicalizado pela brutalidade do golpe militar.8 Waly 

empreende então, uma escrita de usurpação da palavra, que partilha o pro-

cesso de escritura como estratégia, mas também testa seus limites, esgarça 

suas condições de enunciação, provocando o acesso a redemoinhos de dis-

cursos e signos díspares que se chocam em rotação incessante sem se abs-

ter da provocação satírica da paródia e dos chistes. O crítico literário, Antonio 

Cândido, comenta a publicação do primeiro livro de Waly:

É natural que muitas produções de jovens, rebeldes às tradições, 
às definições e por vezes à própria cultura, revelem essa confusão 
de gêneros que permite todas as liberdades. É um caso de um tipo 
de literatura violentamente anti-convencional, que parece feita de 
sucata de cultura como, entre outros, o curioso Me segura que Eu 
vou Dar um Troço, recentemente publicado por Waly Sailormoon 
(pseudônimo trocadilhesco, de acordo com a moda, de Waly Sa-
lomão). Nele se cruzam o protesto, o desacato, o testemunho, o 
desabafo, o relato, - tudo numa linguagem baseada geralmente 
na associação livre e na enunciação caótica, formada de frases 
coloquiais, gíria “hippie”, obscenidades, períodos truncados, elip-
ses violentas, transições abruptas, resultando um movimento 
bastante vivo cuja matéria é a experiência pessoal do autor. Aqui 
não podemos falar de memórias, nem de relato, nem de ficção, 
nem de poesia, nem mesmo de estilo. É a literatura anti-literária, 
traduzindo uma espécie de erupção inconformista.9

Nesse campo aberto ao experimental, Waly Salomão se apropria de 

diversas linguagens narrativas sem deixar de fundir seu corpo poético como 

6 Imagens poéticas de acordo com Octavio Paz.
7 SALOMÃO, W. 2015, p. 13
8 ZULAR, op. cit. p. 54 
9 Antonio Candido (1979) In ZULAR, R. O que fazer com o que fazer? Algumas questões sobre o Me 
segura qu’eu vou dar um troço de Waly Salomão. Revista Literatura e Sociedade, n. 8, 2005, p. 51
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forma de experimentação do mundo performada no poema. Nessa satírica 

indeterminação entre vivência e paródia apresentamos trecho do poema ARI-

ADNESCA (a imagem que corresponde ao fragmento 80 do varal acompanha 

o poema na publicação)  que transcrevemos a seguir:

ESTRE HOMEM VIVE DE GASOLINA HÁ 7 ANOS
BEBE DOIS LITROS POR DIA

(Segue uma fotomontagem do autor em frente a um posto Shell 
com a mangueira na boca)

Roque Gomes Mariano, que mora em itapetininga, já foi notícia 
em NP. Este rapaz da foto é o tal que nós informamos, em 25 de 
maio do ano passado em ampla reportagem, viver só de gasolina. 
Não de arroz, feijão ou bife. Nem frango ou pizza napolitana. Gosta 
mesmo é de “gasosa”, esta fedida que serve para automóveis e 
caminhões. Mas como gosto não se discute... [...]10

Ironicamente é o próprio Waly Salomão que aparece na fotomontagem 

com a mangueira de combustível próxima à boca. O poeta incorpora o perso-

nagem jornalesco narrado e expõe seu próprio rosto como se jocosamente 

estivesse a apresentar-nos um corpo correlato da libertação e do usofruto da 

própria linguagem. Como Antônio Candido (apud. ZULAR, 2005) afirma, a lírica 

de Waly Salomão apresenta-se viva e em movimento e a matéria primordial 

da escrita são as experiências do próprio poeta. Waly assume uma postura 

satírica de reinvenção narrativa a partir de experimentações muitas vezes as-

sociadas à vivências na cidade do Rio de Janeiro. Exemplo dessa relaçào com 

a cidade, é o cartão-postal da cidade que aparece na contracapa da publica-

ção (fragmento 83 do varal) arrodeado de pequenas orações que deslocam 

ironicamente suas imagens turísticas mais cristalizadas: A PAISAGEM DESTA 

CAPITAL APODRECE, CAPITAL PROIBIDA DO AMOR, O PÃO DE AÇÚCAR ARTI-

FICIAL. Paola Jacques (2014) corrobora com a ideia de que a errância urbana 

era de fundamental importância para a produção lírica em Waly Salomão e na 

sua geração de poetas. “[...] Nesse livro, ele (Waly) chega a fazer um “Roteiro 

Turístico do Rio”, que obviamente não tinha nada de turístico e que relatava, de 

forma fragmentária e imagética, como nas canções tropicalistas, suas errâncias 

pela cidade”11 Relembremos também o fato de que a poética de Waly, enquan-

to um poeta nordestino, que assim como boa parte de sua geração, também 

migrou para a região Sudeste do país,  foi impactada e atravessada  pela sua 

chegada ao Rio de Janeiro e o deslumbramento diante da cidade grande. Es-

sas narrações de experiências urbanas aparecem muitas vezes encrustadas 

10 SALOMÃO, W. 2015, p. 77
11 JACQUES, P. 2014, p. 207 
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em diversas passagens de sua lírica, surgem fragmentárias na justaposição 

de suas próprias memórias (os fragmentos 81 e 84 do varal dão-nos conta de 

algumas dessas passagens). 

No livro publicado originalmente em 1992, Qual é o parangolé?, Waly 

Salomão revista a obra de Hélio Oiticica e rememora algumas de suas vivên-

cias partilhadas com o amigo. No texto O Suadouro: Teatro, sexo e roubo, por 

exemplo, Waly conta-nos que morando na casa de Hélio em 1970, que havia 

se entusiasmado com os primeiros escritos do Me Segura, os dois amigos 

costumavam realizar incursões aventurescas pelas áreas  marginais como o 

Mangue do Rio de Janeiro. Diz-nos Waly:

Mangue aqui no Rio de Janeiro, Brasil, quer dizer puteiro, zona de 
baixo meretrício, red light district, Vivências fronteiriças em termos 
éticos sociais transmutam-se em invenções de novas construções 
artísticas. [...] Uma noite saímos e Hélio antes de sair fazia uma 
verdadeira camuflagem, porque como tinha muito cabelo, long 
hair dos finais dos anos de  1960 e começo dos 1970, ele amarrava 
o cabelo todo  e colocava um boné cáqui, quer dizer, a cor mais 
de camuflagem possível, semelhante ao uniforme de campanha 
do Exército quando vai para as selvas. Estou pegando como me-
táfora o Exército quando vai para as selvas usa verde com preto 
para confundir com a vegetação, ele saiu assim disfarçado, já eu 
saí com uma roupa comum que poderia estar usando de tarde ou 
de manhã, e nós fomos para um setor chamado “mangue”, que 
era uma antiga região de mangue do Rio, de mangue que estou 
dizendo no sentido geográfico, e também, já que mangue é uma 
palavra polissêmica, é uma palavra-mangue, mangue que prolifera 
igual à zona de puteiro, ali no Estácio, na Vila Mimosa, de nome 
que evoca la belle époque, e ele conhecia uma daquelas casas, 
que quem dirigia era de um lado Rose Matos, filha de Zezé e Oto 
do Pó, nascida no morro de São Carlos, afilhada do grande Alce-
bíades (...). Rose era amiga dele e minha amiga, grande passista da 
Mangueira, que foi casada, foi casada não, teve um caso com um 
ex-presidente da Mangueira, Roberto Paulino, jornalista e dono 
da Companhia Cerâmica Brasileira. Então Rose, uma grande pas-
sista, uma mulher muito bonita, belíssima, uma verdadeira rainha, 
uma rainha do balacobaco, era uma das donas daquela casa junto 
com Pepa, uma “boneca” muito atrevida e despachada. Só que a 
casa abrigava uns oito ou doze travestis, que iam caçar na zona 
sul, porque o Estácio é zona norte. [...]12

Assim, por meio da rememoração, Waly Salomão prossegue o texto com 

a narração da aventura com o amigo. A partir do fragmento levantado pode-

12 SALOMÃO, W. Hélio Oiticica: Qual é o parangolë e outros escritos. São Paulo: Companhia das 
letras, 2015, p. 80-81 (grifos nossos)
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mos observar primeiramente a proximidade que tanto Waly quanto Hélio de-

monstravam ter com os moradores das favelas e das áreas marginalizadas da 

cidade do Rio de Janeiro e num segundo momento percebemos a convicção 

de que essas “vivências fronteiriças” transmutar-se-iam em novas construções 

artísticas. Muitos trabalhos críticos sobre a obra de Hélio Oiticica constatam 

esses dois aspectos levantados e arquitetam um tipo de relação entre as ex-

periências urbanas, errantes e marginais, que o artista empreendeu pelas fa-

velas e espaços estigmatizados da cidade contaminando as suas propostas 

estéticas. Destacamos a pesquisa empreendida por Paola Berenstein Jacques 

(2007) que visou entrever a arquitetura das favelas através da obra de Hélio13. 

A poética de Waly em Me Segura q’eu vou dar um troço, apresenta-se sobre 

encruzilhada equivalente. O próprio poeta, em comunicação no ano de 2005, 

perfaz semelhante raciocínio diante do impacto de suas vivências nas favelas 

cariocas com o seguinte apontamento:

 
Porque eu andava nas quebradas, parte do Me Segura foi realizado 
nos barracos do Morro de São Carlos, e a maioria daqueles poetas 
marginais eram realmente marginais de butique, jovens de classe 
média querendo parecer outra coisa. Porra cara, e o Morro de São 
Carlos? Cansei de dormir e escrever ali. E o que dormir em um 
lugar pode mudar, o que pode mudar a estrutura de uma obra? Por 
que andar pelas quebradas é tão importante assim? Isto é só um 
dado que está aí para quem tiver olhos e vontade de olhar aquilo 
e fazer escrutínio, está aberto a interpretações, mas como um 
momento parcial, sujo, sórdido, inicial de uma longa caminhada.14 

Frederico Coelho (2013) aponta-nos que entre o ano de 1968 e 1972, 

formou-se um caldo poético unindo os que vivem seus dias na borda da so-

ciedade carioca de classe média – como Waly Salomão e Torquato Neto, que 

fazem incursões nos morros da cidade e em casas de prostituição no mangue 

ao lado de seu amigo Helio Oiticica – e os que vivem as possibilidades de uma 

contracultura como forma legítima de invenção do cotidiano15. Em diversas pas-

sagens do seu primeiro livro, essas vivências aparecem impregnadas de suas 

experiências e relações com as favelas cariocas (fragmentos 84, 84 e 87 do varal). 

No trecho do poema Um minuto de comercial que transcrevemos abaixo, Waly 

dedica a publicação aos diversos amigos e moradores dos morros da cidade:

ABAJO ghetto de limpeza da zona sul (ipanemária} do Rio.

13 JACQUES, P. B. Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica, Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra e Salvador: EDUFBA, 2007
14 SALOMÃO, W. Contradiscurso: do cultivo de uma dicção da diferença In. Anos 70: trajetórias, São 
Paulo: Itaú Cultural/Iluminuras, 2005, p. 87.
15 COELHO, F. Quantas margens cabem em um poema? - poesia marginal ontem, hoje e além In. 
FERRAZ, E. (org.) Poesia marginal: palavra e livro. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2013, p. 34
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(Dedico esta reprise de Rio Zona Norte aos meus amigos morado-
res do morro de São Carlos e do Estácio e esta reprise do Rio 40 
graus aos do morro do Sossego - sem os quais seria impossível 
a realização deste trabalho.)16

No mesmo trecho, Waly faz menção a uma certa limpeza do zona sul 

da cidade (ipanemária), o que nos parece tocar os episódios recorrentes de 

remoções de favelas que visavam a erradicação dos assentamentos humanos 

há décadas instalados nessas específicas áreas urbanas, a zona sul, e que pas-

savam por violentos processos de especulação imobiliária. Entre os anos de 

1968 a 1973, a Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metro-

politana (CHISAM), autarquia do governo federal, em conjunto com o Governo 

da Guanabara, executou, até então, o maior programa de remoção de favelas 

na história da cidade do Rio de Janeiro17. De acordo com a pesquisa de Janice 

Perlman (1977) as políticas públicas implantadas pelo Governo da Guanabara e 

a CHISAM, até o final de 1973, acabaram com 62 favelas total ou parcialmente e 

transferiram  35.157 famílias (compreendendo 175.785 pessoas) para conjuntos 

habitacionais, estando a maioria destes localizada nas zonas Norte e Oeste.18 

Em sua pesquisa, Lícia Prado Valladares (1978) narra o processo de re-

moção de três grandes favelas na zona sul do Rio, todas elas próximas à lagoa 

Rodrigo de Freitas. São elas: a relativamente pequena Ilha das Dragas, com 

cerca de 2.500 moradores em 1968, que apesar de bastante ativa nas reivindi-

cações e resistências, não suportou a demonstração da força governamental 

com a prisão em massa de vários membros de sua associação e por conse-

quência os moradores acabaram aceitando as propostas de reassentamento; 

a segunda remoção aconteceu semanas após o episódio da Ilha das ragas, em 

uma favela muito maior, a Praia do Pinto, com cerca de 15.000 habitantes em 

1969, diante da ameaça de que o governo dessa vez não toleraria nenhum re-

vide ou resistência, os moradores acabaram não se organizando, mas, apesar 

disso, um incêndio, cuja origem nunca foi devidamente esclarecida, tomou de 

surpresa os próprios favelados, deixando perto de 5.000 pessoas ao desabrigo 

e destruindo 1.000 barracos de famílias que ainda esperavam a data da remo-

ção; a terceira favela a ser removida na região, a favela da Catacumba, passou 

por um processo completamente distinto das anteriores, os 9.100 habitantes 

da favela colaboraram com o processo de remoção tendo, inclusive, o aval da 

16 SALOMÃO, W. 2014, p. 101 (grifos do autor)
17 As remoções de comunidades que aconteceram juntamente com as obras para a realização das 
Olimpíadas do rio de Janeiro em 2016, no então governo do então prefeito Eduardo Paes, superam 
quantitativamente as remoções empreendidas pela CHISAM. Destacamos a pesquisa de Lucas 
Faulhaber e Lena Azevedo. Cf. FAULHABER, L. AZEVEDO, L. SMH2016: Remoções. Rio de Janeiro: 
Mórula, 2015 124p
18 Cf. PERLMAN, J. 1977, p. 242
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associação de moradores.19

De acordo com a pesquisa de Mário Sergio Brum (2012), a favela da Praia 

do Pinto, foi construída a partir do assentamento de pescadores e operários 

que trabalharam na construção do Jóquei Clube do Brasil, nas imediações da 

Lagoa, e que, à época, receberam permissão para se instalarem no local, ainda 

na década de 191020, A favela foi  considerada por muitos anos como uma das 

mais famosas da cidade e ocupava uma área de grande valor por ser próxima 

ao Leblon, um bairro em plena expansão imobiliária, Como Brum (2012) in-

dica-nos, o discurso adotado naquele contexto indicava que a “Praia do Pinto, 

segundo as autoridades à frente da remoção: “tornara-se, no correr dos anos, 

foco de criminalidade e risco para a saúde pública.”.21 O processo de remoção 

não encontrou muitas dificuldades, sete mil habitantes já haviam sido trans-

feridos quando um incêndio tomou conta da comunidade destruindo a maior 

parte dos barracos e desabrigando cinco mil pessoas. O incêndio, acusado 

de ter sido alastrado de forma criminosa, tornou irreversível a transferência 

das comunidades e acelerou os processos de reassentamento.  A cobertura 

da imprensa da época noticiou que não houve mortos no incêndio, apenas 

32 feridos, as entrevistas realizadas por Brum (2012), entretanto, revelam que 

houve episódios fatais, mas nunca este número foi quantificado e nem pos-

síveis vítimas (ou seus parentes) identificadas.22 Perlman (1977) destaca que o 

interesse sobrepujado nas remoções era de origem imobiliário, a partir da es-

peculação consequente da “liberação de lotes no centro da cidade para usos 

mais “lucrativos”, como hotéis ou edifícios de apartamento.”23 Sobre o episódio 

do incêndio da Praia do Pinto, Janice Perlman discorre: 

No ano seguinte (em 1970), todavia, os 7.000 moradores da Praia 
do Pinto (favela localizada num terreno plano privilegiado, bem 
no centro do bairro grã-fino do Leblon) recusaram-se, espontane-
amente, a sair da favela e ser transferidos. Durante aquela noite, 
um incêndio “acidental” alastrou-se pela favela: apesar de muitos 
moradores e vizinhos alarmados terem chamado os bombeiros, 
estes, evidentemente cumprindo ordens, não apareceram. Pela 
manhã, quase tudo tinha sido arrasado. Muitas famílias não conse-
guiram salvar nem seus parcos haveres, e os líderes da “resistência 
passiva” desapareceram completamente, deixando suas famílias 
em desespero. No local, construíram-se prédios de apartamentos 

19 Cf. VALLADARES, Lícia do Prado. Passa-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. p. 38-46 
20 Cf. BRUM, M. S. I. Memórias da remoção: o incêndio da Praia do Pinto e a ‘culpa’ do governo. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA ORAL, 11., 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2012. 
Disponível em: <www.encontro2012.historiaoral.org.br/> Acesso em: 2 out. 2017
21 Id. Ibid.  
22 Id. Ibid. 
23 PERLMAN, J. 1977, p. 243 
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financiados pelos militares.24

A CHISAM havia sido criada com um objetivo bastante explícito: a tarefa 

de garantir que até o ano de 1976 não houvesse mais ninguém vivendo em fa-

velas no Rio de Janeiro. Suas intenções estabeleciam remoções diárias de 100 

famílias que seriam transferidas para conjuntos habitacionais.25 A justificativa 

para tal medida, calcada em um modelo simplista de determinismo ambien-

tal, era de que a “recuperação” humana dos favelados se seguiria à reabilita-

ção física de suas condições. O reassentamento em conjuntos habitacionais 

deveria, segundo autoridades do programa, promover socialmente a família 

favelada, transformando-a de: 

“[…]invasora de propriedades alheias _ com todas as característi-
cas de marginalização e insegurança que a cercam em titular de 
casa própria. Como consequência, chegar-se-ia à total integração 
dessas famílias na comunidade, principalmente no que se refere 
à forma de habitar, pensar e viver.”26

Para a CHISAM, a remoção e o seu consequente reassentamento signi-

ficavam a integração efetiva do favelado na sociedade:

O primeiro objetivo é a recuperação econômica, social, moral, e 
higiênica das famílias faveladas. Da mesma maneira, o programa 
visa mudar a posição da família favelada, que ocupa ilegalmente 
propriedade alheia, com toda a insegurança que isso represen-
ta, pela de donos da casa própria. Tais famílias tornam-se, então, 
completamente integradas na comunidade, especialmente quanto 
à maneira de viver e de pensar.27

O fragmento demonstra que a promoção da erradicação de favelas, 

por parte da CHISAM, não se concretiza de maneira isolada, apenas, no pla-

no dos espaços urbanos e sim, está integrada a uma ideologia que também 

recalca e visa a transformação de um modo de vida. Há o desejo de erradi-

car também um modo de estar, ocupar e experienciar a cidade. A partir dessa 

visada poderemos entender o fragmento 87 do varal, quando Waly Salomão 

diz-nos: “Remoção da molecoleira do malandro do morro, favelúmpens e o 

apodrecimento irreversível desta cidade”28. Se rememorarmos a pesquisa de 

Janice Perlman (1977) poderemos notar que a construção dos mitos da mar-

ginalidade eram “[...]determinados menos pelo comportamento da maioria ou 

24 PERLMAN, 1977, p. 247
25 Id. Ibid. p. 242
26 CHISAM, 1971, p. 16 apud. BRUM, M. S., op. cit. p. 2
27 CHISAM, 1971, apud. PERLMAN, J. op. cit. p.243
28 SALOMÃO, 2014, p. 98
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da minoria numérica (entre os moradores de favelas), e mais pelo que é feito 

especificamente pela classes média e alta.”29 Perlman (1977) chama atenção 

de que esses mesmos mitos e esteriótipos foram historicamente perpetuados 

e reforçados pelas próprias instituições oficiais responsáveis pelas políticas de 

favelas. A autora chama a atenção para o relatório oficial, fornecido pela Fun-

dação Leão XIII, do Rio de Janeiro:

As famílias chegam puras e unidas - legalmente ou não - de ma-
neira estável. A desintegração começa na favela em consequência 
da promiscuidade, dos maus exemplos e das dificuldades financei-
ras. As crianças presenciam o ato sexual. Meninas são seduzidas 
e abandonadas; engravidam mas não se sentem envergonhadas... 
As bebidas e os tóxicos servem para anestesiar as desilusões, hu-
milhações e deficiências alimentares da vida na favela. As noites 
pertencem aos criminosos... No silêncio da noite podem-se ouvir 
os gritos de socorro, mas ninguém ousa interferir com receio de 
ser a próxima vítima... Os policiais raramente entram na favela, a 
não ser em grupos.30

Waly Salomão, ao falar das favelas, recorreu e também provocou des-

locamentos às imagens de senso comum construídas a partir dos mitos da 

marginalidade, quando, por exemplo, escolheu narrar os assentamentos em 

questão, como “gangrenas instaladas no coração” das cidades (fragmento 85 

do varal). A ambivalência imagética proposta por Waly, tanto dá conta da leitu-

ra médica, sanitarista e higienista que tratou das favelas como tecidos enfer-

mos e contagiosos, que necessitavam de cura e remoções como tratamento, 

quanto provoca, ao mesmo tempo, um deslocamento do sentido, na medida 

em que, estamos diante também de uma imagem que apresenta a iminência 

de uma irrupção, uma explosão, um levante fatal para a cidade, Perlman (1977) 

apresenta ainda em sua pesquisa, uma  outra publicação de 1967 referente 

ao Seminário Interuniversitário que ocorreu no Rio de Janeiro com a presen-

ça de seis reitores de diferentes universidades. No seminário, as favelas são 

apresentadas “[...] como “cancros sociais”, espoliadores de “uma das mais be-

las paisagens do planeta”, parte do “patrimônio nacional” que “mantemos em 

custódia para a humanidade”, cheias de “contraventores e criminosos”, etc.”31 

A autora, então, introduz a ideia de que em ambos os casos, tanto no 

relatório oficial da Fundação Leão XIII, quanto no Seminário Interuniversitário, 

eram identificados enquanto marginais aqueles que residiam em favelas, “[...] 

definindo-os, a priori, como ocupadores ilegais de terras, e como parcela de 

29 PERLMAN, 1977, p. 125
30Fundação Leão XIII apud. PERLMAN, op. cit. p. 125
31 PERLMANN, J. op. cit. p. 125
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um subgrupo socialmente desarticulado”32. O termo marginalidade ainda estava 

atrelado a vários outros grupos que “[...] as vezes se confundem parcialmente, 

e que incluem pobres em geral, desempregados, migrantes, membros de outras 

subculturas, minorias raciais e étnicas e transviados de qualquer espécie.”33 A 

pesquisa de Janice Perlman (1977) empreende a partir disso, entrever diversos 

princípios fundamentais que nortearam correntes em diferentes disciplinas 

sociais que contribuíram para a teoria geral da marginalidade. 

 Entre essas abordagens destacamos as decorrentes da Psicologia Soci-

al que estiveram atreladas à Escola de Chicago e seu principal teórico, Robert 

Park. Como Perlman (1977) aponta, Park apresentou seu conceito de marginal, 

em artigo de 1928, como aquele indivíduo que sofre de um hibridismo cultural, 

“[...] é um indivíduo à margem de duas culturas e duas sociedades que nun-

ca se interpenetraram e fundiram totalmente.”34 A ideia de marginalidade de-

fendida por Park, diferentemente dos esteriótipos negativistas, era encarada 

como esperança para a civilização e o progresso. O ser marginal seria aquele 

que se permite à guerra interior entre dois mundos, um corpo que gesta e é 

atravessado por duas culturas distintas, “[...] sem jamais se decidir a romper, 

mesmo que lhe fosse permitido, com seu passado e suas tradições, e nunca 

aceito completamente, por causa do preconceito racial, na nova sociedade em 

que ele agora procura encontrar um lugar.”35 Enquanto migrantes, os favela-

dos chegavam ao Rio de Janeiro, carregando no próprio corpo suas memórias 

rurais, consideradas arcaicas e rudimentares, diante de uma sociedade que 

visava o avanço da técnica e da urbanização metropolitana. Enquanto corpos 

negros, os favelados, partilhavam de uma memória de recente escravização, 

constante subalternização e criminalização de seus costumes, expressões 

culturais e crenças36. 

Se remontarmos às origens das primeiras ocupações de morros da cidade 

do Rio de Janeiro poderemos observar que a origem do termo favela, revela-

nos a imbricação dessas duas narrativas históricas:  a migração campo-cidade 

e os reflexos da recente abolição da escravidão. Na transição e nos primeiros 

anos do século XX, enquanto o município, na época, capital federal, era go-

vernada por Francisco Pereira Passos e passava por grandes transformações 

e reformas urbanas inspiradas nas obras parisienses empreendidas pelo Barão 

de Hausmann, a cidade era tomada por uma população negra, precarizada e 

empobrecida que havia sido recentemente liberta e que buscava nas indústrias 

e serviços urbanos, novas oportunidades de vida. Conta-se que essas popu-

lações de centena de milhares de ex-escravos e oficias retornados da Guerra 

32 Id. Ibid. 
33 Id. Ibid. p. 126
34 Robert Park apud. PERLMAN, op. cit. p. 131 
35 Id. Ibid. 
36 Falar da lei da vadiagem
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de Canudos, acabavam chegando à cidade sem ter onde morar e  ocupavam 

ou arrendavam aposentos em antigos casarões de famílias falidas por conse-

quência do fim do regime econômico de exploração escrava. Nascem dessa 

maneira, os cortiços. Um dos mais famosos deles ficou conhecido como “Cabeça 

de Porco” e chegou a abrigar em suas instalações cerca de 4 mil moradores37. 

Por ser entendido como foco epidêmico de doenças, o cortiço sofreu, desde 

o início de sua ocupação, tentativas recorrentes de remoção, o que acabou se 

concretizando em 1893 e ficando conhecida como uma das ações da política 

do “Bota-abaixo” que demoliu diversas outros cortiços pela cidade. Expulsos, 

os seus antigos moradores, com o refugo da demolição acaba ocupando as 

encostas do morro vizinho. Nessa área, constroem seus casebres e encontram 

em fatura, uma vegetação rasteira, a faveleira, similar à uma planta encontra-

da nas ocupações de Canudos, no interior da Bahia. O considerado primeiro 

assentamento humano que ocupou as encostas dos morros cariocas ganhou 

o apelido de Morro da Favela.

Com o avançar das décadas, os processos de urbanização foram ace-

lerados na então capital federal e a promoção da indústria nacional, vinculada 

à um política desenvolvimentista, atraiu milhares e milhares de migrantes das 

regiões Norte, Nordeste e parte da Centro-oeste, ou seja, das áreas mais em-

pobrecidas para as grandes cidades no Sudeste do país. No Rio de Janeiro, 

essas populações de migrantes passaram a ocupar as áreas de encostas da 

cidade, as favelas. Seus casebres de madeira ou de alvenaria de terra, muitas 

vezes, reproduziam as arquiteturas vernaculares de suas regiões de origem. 

Os migrantes traziam consigo suas culturas, seus hábitos, modos de vida e ao 

chegarem às cidades muitos de seus costumes foram vistos como arcaicos e 

considerados impróprios para o progresso da urbe. O fragmento 84 do varal, 

permite-nos entrever determinadas relações de equivalência postas em exis-

tência por meio da rememoração de Waly Salomão. As experiências da parte 

da vida vivida, de Waly, em fazendas, de certa maneira, reaparece nas suas 

experiências urbanas nas favelas cariocas. Um reaparecer, talvez, involuntário 

de memórias, pois estas imagens apresentam-se enquanto sinais perdidos e 

que carecem de ser rememorados. A justaposição imagética do “cheiro dos 

currais” e  do “cheiro das favelas” põe em ambivalência essas duas realidades 

distintas apreendidas e apresentadas por Waly Salomão. De toda maneira, 

como Janice Perlman (1977) destaca, essa hibridização cultural causou res-

postas também negativas por parte da própria sociedade aristocrata carioca, 

que duvidava das capacidades de integração aos modos e costumes cosmo-

politas por parte dos migrantes. Justificava-se que os choques de realidade 

37 Cf. CARVALHO, J. Conheça a história da primeira favela  do Rio, criada há mai de 120 anos. Rio 
450 anos In. G1, 10 fev. 2015. Disponível em:< http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/
noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-quase-120-anos.html> Acesso em: 
03 out. 2017
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dos hábitos rudimentares e bugres dessa gente “braba”, herdados de um ar-

caísmo ou selvageria, diante  da radicalidade de condições urbanas, poderi-

am ser propensos à condutas radicais culminando no banditismo, perversão 

e degeneração dos bons costumes. 

O crítico Gonzalo Aguilar (2016) põe-se a pensar a obra do artista Hélio 

Oiticica, a partir da construção de um recorte histórico que nós é bastante caro. 

Aguilar (2016) identifica que uma parte da cultura brasileira dos anos de 1960, 

principalmente a cultura de esquerda, inclinou-se para a revalorização do rural, 

do arcaico e do folclórico de modo a polemizar as versões dualistas e indus-

trialistas do comunismo38. Nesse contexto, obras como o filme O cangaceiro 

(1953) de Lima Barreto, Deus e o diabo na terra do sol (1964) de Glauber Rocha, 

Vidas Secas (1963) de Nelson Pereira dos Santos, entre outros corroboram para 

a consolidação do bandido rural no imaginário social39. Entretanto, Aguilar (2016) 

lança uma hipótese de leitura distinta, a partir da análise do Bólide 18, feito por 

Oiticica em homenagem ao seu amigo Cara de Cavalo. Para o crítico o bandido 

que a caixa torna visível é diferente do bandido tradicional ligado ao campo:

O gesto feito por Oiticica, em compensação, não volta seu olhar 
para o campo, e sim para a cidade, para os afetos dos favelados, 
excluídos da modernização, e para um tipo de bandido gerado 
nas sociedades periféricas com o jogo do bicho e instituições 
equipadas tecnologicamente, como a polícia. Mais exatamente, 
a escolha de Cara de Cavalo põe em destaque não a bandida-
gem como resíduo arcaico, “fazendo parte do mundo universal 
do camponês”, nas palavras de Hobsbawn mas como o modo 
violento que os marginais urbanos têm de entrar na socieda-
de. Na atualidade, isso se revela mais evidente (os bandidos com 
tênis Nike ou usando gestos do rap), porém, já desde os anos de 
1950, quando o desenvolvimento econômico criava paralelamente 
marginalidade e exclusão, a delinquência podia ser um dos tor-
tuosos caminhos para participar dos benefícios da riqueza circu-
lante e das obras do capitalismo. É essa ambiguidade perante 
o sistema que torna o bandido urbano menos puro que o rural, 
pois enquanto o problema deste é a sua inclinação pré-capitalis-
ta, seja na devoção religiosa ou em sua submissão a um sistema 
feudal, como mostrou Deus e o Diabo na terra do sol, no bandido 
urbano parecem misturar-se igualmente rebeldia anticapitalista 
e cobiça econômica, cumplicidade com o poder e recorrência 
a práticas ilegais. [...] A reestruturação de homenagem em ação 
se cumpre finalmente com a bandeira “Seja marginal, seja herói”, 
que, embora use a foto publicada em um jornal, está relaciona-
da à Cara de Cavalo.. Nesse processo de radicalização, o objeto 

38 AGUILAR, G. Hélio Oiticica, asa branca do êxtase: arte brasileira 1964-1980. Rio de Janeiro: Anfiteatro, 
2016, p. 96 
39 Id. Ibid. 
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mais ou menos passivo e desgraçado pela repressão policial se 
transforma em sujeito da violência revolucionária, preservando a 
posição anarquista do artista, menos pura que a dos militantes  
socialistas e comunistas.40

Essa mesma violência impura, ou ambiguidade revolucionária, que cul-

mina com a imagem do bandido mas que provém da posição limiar do mar-

ginalizado urbano, parece-nos estar presente na lírica de Waly Salomão. No 

fragmento 87 do varal, por exemplo, Waly se apropria da citação “the streets 

belong to the lumpen” proveniente da obra “The Ideology of the Black Panther 

Party”, de 1969 e cuja autoria é do ativista negro, Elridge Cleaver, líder do Par-

tido dos Pantera Negras nos Estados Unidos da América, para criar o neolo-

gismo favelúmpen. Janice Perlman (1977), em seus mapeamentos dos estudos 

da marginalidade identifica o aparecimento de uma teoria social do radica-

lismo e aponta a partir desta, teóricos que acreditavam que as condições de 

subalternidade e precarização da vida extremadas nas condições urbanas e 

provocadas pelas desigual modernização, culminariam em uma radicalização 

revolucionária das populações marginalizadas41  Tal qual o neologismo poético 

de Waly Salomão, a antropóloga aponta, nesses teóricos do radicalismo social, 

uma equiparação dos grupos marginais da sociedade com o lumpemproleta-

riado42, sujeitos sociais definidos por Karl Marx no livro 18 de Brumário de Luís 

Bonaparte, Há entretanto aqui, um deslocamento fundamental do conceito de 

Marx que não considerava o lumpemproletariado como sujeito revolucionário. 

Teóricos, como Frantz Fanon, por exemplo localizam os sujeitos marginaliza-

dos, colonizados e expropriados como portadores de forças radicais capazes 

de promover revoluções :

Aqueles a quem a crescente população das áreas rurais e a ex-
propriação colonial fizeram abandonar as propriedades familia-
res, incansavelmente revolvem ao redor de diferentes cidades, 
esperando que um dia ou outro lhes será permitido entrar... Para o 

40 AGUILAR, G. op. cit. 2016, p. 97-98 (grifos do autor)
41 PERLMAN, op. cit. p. 160
42 Sobre o conceito de lumpemproletariado em Marx: “Essa sociedade data do ano de 1849. Sob o 
pretexto da instituição de uma sociedade beneficente, o lumpemproletariado parisiense foi organizado 
em seções secretas, sendo cada uma delas liderada por um agente bonapartista e tendo no topo 
um general bonapartista. Roués [rufiões] decadentes com meios de subsistência duvidosos e de 
origem duvidosa, rebentos arruinados e aventurescos da burguesia eram ladeados por vagabundos, 
soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos das galeras, gatunos, trapaceiros, lazzaroni 
[lazarones], batedores de carteira, prestidigitadores, jogadores, maquereaux [cafetões], donos de 
bordel, carregadores, literatos, tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de tesouras, funileiros, 
mendigos, em suma, toda essa massa indefinida, desestruturada e jogada de um lado para outro, 
que os franceses denominam la bohème [a boemia]; com esses elementos, que lhe eram afins, 
Bonaparte formou a base da Sociedade 10 de Dezembro. Era “sociedade beneficente” na medida 
em que todos os seus membros, a exemplo de Bonaparte, sentiam a necessidade de beneficiar-se 
à custa da nação trabalhadora.” Cf. MARX, K. 18 de Brumário de Luís Bonaparte, [tradução e notas 
Nélio Schneider ; prólogo Herbert Marcuse]. - São Paulo : Boitempo, 2011., p. 90
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lumpemproletariado, esta horda de homens famintos, desenraiza-
dos de seus grupos e clãs, constitui uma das mais espontâneas e 
mais radicalmente revolucionárias forças de um povo colonizado,43

Frantz Fanon foi um importante psiquiatra e filósofo negro caribenho que 

tornou-se reconhecido por abordar em suas pesquisas, temas como a coloni-

zação e os seus consequentes impactos psicossociais para com os povos co-

lonizados. Foi também ativista na luta por independência das antigas colônias 

que ainda estavam a mercê dos regimes de exploração colonial, como é o caso 

da Argélia para com a França. O pesamento de Fanon parece-nos contaminar 

muito fortemente a poética de Waly Salomão. No fragmento 85 do varal por 

exemplo vemos Waly ao falar sobre a colocação das favelas nas cidade citar 

“on the Bible Fanon” que provavelmente se trata do livro que o filósofo publicou 

no ano de 1961 e publicado no Brasil em 1968, Os condenados da terra. Waly 

Salomão, ainda no fragmento 85 do varal, cria a imagem do poeta “fanoético” 

para um possível capítulo posterior, como aquele que traduziria as linguagens 

científicas quando professou a queda Babilônia, ou seja premeditando os dis-

cursos oficiais que justificariam as recorrentes tentativas de remoção do Morro 

da Babilônia. Fanon (1968) acredita que o sistema colonialista, que determina 

colonizado e colonizador, persevera violentamente em diversas estruturas so-

ciais e psicológicas nas sociedades capitalistas. Para o filósofo esse sistema 

violento de dominação continuou definindo, de modo apartado, as áreas dos 

colonizados e colonizadores nas cidades: 

A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade 
negra, a médina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de 
homens mal afamados. Aí se nasce não importa onde, nã0 im-
porta como. Morre~se não importa onde, não importa de quê. É 
um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sôbre os 
outros, as casas umas sóbre as outras. A cidade do colonizado 
é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de 
carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade:’ acocora-
da, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de 
negros, uma cidade: de árabes. O olhar que o colonizado lança 
para a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de inveja. 
Sonhos de posse. Tôdas as modalidades de posse: sentar-se à 
mesa do colono, deitar~se no leito do colono, com a mulher dêste, 
se possível. O colonizado é um invejoso. O colono sabe disto; 
surpreendendo-lhe o olhar, constata amargamente mas sempre 
alerta:“Êles querem tomar o nosso lugar.” :É verdade, não há um 
colonizado que não sonhe pelo menos uma vez por dia em se 
instalar no  lugar do colono.

43 Frantz Fanon (1961) Os condenados da terra. apud. PERLMAN, J. op. cit. p. 161
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Waly Salomão parece-nos deglutir o pensamento de Fanon quando o 

percebemos incorporado no mesmo fragmento 85 do varal:

- favelados nunca perdem o sonho de descer, invadir e dominar 
a cidade

ALPHA alfavela VILLE44

A ideia de iminência de uma irrupção revolucionária por parte dos colo-

nizados presente em Fanon é deslocada à imagem dos favelados proposta por 

Waly Salomão. Logo em seguida, o poeta apresenta-nos um outro neologismo, 

alfavela. A palavra criada por Waly, tornou-se também babilaque, saltanda da 

página impressa e ganhando formas espaciais. As letras que formam o neo-

logismo são manipuladas por Waly e seus amigos em uma praia carioca e o 

registro fotográfico dessa ação foi incorporado à revista de poesia Navilouca, 

publicada no ano de 1974 (fragmento 86 do varal). Paola Berenstein Jacques 

(2014) ressalta que a formulação poética de Waly, foi logo percebida por Hélio 

Oiticica que declara em um dos seus Héliotapes, de 1971:

Waly, eu gosto muito, muito, muito, muito da ideia de alpha  alpha 
alfavela ville, acho uma grande descoberta, acho uma coisa assim 
que subliga, é uma coisa realmente universal é assim uma benção 
a descoberta... ALPHA APLHA alfavela VILLE é um conceito, não 
é uma palavra título é uma coisa assim, digamos, poética, é um 
conceito total, que tem uma totalidade. Inclusive, põe em questão 
o problema da cultura brasileira, de contexto brasileiro, não só de 
contexto internacional. É a ligação que há com Godard, todas as 
experiências necessárias, não preciso explicar, não preciso falar 
mais (desliga) 45

Oiticica explicita em sua fala, a relação que o pequeno fragmento esta-

belece com a película Alphaville de Jean Luc Godard, de 1965.  O filme apre-

senta-nos uma sociedade futura na qual a tecnologiaidealizada no filme como 

o super computador Alpha 60, torna-se responsável por projetar, calcular e es-

quadrinhar todas os destinos sociais de seus habitantes. Assim, o detetive Lemy 

Caution infiltra-se na cidade controlada pela máquina com a missão de destruir 

seus sistema operacional.  Lá, encontra um mundo novo, onde o pensamento 

é proibido. Sociólogos, professores, poetas, filósofos, ou seja, pensadores em 

geral, são relegados à marginalidade, vivendo quase que na clandestinidade. 

Oiticica em carta de Londres de 1972, ainda explicita-nos: “ALFA-ALFAVELA-

VILLE é a descoberta multidimensional de níveis urbanos nessa experiência da 

44 SALOMÃO, W. 2014, p. 37
45 Hélio Oiticica (1971) apud. JACQUES, 2014, p. 207-208
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sua luta com a palavra escrita: era FA-TAL que isso acontecesse”46 Parece-nos 

aqui que Waly Salomão ao articular a película francesa com as questões das 

favelas brasileiras, interpõe a sociedade futurista e tecnológica apresentada 

pelo filme, que controla e determina os espaços e hábitos na cidade, com a 

sociedade brasileira daquele contexto que encontrava na erradicação, remo-

ção e expulsão de favelas e favelados, soluções para os problemas sociais da 

cidade do Rio de Janeiro. Waly Salomão, em acordo com Frantz Fanon, Elridge 

Cleaver e outros teóricos radicais, acreditava que esses mesmos corpos violen-

tados sistematicamente pela organização social da desigualdade nas grandes 

cidades, deteriam eles próprios forças revolucionárias capazes de romper com 

as lógicas exploratórias vigentes. Alfavela, enquanto jogo poético, parece-nos 

uma máquina de visibilidade, criada por Waly, que põe em existência, a todo 

instante, um desejo de inversão das condições desiguais em devir.

46 Uma carta de Oiticica publicada na coluna Geléia Geral de Torquato Neto de 23 de fevereiro de 
1972; nela Hélio apresenta a construção poética de Waly de forma diferenciada de suas próprias 
criações artísticas: “Waly nada tem a ver com o trabalho TROPICÁLIA: só trambiqueiros podem 
querer construir essa dependência: seu trabalho é fruto de um desenvolvimento pessoalíssimo: 
brotando ainda ALFA-ALFAVELA-VILLE é a descoberta multidimensional de níveis urbanos nessa 
experiência da sua luta com a palavra escrita: era FA-TAL que isso acontecesse: nada tem a ver com 
a minha experiência PARANGOLÉ (somos parentes longínquos) nem como artistas “letristas”: seu 
encontro com Luciano (Figueiredo) prova isso: WALUCINADA acima do mero letrismo de Indiana e 
seus seguidores” Oiticica apud. NETO, T. 2004, p. 367
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Fig. 53: Cartaz da primeira Artimanha realizado pela Nuvem Cigana na Livraria Muro do 
Rio de Janeiro. Fonte: FERRAZ, 2013.

CHACAL., “Artimanha Manha y Arte”, In: Malasartes, n.3, 1976

NETO, Torquato, In.: NAVILOUCA. Rio de Janeiro: 1974.

NETO, Torquato, É só brincadeira, não dói (1972) In. NETO, T. Torquatália: obra reunida, 
Vol. 2, Rio de Janeiro: Rocco, 2004, p.356

CHACAL, Um poeta não se faz com versos (1979) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de 
Colete. São Paulo: Cosac Naify. 2007, p.227

Fig. 54: Membros do coletivo Nuvem Cigana posam para fotografa. Fonte: FERRAZ, 2013.

Fig. 55: Bólide Área “Água” de Hélio Oiticica, no evento coletivo de artes Orgramurbana 
em 1970. Fonte: SALOMÃO, W. 2015

CHACAL, Dia primeiro e último (1972) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São 
Paulo: Cosac Naify. 2007, p.341

Fig. 56: Happening na Praça General Osório no Rio de Janeiro. Fonte: Evandro Teixeira/
CPDOC/Jornal do Brasil, 1968

Fig. 57: Waly Salomão, Hélio Oiticica e Ivan Cardoso no Rio de Janeiro em 1970. Fonte: 
FERRAS, 2013, p. 37

CHACAL, É proibido pisar na grama (1979) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. 
São Paulo: Cosac Naify. 2007, p.214

CHACAL, Papo Pop (1979) In.:CHACAL,Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: 
Cosac Naify. 2007, p.217
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Armou o maior barraco no MAM!!! É assim que Waly Salomão (2015) apre-

senta-nos o famoso episódio ocorrido em 1965 no Museus de Arte Moderna, o 

MAM do Rio de Janeiro. A exposição Opinião 65 “[...]realizada pelo merchand Jean 

Boghici com a colaboração da crítica de artes Ceres Franco” 1 reunia corajosa-

mente expressões estéticas que no contexto ditatorial tensionavam o regime 

de censura que estava posta sobre a expressão e a cultura brasileira. O nome 

dada à exposição apropria-se homônimo show do Teatro Opinião, realizado em 

1964 e que encenou canções emblemáticas como Carcará, do maranhense 

João do Vale, interpretado inicialmente por Nara Leão que posteriormente foi 

substituída pela rasgante voz de Maria Bethânia. Como Waly Salomão apon-

ta em sua narrativa “[...] o Carcará nordestino da família dos falconídeos virou 

símile do monstro bíblico (livro de Jó) Leviatã e do totalitarismo de direita”2. A 

interpretação na voz de Bethânia havia se transformado “[...] numa velocidade 

estonteante em hino galvanizador contra a “gloriosa” ditadura militar.”3 A ex-

posição de 1965 reunia então, vozes de diferentes expressões artísticas, entre 

eles, Antônio Dias, Carlos Vergara e Rubens Guerchman. Como o artista plásti-

co Carlos Vergara nos aponta: “Opinião   65 era uma atitude política enquanto 

atitude artística. A ideia básica era opinar... tanto sobre a arte quanto sobre a 

política.”4 O controverso episódio, acontecido durante a abertura da exposição, 

nos é narrado por Waly Salomão: 

Tudo corria às mil maravilhas na inauguração da mostra do Museu 
de Arte Moderna (MAM). Nenhum penetra nem ninguém desali-
nhado. Convite, terno e gravata eram obrigatórios. Mulheres em-
perequitadas com seus cabelos-esculturas de laquê. [...] Mas de 

1 SALOMÃO, W. 2015, p. 47
2 Id. Ibid. 
3 Id. Ibid. 
4 Carlos Vergara apud. SALOMÃO, W. 2015, p. 48
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repente, não mais que de repente, o algo mais aconteceu. Aviso 
é que não faltou, cinco dias antes da inauguração da mostra, a 
sagaz crítica de arte Esther Emílio Carlos fez uma premonição no 
Diário de Notícias: “Porque o MAM não se lembrou de apresentar 
Hélio Oiticica numa individual, usando no mínimo duas salas para 
poder expor dignamente sua obra? O PARANGOLÉ será sem dúvida 
alguma prejudicado na mostra coletiva Opinião 65 e principalmente 
no dia da inauguração. [...] O ‘amigo da onça” apareceu para ba-
gunçar o coreto: Hélio Oiticica, sôfrego e ágil, com sua legião de 
hunos. Ele estava programado mas não daquela forma bárbara 
que chegou, trazendo não apenas seus PARANGOLÉS, mas con-
duzindo um cortejo que mais parecia uma congada feérica com 
suas tendas, estandartes e capas. Que falta de boas maneiras! 
Os passistas da escola de samba Mangueira, Mosquito (mascote 
do PARANGOLÉ), Miro, Tineca, Rose, o pessoal da ala Vê se en-
tende, todos gozando pra valer o apronto que promoviam, gente 
inesperada e sem convite, sem terno e sem gravata, sem lenço 
nem documento, olhos esbugalhados e prazerosos, entrando 
MAM adentro. Uma evidente atividade de subversão de valores e 
comportamentos. Barrados no baile. Impedidos de entrar. Hélio, 
bravo no repertório, disparava seu fornido arsenal de palavrões: 
_Merda! Otários! Racismo! Crioulo não entra nesta porra! Etc. etc. 
etc.[...]Que poder simbólico inesperado: o fechado vernissage 
burguês se escancarou em hasteamento inaugural de bandeira 
do PARANGOLÉ! Fincar uma bandeira cinética por entre os piloti 
projetados pelo arquiteto Afonso Eduardo Reidy para o MAM. 
Cartograficamente à margem do salão de exposição. Os jardins 
de Burle Marx com seus agaves fálicos e suas babosas exalavam 
contentamento que se misturavam na brisa ao “Channel número 
5” e ao suor do samba. Era o otimismo vitorioso da ideia de par-
ticipação do espectador. O desembarque dos bichos da Arca de 
Noé! Um bailado dramático representando o retorno ritual do re-
calcado “Manifesto antropófago”: a felicidade guerreira “contra a 
realidade social, vestida e opressora, castrada por Freud...”5

A ação proposta por Hélio Oiticica, juntamente com os amigos moradores 

da Mangueira, foi impedida de ser realizada nas instalações do Museu de Arte 

Moderna.”[...] Hélio expulso e todo o seu pessoal do samba. E o PARANGOLÉ 

rolou nos jardins externos do Museu, arrastando a massa gingante que antes 

se acotovelava contemplativa diante dos quadros.” 6 A instituição museoló-

gica havia exposto uma problemática que mesmo após décadas de debate, 

como próprio Waly (2015) aponta,  ainda se colocava enquanto “[...] vitrine das 

máscaras esvaídas de suas potências mágicas”. 7 Torquato Neto publicou em 

5 SALOMÃO, W. 2015, p. 48-50 (grifos do autor)
6 SALOMÃO, W. op. cit. p. 49
7 Id. Ibid. 
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28 de fevereiro de 1972 na sua coluna Geleia Geral, uma carta de Hélio Oitici-

ca. A carta apresentava as impressões de Hélio a partir da leitura do primeiro 

livro de poemas de Waly. Oiticica comenta, então, a criação dos Parangolés:

Com PARANGOLÉ descobri estruturas comportamento-corpo: 
tudo passou para mim a girar em torno do “corpo tomado dança:” 
MANGUEIRA era o protótipo do RIO, não só MANGUEIRA, mas o 
morro carioca: e também CENTRAL, ESTÁCIO, LAPA, MAUÁ, CAN-
CELA, QUINTA SUBÚRBIOS em geral.

Como Waly Salomão (2015) explicita em seu argumento, os Parango-

lés “[...]eram o otimismo vitorioso da ideia da participação do espectador”. A 

“invasão”orquestrada por Oiticica e pelos moradores da Mangueira poderia 

significar ainda o desejo de inversão e ocupação dos espaços “oficiais”da ci-

dade, aqui figurado na instituição museológica, por parte de uma população 

historicamente marginalizada. O “mangue” da Mangueira invadia o asfalto do 

Museu. Entretanto, o espaço museográfico demonstrou-se interditado às ex-

periências estéticas, corpóreo-sociais ali instauradas. Os limites da instituição 

museológicas como um “[...] mero gabinete de curiosidades que transforma 

objetos vivos em artefatos mortos” eram drasticamente expostos durante o 

fato. Waly Salomão (2015) aponta-nos que em oposição a essa estratégia mu-

mificadora dos museus, Oiticica  “[...] formulava em seu “Programa ambiental” 

de julho de 1966: “museu é o mundo; é a experiência cotidiana”. Afirmação do 

peso da “vivência” e das máscaras plenas de suas potências cinéticas na ba-

lança da lição das coisas.”8

Uma busca pela aproximação entre a arte e as experiências cotidianas 

da vida parece-nos corroborar para o tensionamento e abalo da institucionali-

zação dos modelos de produções artísticas vigentes nos museus e nos circui-

tos curatoriais. Os poetas da geração marginal em esforço equivalente, bus-

cam no mimeógrafo uma alternativa que desviasse dos circuitos acadêmicos 

e editoriais que legitimavam, e continuam a legitimar, as produções poéticas, 

sempre objetificadas em livros, a circular no Brasil.  O afrontamento da lingua-

gem também se fez presente nessas produções poéticas que não se eximem 

de se aproximar da linguagem coloquial das ruas, dos neologismos, das gírias 

e do palavreado hippie para defenestrar a rigidez formal da lírica. A criação de 

espaços de ação desviantes às normas, parece-nos, ainda, uma escolha ética-

estética, sobretudo política, possível de existência dentro de um sistema di-

tatorial que esquadrinhava e fiscalizava a produção cultural brasileira através 

de seus mecanismos de censura. 

Os poemas Dia primeiro e último e É proibido pisar na grama, de Chacal 

(fragmentos 95 e 98 do varal) parece-nos colocar diante de uma geração que 

8 SALOMÃO, op. cit., p. 49
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apesar de atravessados pela violência sujeitada na ditadura brasileira, em radi-

cal desamparo, optam pelo embate na tomada da potência da vida, seja pelo 

escárnio ou pela esbórnia, enquanto modos de enfrentamentos possíveis. As 

táticas empreendidas por artistas e poetas visavam a construção de espaços 

outros que escapassem dos mecanismos de repressão e censura. Torquato 

Neto em suas colunas de jornal, Geleia Geral, apostava nas saídas possíveis 

pelas brechas, pela ocupação dos espaços: 

Ocupar o espaço, criar situações. Ocupa-se um espaço vago como 
se também ocupa um lugar ocupado: everywhere. E aguentar a 
pontas, segurar, manter. Ou, como em Teorema, aplicar e sair do 
filme. Tiro um sarro: vampiro. O nome do inimigo é medo. Meu nome 
ninguém conhece. [...] Ocupar espaço; espantar a caretice: tomar 
o lugar: manter o arco: os pés no chão: um dia depois do outro.9

Torquato tomava o suporte do jornal, como artimanha, para extravasar 

suas palavras e sua poética de confronto à ditadura. A pesquisadora Claudia 

Carliman (2013) cartografa na produção artística de Artur Barrio, Cildo Meire-

les e Antonio Manuel, outros rastros desses enfrentamentos. Em Antonio Ma-

nuel destacamos a série Clandestinas de 1973. O artista infiltrado na sala de 

impressão de um jornal sensacionalista carioca imprimiu centenas de edições 

falsas, assemelhadas com as originais do jornal, com fotografias, manchetes 

e textos ficcionais criados pelo próprio Antonio Manuel. As edições clandes-

tinas dos jornais assumiam o tom anárquico e humorado ao colocar imagens 

dos amigos do artista, Hélio Oiticica, Lygia Pape e o próprio Torquato Neto em 

situações ultrajantes. Tanto Torquato Neto10, quanto Antonio Manuel tentavam 

se apropriar de práticas não tradicionais de expressão com particular interes-

se para os meios de comunicação em massa. A escolha pelo mimeógrafo por 

parte a geração de poesia marginal, parece-nos apresentar-se como tática 

equivalente que incorpora as novas estratégias de comunicação e circulação 

na produção poética. O poema metalinguístico Um poeta não se faz com ver-

sos, de Chacal (fragmento 92 do varal) apresenta-nos de forma contundente 

essa inclinação poética: 

[...] o que pesa é ter que criar
não a palavra
mas a estrutura onde ela ressoe
não o versinho lindo
mas o jeitinho dele ser lido por você
não o panfleto

9 NETO, T. 2004, p. 316
10 Cf. CALIRMAN, C. Arte brasileira na ditadura militar: Antonio Manuel, Artur Barrio e Cildo Meireles, 
tradução: Dmytri Gomes e Victor Heringer, 1 ed. Rio de Janeiro: Reptil, 2013
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mas o jeito de distribuir11

Em 1968, Antonio Manuel integrou ao lado de Hélio Oiticica, Rogério 

Duarte e outros, a manifestação coletiva intitulada Arte no Aterro, que foi fi-

nanciada pelo jornal Diário de Notícias e teve como planejador o crítico de 

arte Frederico Morais. Para o crítico, o evento “[...] consistiu em acontecimen-

tos simultâneos, gerados por obras de diversos artistas, sem qualquer lógica 

explícita, senão a participação geral do público.”12 A participação de Antonio 

Manuel consistiu na exposição de urnas de madeiras em cujo interior estava 

textos e imagens sobre a violência na ditadura e que deveriam ser destruídas 

a machadadas pelo público participante. Esse evento ficou conhecido como 

APOCALIPOPÓTESE, conceito criado pelo artista baiano Rogério Duarte que 

deslocava a “matriz conceitual quase senso comum - obrigatória participação 

do espectador -  transformando-a em uma hipótese, aproximando-a mais da 

estrutura do jogo, afastando-a da rigidez do imperativo categórico.”13 Waly Sa-

lomão (2015) chama a atenção  que o “[...] caráter lúdico, livre, hipotético, da 

participação do espectador, era demarcado e imantado em um território livre 

em visível contraste com o quadro geral opressivo da ditadura militar.”14  Em 

carta para Lygia Clark, Hélio Oiticica narra o acontecimento:

Mas o que quero lhe contar é a manifestação no Aterro: foi a 
melhor com o público que já fiz; desta creio que posso tirar um 
novo sentido para tudo: chamou-se APOCALIPOPóTESE, termo 
inventado por Rogério Duarte como um novo conceito para este 
tipo de objeto mediador ’para a participação’ ou por ela: eu com 
as capas, Lygia (Pape) com os Ovos, Antonio manuel com as 
urnas quentes, que eram caixas fechadas para serem destruídas 
ou abertas, sempre com algo escrito ou pintado dentro. Rogério 
levou cães amestrados, que a meu ver foi o mais importante, [...] e 
o Raimundo Amado filmou tudo, e parece que o filme fica pronto 
esta semana: não é genial!? Mário (Pedrosa) acha aí que houve 
algo aí mais importante que o sentido de happening, pelo sentido 
realmente aberto de experiências.15

Em coluna de 2 de março de 1972, Torquato Neto, rememora o evento:

Cultura & Loucura & Sambistas & Samba da Mangueira & (John) 
Cage passeando & Parangolés & Caeteles Velásia Parangolé 1968 
& Outros & Esses cães fazem coisas do arco da velha & num do-

11 CHACAL, 2007, p. 227
12 Frederico Morais apud. SALOMÃO, 2015, p. 64
13 SALOMÃO, W. 2015, p. 64 
14 Id. Ibid. 
15 Oiticica apud. SALOMÃO, 2015, p. 66
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mingo Apocalipopótese apocalipse, hipopótamo hipótese lou-
cura cultura manifestações planos gerais no Aterro tropicália co-
nhecimentos e transações variadas amores novos observação e 

desfile, levantamento como sempre do espólio, cultura, loucura.16

Eventos que reuniam diferentes artistas plásticos, com obras que en-

volviam a participação do espectador e que se valiam de distintos suportes, 

passaram a acontecer de foma esporádica e efêmera pela cidade do Rio de 

Janeiro, como os encontros e happenings que ocorriam de forma espontânea 

como os da Praça General Osório ( fragmento 96 do varal) ou outros organiza-

dos por e em museus como os Domingos de Criação ou o ORGRAMURBANA17 

(fragmento 94 do varal), ocorrido no MAM em 23 de Agosto de 1970. Em comum 

a todas essas ações coletivas, estava a postura estética de aproximação com 

as práticas e experiências cotidianas da vida. O envolvimento do espectador 

nas ações gestava politicamente um enfrentamento possível dentro do siste-

ma ditatorial brasileiro. As ações efêmeras calcavam-se na elevação do cor-

po que se oferece como criação como acontecimento artístico18. No mesmo 

sentido, todas essas ações foram realizadas em espaços públicos de modo a 

sugerir-nos um estreitamento também das relações entre arte e espaço pú-

blico, entre arte e cidade. 

Em meados da década de 1970 aconteceram aprontos de poesia na ci-

dade do Rio de Janeiro que se valiam de lógicas equivalentes a esses outros 

eventos apresentados até aqui. Eram as chamadas Artimanhas que aconte-

ceram em diversos momentos por toda a década de 1970. O coletivo que or-

ganizava as Artimanhas recebeu o nome de Nuvem Cigana (fragmento 93 do 

varal) e era formado pelos poetas: Charles, Chacal, Ronaldo Santos e Bernardo 

Vilhena, integravam ainda o compositor e poeta Ronaldo Bastos, a engenhei-

ra Lúcia Lobo e os arquitetos Pedro Pascardo, Dionísio Oliveira e mais umas 

dezenas de amigos que participavam dos eventos. O nome Nuvem Cigana é 

uma música escrita por Lô Borges e Ronaldo Bastos, interpretada por Milton 

Nascimento no álbum: Clube da Esquina de 1972. O grupo nasceu com o intuito 

de reunir e produzir coletivamente os projetos gráficos e publicações indivi-

duais dos poetas e amigos. Pra cada lançamento de livro, o coletivo promovia 

festas de lançamentos, que aconteciam na casa coletiva em Santa Tereza e 

16 NETO, T. 2004, p. 373 
17 Em coluna de Torquato Neto, de 26 de junho de 1971, Luis Antonio Pimentel  comenta sobre o 
evento: “Eu cheguei à ideia da palavra cenário
18 Podemos rememorar a ação de Antonio Manuel que inscreveu o póprio corpo como obra artística 
a participar do XIX Salão  Nacional de Arte Moderna, acontecido no MAM em 1970. A participação da 
obra foi negada, entretanto durante a abertura do Salão, Antonio Manuel apareceu nu nas instalações 
do Museu. Cf. CALIRMAN, C. 2013, p. 50  
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que foram ficando cada vez mais famosas entre a juventude carioca.19 Essas 

festas eram importante para os poetas pois, era durante as mesas que eles 

conseguiam encontrar algum retorno financeiro com a venda de seus livros 

mimeografados. Depois de um lançamento fracassado em 1975 que ocorreu 

na cidade de Florianópolis, o grupo de poetas começou a investigar maneiras 

diferentes para a divulgação de seus livros. foi assim que surgiu a oportunida-

de deles organizarem um Festival de Artes na Livraria Muro, próximo à Praça 

General Osório, no Rio. O evento contou com “[...] três dias de exposições de 

livros, performances, e tudo mais um pouco misturado. Um happening antes 

que a cultura do happening se espalhasse pelo Brasil.”20 Esse festival acabou 

se transformando na primeira Artimanha organizada pelo coletivo (o cartaz do 

evento está reproduzido no fragmento 88 do varal). O diálogo abaixo transcri-

to entre os poetas Bernardo Vilhena e Chacal narra os eventos desta primeira 

edição das Artimanhas:

_Chacal: Festa era com a gente mesmo, então é claro que caímos 
de cabeça na história e começamos a pensar no que fazer. Pen-
samos em música, em projeção audiovisual que era uma coisa 
que estava na moda, alguma coisa de dança. Mas não sabíamos 
como encaixar a poesia no meio de tudo isso. O famigerado “varal 
de poesia” não rolava. Então a poesia ficou meio de fora da pro-
gramação oficial. 

_Bernardo Vilhena: A leitura na primeira Artimanha foi inteiramente 
de improviso. Estava passando uma projeção de slides do (Carlos) 
Vergara sobre o Cacique de Ramos e eu comecei a puxar o samba 
deles. “lelê-o, o Cacique é o bom, lelê-o, o Cacique é o bom”. E 
todo mundo começou a acompanhar. Quando acabou, o Chacal 
virou pra mim e disse: “É hora, eu vou entrar”.

_Chacal: Eu já tinha tomado uns birinaites, uns Alert Limão, e co-
mecei a sentir que aquele era o momento para a poesia entrar 
na brincadeira. Foi uma coisa de transe mesmo, porque não tinha 
nada ensaiado ou programado, mas eu virei pro Bernardo e disse: 
“Vou entrar” e li o “Papo de Índio”que caiu como uma luva durante 
as fotos do Vergara.

_Bernardo Vilhena: Foi então que tudo começou. Eu emendei com 

19 Ronaldo Bastos rememora sobre as festas de lançamento: “O lançamento do Charles foi um 
sucesso. Não só por toda a movimentação que fizemos, mas também porque as festas da casa de 
Santa já estavam ficando conhecidas. Eu morava no sótão, e duas vezes por ano, no Reveillon e no 
dia de São Pedro, eu tinha que desarrumar a minha vida inteira, porque as festas duravam cinco dias. 
Eu já saí de uma festa, fui até Friburgo, passei uns dias e voltei, e a festa ainda estava rolando. E iam 
absolutamente todos os tipos do Rio de Janeiro. Dava pra ver lá desde o Tom Jobim até o bicheiro 
do Santo Cristo. E todo mundo completamente alucinado.”. Cf. COHN S. (org.) Nuvem Cigana: poesia 
e delírio no Rio dos anos 70. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2007, p. 74
20 Rui Campos apud. COHN, S. op. cit. p. 85
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“Vida Bandida”, o Ronaldo (Bastos) continuou com o “ô menino, 
quem te fez?”. Depois o Paulinho Menor entrou com um turbante 
indiano na cabeça e leu outro poema, e de repente a gente per-
cebeu, na prática,, que poesia podia ser lida em voz alta.21

O nome dado aos eventos provém de uma ideia apresentada por Tor-

quato Neto: “A poesia é a mãe. O poeta é a mãe. Das artes e das artimanhas em 

geral. Poesia no país do carnaval, trouxas!” (fragmento 91 do varal) e que trans-

formou-se em poema visual também de Torquato Neto publicado na revista 

de poesia Navilouca (fragmento 90 do varal). Com o invento das Artimanhas, 

podemos dizer que a poesia marginal adquire, então, um “modo de existência 

performático” 22quando os poetas passam a recitá-las pelos eventos e happe-

nings coletivos que envolviam arte, música, video-projeções, samba e lisergia 

(Chacal ironiza o uso de drogas no poema Papo Pop, fragmento 99 do varal). 

A poesia que já havia saltado do livro para o mimeógrafo passa a ganhar voz e 

corpo. Como a pesquisadora Fernanda Teixeira de Medeiros (2004) aponta, “[...]

o ressurgimento da natureza oral do poema parece ser correlato de um estado 

em que estética e política excitam-se mutualmente.” 23

Em entrevista, Chacal (2016) conta-nos da sua experiência de ver as per-

formances de leitura poética de Allen Ginsberg em sua viagem para Londres, 

no ano de 1972 24 e do impacto que a leitura poética em voz alta havia lhe pro-

porcionado. O poeta chama a atenção para o fato de que com a leitura das 

poesias ao vivo havia facilitado o entendimento direto dos poemas e trouxe 

popularidade para os eventos. Incorporando a voz e o ritmo, as performances 

orais de poesia ganhavam ares de concerto de rock, de troca intensa entre os 

espectadores e poetas.  De acordo com o crítico literário Paul Zumthor (1993), 

o aspecto oral, ou vocal como o mesmo prefere, sob a perspectiva Mc Luha-

niana se opõe globalmente aos sistemas da escrita. Para o autor o universo 

da oralidade está diretamente ligado a uma concepção histórica (tomando o 

tempo como esquemas circulares) e espacial (a despeito de seu enraizamento) 

como a dimensão de um nomadismo25. A escrita em contrapartida, ‘[...] implica 

21 Chacal e Bernardo Vilhena apud. COHN, S. op. cit. p. 85
22 Cf. MEDEIROS, Fernanda Teixeira de. Afinal, o que foram as Artimanhas da década de 70?: a Nuvem 
Cigana na nossa história cultural. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, v. 23, 
n. 1, p.11-36, jun. 2004. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4846099.pdf>. 
Acesso em: 11 set. 2017.
23 Id. Ibid. 
24 Fato curioso é que as passagens haviam sido custeadas com a venda do segundo livro de poemas de 
Chacal: “Preço de passagem”de 1972, cujo título já explicitava os objetivos do poeta. Sobre a experiência 
em Londres Chacal conta-nos: “Eu tinha tido a experiência de ver o Alan Ginsberg em Londres, em 
73. E eu vi que era muito próximo do Bob Dylan, ele falando aquele uivo dele, ele gargalhando, ele 
performando. Ele era diferente dos outros poetas, porque era um festival internacional de poesia; os 
outros poetas foram de paletó e gravata, solenes e lendo. Tanto fazia se fosse africano, ou russo, ou 
canadense. Primeiro, segundo ou terceiro mundo, todos com a mesma postura, o mesmo respeito 
diante da poesia.” CHACAL, 2016
25 ZUMTHOR, P A letra e a voz. A “literatura” medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1993., p. 36
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uma disjunção entre o pensamento e a ação, um nominalismo natural ligado 

ao enfraquecimento da linguagem como tal, a predominância de uma concep-

ção linear do tempo e cumulativa do espaço, o individualismo, o racionalismo, 

a burocracia”26. Ainda segundo Paul Zumthor (1993): “a voz não concerne ao 

campo da posse mas ao do trânsito, diz não respeito a um eu mas a um nós: 

o encarnado que fala imediatamente se funde ao nós graças ao meio aéreo 

por onde circula a voz.”27

Os eventos não cobravam bilhetes nem ingressos, o que evitava a carac-

terização como espetáculo e evitava os regimes de censura prévio impostos 

pelo regime ditatorial brasileiro. As Artimanhas então faziam sucesso e passa-

ram a congregar públicos de jovens que começavam a se interessar por poe-

sia e pelos espetáculo promovidos pelo grupo. Produziram ainda em coletivo 

a revista de poesia  Almanaque Biotônico Vitalidade que reuniria os poemas 

desenvolvidos pelos poetas da Nuvem Cigana. Para o lançamento da revista, 

uma Artimanha foi realizada no MAM. Dessa vez entretanto, houve repressão 

da polícia militar durante o evento como nos conta Chacal (2016):

Nessa primeira Artimanha, no Museu de Arte Moderna, no lança-
mento do Almanaque Biotônico Vitalidade, em 76, a polícia baixou 
lá no final e … a gente ficou preocupado mas a gente saiu com o 
bloco de carnaval, saiu por cima da polícia, vestido de mulher, 
travestido, cantando, doidão e os polícias nem se mexeram. Mas 
alguns exemplares, poucos exemplares foram apreendidos, uns 
vinte exemplares não sei. A repressão era maior no dia a dia da 
cidade. Você ficar doidão, fazer barulho na rua vem a Polícia e te 
prendia. Se você não tinha documento… vadiagem. Passava uma 
noite na delegacia. Isso aconteceu pelo menos umas duas vezes 
comigo. Principalmente em 72 quando a repressão tava mais vi-
olenta. 28

Todas as Artimanhas tinham a regra de serem encerradas com um gran-

de cortejo carnavalesco puxado pelo bloco Charme da Simpatia29. A solução 

encontrada diante do episódio de repressão no MAM foi fazer do próprio car-

naval um gesto de enfrentamento à polícia. “[...] O traçado cuja culminância é 

o carnaval – que aliava todos os participantes,artistas e público – é mais do 

que significativo do projeto de sentido da Artimanha: festa e política; guerrilha 

e rock and roll.”30 A festa carnavalesca concluía de forma orgânica todo o ritual 

de interação e participação propostos pela Nuvem Cigana articulando-se com 

26 Id. Ibid. 
27 Id. Ibid. p. 12
28 CHACAL, 2016 
29 O bloco carnavalesco Charme da Simpatia foi fundado no fim dos anos 60 em Búzios, e muitos 
dos seus integrantes vieram a participar da Nuvem Cigana. 
30 MEDEIROS, F. op. cit. p. 25
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as recitações de poesia como nos aponta Messeder Pereira

Uma presença importante e freqüente em quase todas as ‘Arti-
manhas’ é a do Charme da Simpatia. Desta forma, é comum que 
estes acontecimentos terminem num verdadeiro carnaval, o que 
está em perfeito acordo com o clima de festa e brincadeira que 
tanto marca as ‘Artimanhas’. Acredito, portanto, que estas ‘Arti-
manhas’, não apenas por seu caráter coletivo mas especialmente 
pelos valores que acionam, sejam um dos pontos mais expressivos 
do universo que caracteriza a Nuvem Cigana. São, fundamental-
mente, uma manifestação da ‘vitalidade’ que tanto marca o grupo 
e que ele próprio aponta como sendo sua ‘mensagem’ central.31

Depois do evento ocorrido no MAM, Chacal publica no terceiro volume 

da revista de poesia Malasartes um poema sobre as Artimanhas (fragmento 

89 do varal).  O texto de Chacal é capaz de sintetizar vários aspectos que o 

evento das Artimanhas colocaram em existência. Em análise sobre o poema, 

Fernanda de Medeiros (2004) nos conta que “[...]o que temos, então é a tomada 

transgressora do espaço público vigiado – uma artimanha ocorre “no meio da 

rua”,32 Artimanha (Arte+manha) se configura assim, como um gesto transgressor 

das normas estabelecidas para os espaços públicos. Essa tomada se dá, “[...] 

por meio de uma festa (“pernas palcos e vedetes/ chicletes chacretes/ folia”) 

que é sempre política (“é comício na Cinelândia e na central”, “é denúncia é 

discurso”...)”33 Muito comum naquele contexto específico o termo “desbunde” 

aparecer como adjetivo pejorativo para qualificar os comportamentos dessa 

geração de poetas. Apesar do próprio Chacal (2016) discordar do termo como 

determinante de suas ações, o poeta vê nas experiências lisérgicas e liber-

tadoras de sua geração uma alternativa política de enfrentamento daquelas 

condições repressivas e que de alguma maneira para o poeta os conectava 

com as produções e tensionamentos provocados por Hélio Oiticica:

A ligação que eu vejo com o Hélio e a Nuvem é justamente isso, a 
paixão pela cidade, pelas drogas e pela vida marginal da cidade. 
[...] Não esqueça que a gente vivia em plena ditadura e era muito 
difícil você respirar na cidade, era polícia circulando em seus cal-
canhares, eram amigos dançando e sendo presos. Então era uma 
forma de você entrar em um outro circuito, era se drogando, mas 
não era uma alienação assim de fuga da realidade, pelo contrá-
rio, enfrentar essa realidade num outro estado de consciência, 
de consciência alterada, tanto pra nossa poesia quanto pra nossa 
própria cidade. Você encarar a polícia, encarar aquela falta de 

31 Messeder Pereira In. COHN, 2007
32 MEDEIROS, F. op. cit. p. 25
33 Id. Ibid. 
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liberdade era preciso estar duas doses acima do nível.[...] O des-
regramento de todos os sentidos. Você se drogava pra tirar esse 
controle do racional, da consciência e entrar num fluxo criativo, 
num outro fluxo. Pra mim foi muito importante, principalmente 
essa fase da lisergia e tal. Era uma tentativa de sair do rigor de 
uma lógica verbal, sabe? Sair daquele sujeito-verbo-predicado, 
daquela caretice e tentar buscar uma outra forma de construir e 
de se expressar, mesmo que com a palavra. Que na verdade é 
a poesia, a poesia foge desse controle lógico. A cidade tá nisso 
tudo, tá na droga, tá na poesia, tá nos recitais que a gente fazia, 
tá no carnaval que a gente sempre participava. Na Nuvem tinha o 
Charme da Simpatia, e era ensaio e era samba. E foi bacana porque  
as Artimanhas sempre terminavam com o Charme da Simpatia, 
então era… aquela coisa muito orgânica porque a gente distribuía 
uma batida de limão, ficava todo mundo doido, falava as poesias e 
quando terminava cantando no samba do Charme. Era uma coisa 
muito física sabe? Muito corporal, não era aquela poesia mental. 
Era presença, era físico. Uma poesia ligada ao canto, a voz. Não 
só com os poemas que a gente falava mas com as músicas que 
a gente cantava. Aí eu vejo isso com relação à cidade.

As Artimanhas ainda aconteceram em outros espaços da cidade do Rio 

de Janeiro e o coletivo chegou a viajar por outras cidades do Brasil, em São 

Paulo se apresentaram no Teatro Municipal, em Brasília juntaram-se aos po-

etas brasilienses em performances no espaço Galpão. O entendimento das 

Artimanhas como espaços de enfrentamento e dos  poetas e espectadores 

participantes enquanto atores políticos que atuam também através dos desejos, 

pode nos ajudar a visibilizar os mecanismos de vigilância e controle instaura-

dos no espaço urbano e que se figuravam sob os mecanismos de repressão 

da ditadura militar brasileira.  Elevar o ato poético a um enfrentamento desses 

discursos é também entender que as ocupações e apropriações dos espaços 

públicos propostos por esses poetas e artistas, assumem-se como potência 

transgressora dos e nos corpos desejosos em desbunde. São gestos poéticos 

de insubordinação, que violentam os espaços regulados da cidade, usufruindo 

de seus recursos em excesso e consumação libertária. Gestos urbanos que 

declinam o projeto de futuro em favor da consumação do prazer da vida no 

instante. Podemos atrelar o desbunde, enquanto uma insubordinação à lógica 

da utilidade do espaço e as suas normativas sócio-espaciais, à instância do 

corpo, enquanto produtor do ato dispendioso ou ainda como interlocutor das 

artes, da literatura e dos desejos reprimidos, caracterizando-se como potência 

política transgressora. Edwar Castello Branco (2005), ao pesquisar a produção 

artística da década de 60 e 70 no Brasil, imerso em uma ditadura militar, nos 

aponta para uma cisão crítica entre dois tipos de corpos políticos, naquilo que 

ficou conhecido como o desbunde brasileiro:
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Pode-se dizer que, se o modo tradicional de fazer política pres-
supunha uma exclusão do corpo do cenário político, isto é, se 
o corpo-militante-partidário é uma máquina que apenas nos li-
mites da política – estudantil, de partido, etc. – se torna visível e 
dizível como, exclusivamente, um depositário da razão e da mi-
litância – ambas, como se depreende da fala de Augusto Boal, 
articuladas à fé na existência de um “real verdadeiro” sob a capa 
do “real aparente” –, o corpo-transbunde-libertário, requebrante, 
desbundado, é um contraponto a este corpo militante. Mais do 
que gesticular dentro do universo político instituído por mudan-
ças que não afetem aquele universo, mas apenas as posições dos 
sujeitos em seu interior – e naquele momento acreditava-se que 
o mundo era experimentado coletivamente, pela classe –, este 
corpo-transbunde se oferece como o depositário, em si, de uma 
nova possibilidade de relação não exatamente entre nós e eles, 
mas entre o eu e o mundo, o que implicava uma politização do 
cotidiano que questionava as formas dominantes de pensamento 
em suas dimensões microscópicas..34

Assim sendo, ao  optar por um modo de existência performático e que 

se valia de um corpo ‘transbundado”,  a Nuvem Cigana e suas Artimanhas se 

fizeram encarnar. Corporificando a poesia como um modo de transgressão, 

instaurando outras lógicas para ocupação dos espaços urbanos e expondo 

novas possibilidades de relação com o mundo em suas dimensões mais cotidi-

anas. As aproximações entre vida, arte e cidade provocavam reconhecimentos 

de cunho gregário e sobretudo político entre poetas, artistas e público par-

ticipante. Diante da repressão violenta que vigiava e reprimia ações, o corpo 

aparece, para essa geração de artistas “[..] como suporte significativo, prenhe, 

pejado de significantes, complementava, através do gesto o que não poderia 

ser dito explicitamente.” 35 •

34 CASTELLO BRANCO, E. de A., Entre o corpo-militante-partidário e o corpo-transbunde-libertário: 
as vanguardas dos anos sessenta como signos da pós-modernidade brasileira, in: História Unisinos 
vol. 9, São Leopoldo: FAPERGS, 2005 (disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/
article/view/6432)
35 SOARES, Débora Racy. Nuvem Cigana`s Performances and Artimanhas: Reading poetry and acting 
out. In: BRASA, 21., 2012, Illinois. Anais... . Illinois: Libs, 2012. p. 1 - 4. Disponível em: <http://www.brasa.
org/Documents/BRASA_XI/Debora-Soares-2.pdf>. Acesso em: 21 set. 2017
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A partir das imagens poéticas postas sobre as mesas de montagens, fo-

mos, até aqui, construindo narrativas históricas sobre transformações urbanas 

para duas capitais brasileiras, respectivamente Brasília e Rio de Janeiro. Essas 

narrativas históricas se valeram da forma de saber visual, Atlas, como suporte 

para a criação de uma cartografia dos encontros entre poesias e imagens que 

íamos estabelecendo sobre as mesas de montagem. As imagens apresenta-

das pelas poesias de Chacal, Torquato Neto, Waly Salomão e  Nicolas Behr 

foram sendo confrontadas com imagens de distintas temporalidades. A partir 

dessa “fricção”, fomos erraticamente tateando outras formas de narrar a histó-

ria das cidades e de suas transformações. Construímos ficções históricas que 

se valessem da coexistência ambivalente de suas múltiplas narrativas em um 

esforço contínuo e errático de se colocar diante da poesia, como estar diante 

da cidade e de sua multiplicidade.

Empreenderemos assim, aproximações entre as narrativas de cidades e 

suas transformações urbanas anteriormente estabelecidas, sob o ímpeto ar-

gumentativo de provocar questões, avizinhamentos e equivalências em seus 

processos históricos diversos aqui apresentados. Estamos diante de duas ci-

dades distintas nos mesmo contextos de transição das décadas de 1960 e 

1970: a cidade do Rio de Janeiro, destituída de sua função anterior de capital 

federal, delineou-se estratégias políticas que tentavam conter os impactos da 

iminente “decadência”; construindo novos horizontes de progresso ao mesmo 

tempo em que perpassava por problemáticas sociais para além de também 

serem históricas; Brasília, então legitimada pelo projeto moderno de cidade, 

defrontou-se com o imaginário progressista que justificou sua construção na 

medida em que a cidade foi sendo transformada e reapropriada à realidade 

brasileira. Ambas as cidades, viram-se atravessadas pelos fenômenos das 
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migrações, em processos históricos distintos mas também contemporâneos1, 

que instauraram questões urbanas e sociais muito caras às discussões aqui 

levantadas. A industrialização galopante aliada a um projeto de modernização 

das cidades atraíram milhares de migrantes, em sua grande maioria nortistas 

e nordestinos, para as oportunidades naos territórios urbanizados e em vasto 

desenvolvimento. Nesse percurso, tomamos as imagens poéticas, na apropri-

ação do conceito de Deleuze e Guattari( 1997), como máquinas de guerra ao 

narrarem e colocarem em existência signos, modos de vida e racionalidades 

alternativas de maneira a proporcionarem rasgos nas narrativas homogenei-

zantes dos processos e embates históricos sobre as mesmas cidades. Expli-

citamos recorrentemente a coexistência de narrativas contrárias que se avizi-

nharam e se sobrepujaram em diversos episódios da história das duas cidades.

Na tentativa de aproximação e levantamento de questões, construiremos 

tês lentes conceituais que nos ajudarão a esgarçar as tramas que constituem os 

dispositivos de urbanização. Em primeiro momento, ao confrontarmos os itens 

I.A (As redes e o Sinal da Cruz: eu inauguro o monumento no planalto central 

do país) e II.A (Copacabana e os vampiros: atenção ao dobrar uma esquina) 

discorreremos sobre os processos de colonização dos espaços e também 

dos corpos. Adiante, no embate dos itens I.B (Os candangos e as satélites: o 

monumento é de papel crepon e prata) e II.B (Alfavela e os marginais: atenção 

ao pisar o asfalto, o mangue) comentaremos os fenômenos de exclusão e 

marginalização presentes nessas duas narrativas históricas. Por fim, ao apro-

ximarmos os itens I.C (A rodoviária e a técnica: o monumento é bem moderno) 

e o II.C (As artimanhas e o desbunde: atenção para o samba exaltação) cons-

truiremos a ideia de profanação presente no fazer poético e também a partir 

das práticas urbanas.

 Antes, devemos nos ater à noção, empreendida por Michel de Foucault 

(2016) sobre dispositivo2, pois nos ajuda a questionarmo-nos de quais maneiras 

a urbanização, enquanto um dispositivo moderno que foi requerido e transfor-

mado em disciplina social através do urbanismo, se constitui, modifica e im-

pacta diferentes sociedades. Gilles Deleuze (2016) ao apropriar-se do conceito 

de Foucault, sugere-nos que os dispositivos se constituem em dimensões e 

níveis de visibilidade e de enunciação, na medida em que são máquinas de fa-

zer ver e fazer falar.3 “Cada dispositivo tem o seu regime de luz, a maneira pela 

qual esta se incide, se esfuma e se espalha, distribuindo o visível e o invisível, 

1 Diferentemente do Rio, em Brasília não houve migração de ex-escravos recente libertos pela 
“abolição”da escravidão do Brasil do fim do Séc. XX. Entretanto, ocorreu nas duas cidades, o fenômeno 
de migração de populações de origem rural, principalmente nordestina, que encontraram nas duas 
cidades oportunidades de emprego e mudança de vida.
2 Rever nota de rodapé 51.
3 Cf. DELEUZE, G. O que é o dispositivo? In. Dois Regimes de loucos: textos e entrevistas (1975-1995), 
edição preparada por David Lapoujade, tradução de Guilherme Ivo. São Paulo: Editora 34, 2016, p. 360
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fazendo nascer ou desaparecer o objeto que não existe sem ela”4 Comportam-

se enquanto regimes de enunciação e visibilidade com suas derivações, trans-

mutações e mutações. Para Deleuze, um dispositivo também comporta linhas 

de forças: “[...] que vão de um ponto singular a outro nas linhas precedentes; 

envolvem os trajetos de uma linha à outra, operam vaivéns do ver ao dizer e 

inversamente, agindo como flechas que não param de entrelaçar as coisas e 

as palavras, sem deixar de tocar suas próprias linhas.”5 As linhas de força tam-

bém podem se apresentar enquanto linhas de subjetivação, não apenas como 

uma determinação preexistente mas como processo, de produção de subje-

tividades em um dispositivo.  Deleuze rememora, com Foucault, que a cidade 

ateniense foi o primeiro lugar de invenção de um subjetivação, na medida em 

que a cidade inventa uma linha de forças que passa pela rivalidade entre ho-

mens livres: “quando [..] um homem livre pode comandar outros, destaca-se 

uma (linha de força) bem diferente, segundo a qual aquele que comanda ho-

mens livres deve também ser mestre de si”6. A partir desse exemplo, Deleuze 

envereda o entendimento de que as linhas de subjetivação são também “linhas 

de fratura”, rompem com as formulações vigentes, transmutam-se e ganham 

eventualmente contornos diferentes dos modos anteriores. Nesse sentido, 

Deleuze atesta  também nos dispositivos uma orientação para o novo,  para 

o atual, a partir de um entendimento que se vale da transmutação imersa em 

uma criatividade variável. Diz-nos, Deleuze (2016):

Todo dispositivo se define, assim, por seu teor de novidade e 
criatividade, que ao mesmo tempo marca sua capacidade de 
transformar-se, ou de fissurar-se já em proveito de um disposi-
tivo do porvir; a menos que, pelo contrário, haja um abatimento 
de força sobre suas linhas mais duras, as mais rígidas ou sólidas. 
Enquanto escapam da dimensões do saber e de poder, as linhas 
de subjetivação parecem particularmente capazes de traçar ca-
minhos de criação, que não param de abortar, mas também de 
serem retomados, modificados, até a ruptura do antigo dispositi-
vo. [...] Em todo dispositivo, devemos desemaranhar as linhas do 
passado recente e as do futuro próximo: a parte do arquivo e do 
atual, a parte da história e do devir, a parte analítica e a do diag-
nóstico. [...] As diferentes linhas de um dispositivo se repartem em 
dois grupos: linhas de estratificação ou de sedimentação; linhas 
de atualização ou de criatividade.7

Assim sendo, a tentativa errática de estabelecer as três lentes conceituais 

(colonização, exclusão e profanação) acontece como experimentação precá-

4 DELEUZE, 2016, p. 360
5 Id. Ibid. p. 361
6 Id. Ibid. p. 362 
7 Id. Ibid. p. 365 
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ria de uma ferramentaria que nos auxilie a prescrutar os fenômenos históricos 

e cartografar as diferentes linhas que atravessam as transformações urbanas 

aqui elencadas. De maneira a desemaranhar e cartografar mesmo que errati-

camente, os movimentos das“[...] linhas de enunciação, de visibilidade, linhas 

de força, linhas de subjetivação, linhas de rachadura, de fissura, de fratura, to-

das as quais se entrecruzam ou se emaranham, umas que dão uma vez nou-

tras, ou que suscitam outras, através das variações ou mesmo das mutações 

de um agenciamento”8 que constituem momentaneamente os dispositivos de 

urbanização.. Ao longo da escrita, fomos percebendo que os movimentos de 

mediação e apropriação simbólica do passado e o recalque expulsório daquilo 

considerado como arcaico, parecia-nos coexistir, nos dispositivos de urbaniza-

ção, com os esforços aberrantes de transgressão das normas vigentes, numa 

busca incessante de produção de novas subjetividades desviantes e não pro-

gramadas, Como lentes de aumento e perscrutação sobre o exercício histori-

ográfico anterior, as três noções aqui elegidas não visam estimar conclusões 

assertivas e factuais e não se demonstram apenas isoladamente, podendo ain-

da ser sobrepostas e alternadas nas distintas narrativas históricas construídas 

até aqui. Esforçaremos, entretanto, em compor  separadamente cada uma das 

lentes de maneira a facilitar a compreensão das questões abordadas. Juntas, 

nos auxiliam a assimilar de forma ambivalente os modos em que o dispositivo 

de urbanização parece-nos atuar nas distintas transformações urbanas.

Colonização

A mudança da capital federal para um sítio novo, no interior do país, atra-

vés da construção de uma cidade inteiramente do zero, ex-nihilo, projetada 

previamente sob as insignias modernas em arquitetura e urbanismo, signifi-

cava para o Brasil uma mudança abrupta de seu curso histórico. Desde a Pro-

clamação da República em 1889, o discurso “mudancista” já ressoava desejos 

de legitimação de um país que havia conquistada sua independência e que 

precisava reverter seu histórico atraso de colônia. “[...]O atraso aparentemente 

incorrigível do Brasil, sua dolorosa carência de desenvolvimento econômico, 

sua vergonhosa irrelevância geopolítica: tudo seria varrido por uma metrópole 

estonteante erguida nos altiplanos de Goiás.”9  Brasília seria então a oportuni-

dade da fundação de um novo país. O espectro do progresso modernizador 

significava também a superação de tudo o que devia ser apagado da história 

brasileira. “Acreditar no ímpeto progressivo da história era ter a esperança de 

que, à medida que deslanchasse, o país deixaria para trás seu passado.”10 A 

8 Id. Ibid. p. 363
9 MOSER, B. Autoimperialismo. Tradução: Eduardo Heck de Sá, 1.ed. São Paulo: Planeta, 2016, p. 22
10 Id. Ibid.  
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tomada de posse do interior do Brasil significou também uma conquista do ter-

ritório nacional e esse gesto invertia simbolicamente a prioridade colonizadora 

que Portugal manteve sobre as regiões costeiras do país. Assim, a justificativa 

da construção de Brasília parece ter mediado simbolicamente os 389 anos de 

exploração vinculadas à nação portuguesa e os 388 anos da manutenção do 

sistema escravocrata de dominação dos povos negro e ameríndio. A partir do 

momento em que a cidade fosse inaugurada, já inserida em um cenário de 

economia mundial e industrializada, essas marcas passadas se desvaneceri-

am de forma natural, inevitável e sem remorsos na história do país. Parece-

nos ainda bastante significativo, os modos em que os discursos progressistas 

da arquitetura e urbanismo vigentes na concepção de Brasília corroboraram 

para instauração de uma redenção por meio do progresso e da esperança na 

superação instantânea das questões sociais brasileiras, por meio do desenho, 

do projeto e da técnica.

Por outro lado, o Rio de Janeiro viveu desde a transição do século XX, 

um intenso processo transformador de seus espaços urbanos. Com inspiração 

nas obras modernizadoras de Paris, o Rio viu parte do seu tecido urbano antigo 

ser demolido para dar lugar a grandes avenidas junto a uma intensa limpeza 

urbana que envolveu a derrubada dos cortiços e dos primeiros assentamen-

tos humanos  sobre os morros cariocas. A justificativa para tais medidas era a 

manutenção da ordem, da beleza e da limpeza da cidade que deveria cada 

vez mais civilizar-se, inspirando-se nos modelos de urbanização europeus. 

Nesse mesmo momento, a cidade também ampliava seus territórios, na me-

dida em que as tecnologias de transporte e da construção civil evoluíam e 

permitiam o acesso às áreas mais distantes  e de difícil ocupação, como foi o 

caso de Copacabana. A partir doas anos de 1960, com a mudança da capital 

do país para Brasília, destituída de sua função como capital, o Rio iniciou um 

intenso processo de obras na expectativa de contenção de sua decadência 

e das prováveis consequências negativas da mudança. Houve reformas de 

vários espaços urbanos e projetou-se uma nova ampliação da cidade para a 

área da Barra da Tijuca. A nova ocupação da cidade almejava facilitar o aces-

so aos novos e modernos modos de  habitação, bem como inserir novamente 

a cidade num contexto mundial de referência urbana. A marcha do progres-

so que anteriormente determinava sobre a zona sul da cidade o espaço de 

maior realização cívica e de urbanidade até então construída, apontava agora 

para uma nova região e para uma nova oportunidade de realização urbana na 

cidade. Lucio Costa (1994) em seu memorial descritivo para o plano piloto da 

Barra da Tijuca assertivamente apontava-nos: “A ocupação deste território já 

é por si só irreversível.” 

O psicanalista Sigmund Freud (2011), em determinado momento de seu 

livro de 1930, O mal-estar na civilização, cujo título original Das Unbenhagen in 

der Kultur podendo também ser traduzido como O mal-estar na cultura, de-
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signa como “civilização”, “[...] a inteira soma das realizações e instituições que 

afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e, que servem 

para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação 

dos vínculos dos homens entre si”.11 A construção de Brasília no interior do país 

e a constante expansão territorial no Rio, ambas justificadas pela “marcha” do 

progresso, parece-nos demonstrarem ser projetos civilizatórios. O que mais nos 

impressiona é que apesar do discurso se valer do progresso e das possibilida-

des modernizadoras para o futuro, os dispositivos de urbanização se valeram 

constantemente de mediações simbólicas de imagens do passado, retomando, 

transmutando e reatualizando seus modos específicos de fazer e transformar 

os espaços urbanos. O que podemos entrever em ambas as cidades e suas 

expansões territoriais, é uma inclinação a remontar em seus dispositivos de 

urbanização, lógicas colonizadoras de tomada e ocupação do solo enquanto 

projetos também civilizatórios

. Freud (2011), mediante a superação do erro de acharmos que nosso habi-

tual esquecimento significa uma destruição do traçado mnemônico, questiona-

se se na evolução psíquica dos seres humanos, as cidades de sedimentação 

históricas como Roma poderiam tornar-se modelos representativos da sobre-

vivência do que é original, junto ao que vem depois dele.  Diz-nos Freud (2011):

[...] Pode nos ser questionado por que escolhemos justamente o 
passado de uma cidade para fazer a comparação com o passado 
psíquico. Também para a vida psíquica, a hipótese da conservação 
de tudo o que passou vale apenas na condição de que o órgão 
da psique tenha permanecido intacto, de que seus tecidos não 
tenham sido afetados por trauma ou inflamação. Mas interferên-
cias destruidoras, que poderíamos equiparar a essas causas de 
doença, não faltam na história de nenhuma cidade, mesmo se 
ela teve um passado menos agitado que Roma, mesmo se ela, 
como Londres, jamais foi devastada por um inimigo. Ainda a evo-
lução mais pacífica de uma cidade implica demolições e substi-
tuições de prédios, o que em princípio a torna inadequada para 
essa comparação com o organismo psíquico. [...] Talvez levemos 
longe demais essa suposição. Talvez devêssemos nos contentar 
em afirmar que o passado pode ficar conservado na vida psíqui-
ca, não tem necessariamente que ser destruído. De toda maneira 
é possível que também na psique elementos antigos sejam apa-
gados ou consumidos - via de regra ou excepcionalmente - a tal 
ponto que não mais possam ser reanimados ou restabelecidos, 
ou que em geral , a conservação dependa de certas condições 
favoráveis. É possível mas nada sabemos a respeito. Podemos 
tão só nos ater ao fato de que a conservação do passado na vida 

11 FREUD, S.  O mal-estar na civilização. trad. Paulo César de Souza. 1. ed. São Paulo: Penguim Classics 
Companhia das Letras, 2011, p. 34
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psíquica é antes a regra do que a surpreendentemente exceção.12

Nesse sentido, inclinamo-nos a pensar que há de alguma maneira, nas 

mediações e operações simbólicas uma presentificação do passado em suas 

distintas transformações urbanas. Enquanto no Rio, diante da iminente “deca-

dência” dos bairros que em outrora foram considerados o futuro da cidade como 

é o caso de Copacabana, vemos uma guinada expansionista para a zona da 

Barra da Tijuca, com projeto de Lucio Costa já com articulação entre agentes 

públicos e com setores imobiliários  que espectavam novas formas de morar 

e habitar a cidade. O caso de Brasília nos é mais evidente, na medida em que, 

apesar do discurso de Juscelino Kubitschek apontar Brasília como “um rom-

pimento completo com o passado, uma possibilidade de recriar o destino de 

um país”;13 vemos contraditoriamente o mesmo Juscelino se apropriar do ima-

ginário colonial do Brasil para legitimar a construção da capital. Recordemos 

que o presidente tomou para si a imagem de Tomé de Souza e reencenou mi-

nuciosamente a primeira missa brasileira pós-”descobrimento” mas em solos 

brasilienses. Lucio Costa se apropriou do gesto de ocupar o solo com os eixos 

cartesianos da Cruz, gesto também presente nas primeiras ocupações jesu-

íticas no Brasil. Ao propor o pavilhão para a XIII Trienal de Milão, Lucio colocou 

em contraste o que havia de mais moderno na civilização brasileira, a própria 

cidade de Brasília, com as redes de dormir, objetos que simbolizam o que há 

de mais ancestral em nossa cultura e remonta aos primeiros contatos e cho-

ques entre colonizadores e ameríndios. A política ufanista e as próprias ideias 

modernas em arquitetura e urbanismo parecem-nos operar superficialmente 

no recalque do passado mas também se valem de apropriações estratégicas 

do mesmo passado para legitimar suas imagens de futuro.  Arriscamo-nos a 

perceber que de alguma maneira, os dispositivos de urbanização atuam como 

malhas seletivas que visibilizam determinados discursos, inclusive sobre o 

passado, em favor de uma determinada ordem, ao mesmo tempo em que 

marginalizam e expulsam outras lógicas desviantes. 

Freud (2011) identifica como “[...] culturais todas as atividades e valores 

humanos que são úteis para o ser humano, colocando a terra a seu serviço, 

protegendo-o da violência das forças da natureza, etc.”14 Apesar de as civiliza-

ções não apenas considerarem o que é útil, para o psicanalista, beleza, limpeza 

e ordem ocupam claramente um lugar especial entre as exigências culturais.15 

Para Freud, essas evoluções culturais das sociedades em diferentes graus de 

civilização devem e tem origem com a invenção do trabalho. “Após o homem 

primitivo descobrir que estava em suas mãos - literalmente - melhorar sua sor-

12 FREUD, 2011, p. 14-15 (grifos do autor)
13 Juscelino Kubistchek apud. MOSER, op. cit. p. 33
14 FREUD, 2011, p. 34 
15 Id. Ibid. p. 38
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te na Terra mediante o trabalho, não podia lhe ser indiferente o fato de alguém 

trabalhar com ele ou contra ele.”16 Mediante tais argumentos, arriscamo-nos ao 

entendimento de que os processos civilizatórios e colonizadores, atuam tan-

to sobre os espaços, ocupando e expandindo-os, como sobre os corpos, em 

modos de sujeição e modos de dominação para o trabalho.

O crítico literário brasileiro Alfredo Bosi (1992), empreende uma pesquisa 

argumentativa que se debruça  sobre a cultura brasileira na medida em que 

a compreende enquanto formas dialéticas da própria colonização.  Interessa-

nos essa mesma aproximação de um processo cultural ou civilizador, como 

Brasília ou as recorrentes, reformas, revitalizações, requalificações comuns em 

todas as cidades brasileiras, com os processos de colonização. Em sua pes-

quisa, Bosi destaca como as “relações entre os fenômenos deixam marcas no 

corpo da própria linguagem. As palavras cultura, culto e colonização derivam 

do mesmo verbo latino colo, cujo particípio passado é cultus e o particípio fu-

turo é culturus.” Sobre a origem latina do verbo colo, Bosi discorre:

Colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, 
por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. Um herdeiro antigo 
de colo é incola, o habitante, o outro é inquilinus, aquele que reside 
em terra alheia. [...] Colo é a matriz de colonia enquanto espaço 
que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e 
sujeitar.  Não por acaso, sempre que se quer classificar os tipos 
de colonização, distinguem-se dois processos: o que se atém ao 
simples povoamento, e o que conduz à exploração do solo. Colo 
está em ambos: eu moro, eu cultivo. Na expressão verbal do ato 
de colonizar opera ainda o código dos velhos romanos. E a rigor, 
o que diferencia o habitar e o cultivar do colonizar? Em princípio, 
o deslocamento que os agentes sociais fazem do seu mundo de 
vida para outro onde irão exercer a capacidade de lavrar o solo 
alheio. O incola que emigra torna-se colonus. [...] Mas o novo pro-
cesso não se esgota na reiteração dos esquemas originais: há um 
plus estrutural de domínio, há um acréscimo de forças que se in-
vestem no desígnio do conquistador emprestando-lhe às vezes 
um tônus épico de risco e aventura. A colonização dá um ar de 
recomeço e de arranque a culturas seculares. O traço grosso da 
dominação é inerente às diversas formas de colonizar e, quase 
sempre, as sobredetermina. Tomar conta de, sentido básico de 
colo, importa não só em cuidar, mas também em mandar. 17 

Assim como Freud, Bosi parece-nos evidenciar  uma certa aproxima-

ção entre a colonização do solo com os processos de dominação e sujeição. 

“A colonização é um projeto totalizante cujas forças motrizes poderão sempre 

16 Id. Ibid. p. 43
17 BOSI, A. A dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras. 1992.  p. 11 et. seq.
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buscar-se no nível do colo: ocupar um novo chão, explorar seus bens, subme-

ter os seus naturais”.18 Não nos esqueçamos também dos processos violentos 

sobre os povos colonizados e do teor de barbárie no genocídio de ameríndios 

e negros presentes nas estratégias atrozes de aculturamento e apagamento 

dos costumes ancestrais dessas populações19. A violência é inerente ao pro-

cesso civilizatório, como nos aponta Aimé Césaire (1978), a colonização se es-

mera em “[...] descivilizar o colonizador, em embrutecê-lo, em degradá-lo, em 

despertá-lo para os instintos ocultos, para a cobiça, para o ódio racial e para o 

relativismo moral” 20. Entretanto, a figura do mesmo colonizador foi e continua 

sendo construída historicamente sobre uma perspectiva mais romantizada, 

vendo-se muitas vezes a si mesmo como um simples conquistador natural.

Para Alfredo Bosi (1992), a ação colonizadora reinstaura-se e dialetiza-

se em três ordens: de cultus, dévem o cultivo e o culto, e de culturus, devém a 

cultura. Assim sendo, podemos entender com Bosi, que o particípio passado de 

colo, cultus significa tanto o cultivo e o que foi trabalhado sobre o solo quanto 

o culto e o que foi trabalhado sob o solo, na dimensão do enterro aos mor-

tos ou aos rituais feito em honra aos antepassados.21 “A esfera do culto, com a 

sua constante reatualização das origens e dos ancestrais, afirma-se como um 

outro universal das sociedades humanas juntamente com a luta pelos mei-

os materiais de vida e as consequentes relações de poder implícitas, literal e 

metaforicamente na forma ativa de colo.” Se rememorarmos a reencenação 

da primeira missa do Brasil em Brasília, torna-se nítida a relação entre culto 

e cultivo: a mesma cruz que marca o solo, com os eixos das coordenadas, é 

fincada no ponto mais alto do planalto central brasileiro de modo a simbolizar 

a semente de um novo país que estava sendo plantada. Bosi em seu estudo 

sobre a colonização brasileira relembra-nos também que a “[...]Cruz vencedora 

do Crescente será chantada na terra do pau-brasil e subjugará os tupis, mas, 

em nome da mesma cruz, haverá quem peça liberdade para os negros e ín-

dios e misericórdia para os negros.”22

Se culto e cultivo devém do passado, ligados ao acúmulo dos tempos 

nas experiências e práticas antepassadas, Bosi (1992) nos indica então que cul-

turus deriva do particípio futuro de colos, e nesse sentido, está vinculada à raiz 

18 Id. Ibid. p.15 
19 “A barbarização ecológica e populacional acompanhou as marchas colonizadoras entre nós, tanto 
na zona canavieira, quanto no sertão bandeirante ; daí as queimadas, a morte ou a preação dos 
nativos. Diz Gilberto Freyre, insuspeito no caso, porque apologista da colonização portuguesa no 
Brasil e no mundo: ‘O açúcar eliminou o índio”. Hoje poderíamos dizer: o gado expulsa o posseiro; 
a soja, o sitiante, a cana, o morador. O projeto expansionista dos anos 70 e 80 foi e continua sendo 
uma reatualização em nada menos cruenta do que foram as incursões militares e econômicas dos 
tempos coloniais.” BOSI, 1992, p.22 
20 CÉSAIRE, A. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora. 1978, p.17 
21 Cf. BOSI, op. cit. p. 14
22 BOSI, 1992, p.16, 
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do termo latino, àquilo que se vai trabalhar, ao que se quer e deseja cultivar.23  

Assim sendo, “a terminação -urus, em culturus, enforma a ideia de provir ou de 

movimento em sua direção.”24 A cultura se estabelece em uma relação futura, 

em dimensão projetiva e imaginativa. Civilizar uma sociedade é instituir-lhe 

um projeto de futuro como horizonte a ser alcançado. É cravar na linha tele-

ológica e messiânica imposta para o tempo, um único futuro determinado e 

determinante. Empreende-se, assim um processo colonizador e civilizatório de 

cultura,  através da normatização de uma dita “alta” cultura e na consequente 

necessidade de aculturação, ou civilização dos grupos aculturados, bugres, 

selvagens, etc.  A partir da relação entre cultura e colonização, Alfredo Bosi 

nos elucida que:

Cultura é o conjunto de práticas, das técnicas, dos símbolos e dos 
valores que se devem transmitir às novas gerações para garan-
tir a reprodução de um estado de coexistência social. [...] Cultura 
supõe uma consciência grupal operosa e operante que desen-
tranha da vida presente os planos para o futuro. [...] O presente se 
torna mola, instrumento, potencialidade de futuro. Acentua-se a 
função de produtividade que requer um domínio sistemático do 
homem sobre a matéria e sobre outros homens. Aculturar um povo 
se traduziria em sujeitá-lo ou, no melhor dos casos, adaptá-lo tec-
nologicamente a um certo padrão tido como superior.25

Na colonização do Brasil, a conversão e a catequização foram utilizadas 

como instrumentos civilizatório para fomentação de mão de obra servil, faci-

litando assim, os processos de cultivo e expropriação do solo, A colonização 

dos espaços não está dissociado de uma sujeição dos corpos a uma deter-

minada normatividade tida como superior/inferior. Dentro desses processos 

normatizantes, os mecanismos de apagamento e silenciamento não se exi-

mem de recalcar e tentar apagar ou soterrar os insumos, corpos e modos de 

existência que desviam das lógicas utilitárias responsáveis por determinar 

quando o tempo aperta para o desenrolar da marcha do progresso. Diante dos 

contextos de uma industrialização tardia, na passagem da segunda metade 

do século XX no Brasil, nos inquirimos quais mecanismos foram moldados e 

de que formam atuaram sobre determinados corpos de maneira a impôr-lhes 

processos civilizatórios? Como ainda, nesse contexto específico, a crença no 

progresso da técnica, na indústria e na superação das mazelas sociais por meio 

da construção de uma cidade, facilitaram processos civilizatórios e moldaram 

também sujeições? Diante do país moderno que era vislumbrado e almejado 

23 BOSI, op. cit. p.17

24 Id. Ibid. 

25 Id. Ibid. 
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com a construção de Brasília, ou diante do imaginário de espaço urbano que 

se desenhava para a Barra da Tijuca, nos perguntamos quais corpos sociais 

estavam sendo sujeitados e para quais desses corpos, esses novos espaços 

estavam sendo construídos? 

Tanto a figura imaginada em torno do vampiro torquateano, quanto a 

retomada antropofágica do pensamento selvagem, figurada no ameríndio e 

evocada por Chacal, parecem-nos serem sobrevivências engendradas por essa 

geração de poetas e artistas. Essas imagens  configurarem-se como  máquinas 

de guerra no confronto desses mesmos processos civilizatórios. Essas figuras 

são ao mesmo tempo capazes de nos amedrontar, pela visibilização do teor 

das tragédias às quais estão vinculadas, bem como figuram-se como ameaças 

à estabilidade da civilização pela sua inseparável caracterização bugre, bárbara 

e selvagem e pela iminente possibilidade de inversão dos modos de sujeição 

ao qual estão submetidos. Se já nos arriscamos ao entendimento de que os 

dispositivos de urbanização se valem de modos colonizadores de ação e per-

cebemos que os mesmos atuam como malhas seletivas dos regimes históricos 

passados, nos perguntamos agora de que maneira os mesmos dispositivos 

mantêm, recalcam ou expulsam determinadas singularidades e lógicas des-

viantes que por vezes põe em xeque a preservação de um específico projeto 

civilizatório? Diante desse cenário, de quais maneiras a manutenção simbólica 

dos mitos da marginalidade servem também como sustentáculo do aparelho 

colonizador do espaço e dos corpos sociais?   

Exclusão

O ato de colonizar um espaço, em íntima filiação à noção de progresso 

diante o cultivo do solo, é capaz de provocar as históricas migrações e po-

voamentos que pudemos observar ao longo dos séculos e “[...] reforçam o 

princípio básico do domínio sobre a natureza, peculiar a todas as sociedades 

humanas.”26 Passamos a entender por consequência, que as implicações mi-

gratórias tendem a se repetir nas dinâmicas de urbanização e seus dispositi-

vos de equivalentes lógicas colonizadoras a operar nos espaços urbanos. As 

grandes reformas e transformações urbanas ou mesmo a construção de novas 

cidades corroboram para a instauração de um imaginário social de progres-

so e desenvolvimento que são capazes de induzir e provocar a migração de 

massas populacionais. Atração que está intimamente vinculada ao “apelo das 

luzes da cidade”, assim como nas oportunidades de trabalho e atendimento 

social.”27 Se voltarmos a olhar o caso de Brasília poderemos perceber que a 

construção, a partir do zero, de uma nova capital federal no interior do territó-

26 BOSI, 1992, p. 19-20
27 PERLMAN, J. 1981,  p.35
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rio brasileiro contribuiu decisivamente para a movimentação de uma massa 

de milhares de migrantes que encontraram no canteiro de obra da cidade, 

uma oportunidade de transformação de vida. De modo equivalente, a cidade 

do Rio de Janeiro foi recorrentemente sendo ocupada por diferentes tipos de 

migração ao longo do século XX que buscavam na cidade alternativas para 

os estados de precariedade de vida encontrados em outras regiões. do país. 

Esses fenômenos de adensamento urbano no Rio de Janeiro se intensificaram 

após a abolição da escravidão, quando escravos alforriados e recentemente 

libertos adentraram a então capital federal na expectativa de suas inclusões 

nos novos ditames sociais, enquanto mão de obra assalariada de uma recente 

economia de indústrias que aos poucos iam se fixando sobre o solo da cidade. 

No decorrer do século o desenvolvimento fabril da cidade e do país atraíram 

populações de nordestinos e nortistas para as regiões Sudeste e o Rio de Ja-

neiro acabou recebendo muitas dessas populações. Os próprios poetas aqui 

estudados, Waly Salomão e Torquato Neto, bem como o grupo baiano ligado 

ao tropicalismo (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, José 

Carlos Capinam, Tom Zé, Rogério Duarte, etc.) e outros artistas que atravessa-

ram essa pesquisa tem suas origens e cidades natais no Norte e Nordeste do 

país e em várias de suas produções artísticas podemos perceber o impacto 

da recente vida metropolitana. 

As populações de migrantes empobrecidos ao chegarem nas cidades 

grandes ocupavam e invadiam os terrenos das encostas dos morros cariocas e 

ali erguiam as suas primeiras habitações, reproduzindo muitas vezes as técnicas 

rudimentares de construção de suas condições prévias. Em ambas as cidades, 

apesar de servirem ativamente enquanto força de trabalho, essas populações 

experienciaram processos variados de interdição e proibição. Considerados 

inaptos à vida cosmopolita muito de seus costumes foram estigmatizados pela 

sociedade que os viam cristalizados sob o arcaísmo de comunidades primiti-

vas. O que foi considerado arcaico e selvagem constantemente foi, e ainda é 

recalcado em uma sociedade que expecta o desenvolvimento pleno de seus 

projetos de futuro civilizados. Atrelou-se ainda a esses mesmos corpos sociais, 

os esteriótipos de selvageria e violência, estratificados sob os mitos da margi-

nalidade. O medo das insurreições e da derrocada dos processos civilizatórios 

em vigor, levou a tomada de inúmeras mediações e contenções dispostas ao 

controle dessas populações. Rememoremos, por exemplo, as leis de vadiagem 

que durante muito tempo proibiu a reunião e aglomeração, sem finalidades 

econômicas, de pessoas em espaços públicos. Em consequência: a histórica 

criminalização das rodas de samba, da capoeira, das reuniões e festas de culto 

à divindades afro-brasileiras que reverberam nos nossos dias, processos de 

interdições  por demais violentos que  transformam em tabu um determinado 

corpo social e que ainda hoje sobrevive estigmatizado de variadas formas em 
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nossos cotidianos28.

Michel Foucault (1999), em aula inaugural de seus cursos no Collège de 

France, de 2 de dezembro de 1970, pôs-se a analisar a hipótese de que em toda 

a sociedade a produção do discurso é “[...] ao mesmo tempo controlada, seleci-

onada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que 

têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório e esquivar sua pesada e temível materialidade”.29 O filósofo francês 

se arrisca à tentativa de perceber em nossa sociedade de que maneiras são 

reconhecidos os mecanismos de exclusão, delimitando-os em três princípios 

de sistemas: a interdição, a segregação e a vontade de verdade.30 Sobre os pro-

cessos de  interdição, Foucault salienta as limitações de fala, pois revelam de 

sobremaneira, as ligações que o discurso interditado estabelece com o desejo 

e com o poder. “Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou 

exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdição que se 

cruzam, se reforçam ou se compensam formando uma grade complexa que 

não cessa  de se modificar.”31 É reconhecível como parte desses mecanismos 

de interdição a operação de recalque sobre os costumes, hábitos de culturas 

determinadas, nesse caso específico estamos falando dos hábitos das po-

pulações de migrantes, sendo-lhes interditado inclusive, o direito à memória 

dessas violências interditas.

O segundo mecanismo de exclusão apontado por Foucault (1999) diz 

respeito aos processos de separação e rejeição. A partir do exemplo de análise 

dos discursos dos loucos Foucault, tenta demonstrar como a separação em-

preende o esforço de negação e de atribuição de nulidade a esses mesmos 

discursos. Não tendo verdade, nem importância, não podendo testemunhar 

na justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato, etc., os discursos 

dos loucos acabam segregados e não sendo acolhidos nas instâncias legiti-

madoras de verdade. Parece-nos que Foucault estabelece com o exemplo 

uma amostra de possíveis processos de indigenciação. Se voltarmos para as 

narrativas históricas aqui elaboradas veremos que apesar da clara interdição 

que legislou sobre os canteiros de obras de Brasília e que proibiu a ocupação 

espontânea no plano piloto, muitos candangos e famílias dos operários cons-

truíram seus assentamentos nas áreas ilegais da cidade. A Vila Amaury, inun-

dada pelas águas da barragem da bacia do Paranoá, pode-nos servir como 

exemplo desses mesmos processos de indigenciação e separação. Por serem 

28 Como por exemplo a recente proposta parlamentar de criminalização do funk carioca. Cf. CORREIO 
BRAZILIENSE, Senado debate criminalização do funk em audiência pública. 12 set. 2017. disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/09/12/internas_polbraeco,624956/
senado-debate-criminalizacao-do-funk-em-audiencia-publica.shtml> Acesso em: 24 out. 2017
29 FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 5 ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 1999, p. 8
30 Id. ibid p. 19
31 Id. Ibid, p. 9
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localizados em uma zona de fragilidade e indigência esses assentamentos, 

apesar da proibição, decorreram ao longo de toda a construção da cidade mas 

estiveram suscetíveis ao seu apagamento imediato.

Em Vigiar e Punir, Foucault (2002) parece-nos demonstrar como os dis-

positivos panópticos são erigidos para a contenção, esquadrinhamento e con-

trole em função desses mecanismos de segregação.32 Hospícios e prisões 

aparecem como dispositivos disciplinares que visam a contenção e controle 

através da segregação em espaços fechados. Porém como poderíamos com-

preender processos equivalentes a esses diante das transformações urbanas 

apresentadas? O poeta Nicolas Behr, em entrevista, lança-nos uma possível 

pista: “porque o apartheid aqui é a distância, o muro é a distância.”33 Nesse sen-

tido, esforçamo-nos a entender os recorrentes processos de remoções que 

aconteceram tanto em Brasília quanto na cidade do Rio de Janeiro como me-

canismos de exclusão que segregam, por meio da expulsão. A institucionali-

zação desses processos de expulsão aconteceram de forma contemporânea 

nas duas cidades: em Brasília vimos a emergência da CEI e a consolidação de 

cidades satélites em áreas muito distantes do plano-piloto; no Rio, as políticas 

de erradicação de favelas empreendidas pela CHISAM, levaram ao reassenta-

mento das famílias removidas para conjuntos habitacionais em áreas também 

distantes dos centros cívicos da cidade. 

A pesquisa de Janice Perlman (1981) parece-nos ainda, investigar de que 

maneiras os mitos da marginalidade constroem relações que legitimam esses 

processos de remoção e expulsão dessas comunidades. Perlman é enfática: 

“a marginalidade é um mito”34 e “na qualidade de mito, serve de fundamento 

para crenças pessoais e interesses da sociedade, suas profundas raízes no 

espírito dos indivíduos não se deixarão abalar por qualquer análise teórica”.35 

A autora aponta então seus esforços teóricos para a compreensão da persis-

tência e o poder de atração desses mitos, apesar de estarem sobre bases de 

levantamento de dados equivocados:

Em termos de justeza, de definição, comprovei que as crenças 
comuns são totalmente equivocadas: os favelados e suburbanos 
não possuem as atitudes ou comportamento supostamente as-
sociados a esses grupos marginais. Do ponto de vista social, são 
bem organizados e coesos, e utilizam amplamente o meio e as 
instituições urbanas. Do ponto de vista cultural, são muito otimis-
tas e aspiram uma educação melhor para seus filho e a melhoria 
de suas casas.[...] Quanto ao ponto de vista econômico, trabalham 
muito, consomem suas cotas de produtos de outrem (pagando às 

32 Cf. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir (trad. Raquel Ramalhete). 28ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002
33 BEHR, 2016
34 PERLMAN, 1981 p. 285 
35 Id. Ibid. 
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vezes mais caro pois precisam comprar onde conseguem crédito) 
e, constroem não apenas a própria casa mas ainda grande parte 
da infraestrutura urbana e comunitária. Atribuem alto valor ao tra-
balho árduo, e sentem grande orgulho de um trabalho bem feito. 
Politicamente, não são nem apáticos nem radicais, têm consciên-
cia e participam ativamente daqueles aspectos da política que 
lhes afetam a vida mais diretamente, tanto dentro como fora da 
favela. [...] O que eles não têm é uma oportunidade de satisfazer 
suas aspirações. Quando se dirigem aos órgãos públicos, muitas 
vezes são humilhados e maltratados. A despeito de desejarem 
o máximo para seus filhos em matéria de educação, as crianças 
se vêem barradas das escolas, por motivos administrativos ou 
econômicos. [...] Aos favelados tocam os piores empregos com 
os salários mais baixos , sob as condições mais árduas e com a 
menor estabilidade. [...]Devido a essa falta de proteção, pagam-
lhes menos que o salário mínimo, não contam com previdência 
social, aposentadoria e assistência legal. Do mesmo modo, são 
coagidos e manipulados politicamente no sentido de manuten-
ção do status quo. Quando os favelados, tentam organizar-se para 
defender-se, como fizeram para impedir as remoções, levaram 
tiros, foram presos e seus lares incendiados.36

Perlman (1981) empreende também o esforço em demonstrar como os 

regimes de produção de saber, responsáveis pelas teorias da marginalidade, 

baseiam-se “[...] numa série de hipóteses básicas sobre a natureza da soci-

edade que não são necessariamente verdadeiras”.37 Para a pesquisadora os 

defensores de tais teorias “ [...]não reconhecem o antagonismo fundamental 

entre os interesses dos favorecidos e dos desfavorecidos da sociedade, e a 

assimetria inerente de suas relações.”38 Enquanto mito, o censo comum conta-

mina a produção teórica e parece admitir supor que a adoção de uma cultura 

de classe média, por parte dos favelados, lhes trariam como prêmio, o mesmo 

acesso aos privilégios da classe média brasileira. Diante desse quadro, a pes-

quisadora se questiona o porquê dos mitos da marginalidade mesmo sendo 

empiricamente falsos e analiticamente enganosos alcançaram uma aceitação 

tão ampla e continuada? 39 As respostas alinhavadas por Perlman (1981) es-

barram no etnocentrismo e no preconceito de classe40 dos responsáveis tanto 

pela teorias como pelas políticas.41 Para a autora as razões da persistência dos 

36 PERLMAN, J. 1981, p. 286-287
37 Id. Ibid.
38 Id. Ibid.
39 Cf. PERLMAN, op. cit. p. 289
40 Apesar de assumir a existência preconceituosa na sociedade brasileira, Perlman atrela apenas a 
um problema de classe. Supomos entretanto, que diante do processo histórico colonizador brasileiro 
,as dimensões do preconceito de raça atravessam as mesmas questões apontadas por Perlman e 
por isso também são mantenedores dos mesmos mitos.
41 PERLMAN, op. cit. p.289
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mitos podem ser vistas na maneira específica como funcionam no sentido de 

preservação do status quo.  “A incompreensão e a falta de percepção podem 

resultar também de proveitosas cortinas perceptuais destinadas a disfarçar 

provas em contrário de sistemas de crenças que são cômodos e convenien-

te.”42 É por preencher a função ideológico-política de preservar a ordem social 

que os gerou, que Perlman acredita que os mitos persistem. 

Mediante essa constatação, a pesquisadora atenta-se ao fato de que 

não é “[...] mera coincidência a correspondência entre as crenças populares e 

as teorias intelectuais da marginalidade.”43 Perlman (1981) identifica ainda uma 

força material real presente no mito, enquanto uma ideologia que informa a 

prática das classes dominantes por abranger “[...] um sistema de crenças, uma 

distorção metódica da realidade refletida nesse sistema, e uma função espe-

cífica dessas ideias a serviço dos interesses de um grupo particular.”44 Assim, 

a pesquisadora defronta-se sobre a questão da função social e política da te-

oria quando cientistas sociais, historiadores, filósofos, etc. legitimam saberes 

e emprestam respeitabilidade acadêmica a uma visão de mundo calcada nos 

preconceitos vigentes. Por consequência disso, concedem crédito e legitimam 

as intervenções políticas  traumáticas e as transformações urbanas aqui abor-

dadas, ”[...] tornando-se extremamente difícil introduzir um conjunto de ideias 

contrárias nesse círculo fechado”45

Se voltarmos aos três mecanismos de exclusão apontados por Foucault 

(1999), veremos que o filósofo desenha a vontade de verdade como o terceiro 

artifício que secunda a exclusão. Para o filósofo, a vontade de verdade reitera 

recorrentemente a separação entre verdadeiro e falso; mesmo inseridas em 

um cenário de contingências históricas. Contingências, a princípio arbitrárias 

e posteriormente organizadas, “[...] que não são apenas modificáveis, mas es-

tão em perpétuo deslocamento, que são sustentadas por todo um sistema 

de instituições que impõem e reconduzem, enfim, que não se exercem sem 

pressão, nem sem ao menos uma parte de violência.”46 Ao aproximamos o 

questionamento de Perlman sobre a manutenção dos mitos da marginalidade 

com o pensamento de Foucault a respeito da vontade de saber, enquanto um 

sistema de exclusão, podemos perceber que em ambos os casos o suporte 

dado pelas instituições legitimam os regimes de  produção de saber como 

verdadeiros. Diz-nos Foucault: 

Certamente se nos situarmos no nível de uma proposição, no inte-
rior de um discurso, a separação entre o verdadeiro e o falso não 

42 Id. Ibid. 
43 Id. Ibid. p. 291
44 Id. Ibid. p. 290
45 Id. Ibid. p. 291
46 FOUCAULT, M. 1999, p. 14
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é nem arbitrária, nem modificável, nem institucional, nem violenta. 
Mas se nos situamos em outra escala, se levantamos a questão 
de saber qual foi, qual é constantemente, através de nossos dis-
cursos, essa vontade de verdade que atravessou tantos séculos 
de nossa história, ou qual é em sua forma muito geral, o tipo de 
separação que rege nossa vontade de saber, então é talvez algo 
como um sistema de exclusão (sistema histórico, institucionalmente 
constrangedor) que vemos desenhar-se.[...] Assim, só aparece aos 
nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força 
doce e insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, 
a vontade de verdade como prodigiosa maquinaria destinada a 
excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, 
procuraram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em 
questão contra a verdade, lá onde a verdade assume justamente 
a tarefa de justificar a interdição e definir a loucura. 47

A partir dos pensamentos de Foucault (1999), acima transcritos, e acom-

panhados pelos questionamentos de Perlman, buscamos compreender em 

que sentido as disciplinas sociais, como a própria história das cidades, ao cons-

truírem saberes, reproduzem, em transmutações diante das contingências 

históricas, certos mecanismos de exclusão que asseguram a perseverança de 

determinadas estruturas de poder. A própria epistemologia dualista que opõe 

centro e margem parece corroborar para uma estigmatização das subjetivi-

dades ditas marginais e retira a posição central que o poder e o saber adotam 

para contenção, controle e assujeitamento dos corpos marginalizados. Pa-

rece-nos que é a partir desse entendimento que Foucault desenha a vontade 

de verdade como uma prodigiosa maquinaria de exclusão que tenta apagar e 

soterrar  todo e qualquer insumo que lhe seja contrário ao seus mecanismos 

de manutenção e perseverança de poder. Pudemos ver ao longo de todas as 

narrativas aqui construídas, a apresentação de imagens poéticas que sinali-

zam um desejo de inversão desses mesmos sistemas de exclusão. Braxília e 

Alfavela parecem-nos ser alegorias contraventoras de verdades, imagens que 

vão de encontro à vontade de verdade que assujeita determinadas subjetivida-

des. Ambas as imagens põem em existência lutas moleculares de corpos que 

profanam e contestam os espaços esquadrinhados e contidos para as suas 

próprias subjetividades. Aberram condições díspares e desestruturam, ainda 

que efemeramente, o estatuto legitimador de suas estigmatizações. Nesse 

sentido, evocamos a potência dessas subjetividades enquanto vaga-lumes de 

contra-poder, apresentados por Geroges Didi-Huberman (2011), que tomam 

forma em lampejos de imagens erráticas e pululantes e sobrevivem nos es-

combros dos tempos históricos. As máquias de guerra, em Deleuze e Guattari 

(1997) parece-nos ainda também dar conta dessa infinidade de operações in-

47 Id. Ibid. p. 14 - 20



Fig. 58: Mosquito, morador da favela da Mangueira e amigo de Hélio Oiticica. veste o Parangolé 
P15, Capa 11: Incorporo a revolta. Foto: Cláudio Oiticica., Acervo Programa Hélio Oiticica. Fonte: 
PARANGOLÉ P15, Capa 11, Incorporo a Revolta. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra12915/parangole-p15-capa-11-incorporo-a-revolta>. Acesso em: 25 de Out. 2017. Verbete da 
Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
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submissas, microscópicas e mutantes que causam furores na estabilidade e 

manutenção do status quo vigente nos aparelhos de estado. Antônio Negri e 

Félix Guattari (2017) acreditam existir sobre as essas específicas subjetividades, 

potências criadoras capazes de alinhavar novas alianças:

O imaginário social só poderá se recompor por meio de mutações 
radicais. A esse respeito, deve-se considerar que os fenôme-
nos da marginalidade participam de um contexto que de forma 
alguma os define como marginais, mas, ao contrário, lhes confere 
uma posição central na estratégia capitalista. As subjetividades 
marginais, ao mesmo tempo em que são o produto e as melho-
res “analistas” das tendências do comando, são também aquelas 
que melhor lhes resistem. O aspecto externo, físico, corpóreo, 
plástico da experiência da liberação dos sujeitos marginais tor-
nam-se igualmente a matéria de uma nova forma de expressão 
e de criação. A língua, as imagens jamais são ideológicas aqui, 
mas sempre encarnadas. Mais do que em qualquer outro lugar, 
pode-se encontrar aqui os sintomas do surgimento de um novo 
direito à transformação e à vida comunitária sob o ímpeto de sub-
jetividades em revolta.48

A língua e as imagens encarnadas por subjetividades em revolta, apon-

tadas por Negri e Guattari, nos fazem rememorar do pensamento de Ana Clara 

Torres Ribeiro (2000) com os sujeitos corporificados de direito, como sujeitos 

presentes, soberanos e ativos, 49 Recordamos ainda, das fotografias de Mos-

quito, morador da favela da Mangueira e amigo de Hélio Oiticica, vestindo o 

parangolé P15, Capa 11: Incorporo a revolta de 1965, (Figura 58). Se voltarmos ao 

episódio de interdição do happening proposto por Oiticica, nos jardins do MAM 

em 1965, vamos nos dando conta dos limites institucionais dessas irrupções. 

Oiticica e a movimentação de corpos negros, corpos  requebrantes a dançar e 

vestidos com os Parangolés, subvertiam as lógicas institucionalizados e sacra-

lizadas sobre o espaço museológico. A aproximação entre arte, vida, cotidiano 

e cidade, muito presente na produção do artista plástico carioca mas também 

em toda a geração de artistas e poetas aqui elencados profanam os próprios 

estatutos da obra de arte e da linguagem. Questionam-nos então em que sen-

tidos, a proliferação de proposições como esta profanam também os espaços 

públicos das cidades aqui estudadas e suas normatividades implícitas? Teriam 

as práticas ordinárias, espontâneas e insubmissas dos corpos marginalizados, 

potências profanadoras desses mesmos espaços urbanos? 

48 NEGRI, A. GUATTARI, F. As verdades nômades: por novos espaços de liberdade (tradução: Mario 
Antunes Marino e Jefferson Viel) São Paulo: Autonomia Literária e Editora Politea, 2017, p. 106
49 Cf. RIBEIRO, Ana Clara Torres  “Sujeito corporificado e bioética: caminhos da democracia” in Revista 
Brasileira de Educação Médica, V. 24, N.1., jan./abr., 2000
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Profanação

Deslocaremos a ideia de profanação, juntamente com Jacques (Paola 

Jacques In.: FILHO, URIARTE, 2014b p. 15), a partir do conceito que o filósofo 

italiano Giorgio Agambem (2007) recupera do direito romano .“[...] Se consagrar 

(sacrare) era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito hu-

mano, profanar, por sua vez, significava restituí-las ao livre uso dos homens.”50 

A separação entre o sagrado e o profano vigora, mas através de determinados 

dispositivos porfanatórios, como por exemplo o sacrifício, “o que foi separado 

ritualmente, pode ser restituído, mediante o rito à esfera profana.”51 Agambem 

chama-nos a atenção de que a passagem do sagrado para o profano entre-

tanto, pode acontecer por meio de um uso “ou melhor por meio de um reuso, 

totalmente incongruente do sagrado, trata-se do jogo”. 52 Por meio da pesquisa 

de Émile Benveniste, o filósofo argumenta que o jogo não só provém da esfe-

ra do sagrado, já que muitos jogos que conhecemos derivam de cerimônias 

sacras, mas de algum modo, representa a sua inversão. A potência do profano 

estaria na quebra da conjunção que une o mito que narra a história com o rito 

que reproduz e a põe em cena. O jogo rompe com essa unidade: como ludus, 

ou o jogo de ação, que faz desaparecer o mito mas conserva as ações do rito, 

ou também o contrário como jocus, ou jogo de palavras, que anestesia o rito 

mas deixa sobreviverem os mitos. Dito de outra maneira, poderíamos afirmar 

que a potência profanadora do jogo se instaura na medida em que ele é capaz 

de introduzir e fazer existir novos ritos, novas ações ou novos modos de vidas 

sobre os mesmos mitos, deslocando suas narratividades anteriores sem ex-

cluí-las; ou ainda na construção de outras narratividades possíveis, deslocando 

noções e significados para os ritos e para as ações já determinadas anterior-

mente. Agambem (2007) salienta que a profanação não restaura simplesmente 

algo parecido com o seu uso prévio mas o comportamento libertado dessa 

nova forma reproduz e ainda expressa as formas das atividades anteriores 

das quais se emancipou, porém, esvazia-as de seu sentido e da relação de 

sua finalidade, abrindo-as e dispondo-as a para novo usos.53 “[...] Profanar não 

significa simplesmente abolir e cancelar as separações, mas aprender a fazer 

delas um uso novo, a brincar com elas”. 54 O jogo enquanto tática profanatória 

transforma-se em uma atividade de puro meio, ou seja, uma prática “[...] que 

embora conserve tenazmente a sua natureza de meio, se emancipou da sua 

relação com uma finalidade.”55 

50 AGAMBEM, 2007, p. 65
51 Id. Ibid. p. 66
52 Id. ibid,
53 AGAMBEM, op. cit. p. 74
54 Id Ibid. p. 75
55 Id. Ibid. 
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Michel de Certeau (2014) ao empreender uma pesquisa que se debruça 

sobre os modos de consumo parece perceber que as inversões discretas em 

esforços profanatórios, que o historiador qualifica como astúcias, estão tanto 

presentes nas piratarias e clandestinidades que sobrevivem na arte de utilizar 

aquilo que lhes são impostos como também pode ser observadas em outras 

sociedades:

Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio 
das etnias indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: mesmo 
subjugados, ou até consentido, muitas vezes esses indígenas 
usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes eram 
impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não o 
dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: subvertiam-
nas a partir de dentro - não rejeitando-as ou transformando-as 
(isto acontecia também), mas por cem maneiras de empregá-las 
a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colo-
nização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem 
dominante: faziam-na funcionar em outro registro. Permaneciam 
outros, no interior do sistema que assimilavam e que os assimilava 
exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo.56

Parece-nos equivalente a maneira como De Certeau e Agambem em-

preendem seus pensamentos sobre o jogo e sobre o uso como potências 

profanatórias dado que deslocam finalidades prévias, subvertem lógicas do-

minantes e introduzem outros modos de usar e novas possibilidades de ações 

sem excluir as prévias. Esse mesmo gesto de profanar, em De Certeau pode 

ser observado no campo das astúcias, das táticas desviatórias e de práticas 

microbianas, singulares e plurais, práticas multiformes, resistentes, astuciosas 

e teimosas que contrariam e sobrevivem a um sistema de poder, que busca 

ordená-las ou suprimi-las. Se o excerto acima transcrito nos dão conta des-

sas astúcias dentro dos processos de colonização, o mesmo De Certeau em-

preende o esforço de também reconhecê-las nos discursos que balizam as 

próprias práticas urbanas:

Hoje, seja quais forem os avatares desse conceito, temos de 
constatar que se, no discurso, a cidade serve de baliza ou marco 
totalizador e quase mítico para as estratégias socioeconômicas e 
políticas, a vida urbana deixa sempre mais remontar àquilo que o 
projeto urbano dela excluía. A linguagem do poder se “urbaniza” 
mas a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 
compensam e se combinam fora do poder panóptico. A Cidade se 
torna tema dominante dos legendários políticos, mas não é mais 
um campo de operações programadas e controladas. Sob o dis-

56 DE CERTEAU, 2014, p.89
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curso que a ideologizam, proliferam as astúcias e as combinações 
de poderes sem identidade, legível, sem tomadas apreensíveis, 
sem transparência racional - impossíveis de gerir. 

O que De Certeau (2014) parece nos pôr em evidência sobre os solos 

das cidades é da ordem das práticas cotidianas dos espaços, uma vez que 

desestabilizam a ordem espacial dominante, inventando outras possibilidades 

pelo uso, desviando dos interditos e das proibições. Frente aos discursos que 

mitificaram a construção de Brasília, sobre a égide dos pressupostos puristas 

e racionalizantes defendidos pelo movimento moderno em arquitetura, pas-

samos ao entendimento por meio da lírica de Behr da Plataforma Rodoviária 

de Brasília como um espaço onde estas práticas microbianas e desviatórias 

pululam. A rodoviária torna-se miniatura dos movimentos que os praticantes 

ordinários da cidade, “os caminhantes, pedestres; Wandersmänner, cujo corpo 

obedece aos cheios e vazios de um texto urbano que escrevem sem poder 

lê-los” 57jogam a todo momento com os espaços urbanos. Esses movimentos 

e práticas instauram outras lógicas que subvertem, contestam e deslocam as 

finalidades previamente estabelecidas para os mesmos espaços. Parece-nos 

que a poética de Behr reitera a potência profanadora encontrada nas práticas 

cotidianas da Rodoviária de Brasília. 

Nesse sentido, tanto as práticas e seus jogos de ação, quanto a poe-

sia e seus jogos de palavras, parecem-nos desestabilizar a mítica instaurada 

pelo projeto moderno que sacraliza e uniformiza os espaços projetados para 

acidade A apropriação e o deslocamento empreendidos por Behr dos termos 

empregados por Lucio Costa, em seu memorial descritivo para o Plano Piloto 

da cidade, parece-nos corroborar para o esforço profanatório já que o poeta 

assume de esgarçamento do linguajar técnico da urbanística que destituído 

de sua função prévia passa a exercer-se sobre o viés lúdico da fruição estética. 

Na poética de Behr, apesar de manter o significado prévio, os termos de Lucio 

Costa perdem a função e finalidade destinadas anteriormente e passam a existir 

sob uma multiplicidade de significantes. Assim também pode ser observado 

ao nos aproximarmos das práticas encontradas na Rodoviária de Brasília que 

escapam e subvertem às atividades e finalidades que o próprio Lucio Costa 

destinou e sacralizou sob o projeto. A rodoviária passa então a ser praticada 

fora dos registos projetados para o mesmo espaço, deslocando e introduzin-

do novas e outras possibilidades de uso. Como nos apota Jacques (2014b) os 

praticantes ordinários da cidade “[...] atualizam os projetos urbanos e o próprio 

urbanismo, através da prática, uso ou experiência cotidiana dos espaços ur-

banos e assim, os reinventam, subvertem ou profanam.”58

As ações e eventos coletivos de poesia e artes que ocorreram ao longo 

57 DE CERTEAU, 2014, p. 159
58 JACQUES, 2014b
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das décadas de 1960 e 1970, tanto na cidade do Rio de Janeiro como em Bra-

sília também parece-nos partilhar de semelhante potência profanadora a par-

tir do momento em que instauram sobre os espaços públicos a cidade outras 

dinâmicas e outros usos previamente não planejados. Eventos como o Apo-

calipopótese, transformam a obrigatoriedade da participação do espectador 

em uma hipótese, uma possibilidade de interação e portanto assemelham-se 

muito mais à estrutura dos jogos, eventos lúdicos e sem competição. Jacques 

(2014b) rememora-nos algumas discussões empreendidas pelos situacionistas, 

liderados por Guy Debord que já faziam  desde os anos de 1950 propostas de 

jogo urbanos, em particular os jogos psicogeográficos, as deriva e as constru-

ções de situações. “A ideia que estaria por trás de todo o pensamento urbano 

situacionista [...] seria então essa questão do jogo,  uma grande tática antifun-

cionalista e profanatória que prioriza os usos, os desvios e não as funções.”59 

Parece-nos ser provocativos, também, na maioria dos eventos realiza-

dos em espaços públicos elencados, uma noção de que os jogos alterassem, 

mesmo que efemeramente, os usos dos espaços apropriados para a realização 

dos happenings. Profanavam pois propunham a possibilidade de outros usos, 

comportamentos e práticas em espaços visibilizados, vigiados e controlados 

por determinadas normatividades implícitas que ganhavam sustentáculos 

sobre os aparelhos de estado geridos pela ditadura militar brasileira. Muitos 

desses eventos foram considerados subversivos por deturparem certas no-

ções comuns de bem-estar social e bons costumes. Não por acaso, alguns 

eventos foram encerrados de maneira abrupta por repressão policial e seus 

participantes detidos. 

Outro atravessamento apresentado por Jacques (2014b) se estabelece 

na medida em que as táticas e práticas profanatórias operam a partir do corpo. 

Para tanto recuperaremos o pensamento de Ana Clara Torres Ribeiro  (2000) 

de sujeito corporificado, na emergência de um “humanismo presentificado” ou 

“humanismo efetivamente corporificado”. Ribeiro empreende a conceituação 

dos sujeitos corporificados a partir do pensamento de Milton Santos sobre os 

homens lentos, aqueles mais pobres e mais lentos que habitam nos espaços 

opacos, diferentemente dos espaços luminosos, onde vivem os mais ricos e 

aqueles que têm mais pressa nas cidade. Entendemos, ainda, que os homens 

lentos de Milton Santos nos ajudam a entender as condições dos corpos mar-

ginalizados.60 Os espaços opacos seriam os espaços do corpo a corpo, da ten-

tativa, da cegueira, ou do tato, do conhecimento cego; seriam espaços abertos 

do”aproximativo e da criatividade” em oposição ao espaço luminoso, espaços 

59 Id. Ibid.
60 Reiteramos as divergências entre sujeitos marginalizados, sujeitos esquadrinhados como marginais 
e nos caso dos poetas e artistas a dimensão da tomada da marginalidade como postura circunstancial 
de produção ética e estética.



268

fechados da exatidão, “racionalização e racionalizadores”.61 Ribeiro encontra 

na corporeidade das práticas dos homens lentos a politização do cotidiano, 

visto que esses corpos resistem em espaços opacos e sobrevivem nos espa-

ços luminosos62. “[...] Os praticantes ordinários da cidade, os homens lentos e 

os sujeitos corporificados experimentam os espaços quando os praticam e, 

assim, lhe dão outro “corpo” pela simples ação de praticá-los.”63

Encontramos ainda em boa parte das narrativas aqui elencadas uma 

postura por parte dos poetas e artistas de aproximação da própria arte com 

a vida e  com seus cotidianos. A linguagem coloquial e a oralidade parecem-

nos táticas profanatórias que inclusive deslocam os estatutos sacralizantes 

da poética intelectualizada. A geração do desbunde parece-nos tentar retirar 

a experiência poética do sagrado e torná-la mais próxima ao uso coletivo dos 

homens, próximas ,inclusive, de seus cotidianos urbanos. Na medida em que 

as poesias deixam os suportes gráficos e passam a ser oralizadas em espaços 

públicos, entendemos que ocorre aí um processo de incorporação, ou seja a 

poesia torna-se corpo partilhado coletivamente. Estamos diante de uma poe-

sia tornada prática, incorporada no cotidiano  introduzindo no cotidiano outros 

registros, libertando-o e possibilitando outras práticas e outros modos de vida. 

Se rememorarmos as alegorias do vampiro torquateano e do pensamento sel-

vagem evocado por Chacal em poema-performance, poderemos notar tam-

bém uma atitude de incorporação de subjetividades marginais que passam a 

existir fora dos regimes delimitados a princípio pra elas. De alguma maneira, 

essas mesmas imagens tentam profanar as narratividades que sacralizam e 

homogenizam essas mesmas subjetividades marginais enquanto mitos. Os 

esgarçamentos e o deslocamentos das narrativas sacralizadas, narrativas míti-

cas que também legitimam os processos de colonização, exclusão e sujeição 

de corpos marginalizados, de certa maneira profanam e subvertem os mitos 

da marginalidade, apesar de não eliminá-los.  Profanam por tornarem-se ima-

gens que põem em existência outros registros e permitem a perseverança de 

outros modos de vida. Se voltarmos às obras de Oiticica em homenagem a 

Cara de Cavalo poderemos notar que boa parte do esforço do artista consiste 

na ruptura simbólica da narrativa mítica de bandido construída para Manuel 

Moreira. Oiticica esforça-se em romper com o dispositivo que desenha para o 

corpo de Cara de Cavalo a permissividade que consente, admite e emprega 

a violação e assassinato brutal de um ser humano como medidas necessárias 

para o desenvolvimento civilizatório. Ao expor o corpo violentado do sujeito 

marginalizado, nos é exposto também, os dispositivos que permitem a violên-

cia e a barbárie assegurado nos próprios projetos e processos de civilização. 

61 Milton Santos apud. JACQUES, 2014b
62 Ana Clara Torres Ribeiro apud. Jacques, 2014b
63 JACQUES, 2014b
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Da mesma maneira, os poemas de Behr que tocam as violências impostas aos 

candangos e as populações reassentadas nas cidades satélites, bem como as 

imagens de remoção da molecoleira do malandro do morro de Waly Salomão 

parecem-nos ser esforços de narração dessas barbáries. 

As três lentes conceituais (colonização, exclusão e profanação) apresen-

tadas de forma breves e precárias, muito mais do que respostas visaram es-

tabelecer outras possíveis leituras para os Atlas desenvolvidos anteriormente. 

Entendemos que as lógicas colonizadoras e excludentes que justificam muitas 

vezes as violências e os projetos civilizatórios de futuro presentes no dispo-

sitivos de urbanização, coexistem e são subvertidos a todo momento por ou-

tras lógicas profanatórias, que insubmissas se recusam a permanecer sobre 

os regimes estabelecidos para as suas existências. Nos perguntamos desde 

o início desta pesquisa de quais maneiras as poesias marginais contribuiriam 

para os estudos urbanos e principalmente para a história das cidades e de suas 

transformações. Recuperando a imagem benjaminiana das poesias como cha-

ves sem fechadura, podemos entender que os poemas e imagens elencados 

em formas de Atlas, no sentido inverso de abrir portas e revelar certezas, nos 

ajudam a perfurar a malha das verdades históricas e expor as contrariedades, 

ambiguidades e incongruências que coexistem nos fatos históricos.  Estar diante 

da poesia, como diante da cidade fez-nos entrever a coexistência de discursos 

e os embates silenciados que sobrevivem nas entrelinhas do tempo. Assumi-

mos o risco do anacronismo pois faz-nos ver essas lutas que perseveram nas 

sedimentações históricas como lampejos de contrapoder, metabolizando-se 

e transmutando-se diante das contingências dos processos violentos de recal-

que e exclusão. Recuperando a figura do trapeiro fomos montando cartografias 

com as imagens e fragmentos do passado, como se catássemos os despojos 

gerados pela tempestade do progresso observados com horror pelo anjo da 

História benjaminano64, e déssemos a esses cacos, novos usos e novas confi-

gurações.  Abrir e ampliar o campo da historiografia do urbanismo aos discur-

sos poéticos e aos regimes das imagens é também estar disposto à ambiva-

lência crítica que assegurada por Benjamin (2012a) nos fez entender que todo 

documento de cultura é também por si só um documento de barbárie, assim 

como este próprio processo de transmissão também o é65. Por fim, chegamos 

até aqui com o entendimento de que historicizar as transformações urbanas 

que consolidam as cidades como documentos da cultura, deve estar atrelado 

a um compromisso ético de também pôr em existência as barbáries, narrando 

os traumas que coexistem invisibilizados nos mesmos processos civilizatórios, 

sem, entretanto, perder de vista a leveza e a potência desestabilizadora que a 

jocosidade e a ludicidade têm de subverter e profanar.•

64 BENJAMIN, 2012a, p.246
65Id. Ibid.





REFERÊNCIAS





273

POESIA

BEHR, N.. BrasíliA-Z: cidade palavra. 7. ed. Brasília: pau brasília, 2015

 . Beije-me: retratos de uma geração brasileinse. Brasília: Sigel-Capital, 3. 
ed., 2012

 . Brasilíada. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010

 . Oito poemas para Ceilândia. Brasília: LGE Editora, 2009, p. 7

 . Laranja Seleta. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007, 

 .  Primeira Pessoa Brasília: LGE Editora, 2005 (1993),

CACASO, Lero-lero. São Paulo: Cosac Naify. 2012

CHACAL, Belvedere. Coleção Ás de Colete. São Paulo: Cosac Naify. 2007,

NETO, T. Torquatália: obra reunida de Torquato Neto. Rio de Jaeniro: Rocco, 2004,

SALOMÃO, W. Poesia total. São Paulo: Companhia das Letras, 2014

MÚSICAS

GIL, G. Misere Nobis. Intérprete: Gilberto Gil, Os Mutantes. In: Tropicalia ou Panis et 
circenses. Phillips Records/Phonogram. 1969. 1 CD. Faixa 1 (3min 44).

VELOSO, C. T, NETO, T. Ai de mim, Copacabana. In Yes, nós temos banana, Rio de  Janeiro: 
Philips Music/Universal Records, 1968. Vinil. Faixa 2

VELOSO, C. Tropicália. In: Caetano Veloso. Phillips Records. 1968. 1 CD. Faixa 1 (3 min 42)

 . Divino Maravilhoso. Intérprete: Gal Costa. In: Gal Costa. Phillips Records/
Phonogram. 1969. 1 CD. Faixa 8 (4 min 23)

 .  Os mais doces bárbaros In. Os Doces bárbaros. Phillips Records. 1976. 2 CD. 
Faixa 1 (6min 42).

 . Superbacana  In: Caetano Veloso, Rio de Janeiro: Philips Music/Universal 
Records, 1968. CD. Faixa 7

TEÓRICO-CONCEITUAL

ABRAHÃO, B. R. P Nosferatu no Brasil: um manifesto antropofágico de Ivan Cardoso. 
Obvious, 2015. Disponível em: <http://lounge.obviousmag.org/pauta_para_o_
cha_das_4h/2015/08/nosferatu-no-brasil-o-manifesto-antropofago-de-ivan-
cardoso.html> Acessado em 13 set. 2017

AGAMBEM, G. Elogio a Profanação. In: Profanações, São Paulo: Boitempo, 2007.



274

AGUILAR, G. Hélio Oiticica, asa branca do êxtase: arte brasileira 1964-1980. Rio de 
Janeiro: Anfiteatro, 2016, 

ALVES, R. Poeta e ecologista, Nicolas Behr foi perseguido e preso por militares. Correio 
Braziliense, Brasília, 10 fev 2017, Caderno: Cidades. Disponível em: <http://
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/02/10/interna_ci-
dadesdf,572554/poeta-e-ecologista-nicolas-behr-foi-perseguido-e-preso-
por-militares.shtml> Acesso em: 06 jul 2017

ANDRADE, M. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013,

 . Poesias Completas. Vol. I. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013, 

ANDRADE, Oswald de.  Falação In.: Poesias Reunidas. vol. VII das Obras Completas.  Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.

ANDRADE, P. Torquato Neto: uma poética de estilhaços. São Paulo: Annablume / 
FAPESP, 2002

AZEVEDO, B. Antropofagia Selvagem. São Paulo: Cosac Naify. 2016.

AZEVEDO. C. M. M. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites do 
século XIX. Rio de Janeiro: Paz & Terra. 1987 

ARENDT, H.  A condição humana. 12 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.

BARTHES, R. Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária do Colégio de França, 
pronunciado dia 7 de janeiro de 1977. São Paulo: Cultrix, 2013.

BATAILLE, G. A literaturae o mal. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

BENJAMIN, W. Baudelaire e a modernidade. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Edi-
tora Autêntica, 2015.

 .  Sobre o conceito da História. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012a.

 .  O Narrador. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012b.

 .  O autor como produtor. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Vol. I. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012c.

 . Rua de mão única: obras Escolhidas.  Vol. II. 6ed. São Paulo: Brasiliense, 
2012d. 

BRAGA, P. Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade. 1. ed. São Paulo: Perspectiva: 
Fapesp, 2013

BRANCO, Edwar de Alencar Castelo. Todos os dias de Paupéria: Torquato Neto e 
uma contra-história da Tropicália. 2004. 289 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2004.



275

BRUM, M. S. I. Memórias da remoção: o incêndio da Praia do Pinto e a ‘culpa’ do governo. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA ORAL, 11., 2012, Rio de Janeiro. Anais... 
Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <www.encontro2012.historiaoral.org.br/> 
Acesso em: 2 out. 2017

BOSI, A. A dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras. 1992.

CALIRMAN, C. Arte brasileira na ditadura militar: Antonio Manuel, Artur Barrio e Cildo 
Meireles, tradução: Dmytri Gomes e Victor Heringer, 1 ed. Rio de Janeiro: 
Reptil, 2013

CAPPELLO, M. B. C. A revista brasília na construção da Nova Capital: Brasília (1957-1962). 
Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online), São Carlos, 
n. 11, p. 43-57, jan. 2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/risco/
article/view/44791/48422>. Acesso em: 12 mar. 2017

CARNEIRO, B. S Relâmpagos com claror: Lygia Clark e Hélio Oiticica, vida como arte. 
São Paulo: Imaginário/ FAPESP, 2004

CARVALHO, V. Conterrâneos Velhos de Guerra. Filme Documentário, 1990

CARVALHO, J. Conheça a história da primeira favela  do Rio, criada há mai de 120 anos. 
Rio 450 anos In. G1, 10 fev. 2015. Disponível em:< http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-
criada-ha-quase-120-anos.html> Acesso em: 03 out. 2017

CASCUDO, L. C. Redes de Dormir: uma pesquisa etnográfica. São Paulo: Global Edito-
ra, 2003, p.27

CASTELLO BRANCO, E. de A., Entre o corpo-militante-partidário e o corpo-transbunde-
libertário: as vanguardas dos anos sessenta como signos da pós-modernidade 
brasileira, In: História Unisinos vol. 9, São Leopoldo: FAPERGS, 2005 (disponível 
em: http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/6432)

CÉSAIRE, A. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora. 1978

CHOAY, F. O urbanismo: utopias e realidades uma antologia. 5. ed. São Paulo: Perspec-
tiva, 1998. p.

CÍCERO, A. Babilaques - Waly Salomão In: Z Cultural: Revista do programa avançado de 
cultura contemporânea, 2015. Disponível em: < http://revistazcultural.pacc.
ufrj.br/babilaques-waly-salomao/> Acesso em 23 set. 2017

COELHO, F. Herós, anti-heróis e anônimos: marginalidade e extermínio em um texto de 
Hélio Oiticica. In. SZANIECKI, B., COCCO, G., PUCU, I. (org.) Hélio Oiticica, para 
além dos mitos. Rio de Janeiro: R&L Produtores Associados, 2016. 

 . Quantas margens cabem em um poema? - Poesia marginal ontem, hoje e 
além. In: FERRAZ, E. (Org.). Poesia Marginal: Palavra e Livro. São Paulo: Insti-
tuto Moreira Salles, 2013.

 . Eu brasileiro confesso minha culpa meu pecado: cultura brasileira no Brasil 
das décadas  de 1960 e 1970. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010  

COHN, S. (org.) Nuvem Cigana: poesia e delírio no Rio dos anos 70. Rio de Janeiro: Beco 
do Azougue. 2007, 



276

CORREIO BRAZILIENSE, Senado debate criminalização do funk em audiência pública. 
12 set. 2017. disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/
noticia/brasil/2017/09/12/internas_polbraeco,624956/senado-debate-
criminalizacao-do-funk-em-audiencia-publica.shtml> Acesso em: 24 out. 2017

COSTA, L. Registro de uma vivência, São Paulo: Empresa das Artes. 1995, 

COSTA, Aline Moraes, (Im)possíveis Brasílias: os projetos apresentados no concurso do 
plano piloto da nova capital federal, Campinas, SP: [s.n.), 2002.  

DA SILVA, C. V.  Corpo e pensamento: Alianças conceituais entre Deleuze e Espinosa. 
Campinas, SP: Editora Unicamp, 2013.

DA SILVA, M. A. A descoberta do insólito: literatura negra e literatura periférica no Brasil 
(1960-2000). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, SP : [s. n.], 2011.

DE CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2014

DE SOUZA, N. H. B. O Massacre da Pacheco Fernandes Dantas em 1959: Memória dos 
trabalhadores da construção civil de Brasília In: Revista Intercâmbio dos 
Congressos Internacionais de Humanidades, Brasília: Unb. 2014. Disponível em: 
< http://unb.revistaintercambio.net.br/24h/pessoa/temp/anexo/1/1251/2053.
pdf> Acesso em 01 ago 2017.

 . Construtores de Brasília: Estudo de operários e sua participação política. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1983

DELEUZE, G. O que é o dispositivo? In. Dois Regimes de loucos: textos e entrevistas 
(1975-1995), edição preparada por David Lapoujade, tradução de Guilherme 
Ivo. São Paulo: Editora 34, 2016

DELEUZE, G., GUATTARI, F. Mil platôs: Vol. 4. Trad. Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 2012,

 .Mil Platôs: Vol. 2, 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011

 .Mil Platôs: Vol. 5. 2. ed. Trad. Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. Belo Horizonte: 
Editora 34, 1997.

DIDI-HUBERMAN, G. Diante do tempo: História da arte e anacronismos das imagens. 
(trad.: Vera Casa Nova, Márcia Abex). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015a.

 .Falenas. (trad. Antonio Brito, Edurado Preto, et. al)Lisboa: KKYM, 2015b. 

 . Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta. (trad. Renata Correia Botelho e Rui Pires 
Cabral) Lisboa: KKYM, 2013a. 

 . A imagem sobrevivente: História da arte e tempo dos fantasmas segundo 
Aby Warburg.(trad. Vera Ribeiro) Rio de Janeiro: Contraponto. 2013b.

 . Quando as imagens tocam o real. In.: Pós: Revista do programa de pós-gra-
duação em artes da escola de belas-artes da UFMG. V.2, n.4, 2012

 . Sobrevivência dos vaga-lumes. (trad. Vera Casa Nova, Marcia Abex) Belo 
Horizonte: Editora UFMG. 2011, 



277

 
ETRINGER, R. A cruz e a quadra na arquitetura jesuítica no Brasil: um discurso fotográfi-

co. 2015. 200 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo Usp, São Carlos, 2015

FAULHABER, L. AZEVEDO, L. SMH2016: Remoções. Rio de Janeiro: Mórula, 2015 124p

FELINTO, E. He Had no reflection: vampirismo, percepção e as imagens técnicas In. 
ALCEU, PUC-Rio, Vol. 10, n.20, jan./jun. 2010

FILHO, C. O., et. al.(org.), Hélio Oiticica, Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009,

FILHO, M. J. de C., URIARTE, U. M. Panoramas urbanos: usar, viver e construir Salvador.  
Salvador: EDUFBA, 2014

FOUCAULT,  M. O nascimento da medicina social. In: Microfísica do poder, 4 ed., Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2016,

 . Vigiar e Punir (trad. Raquel Ramalhete). 28ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002

 .A ordem do discurso. (trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio). 5 ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 1999, 

FREYRE, G. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global Editora. 2006,

FREUD, S.  O mal-estar na civilização. trad. Paulo César de Souza. 1. ed. São Paulo: Pen-
guim Classics Companhia das Letras, 2011, 

 .Os chistes e sua relação com o inconsciente. Trad. Jayme Salomão. Rio de 
Janeiro: Imago Editora, 1969.

 . Totem e tabu. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas 
de Sigmund Freud, vol. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1996

FONSECA, R. Redes de Dormir. In: Revista Carbono, n. 03, 2013 Disponível em:<http://
revistacarbono.com/artigos/03redes-de-dormir-raphael-fonseca/>. Acesso 
em 06 mar. 2017.

GONDIM, R. IMEMORIAL: fotografia e reconstrução da memória em Rosângela Rennó 
In. Revista do Programa de Pós-graduação em sociologia da UFPE, v.1, n. 
17, Recife, 2011. Disponível em < http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.
php/revista/article/view/48/38> Acesso em: 1 ago 2017

GONZALEZ, Suely Franco Netto. As formas concretas da segregação residencial em 
Brasília. In: PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, ideologia e realidade: espaço urbano 
em questão. São Paulo: Projeto, 1985.

GUATTARI, F. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo, São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1987

H.O. Direção: Ivan Cardoso, Rio de Janeiro (BR), 1979 13

HOLLANDA, H. B. de. 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 

 .Impressões de viagem - cpc, vanguarda e desbunde: 1960/1970. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1980, p. 65.



278

HOLSTON, J. Cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2010

HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspecti-
va, 2014

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Trad. Carlos S. Mendes Rosa. 1. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000 [1961].

JACQUES, P. B., LOPES, D., QUEIROZ I., et. al. Heterocronias urbanas e gestos aberrantes 
In. JACQUES, P. B, BITTO, F. D. (org.) Corpocidade: gestos urbanos. Salvador: 
EDUFBA 2017,

JACQUES, P. Tropicália Brasília: a pureza é um mito. In. SZANIECKI, B., COCCO, G., PUCU, 
I. (org.) Hélio Oiticica, para além dos mitos. Rio de Janeiro: R&L Produtores 
Associados, 2016, 

 . Montagem Urbana. In: JACQUES, BRITTO, DRUMMOND, Experiências meto-
dológicas para compreensão da cidade contemporânea. Tomo IV: Memória, 
narração e história. Salvador: EDUFBA, 2015.

 . Elogio aos errantes. 2 ed. Salvador: EDUFBA 2014a,

 .Táticas profanatórias In.: FILHO, M. J. de C., URIARTE, U. M. Panoramas urba-
nos: usar, viver e construir Salvador.  Salvador: EDUFBA, 2014b

 . Experiência errática. In. Redobra. vol. 9. Salvador, BA: PPG-AU/FAUFBA, PPG-
Dança UFBA, 2012,

 . Estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica, 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra e Salvador: EDUFBA, 2007

KATZ, Stela. Um jeito copacabana de ser: um discurso do mito em O cruzeiro e Sombra. 
2010. 249 f. Tese (Doutorado) - Curso de Artes e Design, Pontífica Universidade 
Católica, Rio de Janeiro, 2010

KUBISTCHEK, J. 1957, Disponível em: <http://catedral.org.br/arquidiocese-de-brasilia-
relembram-a-primeira-missa-da-cidade.html.>. Acesso em: 03 mar. 2017

LAPOUJADE, D. Deleuze, os movimentos aberrantes. São Paulo: n-1 Editora, 2015.

LE CORBUSIER, Urbanismo. 3a ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

LIMA, M. A. Marginália - arte e cultura na idade da pedrada. O Cruzeiro. 12 de Dezem-
bro de 1968

LOUREAUX, N. Elogio do Anacronismo. In: NOVAES, A.(org.) Tempo e História. São 
Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura, 1992.

MARX, K. 18 de Brumário de Luís Bonaparte, [tradução e notas Nélio Schneider ; prólogo 
Herbert Marcuse]. - São Paulo : Boitempo, 2011.,

MEDEIROS, Fernanda Teixeira de. Afinal, o que foram as Artimanhas da década de 70?: 
a Nuvem Cigana na nossa história cultural. Estudos de Literatura Brasileira 
Contemporânea, Brasília, v. 23, n. 1, p.11-36, jun. 2004. Disponível em: <http://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4846099.pdf>. Acesso em: 11 set. 2017.



279

MOLOTCH, H. The city as a growth Machine: Toward a political economy of place. In: 
American Journal of Sociology, V.82, No.2, Chicago: The University of Chica-
go Press, 1976, p.309

MONGIN, O. A condição urbana: a cidade na era da globalização. São Paulo, SP: Esta-
ção Liberdade, 2009.

MONTEIRO, André. A sensibilidade poética dos anos 70: lições extemporâneas In. FARIA, 
A. (org.) Poesia e vida: anos 70. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007 

MOSER, B. Autoimperialismo. Tradução: Eduardo Heck de Sá, 1.ed. São Paulo: Planeta, 
2016,

NAS DUNAS DO BARATO,a explosão da contracultura nos anos 70 Rio In.: O Globo, 
03 jul 2013. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/rio-de-
historias/nas-dunas-do-barato-explosao-da-contracultura-dos-anos-70-
8903343#ixzz4sbwPZzGE>. Acesso em 13 set. 2017

NANCY, J. L. Corpus. Paris: Editions Mètaillé, 2000

NEGRI, A. GUATTARI, F. As verdades nômades: por novos espaços de liberdade (tradução: 
Mario Antunes Marino e Jefferson Viel) São Paulo: Autonomia Literária e 
Editora Politea, 2017

NOS ANOS 70, Avenida Atlântica ganha novo visual, Rio In.: O Globo, 03 jul 2013. Disponível 
em: <http://acervo.oglobo.globo.com/rio-de-historias/nos-anos-70-avenida-
atlantica-duplicada-ganha-novo-visual-8901666>. Acesso em 13 set. 2017

NONATO, A. F. Jornalismo, História e Memória: Análise da cobertura jornalística do 
incidente na Pacheco Fernandes em Brasília no governo JK. 2010. 168 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Jornalismo, Centro de Comunicação e 
Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010

 
PAL PELBART, Mudar o valor das coisas. In: SZANIECKI, B., COCCO, G., PUCU, I. (org.) 

Hélio Oiticica, para além dos mitos. Rio de Janeiro: R&L Produtores Associ-
ados, 2016. p243

PARAÍSO OCUPADO, Disponível em: <http://www.paraisoocupado.com/> Acesso em 
15 set. 2017

PAVIANI, A. A construção injusta do espaço urbano. In: PAVIANI, Aldo (Org.). A conquista 
da cidade: movimentos populares em Brasília. Brasília: Editora da UnB, 1991. 

PAZ, O. O arco e a lira. Trad.: Ari Roitman e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify, 2012

PERLMAN, J. O mito da marginalidade: favelas e politica no Rio de Janeiro. Rio de Ja-
neiro, RJ: Paz e Terra, 1977. 

PEREIRA, M. S.  A utopia e a História. Brasília: entre a certeza da forma e a dúvida da 
imagem in.: GUERRA, Abilio (Org.). Textos fundamentais sobre historia da 
arquitetura moderna brasileira - Parte 2. Coleção RG bolso, volume 2. São 
Paulo, Romano Guerra, 2010

PORTAL DO PLANALTO, Palácio da Alvorada, online. Disponível em: <http://www2.pla-
nalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais/palacio-da-alvora-
da>. Acesso em: 07 fev. 2017.



280

RANCIÉRE, J. A patilha do sensível.: estética e política. 2. ed. São Paulo: EXO experi-
mental org.; Editora 34, (2000), 2009

 . O Conceito do Anacronismo e a Verdade do Historiador. in: SALOMOON, 
M.(org.), História, Verdade e Tempo, Chapecó: Argos Editora, 2011.

RIBEIRO, A. C. T. Sociabilidade hoje. In: CADERNO CRH, Salvador, v. 18, n. 45, p. 411-422, 
Set./Dez. 2005, p.411-422. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.
php/crh/article/view/18535/11911>

 . Homens Lentos, opacidades e rugosidades. In: Redobra. n.9, 2012. p.67

 . “Sujeito corporificado e bioética: caminhos da democracia” in Revista Brasileira 
de Educação Médica, V. 24, N.1., jan./abr., 2000

RISÉRIO, A. Batmakumba, online. Disponível em: <http://tropicalia.com.br/livro/capi-
tulo-11-batmakumba.html>. Acesso em: 07 fev. 2017

ROCHA, F. R. Ivan Cardoso e Torquato Neto: o super 8 terrir na marginália 70. Revista 
Universitária do Audiovisual, jul. 2011. Disponível em: <http://www.rua.ufscar.
br/site/?p=5078> Acesso em: 13 set. 2017.

RODRIGUES, M. 2014. Disponível em: < http://g1.globo.com/distrito-federal/noti-
cia/2014/10/terracap-doa-nova-area-indios-do-noroeste-no-df-3-anos-
apos-acordo.html> Acesso em: 05 mar. 2017.

ROSSETI, E. P. Riposatevi, a tropicália de Lucio Costa.: O Brasil na XIII Trienal de Milão. 
Arquitextos, São Paulo, ano 06, n. 068.02. Vitruvius, jan. 2006. Disponível 
em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.068/388>. 
Acesso em: 02 mar. 2017.

 . Eduardo Pierrotti. Lucio Costa e a Plataforma Rodoviária de Brasília. Arquitextos, 
São Paulo, ano 10, n. 119.03, Vitruvius, abr. 2010 .

SALOMÃO, W. Hélio Oiticica, qual é o parangolé? E outros escritos. 1. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015

 . Contradiscurso: do cultivo de uma dicção da diferença In. Anos 70: trajetórias, 
São Paulo: Itaú Cultural/Iluminuras, 2005, p. 87.

SAMPAIO, H. Outras Cartas de Atenas: com textos originais, Salvador: Quarteto Editora/
PPGAU-FAUFBA, 2001.

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos; PEREIRA, Margareth da Silva. Le Corbusier e o Brasil. 
São Paulo: ProEditores, Tessela, 1987.

SILVA, H. M. da. Do espaço provisório a um lugar de experiência identitária: paisagem 
cotidiana e práticas de representação do Núcleo Bandeirante/Cidade Livre 
(Anos 50 do séc. XX - Tempo Presente). 2011. 103 f. Dissertação (Mestrado) - 
Curso de História Cultural, Instituto de Ciências Humanas, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2011.

VALLADARES, Lícia do Prado. Passa-se uma casa: análise do programa de remoção 
de favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.



281

SOARES, Débora Racy. Nuvem Cigana`s Performances and Artimanhas: Reading poetry 
and acting out. In: BRASA, 21., 2012, Illinois. Anais... . Illinois: Libs, 2012. p. 1 - 
4. Disponível em: <http://www.brasa.org/Documents/BRASA_XI/Debora-
Soares-2.pdf>. Acesso em: 21 set. 2017 

VELOSO, C.  Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras. 2008, 

VENTURA, Z. Vazio Cultural. In: Visão. Rio de Janeiro. Junho de 1971.

VEYNE, P. Como se escreve a História e Foucault revoluciona a História. 4. ed. Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília. 1998.

VIDESSOT, L. Narrativas da construção de Brasília: Mídias, Fotografias, Projetos e Histó-
ria. 2009. 335 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Escola 
de Engenharia de São Carlos - Usp, São Carlos, 2009.

ZULAR, R. O que fazer com o que fazer? Algumas questões sobre o Me segura qu’eu 
vou dar um troço de Waly Salomão. Revista Literatura e Sociedade, n. 8, 2005

ZUMTHOR, P A letra e a voz. A “literatura” medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 
1993.

WARBURG, A. Histórias de fantasmas para gente grande, escritos, esboços e conferências. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

WESELY,M. KIM,L. Arquivo Brasília: Lina Kim e Michael Wesely. São Paulo: Cosac Naify. 
2010

WHITE, H. El texto histórico como artefacto literário y otros escritos. Barcelona: Edi-
ciones Paidós, 2003

WISNIK, G. (org.) Mário Pedrosa: arquitetura, ensaios críticos. São Paulo: Cosac Naify. 2015,





ANEXOS





285

Email, 14 de Março de 2016
De: Dilton 
Para: Pau Brasília

Caro Nicolas,

Tudo bem?

Sou de Salvador, estudante de Mestrado, aqui na Univ. Federal da Bahia, 
pelo Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo. Orientado da 
Prof. Paola Berenstein Jacques

Bom estou desenvolvendo a minha dissertação sobre as relações entre a 
poesia, narração e a cidade, principalmente em Brasília, e me coloquei a pesqui-
sar a geração de poetas marginais, da qual o senhor faz parte. Tive contatos com 
alguns de seus livros e poemas e já me pus a produzir alguma coisa sobre a sua 
obra. Em abril, viajarei a Recife para um evento e apresentarei um artigo com al-
guns de seus poemas discutidos. Posso te enviar o artigo completo, caso queira.

Então, não estava prevendo viajar a Brasília por agora. Apesar de ser ob-
jeto da minha pesquisa e ainda não conhecê-la. Acontece que surgiu uma opor-
tunidade de ir até a capital para um outro evento já em Abril e eu conseguirei ir. 
Ficaria muitíssimo feliz de organizar um encontro com o Sr.. Alguma conversa já 
seria de muita valia pra minha pesquisa e acredito que acrescentaria muito ao 
trabalho em curso.

Estarei em Brasília do dia 03 ao dia 08 de Abril (o dia 07 será dedicado ao 
evento na UnB). Será que o Sr. teria alguma disponibilidade para uma conversa 
nesses dias? 

Agradeço desde já a atenção!

Fico no aguardo de uma resposta

ENTREVISTA COM O 
NICOLAS BEhR,
realizada em 08 de abril de 
2016, na cidade de Brasília

A
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Abraços

Email, 14 de Março de 2016
De: Pau Brasília
Para: Dilton 

caro dilton,

prazer em receber seu e.mail.

sim, vou estar em brasilia nestas datas.

me contacte antes de vir...

que a gente se encontra sim...

disponibilizei muitos dos meus livros no meu site

www.nicolasbehr.com.br

vai lá dar uma olhada.

abraços, nicolas

Email, 05 de Abril de 2016
De: Dilton 
Para: Pau Brasília

Nicolas,

Tudo bem contigo?
Já estou pelas terras de Brasília. 
Tudo bem de tentarmos marcar uma conversa? 
Olhei os livros pelo site, legal de você disponibilizar. 
Abraços, 

Dilton

Email, 05 de Abril de 2016
De: Pau Brasília
Para: Dilton 

caro,

estou no meu viveiro de plantas no lago norte, em brasilia,
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polo verde ( ver localizaçao pelo site www.paubrasilia.com.br )

pela manhã... mas liga antes de vir ]

( amanhã quarta não estou aqui...)

mas quinta e sexta pela manhã estou... abro a loja as 8 da

manhã... veja e me diz... saudações, nicolas

Email, 07 de Abril de 2016
De: Dilton 
Para: Pau Brasília

Nicolas,

Estou me organizando pra ir no viveiro amanhã pela manhã. Tudo bem 
pra você?

Te ligo mais tarde pra confirmar.

Agradeço desde já, a atenção!

Abraços

Email, 05 de Abril de 2016
De: Pau Brasília
Para: Dilton 

sim, estou aqui pela manha.. abro o viveiro as 8 h. ligue antes.

abraços, nicolas

_ _ _ _ 

 Pego um Uber na 402 N. Estou a quatro dias em Brasília, cada dia um 
meio de circulação (no domingo, a pé no eixão aberto para os pedestres; na 
segunda, de ônibus, para chegar na UnB, na terça, de bicicleta e escolho tran-
sitar pelos canteiros centrais, as velocidades dos carros e ônibus nas inúmeras 
faixas de rolamento nessa cidade me assustam; na quarta escolho o automó-
vel, um Uber, como locomoção). 

 Transitar de carro por Brasília me leva a outras dimensões, pareço es-
tar num looping infinito, todas as fachadas, postes e árvores parecem iguais. 
Apesar de certa tranquilidade a pé, o automóvel me deu uma sensação de 
domínio entrar e sair das tesourinhas, subir e descer pelos níveis da plataforma 
rodoviária, pegar o eixão... Brasília parece ser feita também para a velocidade. 
O automóvel de certo me leva a outras distâncias, o viveiro do Nicolas parece 
ser em outra cidade e a paisagem dominada por superquadras e prédios de 4 
andares pouco a pouco tende a se tornar rarefeita. 
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 Desço do carro. Ponho a mochila nas costas, confiro o celular e entro 
no viveiro. Plantas, mudas, vasos, palmeiras, terras de várias ordens, semen-
tes... tudo no seu devido lugar. Digo ao atendente que vim falar com o Nicolas. 
Ele pede que aguarde um pouco. Aguardo. Da porta de madeira sai o Nicolas, 
barba e cabelos grandes e brancos. Ele me cumprimenta e me leva à estufa 
do viveiro. Sentamos próximo às árvores e o Nicolas começa a contar suas ex-
periências com as plantas e das viagens em busca de espécies endêmicas... Eu 
rio. Ele me pergunta sobre a minha história e eu conto de onde eu vim. Tiro o 
celular da mochila e peço a ele pra gravar a conversa. Ele prontamente aceita 
a sugestão.

 Tem que ser mais específico. Eu viajo demais né?

_Não quê isso, fica mais a vontade também.

 Olha a Jabuticaba tá florindo. Você conhece jabuticaba?

_Conheço, lá em casa tem uma.

 Ela começou a florir, é hora de dar uma boa molhada nela. Esse pé de 
jabuticaba é uma coisa linda.

_Lá em casa não. Na casa de minha mãe.

 Em Salvador?

_Não. Em Feira de Santana. Aí tem quintal.

 Eu fui lá em Ituverá, duas vezes. Em Camamu, lá em cima no Recôn-
cavo. Morro do São Paulo, Nilo Peçanha. Muito bem vamos lá meu jovem.

_Nicolas, primeiro eu queria saber como foram as suas impressões ao 
chegar a Brasília.

 Como foi sair de Cuiabá né? Sair do mato pra cair na maquete. Foi uma 
coisa aterradora eu acho. Foi assim, impactante. Se eu chegasse hoje, com a 
idade que eu tô em Brasília, não seria tão impactante né? Porque a cidade não 
é mais uma maquete, já não é mais uma cidade artificial que era. Eu cheguei e 
estranhei muito. Estranhei tudo. Porque eu vim de uma cidade como Cuiabá, 
uma cidade orgânica, não planejada, que foi crescendo dentro de uma forma 
bem mais espontânea. Aí você chega numa cidade que tá pronta, autoritária. 
Quer dizer que aqui você vai morar, aqui você vai se divertir e aqui você vai tra-
balhar, que é a Carta de Atenas. Brasília é a tradução da Carta de Atenas, do 
Le Corbusier. 

 Essa setorização, quer dizer que aqui se trabalha, aqui se diverte e aqui 
se vive. Aqui é o setor de bancos, setor de comércio, setor de hospitais, setor 
de escolas. Brasília é uma cidade pronta, que chega e já está pronta. Mas pe-
raí, tá pronta? Eu não vou intervir? Eu não vou fazer nada? Eu vou aceitar essa 
cidade? E a cidade não tinha arborização, eu não tinha amigos. Era totalmente 
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um estranho numa cidade estranha. Aí eu comecei a viver essa cidade numa 
intensidade muito grande e comecei a me envolver com o movimento cultural 
o movimento político e comecei a fazer os poemas. Os poemas não eram só 
sobre Brasília, eram também mas daí eu acabei ocupando um nicho. Já que 
eu investi muito nisso, daí o poeta de Brasília, o cara que fala de Brasília sou 
eu. Limitou né? Virou um rótulo que eu criei mas que eu tento me livrar. É uma 
relação muito conflituosa e boa, o conflito é o que faz a criação. A criação é 
fruto do conflito. É uma tentativa de resolução de um conflito. Então, quanto 
mais conflito melhor. 

_Naquela época, já existiam alguns conflitos na cidade? Você percebia?

 Muitos, mas muitos. Meus conflitos com a cidade, tive e até hoje eu 
tenho. No dia que eu não tiver acabou a minha poesia. Eu ainda tenho os meus 
conflitos, e muitos. Eu os alimento porque é deles que vem a criação. Eu tô com 
uns três ou quatro livros sobre Brasília aí vindo, daqui a uns 5 ou 6 anos, por 
que demora. Uns eu abandono, tem uns que eu deixo pra lá. Ontem eu come-
cei um novo. Mas daqui a 5 anos é que ele vai. É porque assim eu faço vários 
livros ao mesmo tempo, é como se fosse uma corrida, um passa na frente do 
outro, aí ele é esquecido aí um atropela o outro. 

 Mas Brasília é uma folha em Branco em termos de poesia, em termos 
de criação literária. Sobre Brasília se escreveu muito pouco. O melhor texto so-
bre Brasília é da Clarice Lispector. O melhor… é imbatível. Mas pra alguém de 
fora, ninguém de fora chegou aqui e sacou tanto. Aí nesse livro tem um verbete 
da Clarice Lispector, você vai ver. Mas de dentro, eu tenho essa visão mais de 
dentro porque eu vivo a cidade com muita intensidade, eu uso a cidade, sou 
um usuário da cidade. Observo e leio, eu fiz uma biblioteca só sobre Brasília. 
Acho fácil escrever sobre Brasília. As pessoas me perguntam porque voc ê es-
creve tanto sobre Brasília. Eu acho fácil, é uma cidade que proporciona muitas 
contradições e muitas associações. 

 Esse Brasíliada eu transformei o Lago Paranoá no Mar Mediterrâneo 
e tudo o que aconteceu no mar mediterrâneo eu joguei no Paranoá. A guerra 
de Tróia, botar Brasília como contemporânea de Atenas. Porque Brasília é uma 
cidade tão nova que ela precisa de História, tem sede de história, ela tem fome 
de Mito. Claro o nosso grande mito é o J.K. Mas é interessante essa coisa que 
existe em Brasília que é essa fome de história. E já temos história, já temos muita 
história. Em 50 anos, o que não é nada, por que Brasília é uma cidade novíssi-
ma e eu tive o prazer de chegar aqui bem no começo. É um privilégio chegar 
aqui bem no começo. O problema é que você acaba plagiando a si mesmo, 
você acaba se repetindo, acha um estilo e isso acaba virando uma limitação. 
Eu fico meio tomando um cuidado com isso.  Mas você não tem como fugir de 
si mesmo. Eu queria no futuro talvez fazer um Opera Rock de Brasília, assim 
uma coisa maior, sem aquela coisa do poeminha. Aqueles poeminhas… cansou 
e as pessoas também se cansam, eu to fazendo e quero fazer outras coisas. 
Intervenções, mas eu não quero que soe assim, tem  que ser uma coisa muito 
autêntica. Não adianta fazer uma coisa diferente e ficar uma coisa tosca. Mas 
Brasília tem muita coisa pra fazer.

_O que eu mais curto nas suas poesias, mesmo nessas mais curtas, é que 
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elas nos deixam rastros, como você a pouco dizia sobre o lago Paranoá, uma 
outra mesmo que fala que Brasília emergiu das águas e daí surgiu uma cidade. 
Na semana passada mesmo eu vi uma foto na internet da Vila Amaury…

 Ahh sim a Vila Amaury que foi submersa e tem lá as escavações; es-
cavações não a cidade tá inteira lá, os mergulhadores vão lá. Tem calçadas, 
poste ainda. É uma vila, uma cidadezinha que eles deixaram né? Uma invasão 
que eles deixaram porque eles sabiam que ia ser inundado. Mas é interessante 
jogar Brasília nessa perspectiva histórica de uma cidade milenar, centenária, 
contemporânea de Roma. Eu gosto de brincar com isso porque eu queria ser 
arqueólogo quando criança, quando menino, queria ser historiador, gosto de 
história, gosto de ruína, de escavações. Então tudo isso eu acho que é uma 
coisa que me fascina e essa coisa de transformar Brasília numa cidade mile-
nar já deu o que tinha que dar. Mas eu fiz nesse livro aqui um poema sobre 
a destruição de Brasília, chama-se o Cerco de Brasília. Você vai ver. Eu gosto 
muito de História, eu li muito sobre História e li um livro chamado a História 
das Guerras aí veio essa imagem de Brasília sendo tomada. Você vai ver, é um 
poema longo. 

_Outra coisa que eu andei pesquisando é que lá no Rio tem o movimento 
da Nuvem Cigana, das Artimanhas e isso de alguma forma chegou aqui?

 Chegou. Teve o movimento Cabeças nos anos setenta pros oitenta. Eu 
faço parte da primeira geração que assumiu a cidade, no Beije-me tem isso. 
Vou te mostrar. Brasília tem uns problemas. Tem um problema que não tem 
solução, e não tem mesmo. Só vai ter solução no dia que deixar de ser capi-
tal, o poder. Claro que Brasília foi construída pra ser a sede do poder. Então tá 
umbilicamente ligada ao poder, ao poder político. Então o que essa geração 
quer é desvincular essa ideia de que as pessoas tem de Brasília da ideia de 
poder, mostrar que existe Braxilia. Braxilia é uma cidade que eu inventei. Por 
que incomoda muito pra quem mora em Bras(x)ilia quando a gente pega um 
táxi e diz que mora em Brasília e o táxista diz Hummmmm. Por que a cidade 
tem uma mácula, uma carga no imaginário brasileiro, porque nós somos pre-
conceituosos e queremos classificar pra entender e dominar. Então, o gaúcho 
é o gay, o paulista é o trabalhador, o carioca o boa-vida, o nordestino pobre e o 
brasiliense o corrupto. E o baiano você que tá lá é o preguiçoso. Então Brasília 
se encaixou nessa coisa do corrupto dentro do imaginário nacional. E isso in-
comoda bastante. Eu fiz uma camiseta com um poema: Juro que sou inocente. 
Vendeu muito aí quando o governador foi preso. Essa praga que é a corrupção. 
Mas Brasília teve um movimento

O celular toca e ele pede pra interromper a entrevista.

 Vamos lá. Então, teve aqui em Brasília na passagem dos 70 pros 80, o 
movimento Cabeças que aglutinou tudo. A primeira vez que Brasília é musa, 
Brasília é cantada, Brasília é querida, Brasília, mesmo pra gente que não nasceu 
aqui foi um movimento importante. Nesse livro aí tem depoimentos desses 40 
anos que eu passei. Esse livro tá indo pra oitava edição agora, 11 mil exempla-
res. Claro que a maioria é distribuída porque é patrocinado, mas vendeu bem. 
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Então as pessoas falam que é meu dicionário amoroso de Brasília. É possível 
isso? As pessoas tem aquela ideia de Brasília preconceituosa mesmo. E eu 
fico pensando porque as pessoas são preconceituosas. Mas aí é outro papo. 
Como que o preconceito forma um imaginário, um ideológico. Essa coisa de 
preconceito é muito interessante.

_Eu mesmo tinha algum preconceito sobre a cidade, porque na minha for-
mação as imagens de Brasília já são muito icônicas e clássicas. Você fica com 
essa imagem de cidade parada no tempo.

Mas o problema é que as pessoas acessaram no passado e ainda aces-
sam fotos do Gautherot, fotos do Farkas. E você vê ali aquela cidade-maque-
te. Mas se você acessar hoje um livro chamado Brasília vista do céu, do Bento 
Viana, é um livro maravilhoso. Pena que tá esgotado. É uma cidade já huma-
nizada, maquete humanizada pela arte, pelas pessoas, pela vida e pelas árvo-
res. Não sei bem se é um preconceito ou se é uma vontade. Uma vez veio um 
cara aqui da Polônia conversar comigo e chegou dizendo assim: Eu vim aqui 
conversar sobre o fracasso de Brasília. Mas você já vem com a matéria pronta! 
Você tá aqui a quantos dias? Três dias? Cara, sabe, eu estou a 41 anos e Bra-
sília é uma tentativa. Brasília tem uma generosidade, Brasília tem uma coisa 
utópica mesma. Eu tenho um poema mesmo: Você não sai da utopia, mas foi 
Brasília que apareceu. 

 Tem uma coisa aí de generosidade ou ingenuidade dos criadores, sabe? 
Achando que a linha iria unir as classes. O traço arquitetônico iria resolver uma 
questão social. E não resolveu. Porque Brasília foi uma cidade de concepção 
socialista dentro de um país capitalista. Mas eu acho que foi uma bela tenta-
tiva. Acho que valeu. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não funci-
onam. Por isso que Brasília foi feita, porque nós somos cobaias. Me sinto uma 
cobaia. Já fui mais cobaia , por que hoje a cidade já está mais… mas nós fomos 
cobaias de um projeto, de uma ideia. Brasília é fruto de uma ideia, você entra 
em Brasília e você entra em uma ideia.

  As superquadras e tudo. E agora eu pergunto, quem é mais feliz quem 
mora no Plano Piloto e na Super Quadra  ou nas Satélites, porque agora não 
pode mais chamar de satélite… nas RA’s. O plano-piloto virou o centro-históri-
co, o nosso pelourinho. O resto é o Brasil real. As satélites tem uma maior re-
lação humana, um adensamento. Essa questão do que deu certo e errado é 
complicado, mas eu acho que muita coisa deu certo. O que deu certo foram 
as habitações coletivas em blocos não virar cortiços. Isso é um fenômeno. A 
superquadra é a única habitação coletiva de grande porte que não virou cor-
tiço. Por que nos outros países, Cracóvia, na Polônia, em Berlim, na Alemanha 
fizeram os prédios nos anos 20 e 30, até hoje ainda fazem aqueles prédios, 
que viram cortiços. São decadentes, são feios. Eu acho que o segredo foi Lucio 
Costa, baixa densidade populacional, muita árvore e pilotis. São esses três… Tem 
ai nesse livro no verbete de Lucio Costa que Lucio Costa de gênio é pouco. 
Mas agora a pergunta é, porque que Brasília que é a cidade mais racional do 
mundo foi construída no país do jeitinho? Do improviso, do desvio né? Porque 
que Brasília foi construída no Brasil e foi uma cidade lógica-racional, quer dizer 
o totalitarismo da racionalidade. Brasília é o exemplo maior do totalitarismo do 
racional na divisão do espaço. 



292

 Por isso que Brasília é fascinante, Brasília é que escolhe as pessoas, 
nínguem escolhe vir pra Brasília. brasília é que escolhe as pessoas. Eu acho 
fascinante, devo muito a cidade e tento dar de volta. Eu não sei se um dia eu 
vou deixar de dizer isso, eu digo sempre, mas agora ela soa como uma coisa 
arrogante, mas eu acho que Brasília precisa de mim. A filha do Lucio Costa, 
Maria Elisa, porque eu disse isso na Flip, e a Flip é a Flip. Ela me disse que eu 
tenho que dizer isso sempre e em qualquer lugar. Porque Brasília é uma cida-
de muito mal tratado. Minha musa né? O problema é o poder, tirando o poder… 
Ohhh. Só que Brasília vai a falência em dois meses. Porque a cidade tem uma 
relação umbilical com o funcionalismo público, são os grandes salários que 
mantém a cidade funcionando.

 Por isso que as pessoas não questionam esses altos salários, porque a 
cidade precisa deles. A cidade critica e critica mas são esses salários que inje-
tam e fazem mover a economia local. Por mais injustos e todas as distorções e 
são muitas, Brasília virou um espelho do Brasil com um bolsão de riqueza de 
classe média e um grande bolsão de miséria que a gente tem aqui no entorno. 
Então Brasília virou um espelho, um espelho do Brasil. 

_Falando dessa coisa do desvio, ontem eu passei o dia inteiro caminhando.

 Você caminhou aonde?

_Eu caminhei no eixo monumental e cruzei  a W3, do norte ao sul.

 Mas você cruzou do norte sul a pé?

_A pé.

 Mas você cruzou por baixo ou por cima?

_Eu cruzei por baixo e depois eu voltei por cima, pela rodoviária.

Brasília foi construída pra ser uma vitrine da indústria automobilística. 
Brasília foi construída para ser um showroom da indústria automobilística via 
J.K. então Brasília não privilegiou o pedestre. O pedestre não tem vez. A escala 
humana ficou devendo ainda. A escala monumental é muito forte e poderosa 
e diminuiu o homem. Isso é um problema. Mas como fazer uma cidade mo-
numental sem ser opressora, porque ela é opressora. Eu ando pelo centro as 
vezes e ando em outras cidades que tem calçadões e reservou espaço para o 
pedestre que Brasília pela ganância, eu acho que a ganância comercial ali do 
centro desvirtuou ali. Você anda pelo setor comercial e logo tem um edifício, 
uma calçada mas não tem uma via né? Uma rambla. Vamos falar de Barcelona, 
eu tive lá a pouco tempo e passei uma semana lá. Mas lá é ao contrário. Brasília 
é uma cidade espalhada e lá é uma cidade concentrada. Aqui você precisa do 
carro pra tudo e lá você usa o metrô e o sistema de transporte público. 

 Desliga só um pouquinho que eu preciso ver rapidinho aqui uma coisa.

…
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Brasília tem essa questão do carro. O carro é o cabrito de Brasília que vai 
roer a ilha, sabe? Dá até poeminha...Esse negócio de falar Bras...ilha já cansou. 
Eu nunca usei isso, mas Brasília é uma ilha que vai ser comida por um cabri-
to e esse cabrito é o carro. Sabe cabrito que botaram nas ilhas? Botaram em 
Fernando de Noronha, Trindade… rapou com a ilha. Os navegantes deixavam 
no Pacífico, nas Antilhas, os cabritos porque tinha muita ilha. Aí deixavam lá os 
cabritos, saiam, voltavam e iam lá caçar os cabritos pra comer. Esses cabri-
tos comeram as ilhas. Então Brasília vai ser destruída pelo carro. Já começou. 

 O começo e o fim de Brasília é o carro. Falta transporte público por 
vários motivos, pela preguiça da população que ainda aguentam esses en-
garrafamentos, acham que o individualismo é mais forte. Acham que quem 
anda de ônibus é pobre. É uma questão séria isso do carro em Brasília. Mas o 
brasiliense não acha isso ainda uma questão, não acha isso ainda um proble-
ma, dá pra aguentar. Eu mesmo não vou em certos lugares porque eu sei que 
não dá pra estacionar, não vou e evito ir. Quando vou, vou muito cedo. Ou vem 
me buscar. Ali no Centro uma vez, na Praça dos Três Poderes, nos Ministérios, 
o cara diz: ahhh precisamos de uma entrevista sua. Aí eu digo: ahhh vem me 
buscar. Eu vou só se tiverem um lugar na garagem. Tanto que recentemente 
teve um anúncio num jornal oferecendo um emprego numa revista e assim: 
oferecemos uma vaga na garagem. O grande chamariz é o temos vaga na ga-
ragem. 

 O mais interessante é o porque que não incomoda. Eu gostaria de 
usar o transporte público. Eu usei muito aqui em Brasília, de 74 a 86, 12 anos 
andando pra cima e pra baixo de ônibus. Hoje eu não conseguiria. A anos que 
não ando de ônibus. Eu amo andar de ônibus. Eu digo que quando eu comprei 
um carro a minha relação com Brasília mudou muito, ficou uma relação ruim. 
Era muito mais rica. Eu andava de ônibus pra cima e pra baixo. Aí nesse livro 
tem umas histórias disso, tem um cobrador que ficou muito meu amigo e que 
nunca deixava eu pagar passagem. A rodoviária que era meu mundo, aquela 
rodoviária era meu mundo. Meu mundo empobreceu. O carro é um capítulo a 
parte. É o começo do fim de Brasília.

_Sobre a rodoviária…

Você foi lá?

_Fui, eu fui. Achei incrível.

É a primeira vez que você vem a Brasília?

_É a primeira vez. Ali eu tive um contato, que é uma coisa que eu sinto mui-
to em Salvador, muitas vozes, né? Vendendo pamonha….

 Mas vocês tem gente em toda parte né? Aqui é só lá! A rodoviária é 
o lugar que Brasília mais parece com o Brasil. Informal, feira, gente andando, 
ônibus, fila, camelô, tal… e eles sempre..., o poder sempre tentar reprimir essa 
coisa. Manter ela organizadinha. Mas ela é uma coisa de gênio, ali por cima 
passa os eixos L e W, mais embaixo passa o eixo monumental e mais embai-
xo passa o eixo rodoviário, o buraco do tatu. Lúcio Costa, Lucio Costa, Lucio 



294

Costa, Tudo é Lucio Costa. Pena que o Niemeyer apareceu muito mais. Você 
anda aí pelo mundo e fala de Brasília e só ligam para as obras do Niemeyer. 
E o Lucio Costa como ele era muito Low Profile. Ele fez um livro né? Brasília, a 
cidade que eu inventei. Tem aí nesse livro. Mas nesse livro, o maior verbete é 
o J.K.. É o meu herói. O Jota Kristo. 

_A pouco você tava falando do Gautherot. Uma coisa que eu tenho obser-
vado é que ele foi responsável por propagandear a obra né?

 Ele foi o fotógrafo do Niemeyer.

_Isso. Mas ao mesmo tempo ele fotografou a sacolândia e tem alguns re-
gistros fotográficos que ele olha pra esse lado.

 Quem olha muito pra isso também foi o Fontinelle, foi o primeiro.

_Você também tem uma série de poemas pra Ceilândia não é?
 Tem um livrinho, 8 poemas para Ceilândia. Porque Ceilandia é uma 

cidade muito estigmatizada, assim como Brasília é estigmatizada pelo poder, 
Ceilândia é estigmatizada pela violência. E quando eu cheguei em Brasília, 
em 74, eu tinha muito medo, Ceilândia é de 71, por que todos os programas 
de rádio, televisão e tudo na mídia era sangue e crimes de Ceilândia. Eu tinha 
medo de Ceilândia e aos poucos eu fui me aproximando e quebrei esse gelo e 
fiz esse livrinho. Eu queria fazer um livrinho pra cada cidade satélite. Mas parei 
em Ceilândia. Ia fazer um pra Taguatinga, pra São Sebastião, Santa Maria. Eu 
conheço todas, fui em todas; sei entrar e sair delas. Me orgulho disso. Porque 
Brasiliense vive em nichos. Trabalha no Congresso Nacional, conhece os caras 
do Congresso Nacional, vai ao clube do Congresso Nacional e mora no lago 
sul ou na superquadra. Essa interação assim. porque o apartheid aqui é a dis-
tância, o muro é a distância. A exclusão já veio planejada. 

 Mas o mais interessante é que Taguatinga surgiu dois anos antes de 
Brasília, 58, quando eu nasci. Os criadores de Brasília, eles achavam que os 
trabalhadores de Brasília, os candangos, metade, não, um terço deles ia pra 
São Paulo - Sul Maravilha, um terço voltava pro Nordeste e um terço ficava. E 
todo mundo resolveu ficar, foi um problema social. Aqui nesse livro tem um 
verbete, Candango, que você vai ver. Um probelma social terrível, de exclusão, 
exclusão mesmo. 

_Na própria obra mesmo, né? Muitos morreram.

 Muitos.  Tem o filme do Vladimir. É um tabu, mesmo o massacre da  
GEB. É um tabu, um grande tabu, uma  marca. Porquê ninguém sabe quantos 
morreram, porque o governo tentou abafar tão violentamente a coisa, que fi-
cou um mito mesmo, o massacre da GEB. 

_Então essa relação com os candangos, quando você chegou, ainda existia?

 Tinha sim. Mas foi tudo destruído. Tinha o Núcleo Bandeirante, a Vila 
Planalto. Não tem mais nada, por que era tudo barraco de madeira, o cupim 
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comeu. O cupim e o desinteresse. Tem um verbete aí do cupim. Quer dizer, 
não tem mais o Museu Vivo da Memória Candanga, JKO, mas ele foi refeito. O 
Catetinho, ele foi todo refeito também, não é mais o original. É tudo pinheiro 
vindo do Paraná, araucária angustifolia, muito suscetível ao cupim. Não houve 
tratamento, então essa memória de Brasília se foi. Se foi assim, mas ás vezes, 
vão reconstruir, porque tem muitas fotos. Vão reconstruir porque era tudo de 
madeira. Era tudo provisório.

 _Isso da madeira, eu achei recentemente um texto-relato, da Elizabeth 
Bishop, que ela faz pra cá em 58. Ela fala que vem pra cá, procurando essa ci-
dade moderna e chega aqui era tudo de madeira.

 Eu vou até procurar isso, por que eu tô pensando em fazer um volu-
me 2, desse aí. Eu já fiz uma lista de 200 verbetes. Mas eu vou fazer um outro 
livro antes desse, de biografias afetivas da minha geração. Do meu pessoal. 
Biografias afetivas do pessoal da música, cinema, teatro, televisão e literatura, 
pessoal que agitou Brasília de 75 a 85. Já comecei, já fiz uma lista de 80 pes-
soas. Biografia afetiva, de pessoas que era importantes, porque era uma efer-
verscência. Jovem, sem grandes compromissos, disponível, ditadura vários 
fatores contribuíram. Não que a ditadura fosse favorável, mas havia um muro 
assim pra transpor. Havia um inimigo muito visível que era a ditadura.

_Tinha uma coisa de viver uma liberdade tão reprimida.

 É. Hoje, eu vou nas escolas, adoro. Adoro ir em escola e os meninos 
dizem: eu queria ter vivido nos anos 70, que era bom... Pink Floyd... não sei o 
quê... Rolling Stones... Contestação. E eu digo: É... Ditadura e hoje tem liberda-
de. Não tinha Internet e era impressionante como a gente fazia muita coisa. 
Meus filhos falam assim: como que não tinha Internet? Como que era antes, 
não tinha celular, não tinha Internet. A gente se comunicava e fazia muita coisa. 
Fazia muita coisa.

_A coisa do mimeógrafo então, era uma coisa que circulava.

 Sim. Circulava. O mimeógrafo é o blog, o Facebook de hoje. Não, mas 
o Facebook tem uma abrangência milhões de vezes maior. Os livrinhos mime-
ografados circulavam pelos Correios, mandavam porque era muito barato. O 
que eu gosto do livrinho, do livro, porque você não deleta. E o que tá na Internet 
vai lá pra Nuvem, e a nuvem evapora e chove e acabou. Eu gosto muito dos 
livros. Meu livros estão disponíveis lá na Internet pra download. Botei quinze 
livros lá, mas eu gosto do físico. Gosto de pegar, gosto de ver. Eu sei que o livro 
digital vem aí e tudo bem. Pode vir, que venha. Um cara pegou meus livros na 
Internet, de Goiânia, e imprimiu. Mas eu acho que a gente tá passando por uma 
revolução. Saindo um pouco de Brasília. A revolução digital que é a mesma re-
volução da impressão que o Gutemberg passou no final do Séc. XV, 1580, 1590, 
não; 1490. Passava do manuscrito pro impresso e hoje estamos passando do 
impresso pro digital e eu não sei o que está vindo aí. Passamos quatro mi anos 
no manuscrito, quinhentos anos no impresso e estamos a trinta, trinya e cinco 
anos no digital. Com uma velocidade, que eu não sei que tipo de escrita vem 
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aí. A gente escrevia no barro, no pergaminho, no papirus, no papel e agora no 
cristal líquido. Que  meio assim que vai aparecer. E estamos tão dentro assim 
dessa revolução que é muito cedo. Meu filho só lê tudo no digital.

_Eu não consigo. Eu gosto de escrever, sentir a folha, abrir, cheirar...

 A tinta né?

É.

 Mas agora você sabe que o kindle, tem um adesivo que você cola e 
tem cheiro de livro? Eu nunca usei, eu nuca li assim. Mas eu leio bastante, um 
dia eu ainda vou ler aquilo. E eu tenho essa ligação com o livro né? Eu faço meu 
livro. Eu sou o editor. Eu imprimia. Antes eu escrevia, imprimia e vendia. Hoje 
eu só escrevo e vendo, a impressão é numa gráfica. Mas eu  entro na gráfica, 
vejo o cara montando. É uma gráfica, por que eu só uso uma, eu fiquei íntimo 
lá dos caras. Pra ir lá, ver o que tá fazendo.... Fazendo a capa, colando a capa... 
Então tem essa relação. Mas vamos voltar a Brasília que é o nosso foco. 

_Não fique a vontade também. Estudando um pouco, eu vou pra fora de 
Brasília, tá? Mas aí você me aterriza, falando de avião... Lá na Nuvem Cigana, eu 
percebi muito forte a figura do Torquato Neto. 

 É. O Torquato Neto teve uma influência muito grande pra nossa gera-
ção, a geração marginal, a geração mimeógrafo. Ele falava umas coisas, que 
a gente gostava: “um poeta não se faz com versos”, “atitude como parte do po-
ema” e aquele Pessoal Intransferível, “Sou o que sou na medida do impossível”. 
Aquele poema... E o mito, a morte, o suicídio, gera assim um mito no imaginá-
rio. Influenciou bastante, muito. Poeta que nunca publicou um livro em vida. 
Só depois que fizeram os Últimos dias de Paupéria. E foi um grande cara, mas 
a poesia, a poesia, não sei se a poesia o matou. Não quero ser leviano, mas a 
poesia ao invés de puxar ele do buraco, acho que o empurrou. Eu tô sendo 
leviano, mas talvez faltou, faltou o banal na vida dele. Pagar uma conta de luz. 
Pirou. Pirou por quê a poesia, a arte, pira. Então o que eu acho que o que salva 
a arte é o banal. 

 Por isso que o meu fio-terra é esse viveiro. Eu tava lá resolvendo pro-
blemas e vou voltar lá pra resolver problemas e é só problemas. Mas proble-
mas bons, que geram dinheiro e renda. Problemas de administrar um viveiro e 
gente. Esse negócio de fio-terra é interessante. Poeta precisa de um fio-terra 
e eu tenho um poderoso, que é o comércio. É uma relação essa do dinheiro, 
comprar, vender,comprar, pagar, receber. Cobrar e ser meio, não mal, nem 
anti-poético, mas ter que demitir gente, receber cheque sem fundo, ter que 
protestar. É um mundo muito real, sabe? Porque as pessoas acham... ahhh a 
poesia, mas a minha poesia é muito pé no chão. Uma pessoa já chegou pra 
mim e disse: falta poesia na sua poesia, sabe? Por que ela não é viajante, ela 
é uma poesia meio Punk. Já foi mais, mas ela é um pouco anti-poética e eu 
gosto dessa rudeza. Quebrar isso. Essa rudeza na poesia, eu gosto. Esse mal-
estar no Drummond que eu adoro. O mal-estar que o Drummond causa é fas-
cinante. Ele machuca você. Toda vez que você lê o Drumonnd você aprende, 
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ele te reduz à sua condição humana. Essa coisa áspera, árida. O João Cabral 
também, mas nele eu acho exagerado. Não sei se você leu João Cabral, eu 
nunca gostei muito, mas tô começando a gostar. Um poeta sem alma. Então 
eu gosto dessa coisa...

_...Do Desassossego.

 Isso. Pessoa é um poeta incrível. Fui agora pra Portugal e visitei o tú-
mulo do Pessoa, do Camões. Fui na casa do Lorca. Essa coisa de reverenciar 
os poetas que influenciaram a gente. Porque são sóis né? São sóis e são imãs 
e tem um poder que a gente tenta se livrar. É por isso que eu faço muita oficina 
de poesia, eu gosto de fazer, aprendo, brigo, não aliso e brigo. São dois dias 
de oficina. No primeiro dia vem 25, no segundo vem 5. Já aconteceu. As pes-
soas vêm com muita expectativa e a porrada é mais importante que o elogio, 
a porrada é sempre sincera. Eu não sou rude nem grosso, mas eu sou sincero. 
As pessoas ficam esperando, porque ninguém vai ensinar a fazer poesia. Como 
é que eu posso passar a minha experiência pra vocês? Compartilhar e vocês 
compartilharem comigo, a experiência de vocês, porque eu tô em dúvida e 
vocês vão sair daqui com muito mais dúvidas de que quando entraram. Vão 
sair mais confusos, mais indecisos e mais conflituosos, com mais dúvidas. E 
talvez nunca escrevam uma linha. Terrível, né? Horrível. Vocês vão sair daqui e 
não vão escrever mais nenhuma linha. Porra é foda. Mas é bom que aí, o cara... 
não vou escrever uma linha? Vou.

 Que nem esse livro aqui, foi recusado pelo editor. Muito fraco. Ruim. Ele 
falou coisas piores. Foi inábil. Mas é a melhor coisa que ele podia ter falado, a 
melhor coisa. Se ele elogiasse, ia ser uma porcaria. Claro, o seu livro ficou lindo! 
Vamos editar? Não. Ele não quis. Eu fiz o livro. Amor-próprio ferido. Fiz o livro 
que é o meu best-seller. Chegou a 10.000 exemplares e vou fazer mais 2.000 
agora e parei. E fiz agora oito edições. Eu fiz com duzentos verbetes e agora tá 
com 250. 

 Mas aí essas oficinas de poesia são porradas, são boas. Eu gosto. Pra 
dar uma mexida. Eu levo minhas coisas também, tiro minhas dúvidas., mostro 
as minhas coisas. Chego lá super inseguro e as pessoas ficam decepcionadas. 
Totalmente inseguro, totalmente sem saber se é, se não é. Sem certeza de 
nada. Porque o que eles querem são regras, aí eu falo assim: tem uma regra, 
gente, uma não tem três, existem três regras pro bem escrever, três regras pra 
escrever um bom poema, só que ninguém as conhece. 

 Mas tá bom Dilton, vamos voltar a falar de Brasília. Você vai me mandar 
o artigo não é? É um artigo, um TCC, o que é isso?

_É um artigo.   Deixa até eu explicar. Sou orientado por uma professora lá 
em Salvador. Ela tem trabalhado com uma forma de pesquisa que trabalha com 
memória e historiografia. (Tiro o Atlas Brasília-Maracangalha da mochila). Então 
a gente estabeleceu isso aqui. Era uma disciplina e a gente tinha que ...

 Esse é meu?

_Esse é seu. A ideia é a seguinte , eu pego algumas fontes de tempos his-
tóricos diferentes e suportes diferentes e vou colocando isso em paralelo pra ir 
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vendo o que é que desse material salta. Sabe?  De discussão... Aí nesse eu usei 
alguns discursos históricos diferentes, fotografias de épocas diferentes e as po-
esias são todas suas. 

 Eu vi. Essa aqui eu gosto. Essa coisa arqueológica. Eu quero sim. Você 
fez quantos desse aqui?

_Eu fiz poucos. Eu vou fazendo assim...Nesse artigo eu vou fazendo assim... 
Coloco os poetas concretos, a Elizabeth Bishop e você. Tem até umas coisas  suas 
com os concretos, né?

 Eu não gosto muito dos concretos, pr que eles negam o sentimento. E 
eles só priorizam a linguagem. E a poesia é uma linguagem com sentimento. 
Um sentimento com linguagem. A emoção, né? Eu digo:  gente, emoção vocês 
têm demais, sentimento vocês têm demais. Vamos botar criação, invenção e 
linguagem. Eu chamo uma cara pra ler um poema, aí eu digo assim: ganhou 
a menina né? Ela gostou? Gostou né? Isso aí ainda não é um poema, é uma 
carta para a sua namorada. O cara fica puto, um dia vai me agradecer, mas na 
hora fica puto. Isso aí ainda não tem poesia, tem palavras bonitas, ganhou a 
menina, ela gostou, é lindo, é romântico. Mas cadê? Cadê a linguagem? Cadê 
a invenção? 

-Mas ali na própria poesia concreta, existe uma certa semelhança entre 
os poetas e as figuras dos arquitetos. De achar que o design vai resolver um pro-
blema de  linguagem, um problema social?

 A questão da funcionalidade mesmo, no Niemeyer. A Biblioteca Naci-
onal não tem livros, o Museu até hoje não tem Habite-se, aquela cúpula, sabe? 
Ninguém tinha coragem de chegar pro Niemeyer e dizer assim: não pode, por-
que isso aqui é uma biblioteca, tem que ser assim. Quer dizer assim, né o Deus. 
Ei, eu queria  te pedir uma outra cópia dessa aqui porque eu lembrei de uma 
menina dos Estados Unidos que estuda Brasília. Uma antropóloga, ela dá aula 
sobre o Brasil e eu mando pra ela. Você ainda vai ficar aqui?

_Eu volto hoje a noite.

 Você podia passar lá na Conceição. Eu vou até lá agora. Se quiser uma 
carona... Eu tô fazendo uma nova edição e eu tô conseguindo o patrocínio. Do 
Xique-Xique. Então eu queria um desses aqui pra mandar um pra ela. Ela es-
tuda tudo sobre o Brasil. Muito bom Dilton. Você não botou seu nome? Não 
botou em nenhum lugar? Assim: Compilação... 

 _Não.

 Tem que botar. Nome, email. Porque é uma coisa autoral, você fez um 
mix. Pegou de todo mundo. Você tem medo de quê?

_Não. É porque era pra uma disciplina específica e  o que eu fiz foi um ou-
tro volume que tem todas as referências, das imagens.
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 Era bom fazer. Dá pra pensar nisso aqui como um livro. Dá até pra lan-
çar aqui um dia, se for o caso. Mas isso aqui é assim mesmo né? Para a pessoa 
virar.

_É, aí tem várias leituras, mas a princípio era pra contrapor essas duas ci-
dades. Brasília e Maracangalha. 

 Ahhhh tá agora entendi. Maracangalha era um nome de Jeep, também. 
Eu vou lá pra Asa Sul, se quiser uma carona... Você tá morando aonde?

_Tô ficando na 402 N. 

Ahhhhh acho que o Le Corbusier falou uma vez que lá na 406 tem umas 
coisas interessantes. Uns pilotis redondos... Mas você não tá na 406, né? Mas 
eu posso te dar uma carona até a Conceição. Tá bom? Vamos?
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Email, 29 de Junho de 2016
De: Dilton 
Para: Ricardo Chacal

Caro Chacal,

Tudo bem com você?

Então, eu sou um jovem pesquisador de Salvador, aluno do Programa de 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Consegui seu contato com a Te-
resa que é amiga da minha orientadora, a Paola. Nós temos pesquisado a relação 
entre cidade e poesia marginal. O título da dissertação chama-se: um poeta, um 
corpo, a cidade - atlas de narrativas urbanas em poesia marginal. Estarei viajando 
ao Rio entre o dia 4 e o dia 11 de Julho para um congresso e gostaria muitíssimo 
de conversar contigo. Fui a Brasília em Abril e tive a oportunidade de conversar 
com o Nicolas Behr, seria incrível se uma conversa com você acontecesse. Você 
teria alguma disponibilidade entre o dia 6 a 11?

Abraços

Email, 29 de Junho de 2016
De: Ricardo Chacal
Para: Dilton 

sim, dilton. será um prazer.
esse assunto é muito ligado à poesia marginal.
do grafite ao mimeógrafo.
estarei disponível sim.
é só marcar hora, dia e lugar.

abraço

chacal

ENTREVISTA COM
O ChACAL,
realizada em 08 de julho de 
2016, na cidade do Rio de 
Janeiro

B
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Email, 02 de Julho de 2016
De: Dilton 
Para: Ricardo Chacal

Ótimo Chacal, fico muito feliz. Podemos marcar na quinta pela manhã as 
10:30? Como eu não conheço o Rio, eu gostaria que você indicasse um lugar ba-
cana pra conversarmos, pode ser?

Abraço

Email, 02 de Julho de 2016
De: Dilton 
Para: Ricardo Chacal

Chacal,

Tudo bem? Podemos deixar marcado amanhã, ou você prefere outro dia?
Abraço

Email, 06 de Julho de 2016
De: Ricardo Chacal
Para: Dilton 

pode ser, dilson.

amanhã 10:30 na praça santos dummont, na gávea. 
em frente ao chafariz da praça.

abraço

Email, 07 de Julho de 2016
De: Dilton 
Para: Ricardo Chacal

Chacal,

Já estou aqui na praça. Abraços

Email, 07 de Julho de 2016
De: Ricardo Chacal
Para: Dilton 

dilton, vc não confirmou, pensei que não viesse.
se quiser, podemos fazer às 17 hs no mesmo lugar.
abraço e desculpa
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Email, 07 de Julho de 2016
De: Dilton 
Para: Ricardo Chacal

Chacal,

Tranquilo. As 18:30 tenho um lançamento de livro lá no Moreira Salles pra 
ir. Podemos deixar marcado pra amanhã as 10:30? Se você não puder eu volto 
aqui as 17:00 mesmo.

Abraço!

Email, 07 de Julho de 2016
De: Ricardo Chacal
Para: Dilton 

dilton

se puder ser hoje às 17 hs, prefiro.
abraço

Email, 07 de Julho de 2016
De: Dilton 
Para: Ricardo Chacal

Confirmado, então! Até lá! Abs.

•

 Dessa vez tratei de chegar mais cedo e avisar. Quatro dias nessa cidade 
e o Rio de  Janeiro ainda me impressiona: faço listas, as obras para as Olimpía-
das, os turistas, as montanhas e o recém descoberto engarrafamento na avenida 
que me levaria à Gávea. Espio do vidro da janela a paisagem, olhar a cidade me 
acalma, o motorista do Uber me mostra a entrada do Jardim Botânico. Olho o 
celular, me preocupo com o horário e com a bateria a definhar, era pra ter car-
regado antes, peço ao motorista pra usar o carregador do carro. Desço na já fa-
miliar Praça Santos Dumont, sento-me próximo ao chafariz desativado, apesar 
de apenas nublado sinto frio, saco da mochila o já amarelado No Caminho de 
Swann...

Não me deixo influenciar pelas pertubações da atmosfera nem pelas divi-
sões convencionais do tempo. Reabilitaria com muito gosto o uso do cachimbo 
de ópio e do cris malaio, mas ignoro o uso desses instrumentos mais perniciosos 
e por outro lado infinitamente burgueses: o relógio e o guarda-chuva.

Levanto os olhos do livro e vejo se aproximar uma figura: calças e casaco 
cinzas, gorro verde bandeira. Ele me estende a mão e me cumprimenta. Levanto 
e aceito a sugestão de acompanhá-lo à padaria mais próxima. Nessa caminha 
ele me narra algumas memórias do bairro.  Ele pede dois cafés e sentamos numa 
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mesa. Chacal começa a falar sobre a Nuvem e a sua recente participação na 
FLIP, que homenageava a Ana Cristina César.

Peço discretamente para gravar a conversa e ele solicitadamente aceita 
a sugestão...

_Você tava falando da relação do Hélio Oiticica com a Nuvem Cigana:

 É, porque na verdade tem toda essa relação com a Cidade. Primeiro, 
eu comecei a escrever em 70, em 1970, após a leitura do Oswald de Andrade 
e 71 já tava publicando em mimeógrafo. A publicação em mimeógrafo, ela tem 
a ver com a rua, com a cidade, por que ela não é aquela coisa fria da Editora 
que recebe os originais do autor e esquece. Então, o mimeógrafo impõe que 
você escreva, você rala pra passar no mimeógrafo, produzir o objeto Livro e 
distribuir. E a distribuição é na noite, é na rapaziada que tá ligada na cidade. É 
você mesmo que faz esse percurso. 

 Então em 71 eu publiquei meu primeiro livro, tive uma passagem por 
Salvador, eu era muito próximo do Waly Salomão, do Torquato Neto e por ta-
bela do Hélio. O Hélio morava em Nova York nessa época, mas era a eminência 
parda e colorida daquele período, porque ele mandava muitas cartas de NY. 
A correspondência dele era muito grande com o Waly e com outros poetas. O 
Waly mandou um exemplar do meu livro, o Muito Prazer, que foram cem có-
pias em mimeógrafo, e o Hélio respondeu  em carta elogiando o livro a forma 
artesanal como era feita, achando legal como era aquele processo que não 
era muito comum naquele período para divulgação da poesia. 

 Essa foi uma ligação concreta que traz o Hélio para a poesia marginal. 
Essa trinca, a santíssima trindade, que eu chamo, do underground subterrâneo 
brasileiro, que era o Hélio, o Waly e o Torquato Neto, eles analisaram meu pri-
meiro livro e elogiaram. E nesse período eu tive em Salvador e fiz uma pági-
na pro Verbo Encantado, uma página dupla pro jornal em 71. Então tá muito 
próximo também da Bahia, do Carnaval da Bahia. Essa coisa também do jornal 
underground, eu andei também muito ali pelas ruas e todo esse movimento é 
muito de rua, da noite, da boemia, né? Essa fase, pelo menos, Torquato e Waly, 
tá muito ligada à noite, à rua e à cidade. 

 E a poesia marginal vai no mesmo caminho, existe um elo, uma ligação 
entre esse final da Tropicália, que eu acho que o “canto do cisne” é a Navilouca, 
aquela revista que é de 72 mas foi publicada em 74 e o início da Poesia Marginal. 
Aí a base já é o Rio de Janeiro, uma classe média zona sul do Rio que constituiu 
a base desse movimento do mimeógrafo. Era eu e o Charles que morávamos 
em Copacabana, o Ronaldo Bastos, Ronaldo Santos. Era aquele foco urbano, 
Copacabana, com a doença e com a saúde que tinha aquele bairro e que ain-
da tem, e o mimeógrafo, a rua e coisa e tal.

 Eu era aluno da Escola de Comunicação, no centro da cidade. O Char-
les também, foi lá que eu conheci ele. Éramos ligados a Letras, éramos mais 
ligados à contracultura, ao sexo, drogas e “rock’n’roll”, que eu acho é a inspira-
ção básica para a poesia marginal. É diferente por exemplo da participação da 
Ana Cristina César e do próprio Cacaso, que eram a poesia marginal dentro da 
academia. Eles tinham pouca ligação com a contracultura, com o rock, com o 
corpo, com a lisergia, o lance deles era mais a supercultura, não era contracul-
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tura. A Ana Cristina lia fluentemente em inglês, lia Virginia Wolf e vários autores 
de língua inglesa. Era tradutora, então ela pra mim não faz parte desse núcleo 
underground que vem do tropicalismo. 

 Eu queria me manter assim à coisa da cidade e ainda sair um pouco 
da coisa da poesia marginal…

_Eu queria ainda falar um pouco dessa coisa da poesia marginal da pri-
meira fase. Eu andei lendo alguma colunas de jornal do Torquato Neto e deu 
pra perceber que é recorrente que algumas ressonâncias dessas colunas ficam 
presentes na sua poesia até quase o fim da década de 70. A figura do Torquato 
era muito importante para essa geração marginal?

 Foi. Foi muito importante pela grandeza do Torquato, ele era muito 
grande. Ele era um cara que trabalhava em várias linguagens, no cinema, na 
música, na poesia. E com esse viés político; político no sentido mais amplo, 
política da arte, do corpo. Ele começou já com as letras das músicas, como 
toda a Tropicália, que ele participou ativamente. Em 69 Caetano e Gil se afas-
taram né? Foram obrigados a ir pra Londres. E Torquato assumiu um papel 
muito importante, porque ele tinha aquela coluna diária, a Geléia Geral no 
Última Hora, então ele era o porta voz do ali Tropicalismo. Falando as coisas 
que eles mandavam de Londres e também promovendo todo o underground, 
uma coisa muito política era a coluna dele. Ele promovendo as coisas que ele 
achava legal sempre num viés assim transgressor de um outro tipo de arte e 
consciência.

 Outra ligação que a gente tem com o Torquato. E daí também com o 
Hélio, aí já é 75, é com a Nuvem Cigana. A Nuvem Cigana tem duas pessoas 
muito importantes que não aparecem muito porque não eram poetas, são dois 
arquitetos, é o Dionísio Oliveira e o Pedro Cascar. O Dionísio mora hoje em Barra 
do Garça em Mato Grosso e o Pedro ainda mora aqui e constrói muitas casas 
aqui, em Santa Teresa. Talvez seria interessante você conseguir um contato 
com ele. Então a ligação com a gente tinha com o Torquato, foi justamente o 
nome das performances que a gente fazia da Nuvem Cigana, chamadas Arti-
manhas. A gente se recusava a botar o nome de sarau, porque sarau a gente 
associava a uma coisa meio parnasiana, recital impostado, aquela poesia de 
forma fixa e métrica, que era o establishment da poesia no imaginário nacio-
nal, Gonçalves Dias, Olávio Bilac. Essa poesia impediu muita gente de criar, eu 
particularmente detestava no colégio, só fui passar a gostar quando eu saí da 
universidade e passei a ler o Oswald de Andrade.

 Então, as Artimanhas era um grande poema do Torquato, um poema 
visual. Você conhece, né? A gente achou mais legal dar o nome de Artimanha 
do que botar o nome de sarau e por tabela homenageava o Torquato Neto. E 
foi uma coisa fundamental para a poesia, por que recuperou a fala do poema. 
O poema que já tinha saído do livro no mimeógrafo, ele saí da página impres-
sa nas Artimanhas e passa a ser fala, passa a ser corpo, passa a ser voz. Aquilo 
foi a grande herança da poesia marginal eu acho que foi o corpo. Sair do pa-
pel e entrar na vida, entrar na cidade, sabe? Entrar na circulação sanguínea da 
cidade. E a Nuvem foi muito importante nisso, porque a Nuvem, diferente de 
outros grupos que eu participei como o Vida de Artista, com o Cacaso, que era 
um grupo literário de poetas e ia mais pelo caminho literário, a Nuvem foi uma 
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coisa mais orgânica mesmo. A gente jogava futebol todas as quintas feiras, a 
gente saia no carnaval sabe? Era uma coisa que circulava dentro da corrente 
sanguínea da cidade, não era uma coisa fechada de discussões literárias.

 A ligação que eu vejo com o Hélio e a Nuvem é justamente isso, a 
paixão pela cidade, pelas drogas e pela vida marginal da cidade. A Nuvem ti-
nham muitos traficantes, muitas pessoas que gostavam de se drogar, porque 
também tinha essa coisa do … Não esqueça que a gente vivia em plena dita-
dura e era muito difícil você respirar na cidade, era polícia circulando em seus 
calcanhares, eram amigos dançando e sendo presos. Então era uma forma de 
você entrar em um outro circuito, era se drogando, mas não era uma aliena-
ção assim de fuga da realidade, pelo contrário, enfrentar essa realidade num 
outro estado de consciência, de consciência alterada, tanto pra nossa poesia 
quanto pra nossa própria cidade. Você encarar a polícia, encarar aquela falta 
de liberdade era preciso estar duas doses acima do nível. 

 Como poesia beat também né? Você tinha muita relação com as dro-
gas. E que vem desde Rimabud, como é que ele falava?... O desregramento 
de todos os sentidos. Você se drogava pra tirar esse controle do racional, da 
consciência e entrar num fluxo criativo, num outro fluxo. Pra mim foi muito im-
portante, principalmente essa fase da lisergia e tal. Era uma tentativa de sair 
do rigor de uma lógica verbal, sabe? Sair daquele sujeito-verbo-predicado, da-
quela caretice e tentar buscar uma outra forma de construir e de se expressar, 
mesmo que com a palavra. Que na verdade é a poesia, a poesia foge desse 
controle lógico. A cidade tá nisso tudo, tá na droga, tá na poesia, tá nos recitais 
que a gente fazia, tá no carnaval que a gente sempre participava.

 Na Nuvem tinha o Charme da Simpatia, e era ensaio e era samba. E foi 
bacana porque  as Artimanhas sempre terminavam com o Charme da Simpatia, 
então era… aquela coisa muito orgânica porque a gente distribuía uma batida 
de limão, ficava todo mundo doido, falava as poesias e quando terminava can-
tando no samba do Charme. Era uma coisa muito física sabe? Muito corporal, 
não era aquela poesia mental. Era presença, era físico. Uma poesia ligada ao 
canto, a voz. Não só com os poemas que a gente falava mas com as músicas 
que a gente cantava. Aí eu vejo isso com relação à cidade.

_Você poderia lembrar aonde as Artimanhas aconteciam na cidade?

 Nesse período, a gente começou fazendo numa livraria. Na Muro. Que 
hoje é a editora Azougue. Você chegou a ir lá não?

_Não. Não!

 Fica na Praça General Osório, no início de Ipanema, quase Copacaba-
na. Você tá em Copacabana, em que área? 

_Próximo à Estação Cantagalo. Acho que é pertinho.

 É, é perto. Fica uma estação depois. Fica na própria praça, num subsolo 
daí é onde hoje é a Editora Azougue e uma galeria de arte. Então era a Muro, 
onde a gente fazia os lançamentos e deixava os livros em consignação. Por 
isso que a gente fazia os lançamentos lá, porque ela aceitava a gente deixar 
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os livrinhos em mimeógrafos, não só da Nuvem mas de outros poetas tam-
bém. A Muro foi muito importante pra agregar os poetas marginais dos anos 
70, principalmente a partir de 75. Fizemos vários lançamentos lá no Parque 
Lage, muito importante, vale uma visita também. Tem um casarão lindo, ma-
ravilhoso e na época era dirigido pelo Rubem Guerchamn, que era da turma 
do Hélio, do Vergara, do Antônio Dias, daquele grupo ali dos anos 60, que tá 
ligado a Tropicália. O Guerchamn entrou em 75 e mudou a casa, deixou de ser 
uma Escola de Belas Artes e passou a ser uma Escola de Artes Visuais. Eu fiz 
curso lá de cinema com Sergio Santeiro, tinha Cineclube, tinha várias coisas. 
Já não era só as Artes Plásticas. Aí a gente fez vários lançamentos lá, inclusive 
da antologia 26 Poetas Hoje. Era um lugar ótimo.

 E fizemos também uma, que foi a primeira e que foi muito importante, 
que foi no Museu de Arte Moderna. A gente fez uma Artimanha lá e depois a 
Nuvem, oferecia serviços de Cenografia e iluminação. Eu era de iluminação. 
Não sei como porque eu não sabia nada de eletricidade. E a Nuvem, como 
tinha arquitetos e tal, pensava as instalações visuais. Fizemos shows do Luiz 
Melodia, Moraes Moreira, o Wilma que era uma banda nova, o Lulu Santos, o 
Lobão, o Ritchie… Fizemos vários shows lá.. Zé Ramalho, Fagner e então tinha 
essa relação com esses points da cidade nos anos 70. 

_Aconteceu em alguma Artimanha algum tipo de repressão? 

 É no primeiro. Nessa primeira Artimanha, no Museu de Arte Moderna, no 
lançamento do Almanaque Biotônico Vitalidade, em 76, a polícia baixou lá no 
final e … a gente ficou preocupado mas a gente saiu com o bloco de carnaval, 
saiu por cima da polícia, vestido de mulher, travestido, cantando, doidão e os 
polícias nem se mexeram. Mas alguns exemplares, poucos exemplares foram 
apreendidos, uns vinte exemplares não sei. A repressão era maior no dia a dia 
da cidade. Você ficar doidão, fazer barulho na rua vem a Polícia e te prendia. 
Se você não tinha documento… vadiagem. Passava uma noite na delegacia. 
Isso aconteceu pelo menos umas duas vezes comigo. Principalmente em 72 
quando a repressão tava mais violenta. 

 A poesia não era uma coisa que incomodava muito. A música, o cine-
ma e o teatro, principalmente a música né? Porque era muito popular, então a 
censura ficava muito mais focada pra música, pro teatro e pro cinema do que 
pra poesia. Até hoje tem pouco público, mas na época começou a ter mais, 
porque como essas outras áreas estavam sendo mais procuradas, a poesia 
apareceu forte nesse período e também os temas eram mais populares. A 
gente fazia parte de uma juventude gigante, da contracultura: sexo, drogas e 
rock’n’roll. Esse era o nosso tema. 

 Era uma coisinha de fácil entendimento, de entendimento direto. Depois 
quando a gente começou a falar as poesias, ficou mais fácil ainda. A gente evi-
tava de falar poemas mais complicados porque era pra ter uma compreensão 
mais imediata. Então se tornou muito popular. Essas Artimanhas funcionaram 
também, porque as pessoas ouviam primeiro nossos poemas. O nosso público, 
se é que existe isso né? Os nossos amigos não eram de entrar numa livraria 
e comprar um livro, muito menos um livrinho daquele de somente poesia. Aí 
nos recitais, elas ouviam os poemas e diziam: Ahh que legal esse poema, isso 
tá no livro? e compravam os livrinhos. Daí com a venda a gente fazia outros e 



308

outros. 
 Funcionou. Foi um grande ganho pra gente, essa coisa de falar poesia. 

Se tornou mais popular a poesia e por outro lado trouxe a voz, o ritmo sabe? 
Porque os nossos heróis não eram Drummond, Bandeira e Cabral. Eram Cae-
tano, Mick Jagger, Bob Dylan, Chico Buarque… era Música, música pop. Isso é 
que nos ligava assim, nos estimulava. Coisas da vida literária eram um pouco 
distantes pra gente. A literatura estava nas letras de música de rock, na Tropi-
cália e tal. A gente se ligava era em ir pro palco. Era o que a gente queria, mas 
a gente não sabia cantar e nem tocar. Então foi falando poesia. E a gente per-
cebeu que dava, que tinha jogo ali, que as pessoas escutavam. 

 Eu tinha tido a experiência de ver o Alan Ginsberg em Londres, em 73. 
E eu vi que era muito próximo do Bob Dylan, ele falando aquele uivo dele, ele 
gargalhando, ele performando. Ele era diferente dos outros poetas, porque era 
um festival internacional de poesia; os outros poetas foram de paletó e gra-
vata, solenes e lendo. Tanto fazia se fosse africano, ou russo, ou canadense. 
Primeiro, segundo ou terceiro mundo, todos com a mesma postura, o mesmo 
respeito diante da poesia. A poesia como se fosse da área do sublime, coisa 
que eu discordo desde sempre, pra mim é  da linguagem comum, das pesso-
as e está nas marchinhas de carnaval, no cordel, no Rap, sabe? Não tem essa 
coisa da reverência que se faz à poesia, isso atrapalha e afasta as pessoas da 
poesia.

Então ali no palco a gente se realizou, porque vimos que era uma banda 
de rock de poesia, da Nuvem Cigana. Eram quatro, cinco, seis poetas que fa-
lavam um texto rápido e entrava um e entrava outro… só poesia. Mas a energia 
e a vibração era a mesma de um concerto de rock

_ Chacal, o Augusto Boal fala em um texto da época, na existência de dois 
tipos de corpos resistentes: um que era uma esquerda militarizada e um outro 
que era um corpo transbundante, requebrante, que vem da coisa do desbunde 
ou do desbundado. Como era que vocês viam o desbunde?

 
 Eu concordo com ele. Eu só não gosto muito do termo desbunde. Eu 

não sei porque, mas eu acho que é um termo pejorativo. É usado pela crítica 
para inferiorizar, pra estigmatizar um movimento que foi muito importante, jus-
tamente um movimento de oposição ao logocentrismo. Que só a razão que 
tinha razão, sabe? Com as experiências lisérgicas, com todo o movimento da 
contracultura, o corpo, a intuição, outros canais de saberes, assim do corpo, 
vieram a tona. Não só a razão que comanda, mas a emoção, o corpo, o sexo 
e a sexualidade, tudo isso tem um saber, que ficou recalcado durante muitos 
anos. Esses movimentos tentaram e tentam até hoje resgatar. O movimento 
hippie pra mim até hoje é muito importante, porque não era uma coisa de jo-
vens intelectuais de classe média e urbana, era uma coisa popular. 

 Eu viajei pra Bahia e voltei da Bahia de carona. Fui pra Arembepe e pas-
sei lá uma temporada em Arembepe e você via que tinha vagabundo, men-
digo, filho de embaixador, cigano, tudo num mesmo pacote sabe? Foi o que 
aconteceu de certa forma em 2013. Essas jornadas de junho de 2013 foi uma 
junção de vários segmentos da sociedade que foram pra rua sem uma pauta 
explícita e comum. Era uma coisa de não aguentar mais aquela falta de sentido 
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na vida, só o mercado, o mercado, o mercado. Foi o que aconteceu nos anos 
60 e início dos anos 70 no mundo inteiro. 

 Eu acho a luta armada que era esse outro segmento da juventude, eu 
acho que de certa forma é bacana porque luta por uma justiça social e isso aí 
vai ser sempre uma coisa importante. Mas o caminho que ela tinha pra chegar 
a essa justiça era o caminho do poder, sabe? Era através da luta armada mas 
era pra chegar ao poder. Hoje em dia chegou ao poder e não adiantou muita 
coisa. É um caminho muito viciado e não conseguiria chegar. Eu cheguei a fi-
car nessa encruzilhada. Eu tinha 16, 17, 18 anos… 68 eu tinha 17 anos. Cheguei 
assim a me questionar. eu era secundarista, classe média urbana zona sul do 
Rio e tinha um caminho pra me tornar um “playboy”, um economista, que eu 
cheguei a fazer vestibular e tal? Quando eu fui pra uma escola pública, uma 
experimental, comecei a fazer cursos clandestinos de materialismo dialético, 
materialismo histórico. E a minha cabeça mudou completamente

 Então, eu participei ali das passeatas, dos movimentos e cheguei a 
me perguntar ali: vou pra luta armada? Alguns amigos e grupos estavam indo. 
Mas eu não sei, eu não conseguiria pegar numa arma e atirar; não conseguiria 
ir a esse extremo. Ao mesmo tempo tinha todo um movimento hippie, all you 
need is love, paz e amor bicho, sabe? E eu optei por isso. Eu achei que era mais 
importante você se libertar dos seus preconceitos, da sua má educação patri-
arcal. Era dois caminhos, um era você se libertar dos preconceitos e mudar os 
paradigmas, que não tem quase nada a ver com o poder político, era um ou-
tro tipo de força espiritual. E esse outro que tá ligado ao poder político e que 
reprime muito a coisa do presente em favor de uma coisa de futuro. Coisa que 
na contracultura o que valia era o aqui e agora, vamos ser feliz aqui e agora do 
jeito que der, sabe? Nada de ficar se reprimindo. Abaixo a repressão. Proibido 
Proibir. 

 Eu fui nessa onda assim, até por conta das drogas da psicodelia e da 
poesia. Nossa arma foi a palavra. Uma palavra política, mesmo não sendo expli-
citamente política como era a do CPC, do violão de rua, Ferreira Gullar, Moacyr 
Felix que tinham a poesia engajada e que foi muito forte até 64. Depois o CPC 
foi proibido mas era aquela coisa de ensinar o povo a fazer revolução. Que era 
uma pretensão de intelectual que se acha acima de tudo. Não perceber que 
povo é povo, que povo tem lá suas preocupações, não é essa coisa idealizada 
de revolução russa, sabe? O povo será o grande veículo da revolução.

_Vou puxar pela sua memória agora.

 Se não vou ficar aqui discursando. Flipando…

_Você falou que foi pra Salvador. Quais são suas memórias de Salvador 
nessa época?

As minhas memórias são da velha Salvador, o cheiro de mijo, o Terreiro 
de Jesus. Eu adorava. Eu tive uma experiência incrível, eu visitei a Academia 
de Mestre Bimba lá no Terreiro de Jesus e vi uma luta entre um pupilo dele 
chamado Canhão, um negão imenso e forte, com um grupo do Rio, só de loi-
ros assim surfistas que fez o grupo Senzala. Então vi uma dessas lutas assim 
sensacionais. O Canhão e o cara do Senzala. Isso marcou muito esse período.
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 Porque a gente tava na Pituba e eles estavam passando as férias na 
Pituba e eu também tava meio junto e tal. Era uma outra Salvador. O Verbo 
Encantado, ali num lugar… que eu não sei explicar direito, eu não sei o nome 
daqueles lugares ali… ali no centro. Numa descida assim de ladeira que ia dar 
na Sete ali, não era pro lado da descida na Castro Alves. Era uma descida que 
dava no meio da Avenida Sete, tem umas ladeiras. Mas eu fui até lá num bar 
que a rapaziada se encontrava, mas eu esqueço o nome.

 Então tem essa lembrança, uma lembrança muito forte do Carnaval da 
Bahia. A primeira vez que eu fui foi em 69, eu me lembro que eu botei a morta-
lha amarela no sábado e só tirei na quarta feira de cinza. A experiência de ver 
os Filhos de Gandhi na Avenida pra mim foi uma epifania. Porque o  trio elétri-
co entrava com aquele vigor todo, entrava um acabava entrava outro, mas os 
Filhos de Gandhi era o Filhos de Gandhi. Era um outro ritmo, uma outra levada. 
Tinha essa coisa mais religiosa e tal.

 Uma outra foi ter tomado pela primeira vez uma prise de lança perfu-
me na Praça Castro Alves sentado do lado do Rogério Duarte.  Ai pow. Joguei 
o lenço no meu nariz, cara, voei, saí dos sapatos, parecia desenho animado, cê 
sai do sapato vai lá em cima e volta. Onde é que eu tô e tal? Isso num carnaval 
ali na Praça Castro Alves, foi muito forte.

 E foi um ano ali. 70, 71 que foi o ano da Caetanave. Foi a mudança do 
carnaval da Bahia. Eu acho que depois da Caetanave o carnaval da Bahia se 
popularizou muito e começa a se tornar uma coisa um pouco violenta e tal. Aí 
eu comecei a ficar mais no Rio, por causa do Charme da Simpatia. Se bem que 
o Charme é só 75, mas eu deixei de ir mais pro carnaval da Bahia. Eu ia sempre 
69 até 72, eu acho.

 Tenho essa memória que é bem urbana, ali assim da Avenida Sete e 
tenho outra que é de toda a orla. O Porto da Barra que era a minha praia nes-
se período e ali desde a Pituba até Itapoan até Arembepe. Eu fiquei um verão 
lá na Pituba e eu achava aquilo muito bonito sabe? Jardim de Alah, Piatã, todo 
aquele litoral assim muito forte. E tinha muitos amigos que tinham casas lá, 
ricos né? Surfistas do Rio e iam pra lá, alugavam uma casa de pescador e fica-
vam. Isso também é uma lembrança forte.

 Depois fiquei uma semana, dez dias em Arembepe. Alugamos uma 
casa de pescador, éramos dois casais assim né? Duas meninas e dois caras. 
Eu fui introduzido à macrobiótica. E assim ali tinha uma lagoa perto, um acam-
pamento de ciganos, sabe? Aquelas coisas assim lisérgicas. Essas são mais ou 
menos as memórias desse período. 

_E quais são as memórias daqui do Rio que tenham relação com a cida-
de? Algum tipo de projeto ou política pública nos anos 70?

 Anos 70 era uma grande ditadura e nada acontecia em termos de po-
lítica pública, eu acho que política pública era porrada e repressão.

_Eu digo assim, em relação à cidade. Alguma área que estava se expan-
dindo ou alguma que estava sofrendo gentrificação?

 O que acontecia nesse período, que nem era uma gentrificação, mas 
houve um êxodo para a zona oeste, principalmente para a Barra da Tijuca. Hou-
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ve muita especulação imobiliária em Copacabana, tinha um empreiteiro, Sergio 
Dourado, que construía edifício sem parar. Então mudou a cara do bairro, por 
outro lado houve esse êxodo pra Barra. E Copacabana foi ficando muito cheia, 
o comércio de rua foi começando a ir para os shoppings. O comércio de rua 
que era um dos atrativos de Copacabana vai pros shoppings. Começa a haver 
aquele comércio bem popular e bastante mutante, você vai lá num dia e no 
dia seguinte já mudou tudo. Isso eram as principais coisas assim que eu me 
lembro.

_Você falou anteriormente em uma doença que Copacabana sofre. Era 
em relação a isso? 

 Copacabana, ela tem uma coisa que você percebe até hoje. Ela mu-
dou a faixa de idade. Os filhos né… Quando a minha infância né, anos 50, 60, 
Copacabana era o lugar. Desde a Bossa Nova a Jovem Guarda, tudo passava 
por ali. A Lapa entrou em decadência e com essa especulação imobiliária, ela 
se tornou o centro boêmio da cidade, o beco das garrafas, boites, a noite e tal. 
Isso foi cantado em prosa, verso e música. Isso é bem anos 50 e 60.

 Anos 70 eu acho que já começa a haver esse êxodo pra Barra. Nesse 
período, anos 50 e 60 era a concentração, então você ia para a praia, eram 
mulheres maravilhosas, início do surf, aerovolley na praia, tudo de uma juven-
tude fervilhante. Nos anos 70 com a especulação imobiliária e com a coisa da 
Barra… Tá funcionando?

_Tá!

 Os jovens casais vão pra Barra, da mesma como os meus pais foram 
pra Copacabana no início dos anos 50, quando eu nasci, eu nasci em 51 e meus 
pais foram pra lá em 52 que era o Bairro que estava aparecendo e que tinha a 
praia e a promessa de liberação e de boemia sensual e tal. Nos anos 70 isso foi 
para a Barra. E Copacabana envelheceu muito porque os filhos estavam indo 
pra Barra, os jovens casais e tal. E os pais ficaram lá. E também por esses mo-
tivos, os shoppings estavam na Barra, então todo esse comércio mais elegan-
te vai pros shoppings. Começa a haver, isso é mais anos 80, a decadência dos 
cinemas por conta do video e tal. Tinham salas gigantescas em Copacabana 
a Roxy, Metro que também davam um ar cosmopolita e de turista pra Copa-
cabana e com a entrada do video e dessa nova tecnologia foram fechando. 
As poucas que ficaram, nos anos 90, transformaram em igrejas evangélicas. 
Então a noite em Copacabana murchou. Ainda existem… É claro né? que ain-
da existem uns poucos bares que são mais tradicionais, lá na praia do junior, 
lá no início de Copacabana, mas a noite voltou pra Lapa e nunca chegou a ir 
muito pra Barra. A Barra sempre foi um lugar exótico assim sabe? Eu acho que 
são das grandes cidades. Eu acho que a tendência do mundo é se tornar uma 
grande Barra, na Bahia mesmo eu vi isso nas últimas vezes que fui lá, naquele 
bairro ali próximo ao aeroporto sabe? Que é classe média alta, ali próximo ao 
Centro Administrativo.

_Na Paralela..
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 Então isso me mata, porque não tem rua, não tem encontro. Isso que 
eu chamo de vida. Pra mim é uma outra cidade que tá sendo criada, como diz 
o péssimo prefeito aqui do Rio: é um novo… como é que ele chama?... é um 
novo ciclo civilizatório, uma coisa assim. Ele falou isso a respeito da aldeia ma-
racanã, que tava sendo, na época da copa da mundo, tava sendo implodida 
porque ia virar um shopping e aí ele saiu com essa. É esse o ciclo que a gente 
tá vivendo e só o que vale é a grana que eu não vejo nada de civilizatório nisso 
e tudo é comércio e tudo é dinheiro e que tomou conta do governo. O velho 
e bom sistema neoliberal que tá tomando conta do mundo inteiro e é isso.

_Chacal, uma última pergunta antes de terminar e pra não tomar seu tem-
po. Eu li em algum lugar que a Nuvem fez algumas viagens e que uma delas 
foi pra Brasília. Você tem alguma memória disso. Lá também tinha um grupo de 
poetas, eu conversei recentemente com o Nicolas e ele me falou dos Cabeças, 
mas ele também não tem memória disso. Você tem registro disso? 

 Poxa, se o Nick não tem memória, que é um cara criado a leite de ca-
bra, lá de Brasília com aquele ar todo, quem dirá eu passado no submundo 
d crime e da sarjeta do Rio de Janeiro. Mas eu tenho… essa memória é muito 
incrível porque…

A bateria acaba… perco o registro em áudio da conversa com Chacal. Per-
mito-me ao esforço de recompor o final do encontro a partir da minha memória. 
Chacal contou-me das suas experiências juvenis em Brasília, das gangues urba-
nas, das transas e confusões sob o efeito das drogas. Chacal rememora o epi-
sódio de ter subido sobre o capô de um carro em uma dessas confusões. Diante 
das memórias embaraçadas que Chacal ia apresentando na nossa conversa, 
fomos aos poucos conversando sobre como a memória é também um meca-
nismo contraditório. O poeta confidencia que diante das inúmeras repetições de  
seu encontro com Ginsberg em Londres, ele próprio já não sabe dizer como o 
ocorrido se deu de fato. Apesar de ter na memória o encontro com o ídolo de ju-
ventude, a constante narração do evento cristalizou imagens e rastro que já não 
são possíveis de serem averiguados e postos sobre o rigor da verdade. Rimos do 
fato e da forma jocosa como Chacal contou o fato. Chacal paga os dois cafés 
que tomamos. Saímos da padaria e ao caminhar o poeta me apresenta as ruas 
do bairro e recupera parte de suas memórias  de infância daquela região do Rio 
de Janeiro. Aponta-me para um shopping center e contesta as consequências 
que o equipamento tem trazido para a movimentação do comércio de rua do 
bairro. Chegando à praça e ao chafariz, ponto de partida de nosso encontro, nos 
despedimos e falamos das suas possíveis vindas para Salvador. Apertamos as 
mãos, o poeta marginal de gorro verde torna a quebrar a  rua e desaparece do 
meu campo de visão.


