
Violência e miséria simbólica 

na cidade de André Sant'Anna 
A 

Angela Maria Dias 

A fascinante entrevista concedida pelo ''Autor'' muito louco, à la Bur
roughs, sobre as condições da criação literária na metrópole bràsileira contem
porânea transforma o "In testino grosso", de Rubem Fonseca, num conto metafic
cional e- podemos, hoje, mais de 25 anos depois de sua publicação, reconhecê-lo 

- também o autoriza como uma bem realizada profecia. Afinal, a desconcertante 
defesa da pornografia, como alternativa para "a doença mental, a violência e a 
bomba" (Fonseca, 1975: 139), "pelos mesmos motivos catárticos que levavam 
Aristóteles a propor aos atenienses que fossem ao teatro" (idem: 141), não 
encontraria, atualmente, melhor realização que O romance Sexo de André 
Sant'Anna. 

A desqualificação da alta literatura modernista - na acepção de "uma 
literatura de autor ou de mestre" (Deleuze e Guartari, 1977: 28) -, aí encarnada 
em Guimarães Rosa, pelo reconhecimento de que quando se precisa escrever 
"sobre pessoas empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame 
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farpado ( .. . ) não dá mais pra Diadorim" (Fonseca, 1975: 143), elege a "pornografia 
terrorista" em contraposição à "fantasia oferecida às massas pela televisão hoje" 
(idem: 142) e define-a como 

um código anafrodisíaco, em que o sexo não tem gla
mour, nem lógica, nem sanidade - apenas força. ( ... ) Exemplos desta
cados desse gênero sao os livros do Marquês de Sade e de William 
Burroughs, que causam surpresa, pasmo e horror nas almas simples, 
livros onde não existem árvores, flores, pássaros, montanhas, rios, ani
mais - somente a natureza humana. (Fonseca, 1975: 141) 

De fato, a afirmação do mencionado gênero, em 1999, no apagar das luzes 
do "breve" século XX, ratifica, para o que agora iniciamos, uma espécie de 
registro radicalmente afastado da "enunciação individuada" inerente ao grande 
caudal da tradição literária erudita. Entretanto, curiosamente, o "pasmo nas 
almas simples" mencionado acima advém, justamente, do caráter exclusivo 
atribuído ao enfoque da natureza humana em detrimento de quaisquer outros 

• 

elementos. E que, assim isolada e sintetizada, esta humanidade do homem 
termina por desvelar a sua própria sombra e, insidiosamente, insiste em nos 
conduzir à suspeita já levantada por Lyotard: O que chamaríamos humano nos 
humanos? A miséria inicial de sua infância ou sua capacidade de adquirir uma 
segunda natureza, graças à linguagem? E se a última condição assenta-se na 
primeira, o que os tornaria mais humanos? A progressiva desumanizaçao, ine
rente ao "mal-estar na civilização", ou o fato de serem habitados pelo inumano 
(Lyotard, 1991: 2-3)? 

Se a inumanidade do sistema só faz aumentar sob o nome de desen
volvimento, isto não a torna confundível com a outra inumanidade, "aquela 
infinitamente secreta de que a alma é refém" (Lyotard, 1991: 2-3), e que, ainda 
segundo o pensador, pode ser "a coisa-infância" (idem, 1996: 177): aquele 
inóspito hóspede estranho e familiar que habita nossos mais recônditos porões, 
e nos torna obrigatoriamente comuns, proibindo-nos de "nos acharmos origi
nais" (idem: 200). 

O próprio acento coletivista da "pornografia terrorista" como gênero 
manifesta a qualidade comunitária dessa "língua abaixo das línguas" (Lyotard, 
1996: 199), uma espécie de sopro ou "queixa aterrorizada", capaz de agrupar os 
humanos no reino animal da necessidade, ou "de uma promiscuidade sem 
alteridade" (idem: 200), associando-os sem apelação. Em linha direta com esse 
"íntimo terror", o caráter despojado e sem glamour do sexo, que o encena como 
"resistência à morte" (Fonseca, 1975: 142), "pornografia da vida" ou, ainda
como quer o Autor, no conto em pauta -, como ritual da "nova religião, super
antropocêntrica, o canibalismo místico" (idem: 143). 
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No caso específico do SeXiJ de André Sant'Anna, a crucial conexão entre 
canibalismo, pornografia e consumo constitui estruturalmente a concepção 
arquitetônica do conjunto ou, como queria Walter Benjamin, a fOI ma de inserção 
da obra nas relações de produção do Brasil contemporâneo, neoliberal, em sua 
submissão ao deus-global do mercado, e pós-modernamente encharcado de 
imagens. Sua técnica conjuga admiravelmente o estilo coletivista do que a dupla 
Deleuze e Guattari conceitua como "literatura menor" (Deleuze e Guattari, 1977) 
com a radicalidade do sexo como tema, leitmotiv, enredo autodesdobrável, si
tuação limite. Com efeito - pelo paradoxo movente do sentido entre gaspillage, 
isto é, desperdício, e renovação existencial -, desenrola-se a trama enredada de 
relações sexuais, que, diferentes apenas no grau da escatologia e da perversão 
(Fonseca, 1975: 140), simultaneamente encenam a mesmice fetichista do corpo 
como mercadoria, à semelhança da pornografia banal, e encarnam, pela plas
mação de sua linguagem, a contrapartida literária às relações de produção na 
sociedade do simulacro. 

Assim, cada cena sexual, como campo de provas ou lugar do exercício 
visceral da fome de cada um, desdobra-se vicária, reversível e perifrástica como 
metonímia de um estilo e de um mundo. O estilo, proposi tadamente pobre, 
inchado de delongas, apostos e paráfrases - em torno do poder cen trífugo do 
consumo -, e o mundo, intercambiável e sem alternativas, no qual as perífrases 
constitutivas dos inúmeros personagens, carentes de nome próprio, apontam 
sempre para o Olimpo dourado da mídia, boiando como satélites em torno de 
seu espelho narcísico de aparências e egos-ideais. 

Talvez o traço preponderante da "pornografia terrorista" de Sexo seja a 
encenação formal da imanência do desejo literalmente mediada pelos fantasmas 
do mercado virtual das imagens. No carrossel dos dispositivos tecno-midiáticos 
do mercado absoluto desfilam proliferantes todos os signos que, rutilantes e 
incorpóreos, inscrevem na materialidade do corpo a impalpável tatuagem ideali
zada dofantasma. Seu poder de encantação, o "processo de idealização transfigu
rante" que opera e, para falar com Derrida, sua força "espectropoética" realizam 
radicalmente a "virtude espectral da moeda": 

O corpo da moeda não é nada mais do que uma sombra. 
Todo o movimento de idealização que Marx descreve então, quer se 
tratasse de moeda ou de ideologemas, consiste numa produção de fan
tasmas, de ilusões, de simulacros, de aparências ou de aparições. ( ... ) A 
metamorfose das mercadorias já era um processo de idealização trans
figurante a que se pode legitimamente chamar espectropoética. Quando 
o Estado emite o papel-moeda com curso obrigatório, sua intervenção é 
comparada a uma "magia" que transfOIllla o papel em ouro. ( ... ) A 
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especulação é sempre fascinada, enfeitiçada pelo espectro. (Derrida, 
1994: 68-9) 

A polissem ia de especular, em português - como adjetivo "referente ou 
próprio ao espelho", ou a uma espécie de "superfície refletora transparente ou 
diáfana", ou como verbo, "ação de transacionar ou de refletir", no sentido de 
cogitar, ou ainda no de examinar com o espéculo (Aurélio, 2000) -, realiza com 
precisão a ambivalência movente desse desejo entre a uanscendência espelhada 
e vazia da imagem-mercadoria e a imanência do corpo submetido e esquartejado 
pelo erotismo fetichista e seus rituais idólatras. 

Como bem o reconhece J urandir Freire Costa, a respei to dos jogos e dos 
modelos de identidade pessoal oferecidos no atual espaço público brasileiro, 

o sujeito, privado dos valores tradicionais, passou a se 
identificar com os personagens de sucesso midiático e a se tornar um 
mero consumidor de sensações e desejos imediatos. A pretensa riqueza 
de opções resultou, na verdade, em um massacrante conformismo, 
responsável pelo abandono dos ideais de justiça e liberdade comuns a 
todos. O indivíduo pós-moderno, em tese dono de uma liberdade irres
trita, se tornou um pífio clone do que a cultura tem de mais pobre e 
massificado. ( ... ) Vivemos em um festival romano de comidas, bebidas e 
drogas, mas ai dos abusados que ousam passar dos limites! Vivemos 
entupidos de tagarelices sobre sexo e sentimentalismo choroso, mas ai 

-

dos que levam a sério histórias da carochinha! ( ... ) E um jogo exaustivo, 
cuja regra é prometer a saciedade sem jamais saciar e cujo prêmio é o 
gozo com o triunfo sobre a própria concupiscência. Domar o que quer 
ser indômito, frustrar depois atiçar, eis o autêntico deleite do universo 
do "consumo". (Costa, 2001: 4-5) 

Não obstante, essa oscilação de perfil sadomasoquista entre "hedo
nismo" e "ascetismo" traz implícito o que Deleuze e Guattari consideram a 
"contigüidade do desejo" ou a representação kafkiana do "caráter desejante" da 

• • 

)usuça: 

Se a justiça não se deixa representar, é porque ela é 
desejo. O desejo nunca está em uma cena, onde apareceria ora como um 
partido que se opõe a outro partido (o desejo contra a lei), ora como 
presente dos dois lados sob o efeito de uma lei superior que regularia sua 
distribuição e sua combinação. ( ... ) Mas K percebe que não é assim; o 
importante não é o quese passa na tribuna, ( ... ) mas agitações moleculares 
que colocam em jogo os corredores, os bastidores, as portas de trás e os 
cômodos ao lado. ( ... ) Portanto, é preciso renunciar mais do que nunca à 
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idéia de uma transcendência da lei. Se as instâncias últimas são 
inacessíveis e não se deixam representar, não é em função de uma 
hierarquia infinita própria da teologia negativa, mas em função de uma 
contigüidade do desejo que faz com que o que ocorre esteja sempre no 
escritório ao lado: a contigüidade dos escritórios ... (Deleuze e Guanari, 
1977: 67) 

Neste sentido, pode-se aproximar o rigoroso amálgama entre máquina, 
desejo e lei, enunciado em O Processo como um interminável processus, da 
enunciação de Sem. Também ela propõe um interminável comi/llwlrl, através do 
contiguo, do "empilhamento" das cidades - em elevadores, ônibus, metrô, 
shoppings-, em que o desejo, manipulado pela todo-poderosa máquina (não mais 
a burocracia kafkiana, mas a insidiosa rede tecno-midiática das sociedades 
con temporâneas) de imagens, expande e desloca reiteradamente seus limües. Da 
mesma forma que "o processo, segundo o que dizia Kafka, não devia jamais 
conseguir chegar à suprema instância", e o romance "podia prolongar-se ao 
infinito" (Deleuze e Guattari, 1977: 66), em Sexo, a irrelevância das metas 
sacrifica a vontade à eterna dissipação de uma saciedade intransitiva, cuja 
frustração aponta sempre para um outro nirvana, idealizado e deceptivo, em sua 
glacial insignificância. 

Contudo, a aparente estranheza da aprox.imação vai-se desfazendo, na 
medida mesma em que pudermos testar a operacionalidade do conceito deleuze
guanariano de "literatura menor" para enfrentarmos a resistência da }jnguagem 
anódina, prolixa e inchada de perífrases com que André Sant' Anna apresenta a 
saga da São Paulo de nossos dias, como o palco hostil de uma épica degradada: 

As caixas de som, no teto do elevador, emitiam a música 
de Ray Coniff. O negro, diante da porta pantográfica, fedia. A gorda, que 
pisava no calcanhar do negro, fedia. O negro fedia a suor. A gorda fedia 
a perfume Avon. O ascensorista, de bigode, cochilava. O Executivo De 
Óculos Ray-Ban conversava com o Executivo De Gravata Vinho Com 
Listras Diagonais Alaranjadas. Os dois executivos eram brancos. A 
Gorda Com Cheiro De Perfume Avon era branca. 

O Executivo De Óculos Ray-Ban falou para o Executivo 
De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas: 

-O hotelzinho era o the best. Não deixe de passar alguns 
dias na Normandia quando você for à França outra vez. 

No quarto andar, a Secretária Loura, Bronzeada Pelo 
Sol, entrou no elevador. O Executivo De Gravata Vinho Com Listras 
Diagonais Alaranjadas olhou para a bunda da Secretária Loura, Bran-
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zeada Pelo Sol. O negro continuava fedendo. A Secretária Loura, Bron
zeada Pelo Sol, não fedia. O Executivo De Gravata Vinho Com Lisrras 

-

Diagonais Alaranjadas cutucou, com o ombro, o Executivo De Oculos 
Ray-Ban. O Executivo De Óculos Ray-Ban rambém olhou para a bunda 
da Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol. A Secretária Loura, Bronzeada 

-

Pelo Sol, percebera que o Executivo De Oculos Ray-Ban e o Executivo 
De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas olhavam para a 
sua bunda. A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, fingia que não 
percebera que o Executivo De Óculos Ray-Ban e o Executivo De Gravara 
Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas olhavam para a sua bunda. O 
Negro, Que Fedia, roçou um dos peitos da Secretária Loura, Bronzeada 
Pelo Sol, com o cotovelo. A Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, afasrou 
o seu pei ro do corovelo do Negro, Que Fedia. A Gorda Com Cheiro De 
Perfume Avon tinha uma película de suor sobre o braço. O Negro, Que 
Fedia, estava totalmente suado. A Gorda Com Cheiro De Perfume Avon 
sentiu nojo do Negro, Que Fedia. 

No segundo andar, urna jovem mãe, com seu bebê, 
entrou no elevador. O bebê babava e sua baba escorria pelo queixo. A 
Jovem Mãe virou as costas para o Negro, Que Fedia. O Negro, Que Fedia, 

-

ficou com o pau encostado na bunda da Jovem Mãe. E que o elevador 
estava lotado e não havia espaço para o pau do Negro, Que Fedia. O 
Negro, Que Fedia, respeitava mães. O Negro, Que Fedia, estava cons
!rangido, pois percebera que seu pau estava encostado na bunda da Jovem 
Mãe. A Jovem Mãe fingia que não percebera que o pau do Negro, Que 
Fedia, estava encostado em sua bunda. A Gorda Com Cheiro De Perfume 

-

Avon, empurrada pelo cotovelo do Executivo De Oculos Ray-Ban, 
encostou seus peitos nas costas do Negro, Que Fedia. O bebê continuava 
babando no colo da Jovem Mãe. Sem abrir os olhos, o Ascensorista De 
Bigode falou "térreo" quando o elevador parou no andar térreo. 
(Sant'Anna, 1999: 7-8) 

Esta cena da abertura do romance, corno quase qualquer outra de seu 
universo, constitui, pelo caráter de extrema redundância estrutural da obra, 
expressiva meronímia dos elementos com posicionais reiterados pelo rodo, não 
só pela economia da situação concreta que apresenta, mas pelas próprias carac
terísticas fOlJnais que sua inrrigante dinâmica de enunciação delineia e propõe 
ao desavisado lei IOr. 

Assim, o elevador, ao configurar urna espécie de ícone de urna sociabili
dade opressiva e consrrangedora, consiste, se quisermos, por si s6, numa 
metafórica miniaturização da vida nas megalópoles, em que o excesso obsceno 
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de tumulto e gente comprimida faz ressaltar a falta de espaço pela mecânica 
pornográfica do contato obrigatório e desumanizado. A fisicalidade compulsória 
da integração, a corporalidade promíscua da interação com o anõnimo animali
zam as relações humanas e, evidentemente, tecem um tipo obrigatório de soli
dariedade radicalmente anti-social. Essa intimidade da troca de cheiros e se
creções, essa fatalidade de intercâmbios sensoriais não desejados nos conduzem 
a considerar a cena do elevador, tomada de maneira emblemática, uma precisa 
dramatização daquela já mencionada "pornografia da vida" ou do "sopro comum 
ao reino animal" que Lyotard designa de "odor sonoro de rebanho", quando se 
refere ao nosso mais íntimo canibal: 

o pavor é mútico ( .. . ) pelo fato de não ser dirigido e por 
ignorar o outro e o eu. Habita sua companhia, mas fraudulentamente. 
Condena as pessoas, os pronomes e os nomes, as perguntas e as respostas, 
as responsabilidades. Proíbe de "nos acharmos originais". A dor desaver
gonhada esmaga o singular sob o "grande rolo das semelhanças", leva a 
uma solidariedade pânica. O sopro que a morte exala "nos associa sem 
cessar na forma de famílias e de sociedades ( .. . ) sem que outra coisa além 
de sua força nos intime". (Lyotard, 1996: 200) 

Justamente esse associacionismo mais recôndito, mais primário, poten
cializado pela máquina de poder e sedução da atual tecnociência eletrônico
midiática, prolifera e prevalece, sem outra prerrogativa que não ele mesmo, e 
emoldura, imperioso e soberano, a sociabilidade na São Paulo de André 
Sant' Anna, um poderoso espelho de refração da civilizada margem do Brasil 
contemporâneo. Assim, o simples conjunto de figuras do elevador - o Negro, 

, 

Que Fedia, o Executivo De Oculos Ray-Ban, o Executivo De Gravata Vinho Com 
Listras Diagonais Alaranjadas, a Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol, a Gorda 
Com Cheiro De Perfume Avon, a Jovem Mãe, com seu bebê babando - dão uma 
medida precisa da "distribuição administrativa, política e social, mas erótica 
também" (Deleuze e Guartari, 1977: 119) de um universo estratificado, mas bem 
azeitado, nas conexões e engrenagens que o tomam máquina. Daí o mecânico de 
seus figurantes, já que, e principalmente, "os homens e mulheres fazem pane da 
máquina, não somente em seu trabalho, mas mais ainda em suas atividades 
adjacentes, em seu repouso, em seus amores" (idem: 118), em seu lazer, em seus 
sonhos. 

Por isso mesmo, o estilo perifrástico e inchado de apostos recorrentes, 
uma vez que a estereotipia previsível dos tipos, sua obviedade em termos de 

-

aparência, status e motivaçôes, os inabilita para o nome próprio. A semelhança 
da antiga epopéia homérica, em sua plástica obsessão das formas, aqui, nesta épica 
degradada da São Paulo pós-moderna, os personagens suscitam sempre 
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perífrases, só que, desta feita, invocadas em si mesmas, isoladas, isto é, sem nome 
a que se referirem. 

Assim, ao invés de "Hera, de cândidos braços" ou "Aquiles, dos pés 
ligeiros" ou, ainda, "Palas Atena indomável, donzela de Zeus", temos pura e 

• 

simplesmente "o Negro, Que Fedia", "o Executivo De Oculos Ray-Ban", "a 
Secretária Loura, Bronzeada Pelo Sol", "a Gorda Com Cheiro De Perfume Avon", 
perífrases inteiramente despojadas de seu poder singularizador, que, em decor
rência disso, funcionam freqüentemente como paráfrases, I na designação inter
cambiável de ourros personagens, desdobrados da perífrase inicial, e nela espe
lhados, de maneira reversível, numa progressão prolongável infmitamente. 

Com efeito, a partir da matriz "Executivo" temos, matizados por 
pequeníssimas variações, "o Executivo De Óculos Ray-Ban", "o Jovem Executivo 
De Gravata Vinho Com Lisrras Diagonais Alaranjadas", "o Jovem Executivo De 
Gravata Azul Com Detalhes VeIlllelhos", "o Gerente de Marketing Da Multina
cional Que Fabricava Camisinhas". E assim, sucessivamente, na extensividade 
do mesmo tipo de relações para várias ourras marrizes, como exemplificamos a 

• 

segUIr: 
A marriz "adolescente" nos dá "o Adolescente Meio Hippie", "a Adoles

cente Meio Hippie", "o grupo de jovens meio lllppies", "o Jovem Meio Hippie 
Que Tocava Violao" etc. A marriz "negro", por exemplo, partindo do originário 
"o Negro, Que Fedia", pode desdobrar-se em "o Office-Boy Negro, Que Fedia", 
"o Negro, Que Não Fedia", "as Cinco Negras Que Não Fediam", "o Negro, Que 

-

Havia Se Formado Em Ciências Políticas" ou, ainda, "a Trocadora do Onibus No 
, 

Qual O Negro, Que Fedia, Voltava Para Casa Todos os Dias, As Seis Horas Da 
-

Tarde", "o Filho Da Trocadora do Onibus No Qual O Negro, Que Fedia, Voltava 
Para Casa Todos os Dias" etc. Por sua vez, a matriz "Secretária Loura, Bronzeada 
Pelo Sol" pode, dentro do mesmo estereótipo e com algumas variações, gerar "a 
Vendedora De Roupas Jovens Da Boutique De Roupas Jovens" ou, ainda, "a 
Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Vinho Com 
Listras Diagonais Alaranjadas", "a Noiva Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem 
Executivo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos" etc. 

Como vemos, trata-se de uma rede combinatória que, a partir de dois 
vetores, expande progressiva e indefinidamente a malha fina de seus segmentos 
entrelaçados, ao mesmo tempo afinados e diferenciados por pequeníssimas 
variações. A primeira direrriz consiste na aparência mais superficial e epidéI mica 
(as cores e texturas da pele, dos cabelos, os dentes etc.), ou seja, no padráo racial, 
em sua versao mais óbvia e clicherizada. A segunda direrriz, em franca comple
mentaridade com a anterior, conforma a posição de classe e, previsível, ratifica a 
estratificação social brasileira, em que "quase pretos - e são quase todos pretos-

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Sublinhado

Davi
Ondulado



Violêllcia e miséria simbólica 

( ... ) quase brancos pobres como pretos" (Veloso: 1993) se idemificam na comum 
condenação ao próprio fedor de rebanho excluido. 

Por ourro lado, o teor maquínico das conexões que preside ao modo de 
eSD"Uturação dos personagens se encontra estranhamente concretizado pelo "uso 
purameme intensivo e assignificante da língua" (Deleuze e Guattari, 1977: 30-4), 
dissecada e neutralizada em sua intrigame pobreza de redundâncias, delongas e 
repetições. A clonagem estratificada e classista dos caracteres uns pelos ourros, a 
dança mecânica de seus desejos e obsessões, a natureza heterodirigida de suas 
mais in timas satisfações - segundo as faixas do mercado e os "perfis traçados 
pelos departamentos de mídia, nas agências de publicidade" (Sam'Anna, 1999: 
35) -, tudo isto se rebate e reduplica na pobreza da linguagem revertida criati
vameme numa nova espécie de "estética da fome". 

A própria relação entre as perífrases designativas dos personagens e a 
plástica nomeação inereme à exemplaridade da épica homérica, pelo óbvio 
rebaixamemo, compõe o tom geral de pasriche da enunciação, imerditada à 
negatividade da paródia pela pobreza simbólica que a caracteriza. 

Com efeito, a "estética da fome", aqui - ao comrário do áspero e tenso 
barroquismo glauberiano, na encenação do grande teatro do sertão -, para 
assumir o lado urbano e atual da barbárie brasileira, vai operar a já mencionada 
"literatura menor", na busca vertical daquilo que Helio Oiticica considera o 
"subterrâneo" ou "toda condição do subdesenvolvimento", entendido como 
"algo (que) espreita a possibilidade de se manifestar e aguarda" (Oiticica, 1996: 
17-25). Contra a persisteme "diarréia" de um Brasil "importador de consciência 
enlatada" (Andrade, 1928: 353-60), o Sexo de André Sant'Anna, ousando um 
recente "revi vai" do investimemo antropofágico - em meio à grande ressaca do 
Brasil global-pauperizado - pratica o escrever como "escavar a linguagem" ou 
ainda como "jejuar", isto é, privar a expressão de "todo uso simbólico, ou mesmo 
significativo, ou simplesmeme significante" (Deleuze e Guattari, 1977: 30). 

Neste sentido, busca "arrancar de sua própria língua uma literatura 
menor", ou seja, imaginar-se como "o nômade e o imigrado e o cigano de sua 
própria língua" e, na atual encruzilhada histórica da "subglobalizaçao" brasileira, 
transformar a tarefa arte-pensamento, temando nela "encontrar seu próprio 
ponto de subdesenvolvimemo, seu próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, 
seu próprio deserto" (Deleuze e Guattari, 1977: 28-30). 

Na atualização da herança antropofágica corno estratégia revolucionária 
de reapropriação do outro, este anti-romance radicaJiza derridianameme o ato 
de herdar corno rradução: isto é, corno descontinuidade, eleição crítica enrre 
possíveis, "injunção de reafirmar escolhendo" (Derrida, 1994: 33). Por isso 
mesmo, Sexo deglute e manifesta, em sua linguagem, a propriedade geral do 
"corpo sem corpo do dinheiro" ou de sua "vida sem vida pessoal e sem pro-
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priedade individual" (idem: 63) extensiva ao mercado como máquina do capital. 
Daí a virtude desencarnada do estilo e o tom neutro da dicção exilada de sua 
língua. Neste decidido exercício da "literatura menor", a rigorosa implicação de 
suas três características: a "desterritorialização da língua, a ramificação do indi
viduai no imediato-político, o agenciamento polftico de enunciação" (Deleuze e 
Guartari, 1977: 28). 

Na primeira, a reversão do "caráter oprimido da língua" (Deleuze e 
Guartari, 1977: 41) na opressão-repressora de todo simbólico como gordura 
desprezível vai surpreender o universo segmentado dos personagens, no lugar 
radical de sua apropriação pela fala do deus "ex-machina" do mercado: o sexo 
encenado etimologicamente como ritual obs-ceno, ou seja, escrito em sua grafia
pornõ, isto é, em seu excesso de cena, em sua obscenidade. Assim, ao se renderem 
"aos três grandes fcones do mercado - droga, sexo e cartão de crédito" (Costa, 
2001: 5), os caracteres-perífrases de Sexo tornam-se, reite.radamente, paráfrases 
de si mesmos, já que reduzem sua humanidade ao mínimo denominador comum 
da desumanidade banalizada dos dias que correm: primarismo emocional, 
violência e miséria simbólica. 

Desta maneira, a pobreza voluntária da linguagem dissecada vai flexibi
lizá-Ia para um "uso intensivo assignificante da língua", ou seja, um uso precário 
em que o caráter das siruações-Iimite vividas corresponda a "um movimento da 
língua para seus extremos, para um além ou aquém reversíveis"(Costa, 2001: 35). 
A este respeito, Deleuze e Guattari levantam uma série de constantes lingüIsticas, 
denominadas de "tensores" (termo que tomam emprestado de Lyotard), para 
caracterizar noções primárias ou afetos, tais como os relacionados à dor, à 
violência, ou, ao contrário, ao prazer: o emprego de verbos passe-parcolll (pôr, 
assentar, colocar, tirar), a multiplicação e a sucessão dos advérbios, exclamações, 
conjunções e de lermos que conotam dor, enfim, um arsenal de recursos capazes 
de transformar a penúria expressiva e imediatista em versatilidade. 

No caso específico do estilo desfibrado de Sexo, ressal tam a redundância 
das construções, levada a paroxismos de monotonia - em decorrência da 
nomeação perifrástica de quase todos os personagens sem nome próprio (com 
exceção de três deles, Marcelo, Marquinhos e Alex) -, e a abundância de 
interjeições de dor e prazer, na medida em que o título do romance concretiza a 
situação emblemática vivida e incessantemente requerida pelo universo de seus 
personagens. Importa ainda assinalar que, não obstante o tamanho desmesurado 
de cada frase ou de cada período, sua estrUrura é recorrentemente coordenada. 
Por isso mesmo, em decorrência da simplicidade sintática, a perífrase constitu
tiva dos personagens repete-se de maneira compulsiva e circular, gerando uma 
espécie de discursividade "tatibitati", à semelhança das cartilhas infantis de 
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alfabetização, em que a intencional repetição das palavras e expressões visa a fumr 
a relação dos códigos oral e escrito da língua. 

Por outro lado, a estrutura sintática do período rebate-se na "autonomia 
das partes" inerente à estrutura da obra em conjunto. Entretanto, distante da 
"inocência própria da realidade épica" ou de sua "ingênua irreflexâo", estranha 
à "tensão temporal" ou ao relacionamento passado/futuro, em sua causalidade 
(Staiger, 1975: 108-12), o romance de Sant'Anna materializa o infantilismo das 
mentalidades heterodirigidas pela ditadura da indústria cultural, em sua banali
dade e estereotipia normativa. Como, por exemplo, neste relance, simul
taneamente irritante, pela pueril obviedade do enfoque, e preciso na notação da 
sociabilidade crispada e hostil e da regra do jogo introjetada: 

O Adolescente Meio Hippie viu quando a porta do 
vagão do metrô abriu e A Adolescente Meio Hippie pisou na platafOllIla 
da estação Tietê do metrô, imprensada entre a Cozinheira de Guarulhos 
e o Office-Boy Negro, Que Fedia. O Adolescente Meio Hippie se levan
tou, pegou o estojo do seu saxofone, colocou a mochila nas costas e 
caminhou na direção dA Adolescente Meio Hippie. O Office-Boy Negro, 
Que Fedia, ficou olhando para a bunda dA Adolescente Meio Hippie. O 
Adolescente Meio Hippie percebeu que o Office-Boy Negro, Que Fedia, 
olhava para a bunda dA Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio 
Hippie fingiu que não percebeu que o Office-Boy Negro, Que Fedia, 
olhava para a bunda dA Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio 
Hippie abraçou A Adolescente Meio Hippie e a beijou na boca. O 
Office-Boy Negro, Que Fedia, esbarrou no Casal De Adolescentes Meio 
Hippies e pediu desculpas. O Adolescente Meio Hippie olhou nos olhos 
do Office-Boy Negro, Que Fedia. O Office-Boy Negro, Que Fedia, olhou 
nos olhos dO Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie 
sentiu medo do Office-Boy Negro, Que Fedia. O Office-Boy Negro, Que 
Fedia, sentiu medo dO Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio 
Hippie sentiu ódio do Office-Boy Negro, Que Fedia. O Adolescente 
Meio Hippie sentiu ódio do Ollice-Boy Negro, Que Fedia, porque o 
Office-Boy Negro, Que Fedia, olhou para a bunda dA Adolescente Meio 
Hippie. O Office-Boy Negro, Que Fedia, sentiu ódio dO Adolescente 
Meio Hippie. O Office-Boy Negro, Que Fedia, sentiu ódio dO Adoles
cente Meio Hippie porque O Adolescente Meio Hippie beijou a boca dA 
Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie pegou a mochila 
dA Adolescente Meio Hippie com uma das mãos. Com a ou tra mão, O 
Adolescente Meio Hippie segurou um das maos dA Adolescente Meio 
Hippie. A Adolescente Meio Hippie se ofereceu para carregar o estojo 
do saxofone dO Adolescente Meio Hippie. O Adolescente Meio Hippie 
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carregava duas mochilas. A Adolescente Meio Hippie não carregava 
mochilas. O Adolescente Meio Hippie carregava duas mochilas porque 
ele, O Adolescente Meio Hippie, era do sexo masculino. A Adolescente 
Meio Hippie não carregava mochilas porque ela, A Adolescente Meio 
Hippie, era do sexo feminino. O Casal de Adolescentes Meio Hippies 
saiu andando, no meio da multidão da rodoviária, com as mãos dadas. A 
multidão da rodoviária fedia. (Sant'Anna, 1999: 128-9) 

O caráter corriqueiro e anódino da passagem, lateral e dispensável em 
qualquer outro tipo de narrativa, surpreende pela verticalidade da captação de 
traços marcantes na sociabilidade das grandes metrópoles brasileiras. De um 
lado, a rigidez padronizada dos comportamentos, atitudes e expectativas, em 
sintonia com a inserçao econômico-cultural dos agentes; de outro, a súbita 
emergência do abismo social implícito na estratificação brasileira. A guerra surda 
enrre classes, raças e poderes fazendo emergir, no aleatório dos contatos aciden
tais e cotidianos, o limbo de desconfiança, de rancor e de mútuo temor recalcado 
pelas históricas quimeras da mestiçagem, do populismo, ou da cordialidade. 

Bem longe disso, nossa precária "comunidade imaginada" aprofunda 
sempre mais as próprias fissuras. Por isso mesmo, na cidade de André Sant' Anna, 
os vetores implicados na malha constitutiva das perífrases de nomeação - o 
padrão racial e a posição de classe - constituem os critérios de segmentação do 
universo de seus respectivos personagens. Assim, o perfLl assumido pelos ícones 
do mercado, não diretamente referidos ao poder aquisitivo - a droga e o sexo-, 
variará na mesma proporção em que o exercício de escolhas singulares se encon tra 
sempre mais submetido à respectiva inserção social do personagem. 

Quanto ao primeiro, ternos, então, um espectro que se alarga desde as 
drogas mais caras (cocaína, bebidas alcoólicas de elite, maconha) até o exorcismo 
da "entrega do coração a Cristo" (Sant' Anna, 1999: 61), no templo do Pastor 
protestante, como pré-requisito preenchido pelo "Negro, Que Fedia" para con
quistar a "Trocadora Do Ônibus No Qual O Negro, Que Fedia, Voltava Para Casa 

, 

Todos Os Dias, As Seis Horas da Tarde". 
Em tomo do segundo ícone, justamente pela centralidade que ocupa no 

romance, estende-se um numeroso leque de personagens e situaçôes que, numa 
disposição prismática e relacional, poderiam prolongar-se indeterminadamente, 
num tipo de associacionismo infinito. Ou seja, em função do ato sexual e seus 
rituais, explicitam-se as prerrogativas sócio-econômico-culturais de cada grupo 
de caracteres, além de sua classificação segundo os seguintes fatores, tornados 
como parâmetros ético-afetivos: as fontes simbólicas do imaginário erótico que 
desenvolvem, os móveis que utilizam como motivação íntima, os recursos em
pregados na propedêutica às respectivas práticas sexuais, bem como os locais 
escolhidos para os encontros e a sua [malidade imediata e consciente. 
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Para fins de exemplificação sucinta das inter-relações, cruzamenros e 
afinidades, caso tomemos a marriz das perífrases em tomo do núcleo "Execu
tivo", vamos constatar várias constantes. De saída, a virtude formadora da 
todo-poderosa mídia arravés da aura de filmes (A Finlla, 9'h SenulIIas de Amor 
etc.) e atores hollywoodianos, como Kim Bassinger e Mickey Rourke, na inspi
ração de práticas sexuais mais excitantes. Ou ainda, manifestada pela importância 

• 

arribuída a revistas como, por exemplo, Ele&Ela (pelo artigo "E dos fortes que 
elas gostam mais"), na pedagogia de práticas sexuais mais arrojadas, como no 
caso interessantíssimo do espelhamento enrre os casais "Jovem Executivo De 
Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaranjadas" / "Noiva Loura, Bronzeada 
Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Vinho Com Listras Diagonais Alaran
jadas" e "Jovem Executivo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos" /"Noiva 
Loura, Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Azul Com Detalhes 
Vermelhos". 

A anedota do desasrroso rompimento do noivado de cada um dos casais 
- em função do mau conselho colhido no artigo, sobre a excelência de um 
desempenho "rude, primitivo e másculo" (Sant'Anna, 1999: 118) - e da con
seqüente rroca enrre eles, concretiza bem, pela peripécia, a reílexividade dos 
personagens como perífrases desdobradas em paráfrases de si mesmos. Assim, 
para "felicidade geral da nação", depois de breve interregno, os casais, sem o 
saberem, revezam seus pares. Por isso "o Jovem Executivo De Gravata Vinho 
Com Listras Diagonais Alaranjadas" e "a Noiva Lourd, Bronzeada Pelo Sol, Do 
Jovem Executivo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos" casam-se e são 
felizes para sempre, desde a lua de melyassada no "hotelzinho the best, na 
Normandia, indicado pelo Executivo De Oculos Ray-Ban". Da mesma forma, "o 
Jovem Executi vo De Gravata Azul Com Detalhes Vermelhos" e "a Noiva Loura, 
Bronzeada Pelo Sol, Do Jovem Executivo De Gravata Vinho Com Listras 
Diagonais Alaranjadas" casam-se e são felizes para sempre, desde a lua de mel 
passada no "hotelzinho the best, na N ollnandia, indicado pelo Executivo De 
Óculos Guest" (Sant'Anna, 1999: 124-5). 

Aliás, o episódio em questão, assim como os demais já citados, dá conta 
das duas outras radicais implicações práticas de uma literatura menor: o fato de 
que nela "tudo é poli ti co" e o "agenciamento coletivo da enunciação". De ambas, 
Deleuze e Guattari retiram "as duas teses principais de Kafka: a literatura como 
relógio que adianta e como negócio do povo" (Deleuze e Guanari, 1977: 26 e 122). 

Num caso, o imbricamento enrre a "enunciação literária mais indivi
duai" e uma "coletividade ainda não dada (para o melhor ou para o pior)" 
(Deleuze e Guanari, 1977: 122) configura a técnica de Sant' Anna como o pastiche 
mais que perfeito da estética hiper-realista. Afinal, ao combinar acurácia mor
fológica, no senso detalhista das descrições realistas, e des-historicização do 
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contexto e das motivações, o discurso reverte o auge do próprio ilusionismo num 
espelho em que a "expressão material intensa" (idem: 30) da violência, do Kitsch 
e da banalidade sociais opera urna espécie de "sóbria revolução", por objectualizar 
o inumano na chapada assignilicância da linguagem. 

No outro, o vértice aludido entre o narrador atual e a comunidade virtual 
constitui as peças de um agenciamento coletivo, que é, ao mesmo tempo, máquina 
técnica, ao fornecer o modelo de urna forma de conteúdo válida para todo o campo 
social, eenullciado jurídico, ao normalizar uma fOlllla de expressão válida para todo 
enunciado (Deleuze e Guartari, 1977: 120). 

Em Sexo, o "agenciamento maquínico" eletrônico-midiático, ao pro
duzir o "agenciamento social do desejo" como "urna distribuição administrativa, 
política e social, (e, obviamente!) erótica" (Deleuze e Guattari, 1977: 119) de 
papéis estratificados, previamente marcados e circunstancialmente intercam
biáveis, o faz através da ubíqua autoridade das imagens. Cercados pelos fantasmas 
e suas encenações exemplares, os personagens siderados e satélites, em diversas 
constelações de valores, fingem o fingimento virtual e, com isso, tornam-se tão 
completa e inconscientemente fingidores "que chegam a fingir que é dor, a dor 
que deveras sentem". Contudo, ao contrário do "poeta-fingidor" de Fernando 
Pessoa, jamais pressentem o grande e tedioso teatro do próprio mundo. 

Neste sentido, a sombra onipresente, colorida e flutuante do espectro 
abençoa, media e justifica todas as relações. Não é por outro motivo que, por todas 
as matrizes de composição e estratos de inserção social dos personagens, perpasse 
a mesma figura dourada, o mesmo incorpóreo fetiche de opulência e idolatria. 
Nem mesmo o grotesco-tocantegrall-finale, protagonizado pelos "miseráveis sem 

, 

dentes" - "o Negro, Que Fedia" e a "Trocadora Do Onibus No Qual O Negro, 
, 

Que Fedia, Voltava Para Casa Todos Os Dias, As Seis Horas da Tarde" - escapa. 
E seu "orgasmo que fedia, abençoado por Cristo", sobre "o colchão duro" que 
"era o habitat de 384 baratas" (Sant'Anna, 1999: 143), não pode nem poderia 
prescindir, no interior de um barraco, numa perdida favela de São Paulo, da única 
imagem, simultaneamente insubstituível e vicária "do espectro fiduciário ( ... ) ou 
de seu signo monetário, o ouro" (Derrida, 1994: 63): "um pôster na parede com 
a foto de urna americana loura, bronzeada pelo sol, nua, magra de seios firmes 
com róseos mamilos e bunda empinada" (Sant'Anna, 1999: 143). 

Notas 

1. Segundo oAllrélio, "perífrase" significa 
"designação de alguém por construção 
que dê relevo a uma de suas qualidades, e 

"paráfrase" define-se como "modo diverso 
de expressar frase ou texto, sem que se 
altere o significado da primeira versão. 
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