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RESUMO 

 

Esta tese de doutorado em parceria com o livro Modelos vivos (2010) de Ricardo Aleixo 

apresenta um exercício crítico de experimentação da literatura contemporânea. Neste 

trabalho a literatura e a crítica são consideradas em simultaneidade. Em diálogo com 

teorias da literatura, da performance, da cosmologia yorubá, da filosofia e estudos da 

biologia compomos um trabalho com a poesia e a performance do poeta contemporâneo 

Ricardo Aleixo. Neste estudo o livro Modelos vivos é apresentado em uso, ou seja, é 

experimentado como objeto. Ilustram esta tese fotografias de Ricardo L.A.F. e desenhos 

e pinturas de Antônio Dupeixe. Portanto, em uso com Modelos vivos, esta tese estuda 

poesia e performance de Ricardo Aleixo, crítica e literatura contemporânea.  

 

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Performance. Ricardo Aleixo. Crítica 

literária.  
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis in partnership with Ricardo Aleixo’s book, Modelos vivos (2010) 

presents a critical exercise of experimentation of Contemporary Literature. In this work, 

Criticism and Literature are considered concurrently. In dialogue with Theories of 

Literature, Theories of Performance, Yorubá Cosmology, Philosophy and Biology 

Studies, we have constituted a work with contemporary poet Ricardo Aleixo’s 

performance and poetry. In this study the Modelos vivos’ book is presented in use, that 

is, it is experienced as an object. This thesis is illustrate with pictures by Ricardo L.A.F. 

and Antonio Dupeixe’s designs and paintings. Therefore, in use with Modelos vivos, 

this thesis studies Ricardo Aleixo’s performance and poetry, Criticism and 

Contemporary Literature. 

 

Keywords: Contemporary literature. Performance. Ricardo Aleixo. Literary criticism. 
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Sonho (em) razão de quer ser
2
 

 

Na calada ela vem 

Refém da vingança 

Irmã do desespero 

Rival da esperança 

 

Em certo dia, à hora, à hora 

Da meia-noite que apavora, 

Eu, caindo de sono e exausto de fadiga, 

Ao pé de muita lauda antiga, 

De uma velha doutrina, agora morta, 

Ia pensando, quando ouvi à porta 

Do meu quarto um soar devagarinho, 

E disse estas palavras tais: 

"É alguém que me bate à porta de mansinho; 

Há de ser isso e nada mais." 

 

Durmo mal, sonho quase a noite inteira 

Acordo tenso, tonto e com olheira 

Na mente, sensação de mágoa e rancor 

Uma fita me abalou na noite anterior 

 

*** 

 

Um dia eu tava acordado, 

No mais rancoroso sono, 

Passou uma cobra azul 

Falando num microfono, 

E um mudo gritando em baixo: 

- Vim buscar o meu abono! 

 

Ah! bem me lembro! bem me lembro! 

Era no glacial dezembro; 

Cada brasa do lar sobre o chão refletia 

A sua última agonia. 

Eu, ansioso pelo sol, buscava 

Sacar daqueles livros que estudava 

Repouso (em vão!) à dor esmagadora 

Destas saudades imortais. 

                                                           
2
 Sonho (em) razão de quer ser é um poema: a) composto para refletir nesta tese, a depressão da própria 

tese, em querer ser uma tese; ao mesmo tempo que referencia o jogo de composição montagem 

desenvolvido na escrita desta tese; b) elaborado a partir da música Só Jesus chorou do Grupo Racionais 

Mc’s, o poema O corvo de Allan Poe na versão traduzida por Machado de Assis, e uma estrofe do 

cantador Zé Limeira. Referências, assim distribuídas: parte do título, 1ª e 3ª estrofes, Racionais Mc’s 

(http://www.racionaisoficial.com.br/); 2ª e 5ª estrofes, Allan Poe 

(http://pt.wikisource.org/wiki/O_Corvo_%28tradu%C3%A7%C3%A3o_de_Machado_de_Assis%29); 4ª 

estrofe Limeira (TEJO, 2008, p. 65). 

http://pt.wikisource.org/wiki/O_Corvo_%28tradu%C3%A7%C3%A3o_de_Machado_de_Assis%29
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INTRODUÇÃO 

Coms ciências de cego 

 

 

diz que tudo  

que se pensa  

um grego  

já pensou 

 

diz que tudo  

que se dança  

um negro  

já dançou 

 

tudo que se pensa  

vai ver  

um grego até  

já pensou em dançar 

 

tudo que se dança 

um negro  

já pensou até 

sem parar de dançar 

 

tudo depende  

do ponto de vista 

ou da extensão  

da pista 

 

Ricardo Aleixo  

(Gregos e Africanos) 

 

 

Édipo aparece, com a face 

ensanguentada, tateando em 

busca de seu caminho. 

 

Sófocles   
 

 

 A defesa da visão em face do branco, é fechar o olho. “Ah, desgraçado! Não 

posso te olhar na face. E gostaria tanto de interrogar, te perguntar, te examinar... Mas 

me inspiras demasiado pavor!” (SÓFOCLES, 2009, p. 91).  Essa poderia ser uma fala 

para qualquer demasiada luz que incide. Luz que cega. Cego de tanto ver sem ver, o 

corpo ciente, subtrai esse sentido em vista de todos os outros.  

Atordoador, é também a cura. Obaluaê, Orixá das chagas expostas, ligado ao 

mundo dos mortos, aparece em público todo coberto por palhas, sua presença indica que 
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algo deve ficar oculto. Por ter um corpo tão ferido Obaluaê sabe tratar a dor, e sabe 

ferir. Sua dança, opanijé, movimenta os lados, o verso e o reverso, ausculta o tempo.  

Poeta parece ser da mesma irmandade dessa gente ferida. Poeta faz da pedra um 

cozido. No cozido ninguém mastiga a pedra, mas chupa suas estruturas. Todo corpo 

sabido de fraco rói parede.  Canto é o primeiro lugar de fuga. Poetas dessa irmandade 

estão sempre alertas, parar é ainda correr. O olho é ferido à revelia da ampla visão. “O 

cego é aquele para quem todas as coisas são simultâneas”
3
. Assim nesta tese 

consideramos que ter consciência de cego é experimentar muita coisa.  

Esta tese estrutura-se em jogo com  –  “Não conheço nenhuma outra maneira de 

se relacionar com grandes tarefas a não ser o jogo”
4
. Pensemos jogo como ação de 

executar diversas combinações; e com, como palavra que propõe parceria para o fazer. 

Nesta tese parceria é par, e o par deste jogo é: crítica-literatura; tese-Modelos vivos.  

Ou seja, esta tese é o resultado de diversas combinações entre a crítica e a 

literatura, ou especificamente, esta tese é o resultado de simultâneas experimentações do 

livro Modelos vivos (2010) de Ricardo Aleixo. Para compor esta tese experimentamos 

Modelos vivos em jogo com: cosmologia yorubá, filosofia ocidental (grega, moderna e 

contemporânea), biologia (americana), teorias literárias, poesias (de outros livros de 

Ricardo Aleixo e de outros poetas), fotografias
5
, ficção (uso de Antônio Dupeixe

6
 como 

ilustrador que de fato exista) e artes plásticas – instalações, objetos, pinturas e desenhos.  

Desse modo, coms ciências de cego, é jogo de palavras, para dizer de um estudo 

que se compõe de experimentações simultâneas de diferentes coisas. Coms ciências de 

cego é fazer. Assim, em par com Modelos vivos a tese se desenha estreitando limites 

                                                           
3
Transcrição de fala de Ricardo Aleixo, em entrevista realizada para esta pesquisa no LIRA, Laboratório 

Interartes Ricardo Aleixo, Campo Alegre, Belo Horizonte, Minas Gerais, em 25/09/2014. Faço a 

transcrição direta do vídeo, usando a sinalização gráfica (vírgulas, pontos) que melhor me pareceu marcar 

as pausas e silêncios da fala e gestos do poeta. Fiquei hospedada no LIRA, que é também a casa onde o 

poeta mora, do dia 23/09/2014 ao dia 28/09/2015, nesse período, acompanhei (assisti) o poeta em duas 

performances (na cidade), e filmamos (no LIRA) dois blocos de entrevistas, o primeiro no dia 25/09 e 

outro no dia 27/09, ambos com média de duas horas e meia de duração cada.  
4
(NIETZSCHE, 2013, p. 61).  

5
Três eixos fotográficos estruturam esta tese como pontos desencadeadores de escrita da crítica, são eles: 

a) a fotografia do acervo pessoal de Ricardo Aleixo que compõe o livro Modelos vivos discutida na 

PARTE II, seção 4; b) Ensaio fotográfico de um objeto, desenvolvido para esta tese, como prática de 

experimentação do livro Modelos vivos, realizados por mim, apresentado na PARTE I seção 3; c) 

Fotografias de Ricardo L.A.F. que estão: na capa da tese, imagem da frente de um trem registrado pelo 

fotógrafo em Belo Horizonte, sob a fotografia inseri no word um circulo preto preenchido com o título 

deste trabalho, na PARTE II a seção 2 é escrita a partir das fotografias que L.A.F. realizou da 

performance Modelos vivos movidos a moedas, que Ricardo Aleixo apresentou no  Nigéria Brazil Centre 

– Instituto Yoruba, em Belo Horizonte/Minas Gerais, dia 26 de setembro de 2014.   
6
Antônio Dupeixe é um ilustrador que inventei em 2013, e que comecei a fazer uso em oficinas de criação 

do projeto Escritas em Trânsito em 2014. Nesta tese desenvolvi seu traço estético – linhas dos desenhos 

de Dupeixe, e composição da personalidade do ilustrador.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Opanij%C3%A9
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entre a literatura e a crítica literária, em realização com uma escrita performativa que 

tem a arte como procedimento metodológico de composição.  

Para Rita L. Irwin, em A/r/tografia, uma pesquisa que toma a arte como 

metodologia de escrita “é uma pesquisa viva porque se trata de estar atento à vida ao 

longo do tempo, relacionando o que pode não parecer estar relacionado, sabendo que 

sempre haverá ligações a serem exploradas” (IRWIN, 2013, p. 29). Ainda segundo 

Irwin, essas pesquisas “podem usar as formas qualitativas de coletar dados das ciências 

sociais (levantamentos, coleta de documentos, entrevistas, observação participante etc.) 

e frequentemente também se interessam por histórias de vida, lembranças e fotografias” 

(IRWIN, 2013, p. 29). 

Assim, é certo afirmar que esta tese faz-se por conexões simultâneas.  

 

Se imaginarmos um mapa de rua detalhado e identificarmos o 

caminho do ponto A ao ponto B, seguindo uma linha reta, isto seria 

eficiente, mas, provavelmente, perderíamos muitos detalhes 

contextuais importantes se nós não nos permitíssemos, 

ocasionalmente, desviar da linha reta. Permitir alguém obter mais 

informações ao longo do caminho ao desviar da rota original e 

explorar outros caminhos pode parecer uma viagem sem foco, 

entretanto, ironicamente, pode ser considerada até mais focada ao 

compreender as particularidades do lugar. Escolher conexões nos 

proporciona uma compreensão estendida da rota original. Além disso, 

embora o ponto B possa ter sido o destino original, a região do ponto 

B pode tornar-se o foco. Em vez de mover do ponto A ao ponto B, 

exploramos o contexto do entre-lugar e, assim, apreciamos a 

complexidade e particularidade desse espaço (IRWIN, 2013, p. 30). 
 

Portanto escrevemos esta tese caçando riscos: experienciando uma linguagem 

estranha, linguagem “ornitorrinco” para fazer uso do pensamento de Mário A. Perini, 

em O adjetivo e o ornitorrinco (PERINI, 2003, p. 39-46); por um fio, beirando limites 

entre a literatura e a crítica, como experimentou Augusto de Campos em todo O 

Anticrítico, como disse Augusto de Campos citando John Cage: “‘a melhor crítica de 

um poema é um poema’”, por isso aqui tomamos o poema, também, como citação 

teórica para compor a crítica (CAMPOS, 1986, p. 16), como disse Otávio Paz, em 

Signos em rotação, “o poeta desdobra-se em crítico” (PAZ, 1976, p. 77); ou seja, um 

mero jogo de fazer crítica com literatura. Assim, em jogo de vai e volta, esta tese motiva 

expor que Modelos vivos é uma metodologia de fazer e de pensar literatura.  

Em As antenas de Ezra Pound, Augusto de Campos diz que “a criação está 

presente em quase todas as categorias de crítica que Pound admite como válidas”: 
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1 – crítica pela discussão (das formulações gerais às descrições de 

procedimentos); 2 – crítica via tradução (a tradução entendida como 

recriação e não em transposição literal); 3 – crítica pelo exercício no 

estilo de uma época; 4 – crítica via música; 5 – crítica via poesia 

(CAMPOS, 2006, p. 11).  

 

O anticrítico
7
 de Augusto de Campos é exemplar na realização dessa crítica e 

criação validadas por Pound. Campos escreve o livro estreitando espaços limítrofes 

entre o que é qualificado como: texto teórico e poesia. O anticrítico é escrito em linhas, 

como versos, que não tocam a margem direita da página, ou que se afastam demasiado 

da margem esquerda. Linhas-versos que oscilam entre: descrições de uma ação em 

primeira pessoa, tradução e/ou referências e citações. 

William Burroughs em entrevista a Conrad Knickerbocker, em 1965, falando 

sobre a técnica do cutup, disse:  

 

Qualquer passagem narrativa ou qualquer passagem, digamos, de 

imagens poéticas está sujeita a um sem-número de variações, e todas 

podem ser interessantes e válidas por si mesmas. Uma página de 

Rimbaud cortada e rearranjada lhe dará imagens bastante novas. 

Imagens de Rimbaud verdadeiras imagens de Rimbaud -, só que 

novas
8
. 

 

Assim rearranjamos Modelos vivos, com inúmeras variações, que ainda podem 

ser Modelos vivos, “- só que” em outros modos. Ou com outros, pois lemos o livro 

buscando em seu fora o que lhe (si) repete o que lhe (si) multiplica. Na referida 

entrevista Burroughs fala ainda de folding, “processo de criação análogo ao cutup. Neste 

caso, o texto, em vez de ser recortado, é dobrado e acrescido de outros textos”
9
. Nesta 

tese procuramos no fora o que duplicasse Modelos vivos, aproximar esses dois (Modelos 

vivos e um fora) é ainda mais – só que outros mesmos.  

                                                           
7
 Vários livros são exemplares nesse modelo de crítica e criação, ou como chamamos criação criadora. 

Para destacar alguns citamos: O Anticrítico de Augusto de Campos (1986), No contemporâneo: arte e 

escritura expandidas de Roberto Corrêa dos Santos e Renato Rezende (2011), A cicatriz de Marilyn 

Monroe de Contador Borges (2012), Um teste de resistores de Marília Garcia (2014), Mentes livres 

corpos indóceis organizado por Denise Carrascosa (no prelo). 
8
 Entrevista publicada na Paris Review, nº 35, outono de 1965; no Brasil no livro Os escritores: as 

históricas entrevistas da Paris Review. Trad. Alberto Alexandre Martins. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1988, p.131-158. Disponível em:http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/WilliamBorroughs.htm 
9
 Nota 4 do tradutor Alberto Alexandre Martins na já referida tradução brasileira.  
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O que pretendemos quando falamos de aproximar limites entre Modelos vivos e 

um fora não é reescrever Modelos vivos; mas (des)montar Modelos vivos, com outras 

peças – que são outros ele, ainda e mais;  

 

Faz-se urgente pensar as performances da escrita como modo de 

entender o contorno da produção literária, não apenas no sentido de 

“contexto” da obra, mas o que move a obra ao longo do tempo em 

seus diferentes níveis de integração e desintegração do corpo-

pensamento do artista e suas mídias, seja ela cênica, literária, musical, 

plástica ou todas essas juntas (BEIGUI, 2011, p. 30). 

 

Ou seja, queremos insistir que o livro é um contínuo no fora, não no sentido de 

prolongamento, mas no encadeamento de agoras. O que levantamos é que a poesia pode 

ser a própria ação, e por insistência a própria poesia. Poesia pela insistência como 

técnica de vida. Assim também, tese pela insistência como técnica de tese; ou seja ao 

longo desta tese utilizamos como técnica o corte e/ou a extração (de falas) e a repetição 

(de falas) dentro da tese, como afinador composicional; ou seja, recortaremos trechos de 

foras (teses, artigos, músicas, poemas) e repetiremos aqui, para da insistência do (quase) 

mesmo, beirar o novo. Ainda mais, utilizaremos a repetição também, desta tese nesta 

tese, ou seja, uma mesma citação, frase, palavra, pode ser repetida várias vezes como 

exercício de conceito que desejamos tocar.  Por isso, se, por algumas páginas, a escrita 

parecer pura colagem, ou cansativo blá, blá, blá, quer dizer que estamos ensaiando; 

movendo notas coms ciências de cego, “para quem todas as coisas são simultâneas”
10

.  

Técnica da insistência, como fez, exemplificando, Marília Garcia, no livro um 

teste de resistores, no trecho em destaque: 

 

giorgio agamben diz que 

no cinema  

a montagem é feita de dois processos     corte  

e repetição 

parece que o giorgio agamben 

está falando de poesia 

posso deslocar a leitura do giorgio agamben 

(ou cortar) 

e repetir para pensar na poesia 

corte e repetição 

 

gertrude stein diz 

que não existe repetição 

                                                           
10

 Fala de Ricardo Aleixo em entrevista realizada para esta pesquisa, dia 25/09/2014, em Belo Horizonte, 

MG. 
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mas insistência  

 

(GARCIA, 2014, p. 16) 

 

Técnica da insistência, como faz o grupo Racionais Mc’s com os samples
11

. 

Uma música (identificar), outra música (caçar): música nova (insistir). Repetir, insistir, 

“não pensem que se trata de evolução individual. O que há é repetição subjetiva. Eterno 

retorno. O que há é o mecanismo de dobra” (CARRASCOSA, 2014, p. 117). O que 

falamos é dessa coisa que acontece em criação criadora: coisa que deixa a si criar, com 

(s)em outros.    

Utilizo a palavra criadora, recortada e copiada de Deleuze e Guattari em Mil 

Platôs: “o devir não produz outra coisa senão ele próprio (...) o que é real é o próprio 

devir (...) o devir é involutivo, e a involução é criadora”. O involuir de qualquer coisa, 

não o crescer por filiação, mas o involuir sobre si, em alianças. (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012 b, p.19-20).  Assim, libera-se dessa produção, toda a ordem de sua 

árvore genealógica, e ela passa a ela mesma, em jogo com tudo que tiver para jogar. O 

puro faz do armengue
12

 vida. Os sem pai e sem mãe, identificados, podem parecer com 

qualquer um.  

Esta tese é produto desse jogo, é criação criadora de auto-devir involutivo
13

; a 

linha desta escrita é Modelos vivos e outras coisas em jogo. Nesse jogo, se a ausência 

dói, eu faço dela um traço de dança e disparo a ligar uma coisa e outra. A língua dessa 

serpente é Modelos vivos e outras em jogo. Nesse jogo, veneno é veneno elevado à 

máxima potência (de si mesmo
14

). “Pensar a crítica como alquimia entre existências 

ajuda a entender o desejo de realizar a escrita como tiro, arma de guerra, via alternativa, 

visceral e suave, política e estética” (BEIGUI, 2011, p. 34). 

Assim em exercício com Modelos vivos e o paideuma
15

 de Ricardo Aleixo 

compomos este estudo fazendo coisas com as palavras; realizando (entendendo) que o 

resultado de uma análise pode ser seu próprio processo de uso. A esse modo, as 

perguntas: O que o texto literário está fazendo? Ou Como fazer coisas com as palavras? 

                                                           
11

 Samplear é usar trechos de uma música, um registro sonoro, já realizado para nova composição. É 

simultaneamente ouvirmos uma coisa e outra. Ao longo da tese voltaremos aos Racionais Mc’s com 

trechos de suas músicas.  
12

 Armengue é improvisar uma coisa que não se tem, com as que se têm a mão. 
13

 Volto a formulação desse conceito na PARTE I.  
14

 Nesta tese utilizamos o si em referência ao conceito de “técnicas de si” definido por Foucault como 

“procedimentos que, sem dúvida, existem em toda civilização, pressupostos ou prescritos aos indivíduos 

para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados fins e isso graças a 

relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si”(FOUCAULT, 1997, p. 109).  
15

 Especificamente as referências citadas em Modelos vivos. 
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E as afirmações: Desviante é a linguagem que faz coisas; O problema da representação 

está sendo descentrado; Crítica funciona junto com o texto; Nada precisa pré-existir; 

Literatura é uma máquina; O livro é real
16

, são usadas, nesta tese, como motes de 

inspiração com os quais performamos a escrita. A esse modo, “a escrita aparece como 

performance, encenação da teoria, desconstrução de sentido, reencenação da vida em 

contraste direto com a metafísica do verbo” (BEIGUI, 2011, p. 34). 

Alex Beigui, no artigo Performances da escrita, fala de uma “poética do devir”, 

como uma crítica, 

 

ou uma forma de escrita crítica com forte impulso para a criatividade e 

para a subjetividade, impregnada de excessos que esgarçam a 

linguagem no jogo sedutor e perigoso de afirmação e desnudamento 

do sujeito pela escolha e leitura do objeto (BEIGUI, 2011, p. 33). 

 

O “que me levou” ao poeta Ricardo Aleixo é “sua relação diferenciada com a 

palavra”, com a morte e com a vida (LÚCIO, 2001, p. 9). Portanto, não é estranho que, 

quando escrevo, este estudo sobre o livro Modelos vivos, ensaio “me contaminar por 

sua” letra, sua voz, seu corpo, “seu jeito de” testar-viver, viver-testando, “e termino por” 

diluir-me “um pouco” nas “fronteiras do discurso do outro, para que” sua performance 

“contamine a minha escrita” (LÚCIO, 2001, p. 19). 

 

Nesse sentido, não só a poesia teria direito à licença poética, mas a 

crítica através dos saltos que dá sobre a história, as obras, os autores, 

todos filtrados pela experiência repertório do leitor. O que se percebe 

é a liberdade de criar atalhos e manobras em caminhos conhecidos. 

Trata-se da exposição pública não apenas do artista, mas do crítico, 

que exige seu lugar no conjunto inevitável de suas escolhas. Nesse 

sentido, não só o pessoal é político, mas a crítica é, em certa medida, 

privada (BEIGUI, 2011, p. 33). 

 

Portanto escrevo com “histórias e versos” de Ricardo Aleixo, e com outras 

próprias histórias, o que me levou a uma escrita que imita contornos de um modo de 

ouvir e contar popular. Ana Cristina Marinho Lúcio, em O mundo de Jove: a história de 

vida de um cantador de coco, pontua que ouvir “as histórias e versos” do cantador leva 

o ouvinte a “um mundo muito particular, a uma forma de narrar os acontecimentos que 

ora se aproxima do conto popular, do romance de aventuras, ora da narrativa épica” 

                                                           
16

 Estas perguntas e afirmações são falas das discussões sobre as leituras dos autores J. R. Searle e J. L. 

Austin, no livro The philosophy of language, que deram-se no Grupo de Pesquisa Literatura como 

performance: narrativas de si, políticas de si coordenado pela Profa Denise Carrascosa (UFBA).  
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(LÚCIO, 2001, p. 8). E que “a utilização da história-de-vida como técnica de pesquisa, 

(...) permite uma reaproximação entre a observação e a reflexão” (LÚCIO, 2001, p.8).  

Ao longo da pesquisa “essa voz que fala ao meu ouvido não é só a voz do 

indivíduo, ela está marcada por” universos de experimentações “particulares, e que só se 

torna audível quando nos dispomos a quebrar um pouco as fronteiras entre o que é 

próprio de uma” pessoa e suas experiências “e o que não pertence a ela”, mas que lhe 

contém, “entre o que aprendemos na escola, nos livros, e o que aprendemos com o 

outro, nas relações pessoais e afetivas” e que podemos acionar na escola e nos livros 

(LÚCIO, 2001, p. 15). Nessa perspectiva, “faz-se urgente pensar a escrita como espaço 

de cartografia de mapas externos e internos do artista, d[a]o leitor[a] e do[a] crítico[a] 

que cinde, e às vezes derrota, o cânone sem o abandonar” (BEIGUI, 2011, p. 34, grifos 

nossos). 

Desse modo, diz ainda, Alex Beigui, “[a]o leitor[a] muda a escala prévia e 

invade a obra literária com seus fantasmas, que, por sua vez, deparam-se com os 

fantasmas da escrita, advindos dos fantasmas do escritor; encontro dos mortos” 

(BEIGUI, 2011, p. 34, grifos nossos). Mortos que podem ser ausências ou dores de 

ambos os corpos. Nesta tese vemos Modelos vivos como uma escrita performativa da 

dor
17

. Segundo Denise Carrascosa, em Técnicas e políticas de si nas margens, um corpo 

marcado por torturas possui “de dentro da memória da dor e para além dela, uma 

dimensão de gesto de aprendizado dessa experiência como uma aplicação técnica sobre 

o seu corpo, elaborada em termos procedimentais para a geração de efeitos diversos” 

(CARRASCOSA, 2009, p. 111). Paul Valéry disse que “na verdade, não existe teoria 

que não seja um fragmento cuidadosamente preparado de alguma autobiografia” 

(VALÉRY, 1991, p. 204).  

 Assim afirmamos que no “texto performático”, o/a escritor/a assume “seu lugar 

de enunciação, evidenciando-o (...). E, ao se implicar como sujeito de sua própria 

criação, assume um estreito diálogo com o contexto social e político em que se insere” 

(PEDRON, 2011, p. 62). Escrever com o uso desses mecanismos, pode ser entendido 

como propor-se no mundo como poeta-crítico. Ricardo Aleixo fala do poeta-crítico 

como aquele que,  

 

traz no próprio fazer o tensionamento do fazer, o questionamento 

sobre esses limites do fazer e o desbordamento para uma coisa que 

                                                           
17

 Ao longo de toda a tese discutiremos sobre mortos e dores no livro Modelos vivos.  



25 
 

não se espera que seja discutida no âmbito do fazer poético, que é 

sobre a natureza da linguagem, os limites sociais da linguagem e sua 

condição de coisa construída socialmente. A palavra não pertence a 

poeta nenhum ela é um bem comum. Então tem aí uma instância ética, 

e se tem uma instância ética é preciso lembrar um poeta, um filósofo 

como Wittgenstein
18

 que fala da impossibilidade de separar ética e 

estética. Então o jogo (...) é falar sobre quem é dono da linguagem, a 

quem ela pertence, quem pode mais com ela do que outros. É entrar 

num jogo político muito refinado, porque ele repropõe a ideia, ou 

instaura a ideia da linguagem como algo que não pode ser fossilizado 

(...) No caso desses constructos verbais estranhíssimos que a gente 

chama de poemas, mais ainda que sejam tocados é uma exigência 

deles próprios para existir, que eles não fiquem ali só para serem 

contemplados, silenciosa e reverentemente, mas precisam ser ativados, 

precisam ser modificados. Não no seu sentido, porque eles não tem 

um sentido único. Qual o sentido da máquina do mundo
19

? Qual que é 

o sentido da tabacaria
20

? São múltiplos sentidos que se abrigam ali, 

que brigam, por espaço, por som, por imagem
21

.  

 

O poeta-crítico, parece aquele que vive numa condição tão alerta de si mesmo no 

mundo e do mundo, que ele não para de (pre)sentir mobilizações que se dão, por seu 

corpo, com seu corpo, em seu corpo. Para Ricardo Aleixo o poeta-crítico elabora com 

(a) teoria seu constructo poético; fala em diferenciação ao que seria o poeta e crítico, 

aquele que faz a sua poética com o seu poder. Escrevo poder pensando em: poder de 

gênero, de raça, de classe, de escolha sexual, de escolarização, de território geográfico. 

Ricardo Aleixo diferenciou assim:  

 

Poeta e crítico, aquele que é poeta, e que quando critica, quando faz 

resenhas, quando faz um ensaio, um artigo para jornal, ele critica em 

face da defesa dos valores que a sua própria poética traduz. Ele tende 

a favorecer produtos, processos e produtos, mais próximos do que ele 

próprio faz ou faria. Em detrimento de coisas que vão para outros 

caminhos. Praticamente desconheço na atualidade poetas que 

consigam ler, criticamente, processos outros em comparação com os 

seus. Tem uma, eu brinco muito que existe no Brasil, hoje, uma lógica 

de mandarinato, tem os vários mandarinatos poéticos, cada um com o 

seu senhor, com o seu grão-senhor ao qual, os outros todos devem 

obediência aqueles que querem ser citados ali na revista, os que 

querem ter convites para participar dos eventos, quem quer entrar num 

madarinato qualquer, quem quer fazer poesia como carreira, abre 

aspas para a palavra carreira, tem que se filiar a algum dos vários 

mandarinatos que existem no Brasil. E aí entra uma lógica enfadonha, 

                                                           
18

 Ludwig Wittgenstein (1889-1951) foi um dos principais atores da virada linguística  do século XX. 

Suas principais contribuições foram feitas nos campos da lógica, filosofia da linguagem, filosofia da 

matemática e filosofia da mente. 
19

 Referência ao poema, A máquina do mundo, de Carlos Drummond de Andrade.  
20

 Referência ao poema, Tabacaria, de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. 
21

 Entrevista com Ricardo Aleixo, 25/09/2014. Nesse trecho quando usamos (...) quer dizer que pulamos 

falas do poeta. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/1951
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virada_lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_mente
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que não tem alternância nenhuma, você lê uma resenha, você lê um 

artigo e leu todos, porque todos estão falando de como a humanidade 

viveu sei lá quantos mil anos para chegar até a excelência da coisa que 

aquele grupo faz. Quando fala do grupo. Porque em geral esgota nele 

mesmo, não assume que tá falando é dele mesmo, quer dizer eu sou o 

momento mais alto da poesia no Brasil, aí eu falo dos coitados que 

estão ali do meu lado, falo deles de forma até elogiosa e fica muito 

claro que eu estou falando é de mim. Só são tão bons porque estão ao 

meu lado. Eu os destaco na sua qualidade, por estarem associados a 

mim é que eles são bons (...) É assim que estamos e fazemos uso 

ainda, com toda cara de pau da palavra poeta-crítico para definir essa 

postura esse dublê de poeta e de crítico não é disso que Valéry falava, 

não é disse que Baudelaire falava, não é disso que Walter Benjamin 

tratou, não é isso que Mário Faustino praticou
22

.  

  

Acredito, suposição levantada após leitura, estudo e uso da poesia e performance 

de Ricardo Aleixo, que se pode apontar duas “intenções” para a poesia/o labor poético 

de Aleixo: uma) que tudo que ele diz é experimentação de dizer, um já dito, só que em 

outra ordem; duas) que a elaboração do seu dizer, é polvilhada ou, mais, implodida com 

veneno. Dizendo isso, em uso com outras vozes seria:  

 

“Minha intenção aqui não é a de ensinar-lhes o que quer que seja. 

Nada direi que vocês não saibam; mas direi talvez em uma outra 

ordem” (VALÉRY, 1991, p. 204-205). 

 

Minha intenção é ruim 
Esvazia o lugar 

Eu tô em cima, eu tô afim 

Um, dois pra atirar 

Eu sou bem pior do que você tá vendo 

O preto aqui não tem dó 

É 100% veneno 

A primeira faz bum, a segunda faz tá 

Eu tenho uma missão e não vou parar 

Meu estilo é pesado e faz tremer o chão 

Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição 

Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além 

E tenho disposição pro mal e pro bem 
 

Talvez eu seja um sádico 

Um anjo 

Um mágico 

Juiz ou réu 

Um bandido do céu 

Malandro ou otário 

Padre sanguinário 

Franco atirador se for necessário 
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 Entrevista com Ricardo Aleixo, 25/09/2014.   
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Revolucionário 

Insano 

Ou marginal 

Antigo e moderno 

Imortal 

Fronteira do céu com o inferno 

Astral imprevisível 

Como um ataque cardíaco 

No verso 

Violentamente pacífico 

Verídico 

Vim pra sabotar seu raciocínio 

Vim pra abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo 

Pra mim ainda é pouco 

(...) 

(RACIONAIS MC’S, 1997, faixa 3). 

 

 

Nessa condição, notemos que “o mesmo eu [de Ricardo Aleixo] tem aspectos 

muito diferentes, que se torna abstrato ou poeta através de especializações sucessivas, 

das quais cada uma é um desvio do estado puramente disponível e superficialmente em 

harmonia com o meio externo” (VALÉRY, 1991, p. 205, grifo nosso). 

Portanto, como disse Davi Arrigucci Junior, na apresentação do livro Valise de 

Cronópio, sobre ler Julio Cortázar, a leitura da poesia de Ricardo Aleixo é:  

 

um convite ao jogo, à montagem problemática, à participação ativa de 

quem se delicia com eles, como certos brinquedos de criança: 

caleidoscópios, quebra-cabeças, enigmas, labirintos e outros avatares 

de provas iniciatórias, capazes de tocar fundo na gente (ARRIGUCCI 

JÚNIOR, 2013, p. 8). 

  

Mesmo que tão dificultoso seja brincar quando não se é criança, mesmo que tão 

dificultoso seja brincar com o que não é brincadeira, mas que pode ser e por isso “cada 

vez mais difícil e sempre mais sujeito à parada vertiginosa, vácuo aberto pela 

insatisfação sempre crescente, que a consciência vigilante e exacerbada” nos realiza. 

Então, esta tese “se quer improvisação contínua, permanente invenção, pois seu alvo 

foge sempre [a poesia de Ricardo Aleixo é uma performance de escapar
23

] , e, por isso, 

açula a crítica contra si mesmo. Desse modo”, esta tese “ao perseguir a forma que se 

esquiva contra o fundo do caos que atrai, a todo instante se interrompe e fragmenta, 

impondo-se o recomeço, o outro lance, o que talvez” (ARRIGUCCI JÚNIOR, 2013, p. 
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 Expressão falada por Ricardo Aleixo, na já referida entrevista, voltaremos a ela na seção 4, da PARTE 

II.  
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9, grifos nossos). Assim, neste perigo “não se trata de surfar por diversão, é surfar ou 

morrer”
24

. 

Esta tese é o resultado da produção de um desejo que suspirou alcançar não 

“unicamente à representação”, mas um movimento que “tivesse maior aproximação 

com a vida” (COHEN, 2013, p. 19). Concordo com Valéry quando disse: “reconhece-se 

o poeta – ou, pelo menos, cada um reconhece o seu – pelo simples fato de que ele 

transforma o leitor em ‘inspirado’” (VALÉRY, 1991, p. 206). 

Ana Cristina Marinho Lúcio, disse que a “literatura popular não estabelece 

fronteiras rígidas, não precisa delas. Em alguns momentos serve para fazer dormir as 

crianças, para salvar alguém de um mal físico ou espiritual, para animar uma festa, para 

distrair, encantar” (LÚCIO, 2001, p. 22). Entendemos que essa é a metodologia rígida 

da literatura que se faz com o agora: diluir limites. Assim é o sonho desta tese, elaborar 

em si uma escrita diluidora (de dores, de mortes, de ausências). O desejo é a fome de 

surpresa, fome de vida, com que sonha “pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa 

do deserto”
25

.  

O livro Modelos vivos de Ricardo Aleixo é um emaranhado de poesia e teoria e 

vida, mobilizado por performances, vídeos-poemas e entrevistas. O que esta tese 

experimentou foi aproximar-se desse livro beirando esses variados eixos conceituais. 

Nesse ponto, introdução- escrita póstuma de uma tese, é indispensável ressaltar que 

escrever com uma obra que se desmonta e monta com tão variados seguimentos de 

estudo, faz “coxa” qualquer “bonita” figura. E “esse contraste” fez-me suspeitar que 

qualquer detida pesquisa acadêmica “é às vezes um imenso escárnio” (ASSIS, 2006, p. 

61).  

“Por que bonita, se coxa? por que coxa, se bonita? Tal era a pergunta que eu 

vinha fazendo a mim mesma ao” desenrolar da pesquisa que demorei a resolver que “o 

melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora; foi o que 

eu fiz;” e assim segue agora essas páginas coxas, mas quiçá, em algum bater de asas 

bonita (ASSIS, 2006, p. 61, grifo nosso).  

                                                           
24 Parte de um “arranjo de texto” de Alberto Pucheu realizado no vídeo: Arranjo em busca de um 

paradigma para a relação entre o crítico literário e o poeta. Vídeo que encorajou esta tese a realizar 

suspiros de prazer. https://www.youtube.com/watch?v=w1r_F4FvI1c 
25

 Verso do poema A máquina do mundo de Carlos D. de Andrade.  
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 Ricardo Aleixo
26

 (1960-) é poeta crítico e performador. Em 2013 publicou 

Mundo palavreado, Modelos vivos (2010), Céu Inteiro (2008), Aranha Ariadne (2004), 

Máquina zero (2003), Trívio (2001), Quem faz o que? (1999), A roda do mundo [em 

parceria com Edimilson de Oliveira] (1996) e Festim (1992). 

Nesta tese estudamos o livro Modelos vivos como um corpus vazado do qual 

extraímos quatro partes inteiras: 1) a plaqueta “Céu inteiro”, 1) o poema-ensaio 

“Poemanto: ensaio para escrever (com) o corpo”, 1) a plaqueta “11 passos para Merce 

Cunningham” e, -1) o poema “O peixe não segura a mão de ninguém”; das quais 

puxamos linhas que se ligam a poemas de outros livros do autor.  

Optamos pela enumeração 111-1, para afirmar: a) que cada parte das quatro é 

uma (1) unidade independente; b) que as quatro partes não devem ser lidas como 

elementos encadeados numa crescente 1-2-3-4; c) que três formam um tripé (111) e um 

(-1) compõe-si como diferença; e d) que três (111) podem ser confundidos como iguais,  

menos um (-1).  

Dividimos este trabalho em duas partes. Na PARTE I apresentamos as teorias 

(cosmologia yorubá, filosofia, biologia) com as quais pensamos e usamos o livro; e 

exercícios elaborados em uso com Modelos vivos. E na PARTE II desenvolvemos 

leituras com as extrações (111-1) de Modelos vivos.  

A PARTE I é a apresentação dos procedimentos de composição da tese. 

Dividida em três seções: 1) identificar – discursão de teorias que utilizamos para 

identificar e tocar o livro; 2) caçar – reelaboração teórica utilizada para justificar a 

extração dos quatro compostos de Modelos vivos (duas plaquetas, um poema-ensaio e, 

um poema); 3) insistir – apresentação do uso da arte como procedimento metodológico 

de composição em exercícios de desapego do formato do livro Modelos vivos, 

apresentação de: i) Minuta de composição da tese, um ensaio fotográfico de um objeto 

nominado de modelos vivos in devir-cor; ii) Caderno de desenho da tese por Antônio 

Dupeixe – desenhos feitos com carvão, lápis de cera e tinta a óleo.  
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 Sobre a obra de Ricardo Aleixo, pode se ler, por exemplo, a tese O atlântico em movimento: travessia, 

trânsito e transferência de signos entre África e Brasil na poesia contemporânea em língua portuguesa, 

de Prisca Agustoni de Almeida Pereira, defendida em 2007, no Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, que desenvolveu um estudo comparativo entre a poesia 

de escritores contemporâneos do Brasil (Ricardo Aleixo, Ronald Augusto e Edmilson de Almeida 

Pereira), Angola (Paula Tavares e Ruy Duarte de Carvalho) e Moçambique (Luís Carlos Patraquim); O 

livro Dez conversas: diálogos com poetas contemporâneos de Fabrício Marques (2008), que apresenta 

entrevista com Ricardo Aleixo; a tese defendida em 2013, E Pluribus Unum: Ricardo Aleixo, poeta 

interartes, de Afonso Celso Carvalho Rodrigues, no Programa de Pós Graduação em Letras da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (material ainda não disponibilizado para consulta).  
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 A PARTE II é a performance das extrações de Modelos vivos, que nominamos 

de O CONDOR, jogo  com as palavras com+dor para intensificar na palavra “extração” 

a dor (morte) e a vida – pensando que a extração tanto serve a vida como a morte. 

Assim dividida: 1) Corpo Condor, uma leitura da dor com a plaqueta “Céu inteiro”; 2) 

Condor em devir pavão, uma leitura da performance de Ricardo Aleixo com o poema-

ensaio “Poemanto: ensaio para escrever (com) o corpo”; 3) Pavão Misterioso, uma 

leitura do encantamento da cura com a plaqueta “11 passos para Merce Cunningham”; 

4) Abutre do Novo Mundo, uma leitura do si como componente de multiplicidade com 

o poema “O peixe não segura a mão de ninguém”.  
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PARTE I 

PROCEDIMENTOS 

 

 

 

 
Figura 2: Desenho de Antônio Dupeixe 
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1. IDENTIFICAR  

 

 

 

 

Exu quer  

só está se movimentando  

fazendo tic, tic, tic  

no ouvido dos outros. 

 

Mãe Stella de Oxóssi 

 

 

Eti were ni ti èk`nté ilé. 

O rato da casa está sempre em alerta. 

 

Mãe Stella de Oxóssi 

 

 

Exu é o Orixá que movimenta informações, que cruza caminhos. Exu é 

inaugurador de agoras. Por isso, é ele, que primeiro saudamos neste estudo que move-se 

pelo desejo de flagrar no sonho, o espaço-tempo presente. Deoscoredes Maximiliano 

dos Santos - Mestre Didi Asipa e Juana Elbein dos Santos realizaram, entre 1967-1971 

na Nigéria e Daomé (atual Benin), uma pesquisa que teve como um dos resultados o 

livro ÈSÙ
27

 (2014). As histórias sobre Exu, desse livro, contaram com a colaboração de 

relatos orais e documentos de David Agboola Adeniji, sábio de Iwo e o Babalaô
28

 

Ifatoogun Babalolá
29

, de Ilobu. (SANTOS; SANTOS, 2014, p.15). Um desses enredos 

diz do princípio de Exu (apresentamos um resumo desse enredo):   

Conta o Ìtàn
30

 de Ifá
31

 que “no começo dos tempos, Olodumaré e o Orixá 

Orixalá estavam juntos trabalhando na criação do homem” quando criaram Exu. Um dia 

Orumilá foi a Orixalá pedir um filho que nascesse. Informado que esses ainda não 

estavam prontos, Orumilá insistiu. Então Orixalá deu Exu como filho a Orumilá e a 

Yébìírú. Exu nasceu faminto, desejando comer todas as coisas, ele desejava e sua mãe 

                                                           
27

 Mestre Didi Asipa e Juana Elbein consideram o livro ÈSÙ, uma continuidade do trabalho publicado por 

eles em 1967: West African sacred art and rituals in Brasil: a comparative study. Ibadan: Institute of 

African Studies, University of Ibadan, 1967. 
28

 Babalaô: vidente, olhador, sacerdote de Ifá (CASTRO, 2005, p. 164).  
29

 Babalolá é, como um título, dos iniciados no culto de Egum. (CASTRO, 2005, p. 164). Égún ou 

Egúngún são ancestrais que tomam formas corporais (SANTOS, 2012, p. 127). Mestre Didi foi iniciado 

no culto Egúngún e recebeu o título de Alapini – Ipekun Oye, a mais alta hierarquia no Culto aos 

Egúngúns. (SANTOS, 2007, p. 10).  
30

 Ìtàn (história) de Ifá (SANTOS; SANTOS, 2014, p. 29). 
31

 Ifá “é o nome do sistema oracular dos iorubás” (SANTOS; SANTOS, citação 83. p. 149); “Ifá – o 

oráculo, divindade que preside a adivinhação com os buzos, o destino do ser humano” (CASTRO, 2005, 

250).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alapini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_aos_Egungun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_aos_Egungun
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cantava: “come, filho; come, filho/criança, come”. No quinto dia de nascido Exu quis 

comer a Mãe, sua mãe disse “que ele deveria comê-la”. Ele a comeu. Orumilá foi ao 

babalaô lhe perguntar o que ele deveria fazer quando o filho quisesse lhe comer. O 

babalaô disse que ele deveria usar uma espada. No sétimo dia Exu disse que queria 

comer o pai. Orumilá puxou a espada. “Exu saiu correndo.” Orumilá o alcançou e o 

cortou com a espada. Quando ele cortava um pedaço do corpo de Exu e “o atirava para 

qualquer lugar, cada pedaço atirado transformava-se em Yangí”
32

 (SANTOS; SANTOS, 

2014, p. 56-58).  

 

Depois que Exu teve seu corpo cortado / Em duzentos pedaços, por 

Orumilá, / O que restou dele se pôs em pé / E continuou a escapar. (...) 

Depois que Orumilá o perseguiu por todos os nove espaços do orum / 

Exu disse a Orumilá que não deveria mais persegui-lo / De um lugar 

para outro (...) Exu devolveu a Mãe para Orumilá / Exu disse que / 

Orumilá deveria chama-lo / Se quisesse recuperar  / Todo e cada um 

dos animais e das aves / Que ele comera na terra (SANTOS; 

SANTOS, 2014, p. 58-59). 

 

A cosmologia yorubá
33

 nos apresenta Exu como um Orixá multiplicado e ao 

mesmo tempo UNO. No livro Mitologia dos orixás, Reginaldo Prandi, contando a 

mesma história, diz: “A perseguição ia de Orum a Orum. / Cada pedaço do Céu, 

Orumilá alcançava o filho, / cortando-o em duzentos e UM pedaços. Cada pedaço 

transformou-se num Iangui, um pedaço de laterita. / a cada encontro o ducentésimo 

primeiro pedaço / transformava-se novamente em Exu” (PRANDI, 2001, p. 74, grifo 

nosso).   

                                                           
32

 A nominação de Exu como Yangí também aparece em outra história que conta: “Exu foi a primeira 

forma a existir”, da lama “levantou-se um inchaço ou montículo, e surgiu a primeira matéria com forma, 

uma lama avermelhada. (...) Esta primeira forma de existência, a laterita, era Exu Yangí, (...) por conta de 

sua associação com a laterita que é chamada de yangí. (...) O nascimento de Exu Yangí aparece em vários 

mitos e em um deles a rocha se esfarela em vários fragmentos, derramando-se como uma chuva de pedras 

sobre o mundo”  (SANTOS; SANTOS, 2014, p. 50-51). 
33

 Iorubá – Yorùbá  – “língua Kwa, falada pelo povo do mesmo nome, concentrado na Nigéria Ocidental 

e no reino de Queto, no Benim, onde são chamados de ‘anagot’” (CASTRO, 2005, p. 256). Na diáspora 

negra, especialmente no Brasil os povos falantes do iorubá foram, genericamente, identificados como 

Nagôs. Nagô também pode ser entendido como “designação dada às comunidades religiosas afro-

brasileiras que cultuam os Orixás e utilizam a língua litúrgica de base nagô (dialeto iorubá do reino de 

Queto), jeje-nagô, nagô-queto, nagô-vodunce” (CASTRO, 2005, p. 295). Para mais ver: SOARES, 

Mariza de Carvalho (org.). Rotas Atlânticas da Diáspora Africana: da Baía do Benim ao Rio de 

Janeiro. 2 ed. Niterói: EdUFF, 2011; REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do 

levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; e, PARÉS, Luis Nicolau. A 

formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2007.  
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Juana Elbein dos Santos em Os Nàgô e a Morte: Pàde, àsèsè e o culto Égun na 

Bahia
34

 escreve que Exu “é um elemento constitutivo, na realidade o elemento 

dinâmico, não só de todos os seres sobrenaturais, como também de tudo o que existe” 

(SANTOS, 2012, p. 140). Segundo os Yorubás “cada humano, cada cidade, cada casa, 

cada entidade, cada coisa e cada ser tem seu próprio Exu individual em seu corpo” 

(SANTOS, 2012, p. 141). Exu é “uma parte inseparável de qualquer ser ou matéria 

diferenciada. Ele é o princípio da vida individual” (SANTOS; SANTOS, 2014, p.157). 

Desse modo, podemos considerar que Exu é unidade em aliança que forma a 

multiplicidade. Ou seja, Exu é a unidade que pode ser subtraída de cada múltiplo. Juana 

Elbein dos Santos diz que “Exu é UM multiplicado ao infinito”, salientando que “em 

numerosos textos e cantigas encontra-se essa relação de Exu com o número 1” 

(SANTOS, 2012, p. 144). Na introdução do livro ÈSÙ (2014) os autores destacam que 

devido a “complexidade” do assunto “Exu”, vários aspectos desse Orixá “mereceriam 

investigação mais apurada”. Uma delas seria as relações entre Exu “e os conceitos dos 

números 1 e 3 e, consequentemente, dos números 7 e 9” (SANTOS; SANTOS, 2014, p. 

17).
35

 Nesta tese, que tomamos Exu como um pensamento para mover Modelos vivos 

(2010), consideraremos, principalmente, suas aproximações conceituais com o número 

UM e com o número TRÊS. Com o número UM pensaremos no uno que faz parte da 

multiplicidade; e com o TRÊS as possibilidades de desvio, reparação e transformação.  

Elbein dos Santos diz que o lugar favorito desse Orixá é “a encruzilhada de três 

caminhos, orita, donde os caminhos se encontram e repartem” (SANTOS, 2012, p. 

191). A autora ressalta ainda, que se Exu “abrir ou fechar os caminhos, não é por acaso 

como sugerem alguns autores, mas resultado do símbolo complexo que ele representa. 

Seu papel como censor dos caminhos está estreitamente ligado à sua função de princípio 

de reparação” (SANTOS, 2012, p. 191). Monique Augras, em O duplo e a metamorfose, 

define Exu como o “princípio da transformação” (AUGRAS, 1983, p. 95).  
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 Este livro é uma versão, traduzida pela Universidade Federal da Bahia, da tese de doutorado de Juana 

Elbein dos Santos defendida em 1972, Universidade de Sorbone.  
35

 São variados os estudos sobre Exu, para outras leituras destacamos ainda: MENDONÇA, Adriana A. 

Laróyè: Exu na obra de Mário Cravo Neto. Dissertação. Universidade Federal de Goiás, Faculdade de 

Artes Visuais, Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual, Goiânia, Goiás, 2008, p. 217; BARBOSA, 

Maria José Somerlate. Exu: “verbo devoluto”. In: FONSECA, Maria Nazareth Soares (org.). Brasil afro-

brasileiro. 3ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010; VERGER. Pierre Fatumbi. Lendas Africanas 

dos Orixás. Editora Currupio, 1985; CAMARGO, Denise. Laróyè: das ruas ao terreiro, duas 

representações fotográficas da divindade Exu. Trabalho apresentado ao NP 20 – Fotografia: 

Comunicação e Cultura, do V Encontro dos Núcleos de Pesquisa – XXVIII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação – Intercom.  
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Então compreendemos que: desvio é o meio de três caminhos, e meio é lugar de 

passagem, e passagem é movimento, logo o meio também é descentramento, assim 

qualquer dos TRÊS caminhos é linha de partida ou chegada para qualquer UM; 

reparação são as linhas que podemos lançar de uma ponta a outra de qualquer parte, é o 

Um cortado que já é outra coisa, sem deixar de ser inteiro; e transformação é produto, e 

produto é o próprio jogo de desvios, de corte e reparação, a transformação põe-se em pé 

e continua a escapar. Fazer é o princípio motor da cosmologia yorubá, e Exu “é um 

principio e, como o àse [axé] que ele representa e transporta, participa forçosamente de 

tudo” (SANTOS, 2012, p. 141). Ele é aquele que mobiliza todos os trabalhos.  

Reginaldo Prandi diz que “Exu é o orixá sempre presente, pois o culto de cada 

um dos demais orixás depende do seu papel de mensageiro. Sem ele orixás e humanos 

não podem se comunicar” (PRANDI, 2001, p. 20). Nos terreiros de candomblé antes de 

qualquer devoção a algum Orixá se saúda a Exu, para que todos os desejos sejam bem 

encaminhados. Numa das histórias dos yorubás transcritas por Prandi, Exu é aquele que, 

nas estradas, faz “incerta todas as coisas”, aquele cujo “caráter é o acidente” (PRANDI, 

2001, p. 76). 

 Exu é aquilo que não se pode prevenir, é a mãe e a filha de Sorôco
36

 que 

sozinhas repetem a mesma cantiga aos ouvidos das pessoas da cidade, e maltrata o filho, 

e envergonha o pai, e estranham e gozam a cidade. É Sorôco “num excesso de espírito, 

fora de sentido” e a gente da cidade, que desviados pela comoção do adeus canta como 

UMA só loucura. (ROSA, 1988, p. 21).  

É o medo “mais, da voz” (ROSA, 1988, p. 19), como no poema, de Ricardo 

Aleixo, Com o Espírito das Coisas dentro
37

: 

 

Piedade criou o griot, 

 e é por ela que ele ainda vive. 

 

Fez-se homem o Espírito das Coisas 

 e desatou a falar 

uma língua linguagem estranha. 

 

Tomado por louco, foi lançado ao mar, 
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 Personagem do conto “Sorôco, sua mãe sua filha” de Guimarães Rosa.  
37

 Em entrevista para esta tese, LIRA, 25/09/2014, Aleixo disse que escreveu esse poema a partir de um 

mito Bambara. Segundo Hambâté Bâ, em A tradição viva, “a tradição bambara do Komo [Mali] ensina 

que a Palavra, Kuma, é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, Maa Ngala, criador 

de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação: ‘Aquilo que Maa Ngala diz, é!’” (BÂ, 2010, p. 170). 
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 onde um peixe o apanhou e o comeu e, 

depois de comê-lo, foi, por seu turno, pescado 

 por um pescador, que o comeu 

com o Espirito das Coisas dentro, 

  e este falou através de sua boca a mesma 

língua linguagem estranhada do começo. 

 

Tomado por louco, o pescador foi 

 apedrejado e enterrado numa vala. 

 

O vento do deserto descobriu 

 a vala e, lentamente, espalhou 

 restos do pescador sobre um caçador, 

 que, por também ter principiado 

a falar a tal língua estranha linguagem, 

 foi morto e teve o seu corpo (reduzido 

a um fino pó) misturado ao pó que voa 

 sem rumo ao sabor do vento 

que varre o deserto. 

 

Um homem que vivia de tanger uma corda 

 estendida sobre uma cabaça engoliu, 

por acidente, alguns desses grãos: de sua boca 

 saiu uma estranha língua linguagem 

tão bela, que todos, sem contarem suas lágrimas, 

 o deixaram viver, piedosos. 

 

Piedade criou o griot, 

 E é por ela que ele ainda vive.  

(ALEIXO, 2010, p. 64-65) 

 

Exu é fala, por sua boca entra vida e sai vida, se cortado, cada pedaço seu 

individual, transforma-se em UM e volta a escapar. Por isso Exu não é um fim, é o 

meio, e por isso “não pode ser isolado ou classificado em nenhuma categoria” 

(SANTOS, 2012, p. 141). Descabido de sentido, o lugar de Exu é o meio da 

encruzilhada de três caminhos. Linhas em movimentos de vir e ir:  

 

homem mar peixe pescado pescador terra vento caçador pó sem rumo homem 

 

Exu é o que escapa do mar, do pescado, da terra, do vento, do pó sem rumo. 

Aproximado desse poema Exu é a palavra, a poesia. Aproximado de Exu Modelos vivos 

é unidade da qual podemos compor multiplicidade, e/ou é o múltiplo de onde 

subtraímos o UNO.  

Segundo as afirmações do pesquisador Reginaldo Prandi para os Yorubás nada 

que acontece é novidade, tudo “já teria acontecido antes. Identificar no passado mítico o 
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acontecimento que ocorre no presente é a chave da decifração oracular” (PRANDI, 

2001, p.18). Em Cosmovisão Africana no Brasil, Eduardo Oliveira reafirma: “o tempo 

dos ancestrais é o tempo passado e o tempo do agora” (OLIVEIRA, 2003, p. 38). O 

filósofo Giorgio Agamben diz que a “contemporaneidade se escreve no presente 

assinalando-o antes de tudo como arcaico” ou ainda, pode ser contemporâneo em 

relação ao arcaico aquele que vê no moderno, no mais recente os indícios e as 

“assinaturas” do passado. Nesse sentindo, ser contemporâneo significa “voltar a um 

presente em que jamais estivemos” (AGAMBEN, 2009, p. 69-70). Luis Alberto 

Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira, no livro Sujeito, tempo e espaços 

ficcionais: introdução à teoria literária, dizem que “só existe aquilo que pode retornar” 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 45). E ainda, que “o conceito de tempo (...) supõe um 

movimento incessante de recomeço, de reiteração” (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 

45).  

Ou, ainda, como diz a fala extraída do filme Yaaba, de Idrissa Ouedraogo 

(1989), escrita no livro A roda do mundo de Edimilson de Almeida e Ricardo Aleixo: 

“O futuro está sempre à sua frente. Ou às suas costas, cada vez que você dá meia 

volta”
38

 (ALMEIDA; ALEIXO, 2004, p. 3). Eduardo Oliveira, completa dizendo que na 

cosmologia africana: “o ‘segredo’ faz parte do universo tanto quanto o revelado” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 40).  

Assim, a ideia de transformação para os Yorubás é pensada a partir da 

circularidade, linhas curvas que se abrem e se deslocam num espaço tempo. A 

transformação é o processo, porque não tem fim a fome de Exu. Por isso a ideia de que 

o espaço tempo corre em círculos. Nesse contexto, 

 

a figura do círculo é representada por uma cobra que devora o próprio 

corpo. Este anel de serpente é símbolo de morte e ressureição, 

continuidade de permanência e de repetição. Não existe um fio 

imaginário que conduz a um fim. Nesta lógica tempo e espaço são 

soltos em espirais (MENDONÇA, 2008, p. 66).  
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 Ricardo Aleixo gravou essa frase com sua voz, a de seu pai, Américo Basílio de Brito, e sua mãe, Íris 

Aleixo de Brito, para ouvir ver: http://br.goear.com/listen/8bd9ba9/o-futuro-esta-sempre-a-sua-frente-

ricardo-aleixo-basilio-de-brito-iris-aleixo-de-brito 
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Figura 3: Cobra devorando o próprio corpo, (MENDONÇA, 2008, p. 

66). 

 

Segundo Emanoel L. R. Soares, Exu “possibilita as passagens entre o que 

conhecemos por vida e morte, e também as evitam. (...) De certa forma Exu engana a 

morte” (SOARES, 2008, p. 15). Eduardo Oliveira repetiu, no livro Filosofia da 

ancestralidade, a seguinte anedota atribuída a Exu:  

 

Certa feita, “Exu pintou a metade do seu corpo de vermelho e a outra 

metade de preto. Aí apostou com dois amigos que aquele que soubesse 

dizer qual era a sua cor ganharia uma incrível recompensa. Os dois 

acharam muito fácil, mas cada um só estava vendo uma metade do 

corpo de Exu. E discordaram tanto que acabaram brigando. Exu riu 

muito e depois falou: Vocês não saberão como eu sou se não derem a 

volta em torno de mim” (LIGIERO, 1993, p. 56, apud OLIVEIRA, 

2007, p. 129). 

 

Esses relatos sobre Exu reafirmam o círculo, como passagem de espaço-tempo 

que brinca, que escapa e que assim existe. Como Exu é desalinho, ao mesmo tempo que 

esse círculo pode ser marca de liberdade, também pode ser marca de prisão, 

desenganosa repetição, como destacou Ricardo Aleixo no poema em círculos: 

 

estamos é 

andando em círculos 

cambadas de cães de beira  

de estrada  

que somos 

pelos avermelhados pela poeira 

da estrada 

andando em círculos de cidade em 

cidade 

há tempos atrás da sagrada carniça na noite do mundo 

atrás através dos raios da lua cheia há tempos 

há tempos atrás do rastro invisível de outros cães  

de beira de estrada 

 

andando em círculos  

crentes 
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de que se seguirmos 

em linha reta 

olhos fixos no pleno branco vazio cegante 

como temos feito 

desde o começo 

deixaremos de andar em círculos 

mas estamos mesmo 

é 

andando 

em círculos  

(ALEIXO, 2010, p.100) 

   

O okotô, “uma variedade de caracol de concha cônica com o topo aberto”, é 

imagem associada a Exu para ilustrar seu “princípio dinâmico e seu modo de 

autoexpansão” (SANTOS; SANTOS, 2014, p.27).  O Okotô é a parte superior que se 

expande em espiral, em círculos, formando anéis. 

 

 

Figura 4: Processo de crescimento do Òkotò, caracol símbolo de Exu 

(SANTOS, 2012, p. 284).  

 

O Okotô é a parte superior que se expande em espiral, em círculos, formando 

anéis conectados em auto-devir involutivo
39

. “Involuir é formar um bloco que corre 

seguindo sua própria linha, ‘entre’ os termos postos em jogo, e sob as relações 

assinaláveis” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 20). Auto-devir involutivo é a 

movimentação da vida. Segundo Deleuze e Guattari um devir: 

 

não é uma correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma 

semelhança, uma imitação e, em última instância, uma identificação. 

(...) Devir não é progredir nem regredir segundo uma série. (...) O 
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 “O devir é involutivo, a involução é criadora” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.19-20).  
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Devir não produz outra coisa senão ele próprio. (...) Como um devir 

não tem sujeito distinto de si mesmo. (...) O devir é da ordem da 

aliança (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p.18-19). 

 

O Auto-devir involutivo é dar a volta sobre si mesmo, menos para buscar 

alguma coisa e mais pelo movimentar de si num espaço-tempo. Nessa ação, circular, o 

principio inaugural do corpo, passa a ser o próprio corpo. Girar é subtrair-se como 

unidade, da multiplicidade.  

Para esse corpo acionada em seu auto-devir involutivo, o sistema de contar 

extremos
40

 tem pouca valia. Visualizamos em Platão, no capítulo X de a República, 

uma demonstração de um sistema de contar extremos tomando como ponto de princípio 

uma “ideia real”, as outras coisas do mundo são contadas a partir do quanto se 

distanciam dessa “verdadeira natureza”. Por exemplo, o pintor estaria “três pontos 

afastado da realidade” haja vista que ele imita um objeto do mundo, que já seria a cópia 

de uma ideia natural (PLATÃO, 2005, p. 293-296).   

Aristóteles, em a Poética, estabelece a mímese como base de princípio de 

contagem, quanto mais a poesia (epopéia, tragédia, poesia ditirâmbica, aulética e 

citarística) aproximar-se dessa ideia, mais original, quer dizer verdadeira será 

(ARISTÓTELES, 1979, p. 241). Hegel, em Estética VII, buscará uma média, mesmo 

que também, num sistema (mesmo que próprio) de contar extremos, para ele a poesia 

(épica, lírica, dramática) constitui “o termo médio, que reúne os dois extremos de uma 

nova totalidade, formados pelas artes plásticas [arquitetura, escultura, pintura] e pela 

música” (HEGEL, 1980, p.11). O princípio, ponto de contagem, de Hegel é a poesia, 

mas é fato que esse ponto é mais tomado como média, que como extremo distante.   

A representação é a ideia original de um sistema de contar extremos, é referência 

de prumo
41

, aquilo que mantém o nível(imitar-ação) do texto literário.  Michel Foucault, 

em Theatrum philosoficum, diz que o platonismo invertido de Deleuze, discutido em 

Lógica do sentido
42

, “consiste em debruçar-se sobre a série platônica e provocar nela a 

aparição de um ponto relevante: a divisão” (FOUCAULT, 1975, p. 33). Deleuze afirma 

que o objetivo da divisão de Platão “não é, pois, em absoluto, dividir um gênero em 

espécies, mas, mais profundamente, selecionar linhagens”, distinguir o verdadeiro do 
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 “O grego diz três, porque era a maneira antiga de contar os extremos” Nota 1 do livro X de A República 

de Platão (PLATÃO, 2005, p.296). 
41

 Aparelho utilizado na construção civil para manter uma superfície nivelada num plano. 
42

 Foucault comenta o livro, Lógica do sentido de Deleuze, usando uma edição de 1969. Nesta tese utilizo 

a edição, de Lógica do sentido, publicada no Brasil, em 2013.   
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falso (DELEUZE, 2013, p. 260). Para Deleuze, com Aristóteles o método de divisão 

toma “seu procedimento tradicional de especificação” (DELEUZE, 2013, p. 264-5).  

Mas, agora, para Deleuze, “o problema não concerne mais à distinção Essência-

Aparência, ou Modelo-cópia. Esta distinção opera no mundo da representação; trata-se 

de introduzir a subversão neste mundo” (DELEUZE, 2013, p. 267). 

Nesta tese seguimos essa proposta de subversão do mundo da representação, 

lendo e usando o livro não como um espelhamento de uma forma real, mas, ele mesmo 

uma realidade no mundo. Por isso que escrevemos com Modelos vivos em uso. 

Concordamos com J. L. Austin quando supõe que a subversão está na forma (AUSTIN, 

1975, p. 13-22). Por isso entendemos Modelos vivos como uma máquina - máquina de 

fazer e máquina de ter sido feita. Sem nada “de absolutamente primeiro a interpretar, 

pois no fundo tudo já é interpretação; cada signo é nele mesmo não a coisa que se 

oferece à interpretação, mas interpretação de outros signos” (FOUCAULT, 2000, p. 47). 

Com Modelos vivos armamos caminhos de leituras e de experimentação. Ainda em 

Lógica do sentido Deleuze diz que, 

 

A estética sofre de uma dualidade dilacerante. Designa de um lado a 

teoria da sensibilidade como forma da experiência possível; de outro, 

a teoria da arte como reflexão da experiência real. Para que os dois 

sentidos se juntem é preciso que as próprias condições da experiência 

em geral se tornem condições da experiência real; a obra de arte, de 

seu lado, aparece então realmente como experimentação (DELEUZE, 

2013, p. 265-6).   

 

Assim substituímos “a interpretação pela experimentação” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012a, p. 13). Experimentar como processo de ação-de-compor do poeta e  

como processo de ação-de-leitura do leitor. Sendo que uma das dessas ações, não anula 

a outra. “O bom senso é a afirmação de que, em todas as coisas, há um sentido 

determinável; mas o paradoxo é a afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo” 

(DELEUZE, 2013, p. 1). 

Se ao cimentar o piso de uma casa o pedreiro busca com o prumo alinhá-lo a um 

plano ideal de chão, aqui, é nosso interesse pensar e experimentar: o que desequilibra o 

prumo e o que aproxima os limites das peças dos sistemas de contar extremos. 

Desejamos um chão em desalinho que possa levar o caminhante a cair em si; e o 

resultado de cair é buscar desesperadamente um chão. Nesta tese oferecemo-nos a 

queda, por desejo de experimentação da vida.  
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Por isso é indispensável, para a manutenção da saúde do corpo, considerar o 

“elemento dinâmico”
43

, que aciona (a si) “pelo fora e no fora”
44

, a partir de 

agenciamentos
45

. Ou seja, chão desalinhado, alinha uma coisa à outra.  

Como disse Haroldo de Campos, sobre a poesia concreta, usando de uma 

observação de Gomringer sobre a constelação, o poema “‘é uma realidade em si, não 

um poema sobre’”. Portanto, olhamos o livro de poesia - os poemas e tudo que lhe faz 

parte – palavras, sons, imagens, fotografias - “como material de composição e não como 

veículo de interpretações do mundo objetivo” (CAMPOS, 1965, p. 73). 

Vale nesta tese, sobre o livro Modelos vivos (2010) de Ricardo Aleixo, o que 

disse Marcelo Campos, no artigo Paisagem, corpo, construção que integra a coletânea 

Arte Bra no volume dedicado ao trabalho do escultor Eduardo Frota (1959-). Uso as 

mesmas palavras do crítico, com algum adendo, para compartilhar parecido sentimento:  

 

Escrever sobre o trabalho de [Ricardo Aleixo] é traçar, antes de tudo, 

um plano de voou ou de navegação, pensar a decolagem, os altos 

níveis de leveza [e de dor], até que a vista só enxergue presenças, sem 

identificações diretas. O [acaso] nos apresentará surpresas, [olhando o 

humano, suas mortes, seus pedaços, suas próprias partes, suas cores, 

seus silêncios, seus ocos e seus desejos] (CAMPOS, 2014, p.15, grifos 

nossos). 

 

Em referência ao trabalho de Eduardo Frota, Ricardo Aleixo escreveu o poema 

Carretéis
46

 

  

há os que dão 

a entender 

que entendem 

a pequenez 

das coisas pequenas 

mas só o que fazem 

é engrandecê-las 

turvá-las de grandeza 

 

até perdê-las 
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 “Exu é um elemento constitutivo, na realidade o elemento dinâmico” (SANTOS, 2012, p. 140). 
44

 Um livro existe apenas pelo fora e no fora” (DELEUZE; GUATTARI. 2011a, p.18).  
45 (DELEUZE; GUATTARI. 2011a, p.45).  
46

 Em 2005 Eduardo Frota realizou no galpão do Museu Vale, em Vila Velha/ES, a exposição 

Intervenção extensiva de número X que criou imensos carreteis de madeira. Em 2006 o escultor monta 

exposição com os imensos carreteis no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro (Interversões em 

Trânsito I) e no Palácio das Artes em Belo Horizonte (Interversões em Trânsito II). Carretéis poema de 

Ricardo Aleixo também foi publicado na coletânea Arte Bra no volume dedicado ao trabalho do escultor 

(Rio de Janeiro, Editora Automática: 2014. p. 141). 
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eduardo frota 

ao contrário 

contraria a retiniana 

rotina 

do olhar 

e se atém 

à pequenez 

que sustenta 

 

as coisas grandes: 

 

desinfla-as des 

equilibra-as redes 

enha o som de fala 

perdida que 

revém e vai por 

dentro delas 

e este é 

seu modo 

 

de sabê-las 

 

(ALEIXO, 2010, p. 29-30) 

 

Carretéis integra vinte e sete versos, ordenados em três estrofes acompanhadas 

por, espaço, um verso base. Numerado o poema, identificamos os versos base de cada 

estrofe com os números nove, dezoito e vinte e sete. Jogando com os referidos números 

podemos inferir: 

que 9 é igual a 9 

que 18 pode ser igual a 1 mais 8 que ainda é 9 

que 27 pode ser igual a 2 mais 7 que ainda é 9 

assim podemos ver: 3 estrofes com 3 versos 9  

cada verso 9 é múltiplo de 3 estrofes  

9 são as letras de carretéis  

9 é a linha que escapa
47

 de cada UMA peça do múltiplo das 3 estrofes 

portanto 9 é equação para materializar carreteis.  

 

O poeta Manoel Ricardo de Lima escreveu que Frota trabalha no tripé espaço, 

sujeito, arte. Montando seu fazer (arte) nos limites desses campos: “fazer nele [espaço], 

arriscar nele [sujeito], romper nele [arte]” (LIMA, 2001, p. 75, grifos nossos). Lima 

escreve sobre essa aproximação de campos em Eduardo Frota, comentando a instalação 
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 Referência à expressão linha de fuga de Deleuze e Guattari, em Mil Platôs (DELEUZE; GUATTARI, 

2011a, p. 25 e 26).  
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Intervenções extensivas I, no artigo Empenho e outros sentidos. Essa instalação, 

realizada em 2000 em um prédio em Porto Alegre, foi “construída por milhares de 

argolas de 38cm de diâmetro, em compensado de madeira (...) essa linha tubular se 

estendia do primeiro degrau a partir da calçada até a janela mais distante em diagonal 

com a escada do quarto andar” (FROTA, 2014, p. 234). Essa linha, numa forma 

grandiosa e una, serpenteava o espaço, disputando lugar e alarmando o olhar.  

 

     
Figura 5: Intervenções extensivas I (FROTA,2014, p.72) 
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Figura 6: Intervenções extensivas I (FROTA,2014,p.75) 
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Figura 7: Intervenções extensivas I (FROTA, 2014, p.80) 

 

Numa relação de correspondência entre o construir formas de Frota e o fazer 

poético de Ricardo Aleixo, destacamos este poeta como um jogador que traça suas 

criações com dribles entre a arte e seus extremos. Escapar do sistema de extremos é 

compor encruzilhadas; encruzilhada como a possibilidade de três caminhos que 

pressupõe um meio; meio não mais como média, mas “ao contrário”, meio como “o 

lugar onde as coisas adquirem velocidade”. “Riacho sem início nem fim, que rói suas 

duas margens e adquire velocidade no meio” (DELEUZE; GUATTARI. 2011a, p. 49). 

Assim, cada ponto que constitui um sistema de contar extremos é uma unidade 

em si, que pode se fazer com o outro num sistema de aliança, em qualquer ponto do 

três. O três passa a compor o múltiplo como unidade e não como parte de uma imitação 
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evolutiva. Nessa perspectiva qualquer ponto pode abrir-se em encruzilhada. Para Gilles 

Deleuze e Félix Guattari em Mil Platôs: 

 

Não se tem mais uma tripartição entre um campo de realidade, o 

mundo, um campo de representação, o livro, e um campo de 

subjetividade, o autor. Mas um agenciamento põe em conexão certas 

multiplicidades tomadas em cada uma destas ordens (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011a, p.45). 

 

Segundo esses autores “as multiplicidades se definem pelo fora: pela linha 

abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza 

ao se conectarem às outras” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 25). Portanto veremos 

e usaremos a unidade do múltiplo, não como aparência, mas como linhas de ação que 

desregularizam o prumo de sua busca por um chão ideal.  

Em coadunação ao pensamento de Deleuze e Guattari em Mil Platôs, 

concordamos que “fazer o múltiplo” não é representar o uno, mas fazer um uno. Nesse 

jogo fazer o múltiplo é subtrair do mais o menos, do três a unidade (1).  Para Deleuze e 

Guattari “somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído 

dele. Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. Um tal sistema 

poderia ser chamado de rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 21). Nesta tese 

também pensamos Modelos vivos como um rizoma que:  

 

compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc; 

mas compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele 

foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares 

explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do 

rizoma. Estas linhas não param de se remeter uma às outras. É por isto 

que não se pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem 

mesmo sob a forma rudimentar do bom e do mau. Faz-se uma ruptura, 

traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco de reencontrar 

nela organizações que reestratificam o conjunto, formações que dão 

novamente o poder a um significante, atribuições que reconstituem um 

sujeito (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 25-26). 

 

  Por isso estamos usando o prumo para buscar as partes que alteram o chão; que 

desnivelam as expectativas de ideal concebidas pelo sistema de contar extremos; e que 

voltam a (se) nivelar como-vida do si. Para Deleuze e Guattari “um rizoma é feito de 

platôs”, platôs são “toda multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas 

superficiais de maneira a formar e estender um rizoma” (DELEUZE; GUATTARI, 
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2011a, p.44). Tomaremos Modelos vivos como um rizoma, composto de platôs. Para 

nós os platôs serão as peças que compõe o livro
48

 e que como argolas se conectam e se 

ampliam em funcionalidade com o fora.   

Então, em aproximação com a cosmologia yorubá, e as teorias de Deleuze e 

Guattari em Mil platôs, tomamos o (1) como unidade em si, e parte integrante do 

múltiplo; e o 3 como tripé que pode sustentar no meio a encruzilhada de três supostas 

extremidades (espaço, sujeito, arte). Desse modo olhamos Modelos vivos como unidade 

faminta de ação, que mesmo ao extrairmos de si vários pedaços, cai em si como UM; 

oferecendo-nos mais vida.  

Assim, extraímos do livro quatro peças (111-1): a plaqueta “Céu inteiro”, o 

poema-ensaio “O poemanto: ensaio para escrever (com) o corpo”, a plaqueta “11 passos 

para Merce Cunningham”; e o poema “O peixe não segura a mão de ninguém”.  

 

*** 

 

Durante a produção da tese fiz uma viagem para o Campo Alegre, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, para um período de vivência e pesquisa no Laboratório 

Interartes Ricardo Aleixo – LIRA, que é a casa onde o poeta viveu com seus pais. A 

primeira vista foi ampliativa (da ideia de Exu): a casa fica na esquina de uma 

encruzilhada; saindo de casa, Ricardo Aleixo tem o três.  

Sempre contamos os três caminhos de uma encruzilhada eliminando o que está 

atrás do ponto referencial. Por exemplo, se paramos nosso corpo em uma encruzilhada 

eliminamos da contagem o caminho de onde partimos, o que está atrás, em nossas 

costas, e contamos o direito, o esquerdo e o a frente.  

Pondo-me em pé na esquina do LIRA tenho um caminho a direita, a esquerda e a 

frente. Mas se dou uma “volta em torno de mim”
49

, volto meus olhos para a rua de 

Ricardo Aleixo, e posso fazer as seguintes contas: o número da casa que o poeta vive, e 

que viveu com seus pais é 76, o número da casa em frente a essa é 77. Observo ainda: 

são todas as casas, da fileira de casas a frente da sua, que terminam com 7,  na ordem: 

77-67-57-47-37-27-17; no dia que desci por esse caminho com o poeta encontramos ao 

dobrar a esquina a carta de baralho 7 de copas. 

                                                           
48

 Referencia aos cortes que fizemos no livro, apresentados logo a seguir.  
49

 Referencia a fala de EXU (LIGIERO, 1993, p. 56, apud OLIVEIRA, 2007, p. 129). 
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  Tomando essa enumeração como um procedimento de escrita, conto que 

Modelos vivos compõe-se de 76 poemas. Aproximando limites, posso supor que 

Modelos vivos é a casa do poeta. Sabendo que a casa localiza-se na esquina de uma 

encruzilhada posso dizer que ela é o meio e, como já dissemos, o meio é o lugar da 

velocidade, meio como multiplicidade cruzada por três caminhos, menos um que 

subtraímos.  

Em entrevista,
50

 Ricardo Aleixo disse que a casa, que ali estávamos (pensada a 

partir dos tempos e espaços das pessoas que ali viveram e vivem, seus pais educados 

por pessoas do século XIX, suas duas filhas, e um filho nascidos no século XXI, 

considerando esses polos como variedades de coisas que lhe “en-forma e in-forma como 

sujeito”)
51

, é seu lugar de “agorificação”, porque, continuo,  

 

é uma casa sem tempo, tem dias que eu para conseguir criar, para 

conseguir trabalhar com as minhas coisas, eu imagino, essa casa aqui 

como uma casa num navio do Benin, num trecho qualquer de Havana; 

essa casa ela é o lugar por excelência da reviração dos meus modos de 

pertencimento, a esse mundo, impressionante e em contínua expansão 

que é do atlântico negro mar, do mar atlântico negro, essa vida, que 

não é só via de passagem do continente africano para o chamado novo 

mundo, mas é um lugar de reinvenção da vida.   

 

Desse modo a casa, nesta pesquisa, é considerada como um lugar de leitura, um 

fora que em agenciamento com Modelos vivos mobiliza-o, produz coisas. Portanto, 

subtraímos a casa como identidade a contar e não multidão dissolvida
52

. 

 

 

                                                           
50

 Entrevista realizada para esta pesquisa dia 25/09/2014. 
51

 Usei essa demarcação com -, pois ao falar essas palavras o entrevistado fez oralmente, pausando a fala, 

essa separação.  
52

 Referimo-nos aqui as especificidades indenitárias (políticas, físicas, psicológicas, humanas) necessárias 

para a manutenção da vida individual de cada corpo. Opondo-nos assim, por exemplo, ao vício da política 

de embranquecimento da nação que foi institucionalizada no Brasil em finais do século XIX e começo do 

XX: que anula o corpo negro da constituição do corpo da nação; Peri e Ceci, como emblemas do 

nascedouro de uma nacionalidade indígena e européia; que aponta o corpo negro como doença do corpo 

da nação, Simeão, Pai-Raiol e Lucinda, e Rita Baiana como verdugos do corpo familiar da nação; que 

liquida o corpo negro da constituição da nação, queima de listas de matrículas de sujeitos escravizados 

que serviriam para identificar nomes e nações de escravos, e senhores por Rui Barbosa, Casa Grande e 

Senzala, a mestiçagem como a cura para o corpo da nação; que identifica o corpo negro como elemento 

suspeito no corpo da nação, situação de O filho da Gabriela na casa do Conselheiro Calaça. O que 

produzimos é pensar o negro no Brasil como identidade a contar, como corpo específico (Lima Barreto, 

Machado de Assis, André Rebolças, Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo), como unidade inteira 

que produz, substantivamente, a nação. Eliminar-se da multidão, contando a si como corpo negro é 

manter-se mais vivo (consciente do genocídio de pessoas negras no Brasil pela polícia) e mais saudável 

(consciente da estética corporal europeia como imposição do racismo). Ou seja, identidade a contar e não 

multidão dissolvida, quer dizer que nesta tese, consideramos o corpo como hipótese de lugar específico.  
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2. CAÇAR  

 

Caçar é pegar morta ou viva a linha que costura o livro.  

Direi eu mesma nesse instante passado. Nesse intervalo aqui oculta.  

Ocultar é estratégia de caça. Ocultar-se é estratégia de vida.  

Revelar-se é estratégia de morte. Esquivar-se é passo na capoeira de angola.  

Caçador de mim, é título de álbum de cantor mineiro. É a primeira do lado dois. 

 

Caçador de mim
53

 

 

 

Por tanto amor 

Por tanta emoção 

A vida me fez assim 

Doce ou atroz 

Manso ou feroz 

Eu, caçador de mim 

 
Preso a canções 

Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 

Vou me encontrar 

Longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim 

 
Nada a temer senão o correr da luta 

Nada a fazer senão esquecer o medo 

Abrir o peito a força, numa procura 

Fugir às armadilhas da mata escura 

 
Longe se vai 

Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 

Vou descobrir 

O que me faz sentir 

Eu, caçador de mim 

 

 

2.1 AUTOPOIESE 

 

Chamamos de autopoiese o sistema de produção de si utilizado pelo poeta 

Ricardo Aleixo para compor o livro Modelos vivos. Tomamos como base teórica para 
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 “Caçador de mim”, música de Sérgio Magrão, Luiz Carlos Sá. Primeira faixa do lado dois do álbum 

Caçador de mim de Milton Nascimento (1981).  
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pensar o conceito de autopoiese os estudos do neurobiólogo chileno Humberto 

Maturana (1928-) divulgados no livro De máquinas e seres vivos
54

: autopoiese - a 

organização do vivo (1997)
55

. 

Decompondo a palavra autopoiese temos: auto – radical grego: “si mesmo” 

(BECHARA, 2001, p. 374); e poíesis – do grego: “ação de fazer, criar alguma coisa” 

(MOISÉIS, 1985, p. 402). Recompondo a palavra com suas partes ampliadas temos: “si 

mesmo” + “ação de fazer, criar alguma coisa”. Assim podemos ler autopoiese como a 

ação, de fazer, de criar a si mesmo. Assim argumentamos que “a rede de produção de 

componentes” que Ricardo Aleixo utiliza para escrever Modelos vivos é a ação, de fazer 

a si mesmo. (MATURANA, 1997, p. 15). 

Assim entendemos que o livro é UM vivo; e “sustentamos que os sistemas vivos 

são máquinas” (MATURANA; GARCÍA, 1997, p. 68). E que o livro é um sistema vivo 

com o qual estabelecemos usos. Ezra Pound diz que “o método adequado para o estudo 

da poesia e da literatura é o método dos biologistas contemporâneos, a saber, exame 

cuidadoso e direto da matéria e contínua comparação de uma ‘lâmina’ ou espécime com 

outra” (POUND, 2006, p. 23). Disso, concordamos em ver o livro como matéria, mas 

propomos a variação no que refere-se à comparação de espécies, em lugar propomos a 

aproximação de limites. Sejam limites teóricos (literatura, biologia, filosofia, política), 

sejam limites estéticos (poesia, prosa, escultura, instalação, performance, música, teatro, 

fotografia, cinema). 

Como disse Pound, em o ABC da literatura, para conhecer um produto químico 

“é preciso conhecer os seus limites” (POUND, 2006, p. 60), ou como conta-se de uma 

fala de Exu: só saberão como eu sou se “derem a volta em torno de mim” (LIGIERO, 

1993, p. 56, apud OLIVEIRA, 2007, p. 129). Concordamos ainda com Pound quando 

este diz: “impossível medir um produto por si mesmo, diluindo-o apenas com alguma 

substância neutra” (POUND, 2006, p. 60). Por isso usaremos Modelos vivos como quem 

dança com alguma coisa que deseja dominar; sendo o domínio não a realização do 
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 Considero curiosa a relação entre os títulos “Modelos vivos” e “De máquinas e seres vivos”, e sei que o 

poeta é leitor do neurobiólogo, mas não perguntei a Aleixo se um título tinha relação proposital com o 

outro; ou mesmo se o escritor pensa sua produção como autopoiética, mas a partir da busca de leituras 

que compõem o paideuma de Ricardo Aleixo fui selecionando referências que melhor ilustrassem o modo 

como pretendi usar Modelos vivos.    
55

 A primeira edição desse livro foi em 1973. Para Humberto Maturana os seres vivos “existem como 

unidades independentes”. “É a circularidade a dinâmica produtiva molecular” que os constituem como 

autoreferidos (MATURANA, 1997a, p. 11 e 14). Segundo Maturana “um ser vivo ocorre e consiste na 

dinâmica de realização de uma rede de transformações e de produções moleculares” que ele denominou 

de autopoiese (MATURANA, 1997a, p. 15). 
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desejo, mas o impulso do passo. Por isso, ainda, com insistência, por várias partes da 

coreografia, repetiremos o mesmo passo.  

Separar, juntar, repetir será insistência para criar teoria, para desenhar linhas que 

se assemelhem. Foucault, em Nietzsche, Freud, Marx, fala que no século XVI 

(europeu): “a unidade mínima que a interpretação tinha que tratar, era a semelhança. Lá 

onde as coisas se assemelhavam, lá onde isso se parecia, alguma coisa queria ser dita e 

podia ser decifrada” (FOUCAULT, 2000, p. 41). Aqui usamos a semelhança como 

rizomas que lançamos de uma linha teórica a outra para ampliar o que parecemos ver e 

pretendemos mostrar. Assim, separamos partes das definições de Maturana e vamos 

repetir acrescentando palavras que desencadeiam (desequilibram) o conceito da biologia 

encadeando-o (equilibrando) a um conceito literário, para fazer uma dança. 

Para Maturana tudo surge do caos, porque tudo surge do estabelecimento de uma 

organização que não pre-existe (MATURANA, 1997, p. 28). A isso acrescentamos que 

toda organização é modo de usar a mesma língua linguagem estranhada que já teria 

acontecido antes
56

. Utilizando as palavras do neurobiólogo tracejamos: 

 

que o [livro de poesia Modelos vivos] não é um conjunto de [poemas], 

mas uma dinâmica [poética], um processo que acontece como unidade 

separada e singular como resultado do operar, e no operar, das 

diferentes classes de [textos] que o compõem, em um interjogo de 

interações de proximidade que o especificam e realizam como uma 

rede fechada de câmbios e sínteses [textuais] que produzem as 

mesmas classes de [textos] que a constituem, configurando uma 

dinâmica que ao mesmo tempo especifica em cada instante seus 

limites e extensões. É a esta rede de produções de componentes, [que] 

denominamos autopoiese (MATURANA. 1997, p. 15, grifos nossos). 

 

Compreendemos dinâmica poética como interações contínuas que movimentam 

a experimentação do poeta, com elementos do fora, para compor o livro. Pensamos a 

poesia a partir de três modos ou três meios de significação das palavras, estabelecidos 

por Pound: 1) melopeia: “produzir correlações emocionais por intermédio do som e do 

ritmo da fala”; 2) fanopéia: “projetar o objeto (fixo ou em movimento) na imaginação 

visual”; 3) logopéia: “produzir ambos os efeitos estimulando as associações 

(intelectuais ou emocionais) que permaneceram na consciência do receptor” (POUND, 

2006, p. 11, 41, 45, 53, 63), mas usando a palavra como ferramenta de ação dinâmica 

que não se pode, e/ou precisa, alcançar um lugar de princípio, de primeiro uso ou de 
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 Verso do poema: Com o espírito das coisas dentro (ALEIXO, 2010, p. 64-65).  
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significação completa. Ou, insistindo em Deleuze e Guattari: dinâmica poética como 

“um bloco que corre seguindo sua própria linha, ‘entre’ os termos postos em jogo, e sob 

as relações assinaláveis” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 20). 

E é essa “dinâmica [poética] o que de fato o constitui como ente vivo na 

autonomia de seu viver” (MATURANA, 1997, p. 16). Assim, Modelos vivos é “uma 

máquina organizada como um sistema de processos de produção de componentes”, 

experimentações de: palavras, sons, imagens, fotografias e corpo; “concatenados de tal 

maneira que produzem componentes” palavras, sons, imagens, fotografias e corpo; 

“que: I) geram os processos (relações) de produção que se produzem através de suas 

contínuas interações e transformações, [poemas, performances] e II) constituem a 

máquina como uma unidade no espaço físico [livro: Modelos vivos]” (MATURANA; 

GARCÍA, 1997, p. 71, grifos nossos).  

“É importante compreender que ao definir [Modelos vivos como] uma máquina 

autopoiética não estamos utilizando a noção de organização num sentido mítico ou 

transcendental, pretendendo que possua um valor auto explicativo por si” 

(MATURANA; GARCÍA, 1997, p. 72, grifos nossos). 

 

A organização autopoiética significa simplesmente processos 

concatenados [experimentações do escritor] de uma maneira 

específica [111 -1] tal que os sistemas concatenados produzem os 

componentes que constituem o sistema [o livro formado por 

linguagens, produz linguagem] e especificam como uma unidade 

[Modelos vivos]. É por esta razão que podemos dizer que, cada vez 

que tal organização [dinâmicas poéticas] se concretiza num sistema 

real [livro], o domínio de deformações que este sistema pode 

compensar sem perder sua identidade ocorre em um domínio de trocas 

[experimentações do escritor- dinâmicas poéticas] no qual o sistema 

[livro], enquanto existe, mantém constante sua organização [Modelos 

vivos como sistema de autopoiese] (MATURANA; GARCÍA, 1997, p. 

72, grifos nossos). 

 

 

Estudando Modelos vivos como um sistema de autopoiese destacamos seus 

processos, “concatenados de uma maneira específica”, identificando os componentes. 

Os componentes são os provocadores da ação, aquilo que realiza o processo e sua 

especificidade, aquilo que é produção de componente e que faz componente, aquilo que 

é, e que faz poesia.  

Listamos como componentes válidos, realizados por Ricardo Aleixo, em 

Modelos vivos: i) composto de experimentações de sentimentos; ii) composto de 
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experimentações do próprio corpo em performances; iii) composto de experimentações 

da poesia de outros e em outros diferentes espaços – página, rua (cena); iv) composto de 

experimentações do uso de fotografia do acervo pessoal do poeta. 

 Em Trívio
57

 (2002) o poema Para uma eventual conversa sobre poesia com o 

fiscal de rendas
58

 poderia ser lido como um manifesto da poesia autopoiética de Ricardo 

Aleixo. Nas páginas iniciais de Trívio o poeta escreve:  

 

Uma palavra sobre: A palavra trívio designava, na Idade Média, a 

divisão inferior das artes liberais, que compreendiam a gramática, a 

retórica e a dialética. Tem, ainda, o significado de reunião de três 

caminhos, e é em tal acepção que é utilizada como título dessa 

coletânea de poemas escritos desde 93 (ALEIXO, 2002, p. 7). 

  

Se Trívio são três caminhos, Modelos vivos é à volta em torno de si; é na 

encruzilhada movimentar o corpo para a casa dos pais; é ter o próprio corpo; “toca aqui, 

toca ali, signos”
59

.  

 

Para uma eventual conversa sobre poesia com o fiscal de rendas 
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 Livro de poemas de Ricardo Aleixo publicado em 2001. Nesta tese usamos a edição de 2002 (primeira 

reimpressão).   
58

 Vladimir Maiakóvski é autor de um poema intitulado Conversa sobre poesia com o fiscal de rendas 

traduzido por Augusto de Campos (Poemas - Maiakóvski. trad. Boris Schnaiderman, Augusto & Haroldo 

de Campos. São Paulo: Perspectiva, 1982). Aqui não estabeleceremos paralelos comparativos entre esses 

dois poemas. 
59

 Verso de Gregório de Matos transcrito por Ricardo Aleixo como epígrafe do poema Para uma eventual 

conversa sobre poesia com o fiscal de rendas (ALEIXO, 2002, p. 73), que, aqui, destacamos como uma 

ação descritiva de um processo de autopoiese de um si livro. 
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       Figura 8: (ALEIXO, 2002, p. 74-75). 

 

 
       Figura 9: (ALEIXO, 2002, p. 76-77). 

 

O poema Para uma eventual conversa sobre poesia com o fiscal de rendas está 

escrito em quatro páginas. Em cada página as palavras desenham uma viga de versos, 

alinhada à direita nas páginas à esquerda, e à esquerda nas páginas à direta. De duas em 
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duas as vigas fazem uma imagem da qual os versos seguem do meio para as pontas. 

Com as páginas abertas vemos uma coluna vertical formar o meio de onde os versos 

partem.   

A junção dos versos das vigas com a coluna vertical formam o devir
60

 de uma 

coluna vertebral; como a coluna vertebral composta de vinte e quatro vertebras, cada 

página do poema contém vinte e quatro versos. Os versos arrolam partes de um corpo 

humano. Pronomes e adjetivos, numa cadência rítmica, inventariam a posse de si.    

Para uma eventual conversa sobre poesia com o fiscal de rendas sistematiza a 

técnica de produção (fazer poemas) como valor próprio, acumulativo, de si. Nesse jogo 

Modelos vivos instaura um corpo: esvaziando um corpo humano e preenchendo um 

corpo humano, numa ação, de fazer a si mesmo.  

Hans Ulrich Gumbrecht, no livro Produção de presença: o que o sentido não 

consegue transmitir, pensando produção no “que se refere ao ato de ‘trazer para adiante’ 

um objeto no espaço”; e presença “uma relação espacial com o mundo e seus objetos. 

Uma coisa ‘presente’ deve ser tangível por mãos humanas – o que implica, 

inversamente, que pode ter impacto imediato em corpos humanos”. Propõe que 

produção de presença, “aponta para todos os tipos de eventos e processos nos quais se 

inicia ou se intensifica o impacto dos objetos ‘presentes’ sobre corpos humanos”. 

Gumbrecht “defende uma relação com as coisas do mundo que possa oscilar entre 

efeitos de presença e efeitos de sentido” (GUMBRECHT, 2010, p. 13).  

Sendo, sugere o autor, a poesia talvez “o exemplo mais forte da simultaneidade 

dos efeitos de presença e dos efeitos de sentido” (GUMBRECHT, 2010, p. 39), e essa 

suspeita de que as formas poéticas,  

 

em vez de estarem sujeitas ao sentido (...) estão numa situação de 

tensão, numa forma estrutural de oscilação com a dimensão do 

sentido, revelou-se mais um promissor ponto de partida em direção a 

uma reconceitualização geral da relação entre os efeitos de sentido e 

os efeitos de presença (GUMBRECHT, 2010, p. 40).  

 

Ou seja, podemos ver um livro de literatura e ou uma performance poética como 

uma coisa no mundo, que significamos com nosso corpo, ou podemos produzir um livro 

de literatura e ou uma performance poética que significa nosso corpo. O que quer dizer 
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 Devir no sentindo “não mais de imitação, mas de captura de código” (DELEUZE; GUATTARI. 2011a, 

p.26). 
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que “numa cultura de presença é o corpo” a “autorreferência predominante” 

(GUMBRECHT, 2010, p. 106). 

Desse modo, tomemos a autopoiese como processo de produção de presença de 

um eu próprio.  Se o mundo desenhado não me
61

 desenha, solitária nesse sentido alheio 

de mim mesma, pratico existir como presença. Existir como presença é eliminar de meu 

próprio corpo uma ordem de significados que representa um eu-não.  

Como saída para a vida experimento, no meu próprio corpo, existir num eu-sim. 

Como é o sim feito por Victoria Santa Cruz
62

, com seu próprio corpo, no vídeo que 

coreografa seu poema Me gritaron negra
63

. O poema conta da produção de presença 

racial de uma mulher negra, que desde os primeiros anos de vida estranha a si no papel 

de negra que lhe apontam como representação. Num ato de combater o racismo e ter 

vida, ela produz com seu corpo, em si, sua própria presença. Com o corpo a coreógrafa 

desenha o passo a passo da auto-afirmação positiva de si:  

a) primeiro audição de como o mundo lhe representa:  

 

 
Figura 10: Victória Santa Cruz  

 

Tenia siete años apenas, 

apenas siete años, 

¡Que siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

 

De pronto unas voces en la calle 

me gritaron ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
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 Aqui essa marcação em primeira pessoa é signo para ouvir a voz social da mulher negra, do homem 

negro, do gay, do trans, etc.  
62

Victoria Santa Cruz é poeta, coreógrafa, dançarina e figurinista, nasceu em Lima, Peru, 1922-2014.  
63

 Transcrevo aqui o poema separado por partes, pois o lemos a partir da coreografia, feita pela poeta no 

vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=F5vPoqDkMF0).  

https://www.youtube.com/watch?v=F5vPoqDkMF0
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b) estranhamento e assimilação do termo: 

 

 
Figura 11: Victória Santa Cruz  

 

“¿Soy acaso negra?”- me dije 

¡SI! 

“¿Qué cosa es ser negra?” 

¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 

¡Negra! 

Y me sentí negra, 

¡Negra! 

Como ellos decían 

¡Negra! 

Y retrocedí 

¡Negra! 

Como ellos querían 

¡Negra! 

Y odie mis cabellos y mis labios gruesos 

y mire apenada mi carne tostada 

Y retrocedí 

¡Negra! 

Y retrocedí . . . 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

 

c) melancolia, depressão do corpo: 

 

Y pasaba el tiempo, 

y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda 

mi pesada carga 

¡Y como pesaba!… 

 

Me alacie el cabello, 

me polve la cara, 

y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palavra 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
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¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

 

d) contestação e produção de presença de si no próprio corpo: 

 

 

 
Figura 12: Victória Santa Cruz  

 
 

Hasta que un día que retrocedía , retrocedía y que iba a caer 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

 

¿Y qué? 

¿Y qué? 

 

¡Negra! 

Si 

¡Negra! 

Soy 

¡Negra! 

Negra 

¡Negra! 
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Negra soy 

 

¡Negra! 

Si 

¡Negra! 

Soy 

¡Negra! 

Negra 

¡Negra! 

Negra soy 

 

De hoy en adelante no quiero 

laciar mi cabelo 

No quiero 

Y voy a reírme de aquellos, 

que por evitar -según ellos- 

que por evitarnos algún sensabor 

Llaman a los negros gente de color 

¡Y de que color! 

NEGRO 

¡Y que lindo suena! 

NEGRO 

¡Y que ritmo tiene! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO 

 

e) presença do eu-sim: 

 

 
          Figura 13: Victória Santa Cruz  
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                      Figura 14: Victória Santa Cruz  

 
 

Al fin 

Al fin comprendí 

AL FIN 

Ya no retrocedo 

AL FIN 

Y avanzo segura 

AL FIN 

Avanzo y espero 

AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios 

que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí 

AL FIN 

¡Ya tengo la llave! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO 

¡Negra soy¡ 

  

Segundo Cuti, no livro A consciência do impacto das obras de Cruz e Sousa e de 

Lima Barreto, o embate com a discriminação racial gera um profundo trauma no 

discriminado, que a partir desse contato, tem desencadeado dentro de si duas dinâmicas: 

a de introversão e a de extroversão (CUTI, 2009, p. 111). Movido pela introversão o 

indivíduo projeta-se para dentro de si como mecanismo de defesa do mundo que o 

exclui. “Em face da hostilidade do meio, no qual sonhava inserir-se de forma pacífica e 

feliz, tendo sido instado a pensar em sua dor” o indivíduo pode aprender a resistir, 

ganha “flexibilidade e pode, por vislumbrar, empreender a luta da própria libertação”. 
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Para Cuti nessa “investida de extroversão, situa-se o ato de elaborar a escrita e, nela, a 

criação literária”
64

 (CUTI, 2009, p. 112).  

Aqui pensamos a escrita a partir da produção de presença do eu-sim, do corpo 

que põem a si como móbile de experimentação no mundo. Por ser “tão triste e perigoso 

não mais suportar os olhos para ver, os pulmões para respirar, a boca para engolir, a 

língua para falar, o cérebro para pensar, o ânus e a laringe, a cabeça e as pernas”; por ser 

“tão triste e perigoso” e cansativo sustentar corpos plenos em vez de esvaziados, o 

corpo substitui os modelos pela vida; “a interpretação pela experimentação” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 13).   

Como no poema de John Donne (1572-1631), um sujeito amoroso desgostoso de 

tanto sofrer reordena seus olhos e seu coração, como praga para aquele que o fez 

padecer:  

 

THE MESSAGE  

 

Send home my long strayed eyes to me, 

Which (Oh) too long have dwelt on the, 

Yet since there they’have learn'd such ill, 

       Such forc’d fashions, 

       And false passions, 

   That they be 

   Made by thee 

Fit for no good sight, keep them still. 

 

Send home my harmless heart again, 

Which no unworthy thought could stain, 

Which if it be taught by thine 

        To make jestings 

        Of protestings, 

                 And break both 

                 Word and oath, 

Keep it, for then 'tis none of mine. 

 

Yet send me back my heart and eyes, 

That I may know, and see thy lies, 

And may laugh and joy, when thou 

        Art in anguish 

        And dost languish 

                 For some one 

                 That will none, 

Or prove as false as thou art now. 

(Campos, 1986, p. 68) 

 

                                                           
64

 Discuti esse ponto no artigo: Diário Íntimo de Lima Barreto: autobiografia de uma identidade negra, 

apresentado no XIII Encontro da ABRALIC Internacionalização do Regional, em 10 a 12 de outubro de 

2012 UEPB/UFCG – Campina Grande, PB. Disponível nos anais do evento.   
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A MENSSAGEM  

(tradução de Augusto de Campos, 1986, p. 69) 

 

Devolve os pobres olhos que eu perdi 

E que te habitam, desde que te vi. 

Mas se eles já sofreram tal castigo 

 E tantos danos, 

 Tantos enganos, 

        Tal rigor, 

        Que a dor 

Os fez inúteis, guarda-os contigo. 

 

Devolve o coração que te foi dado 

Sem jamais cometer qualquer pecado. 

Porém, se ele contigo já aprendeu 

        Como se mata 

        E se maltrata 

    E se tortura 

                Uma alma pura, 

Guarda, também, esse ex-pedaço meu. 

 

Melhor, devolve olhos e coração, 

Para que eu possa ver a traição, 

E possa rir, quando chegar a hora 

         De te ver 

         Padecer 

      Por alguém 

      Que tem 

Um coração como o que tens agora 

 

O corpo retirou os órgãos para experimentar outra forma de vida, visto que, a 

anterior o conduzia a morte. Retirar os órgão é performance de (re) fazer a si num novo 

sistema de vida. Esse novo sistema não é sem dor, é com dor, existe da ação de retirar 

seu novo existir de si; é rasgando o que até então lhe (con)tinha que ele constrói (a si) 

substantivo. O desejo de si define um corpo sem órgãos no seu próprio “processo de 

produção” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 18).   

A presença da morte, como um grande sofrimento do corpo, debilita os órgãos 

do corpo, “e o que se retira é justamente o fantasma, o conjunto de significâncias e 

subjetivações” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 14), restando ao corpo sem órgãos 

produzir a fuga; e esse processo de fazer (a si) é a (sua) própria saída para (re)tornar ao 

(seu) próprio corpo. “O corpo sem órgãos não é um corpo morto, mas um corpo vivo, e 

tão vivo e tão fervilhante que ele expulsou o organismo e sua organização” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011a, p. 56) para fazer (ele próprio) seu próprio sistema de vida, sua 

autopoiese.  
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Mário Faustino, no ensaio Para que poesia?, diz que o poeta encontra na poesia 

“sua unidade existencial. Ela reúne harmoniosamente – pelo menos é esse um de seus 

objetivos – os aspectos antagônicos da personalidade do poeta, gerando finalmente a 

paz em seu microcosmos anteriormente revolto, às vezes até caótico” (FAUSTINO, 

1964, p. 21-22). 

 

 

2.2 PERFORMANCE ANDOR  

 

 

Procissão
65

 

Gilberto Gil 

 
Olha lá vai passando a procissão 

Se arrastando que nem cobra pelo chão 

As pessoas que nela vão passando 

Acreditam nas coisas lá do céu 

As mulheres cantando tiram versos 

Os homens escutando tiram o chapéu 

Eles vivem penando aqui na terra 

Esperando o que Jesus prometeu 

 

 

 

Ao referir-se às suas performances, Ricardo Aleixo intitula-se performador e não 

performer. A partir dessa nome-ação, discutiremos a performance, o performer, o 

performador, apresentando possibilidades de usar Modelos vivos.  

Neste ponto é importante pensar o que é a performance? Renato Cohen, no livro 

Performance como linguagem, diz que “a performance é antes de tudo uma expressão 

cênica” caracterizada pela “tríade básica”: “atuante-texto-público” (COHEN, 2013, p. 

28). Que pode dar-se numa ampla possibilidade de espaços, “praças, igrejas, piscinas, 

museus, praias, elevadores, edifícios etc”, desde que acomodem “atuantes e 

expectadores” (COHEN, 2013, p. 29). 

Dessa conceituação inicial, Cohen ressalta que  

 

é importante discutir-se a questão da hibridez desta linguagem: para 

muitos, a performance pertenceria muito mais à família das artes 

plásticas, caracterizando-se por ser a evolução dinâmico-espacial 

dessa arte estática. Essa colocação é bastante plausível; na sua origem 
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 Faixa 7 do disco Gilberto Gil 1968. 
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a performance passa pela chamada body art, em que o artista é sujeito 

e objeto de sua arte (ao invés de pintar, de esculpir algo, ele mesmo se 

coloca enquanto escultura viva). O artista transforma-se em atuante, 

agindo como um performer (artista cênico) (COHEN, 2013, p. 29-30). 

 

Assim, podemos supor o termo performador como a substantivação do termo 

performer. Ou seja, o performador não é apenas o artista cênico, mas o agente de uma 

ação própria. Então, se tomamos como “ponto de estudo a expressão artística 

performance, como uma arte de fronteira”, beiramos, com esta expressão, “tênues 

limites que separam a vida da arte” (COHEN, 2013, p. 38). E aproximar-se da vida é de 

algum modo, voltar ao corpo, trazer o corpo para o meio. 

Cohen discute a ambiguidade entre um artista performer e o personagem que ele 

representa, pontuando que quando  

 

um performer está em cena, ele está compondo algo, ele está 

trabalhando sobre sua “máscara ritual” que é diferente de sua pessoa 

do dia-a-dia. Nesse sentindo, não é lícito falar que o performer é 

aquele que “faz a si mesmo” em detrimento do representar a 

personagem (COHEN, 2013, p. 58). 
 

Tomando o performador como aquele que pensa e prepara a cena da 

performance anteriormente, mobilizando roupa, cenário, voz, para em cena acionar ele 

mesmo, temos uma “situação paradoxal” na qual os “dois extremos se tocam: eu não 

sou mais ‘eu’ e ao mesmo tempo eu não ‘represento’” (COHEN, 2013, p. 96). Para 

Cohen,  

 

a performance tem também uma característica de espetáculo, de show. 

E isso a difere do teatro. Esse movimento de “vaivém” faz com que o 

performer tenha que conduzir o rirual-espetáculo e “segurar” o 

público, sem estar ao mesmo tempo “suportado” pelas conversões do 

teatro ilusionista (COHEN, 2013, p. 98).   

  

Esse performer que vai “representar partes de si mesmo e de sua visão do 

mundo” (COHEN, 2013, p. 106), como performador é intensificado pela dor, sufixo 

formador de substantivos (BECHARA, 2001, p. 358), a ser agente. Para Cohen “‘totem’ 

carregador de signos”, que tem como trabalho “‘levantar’ sua persona
66

. Isso 
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 Para Coehen persona seria uma galeria de personagens, arquétipos (velho, jovem, a morte etc) 

(COHEN, 2013, p. 107). 
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geralmente se dá pela forma, de fora para dentro” (COHEN, 2013, p. 106-107), 

vestimentas, voz, gestualidades.  

Para Jorge Glusberg, em A arte da performance, “num ato de desafio, o 

performer anula as diferenças e promove o signo corporal ao status de um verdadeiro 

agente. Ele é, em realidade, um médium da tradição, da cultura e da ação” 

(GLUSBERG, 2013, p. 122). 

Essa substantivação pode fazer desse performador um agente de ação social, 

como sinaliza Ricardo Aleixo no trecho67:  

 

3 

Como performador, 

esforço-me para seguir 

a única instrução 

de que consigo me recordar 

enquanto tento grafar com o corpo 

no espaço: deixar para trás 

os cadáveres, se for possível 

enterrá-los com dignidade, 

ou incinerá-los 

e espalhar suas cinzas ao vento. 

(ALEIXO, 2010, p.85-86) 

 

Relacionando essa fala do poeta com os índices de homicídio da população 

negra no Brasil, do período colonial até atualidade
68

, podemos identificar esse corpo 

performador que dança numa “cena-mundo” como um curador: aquele que livra o corpo 

vivo do sofrimento e separa a performance do corpo do morto do corpo do vivo. E ainda 

como aquele que homenageia o morto dignificando sua vida e sua morte. 

Em entrevista
69

 Ricardo Aleixo pontua que “o corpo é o primeiro espaço do 

performador”. “Imagina”, diz Aleixo, “o corpo como lugar possível, na história do 

                                                           
67

 Trecho do poema-ensaio, O poemanto: ensaio para escrever (com) o corpo. Esse poema-ensaio é 

fragmentado em 27 partes, mantivemos aqui a forma como ele é apresentado no livro, com a indicação 

numérica e centralizado. 
68

 Sob a perspectiva do racismo os corpos negros são os suspeitos da sociedade (Milton Santos, 2000), 

“por isso contra eles se ergue a força do Estado que tem na polícia o agente de restauração da ordem” 

(PEREIRA e GOMES, 2001, p. 202). Como comprovam as estatísticas: “a maior frequência das mortes 

violentas concentra-se entre os adolescentes e adultos jovens, incluídos nas faixas de 15 a 39 anos, com 

quase 70% do total desses óbitos. A maior concentração de mortes está no grupo de 20 a 29 anos, com 

tendência a crescimento. Outro aspecto em que a morte por causas violentas se distribui de maneira 

absolutamente desigual é o da cor da pele/raça. A maioria das vítimas, em todos os anos, é classificada 

como sendo de cor parda, ficando em segundo lugar o grupo classificado como negro. A quantidade de 

situações em que não há a informação relativa a esse quesito superou o número daqueles classificados 

como brancos (Articuladoras e Articuladores da Campanha Reaja ou será morto! Reaja ou será morta!, 

2005, p. 89) 
69

 Entrevista realizada para esta pesquisa, LIRA, 25/09/2014.  
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atlântico negro único lugar possível. Corpo como hipótese de lugar, agregação sólida 

nos tecidos. Na escravidão que foi gestada essa ideia de corpo como hipótese de lugar”.  

Pensar o corpo como hipótese de lugar para a mulher negra ou o homem negro 

americanos tem como lugar de passagem o atlântico negro
70

, e ponto de ereção
71

 a 

violência, a dor. Os africanos sequestrados para o Brasil no período da escravidão negra 

só puderam trazer consigo seus corpos (e sem o livre direito de uso, haja vista que 

foram transportados na condição de escravizados). Esse corpo negro escravizado passa a 

ter no outro corpo negro escravizado um novo referencial de si. Sua casa é seu próprio 

corpo, e o outro; esse outro, agora sua família (no sentindo de irmandade formada a 

partir de experiências partilhadas e não só sanguínea), merece cuidados na vida e na 

morte.  

Como disse o historiador Robert W. Slenes, no livro Na Senzala uma flor: 

esperanças e recordações na formação da família escrava,  

 

“Abocetados numa coberta” – amontoados entre os conveses do navio 

negreiro –, já chegavam no Brasil como “malungos”, ou canoeiros do 

mesmo infortúnio; e a malhação que sofreram ao subir a serra e serem 

submetidos à disciplina da fazenda teria completado o trabalho de 

forjar uma nova sociabilidade (homens e mulheres de “ferro” que 

eram, segundo a metáfora de um contemporâneo, conhecedor de seus 

suplícios) (SLENES, 2011, p. 60-61). 

 

Assim, podemos entender que o corpo do performador, também é o corpo de 

outra pessoa (sua), que no instante da performance ele mobiliza, num devir 

coreográfico. O performador dança, movimenta-se: homenageando o morto, driblando a 

morte, vivendo. Dançar com seu morto é dignificar seu corpo vivo. Seu corpo desenha 

um sinuoso sim para a vida. Como é sinuoso o andar da procissão que enterra o morto, 

que passeia com o morto pelas ruas da cidade, não podemos separar se ali se 

homenageia a vida ou a morte.  

Sobre seu corpo em performance, Ricardo Aleixo diz: 

 

2 

Movendo-me ali, 

na exiguidade espacial 

das efêmeras formas escultóricas 

produzidas pelas corpografias 

que improviso, 
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 Referencia ao livro O atlântico negro de Paul Gilroy (2012).  
71

 Ereção quer dizer corpo ereto tomando posse de si como lugar de existir num mundo.  
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tenho vivido situações que, 

por ultrapassarem 

a dimensão da performance 

(como gênero artístico), 

projetam-me numa zona 

de percepções expandidas, 

em nada semelhantes a 

experiências vivenciadas 

no cotidiano. 

(ALEIXO, 2010, p. 85) 

 

Enzo Minarelli, no livro Polipoesia: entre as poéticas da voz no século xx, lê a 

palavra performance como derivada do latim: per formam = “por meio da forma” 

(MINARELLI, 2010, p. 67). Se juntamos per formam + dor, podemos ler performance 

como ação por meio da forma dor.  

No dicionário dor é descrita como “sensação corporal penosa, sofrimento 

provocado por uma decepção, pela morte de alguém, por uma tragédia: dor de perder o 

pai”
72

. Se tomamos a palavra dor como o “termo conector comum”
73

, ou ainda a linha 

que movimenta Modelos vivos (a linha que sai e entra) podemos construir uma leitura 

desse livro a partir de uma caça a dor em sua estrutura. 

Caçar é pegar morta ou viva a linha que costura o livro. Modelos vivos, desde o 

nome, reúne à dinâmica morte-vida. A ideia do modelo que pode ser corpo estátua 

paralisada a servir de exemplo para a morte; ou corpo silhueta plena a servir de desejo 

para o vivo. Na abertura do livro Ricardo Aleixo transcreve uma fala da 

artista experimental Laurie Anderson (1947-), que conta: 

 

Dei aulas no Community College de Staten Island, no City College e 

em Pace. A maioria era gente que procurava fazer um curso à noite ou 

aos domingos de manhã. Motoristas de táxis turcos ou tipos desse 

gênero que estavam à procura de um curso fácil. Recordo-me 

especialmente de um. Eu estava mostrando o slide de um nu de Goya, 

ele olhou para o quadro e disse-me “posso falar com você depois da 

aula?” e eu respondi-lhe “claro”. O que ele, afinal, queria era o 

número de telefone do modelo do quadro do Goya. Expliquei-lhe, se 

ele realmente existiu – o que não é certo –, já tinha morrido há muito e 

não tinha telefone. Depois, levei-o ao museu, tiramos fotografias dos 
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 Dicionário online do português: http://www.dicio.com.br/dor/ 
73

 Para A. J. Greimas “termo conector comum” é o que ligam as isotopias (GREIMAS, 1966, p. 95). 

“Denomina-se isotopia toda interação de um campo linguístico” (RASTIER, 1975, 98); ou a isotopia é a 

“construção de um campo semântico no texto” (BRITO, 1997, p. 17) a partir de “jogos de palavras, 

palavras ambíguas” (GREIMAS, 1966, p. 95). Aqui utilizamos “termo conector comum” como 

identificador da palavra dor não para a busca de uma significação final, mas para uma construção de uso. 

Ou seja, como num trançado iremos tramando as aparições da palavra dor ou do sufixo dor para fazermos 

uma ferramenta (um conceito) que nos auxiliará, nesta proposta, de leitura (de uso) de Modelos vivos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
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quadros, fomos ao laboratório para lhe explicar com exemplos 

concretos que aquelas eram pinturas antigas. Mas, ao fim dos três dias 

que isso durou, ele ainda não tinha mudado de ideia: continuava a 

querer o número de telefone dela. Desisti (ALEIXO, 2010, p. 9). 

 

Desse modo, tomando a representação como coisa separada da realidade 

poderíamos inferir que a representação não é viva; e se uma coisa não é viva, é morta. 

Assim bem junta morte-vida, os corpos podem confundir-se, como na brincadeira 

infantil morto-vivo que um líder diz: morto! vivo! e as crianças tem que comandar o 

corpo a agachar se a ordem for morto e a levantar se for vivo, e a rir com os corpos que 

erram a ordem. Em Modelos vivos Ricardo Aleixo parece explorar esses limites. 

Maturana diz que numa máquina autopoiética “seu produto é sua própria organização” 

(MATURANA; GARCÍA, 1997, p. 75). Assim, nessa perspectiva de leitura, é possível 

pensar Modelos vivos como produto do jogo de morto-vivo. Ou ainda ler Modelos vivos 

como a estruturação de um exercício de morte-vida. 

Para Enzo Minarelli a morte é um dos “grandes sentimentos da tradição 

universal” que interessam a poesia sonora
74

 (MINARELLI, 2010, p. 131). Em Modelos 

vivos não deixaremos de entender a morte como, tema da tradição universal dos grandes 

sentimentos
75

, mas subtrairemos à morte mais próxima, a dor que beira o corpo do 

performador Ricardo Aleixo.  

Sendo assim a morte será a dor física do corpo, e a dor do sentimento das 

ausências do corpo. As ausências podem ser lidas, também, como falecimentos: morte 

dos pais, insalubridades do viver, descentramentos de referenciais teóricos hegemônicos 

na produção da poesia e performance.  

Destacamos que essas ausências não devem ser entendidas como falta. Visto 

que, não há falta na ausência
76

, pois é “pelo efeito de ausência” que “se distingue um 

fantasma” (FOUCAULT, 1975, p. 32); e “é inútil ir procurar num fantasma uma 

verdade mais certa que ele mesmo” (FOUCAULT, 1975, p. 36).  
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 Minarelli utiliza o termo poesia sonora para referir-se a performance do poeta com o seu poema (lendo, 

dançando, vocalizando, com uso de vídeos, iluminação, microfones etc). O autor diz que a poesia sonora 

é instrumento que veicula e incomoda com três temas: 1) “a luta e a oposição social”; 2) “a tradição 

universal dos grandes sentimentos e”; 3) “o incômodo de viver desajustado” (MINARELLI, 2010, p. 126-

136). 
75

 Grande no sentido de ser um sentimento comum à tradição literária. Sobre tradição ver: ELIOT, T. S. 

Tradição e talento individual. In: ELIOT, T. S. Ensaios. Trad. Ivan Junqueira. São Paulo: Art Editora, 

1989, p. 37-48).  
76

 Quarto verso do poema Ausência de C. Drummond de Andrade.  
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Portanto, a ausência é um estar em mim
77

, ou seja, as ausências, não faltosas 

quer dizer os fantasmas, desenvolvem-se “no limite dos corpos: contra eles, porque aí se 

agarram e se projetam, mas porque também os tocam, cortam, seccionam, 

particularizam, e multiplicam as superfícies” (FOUCAULT, 1975, p. 36). Ou ainda, o 

morto ainda existe (com)formando o corpo do vivo. 

Uma “filosofia de fantasma”, como disse Foucault ao referir-se as proposições 

de descentramento do platonismo apresentadas por Deleuze (FOUCAULT, 1975, p. 36), 

tão pegada, aconchegada nos meus braços,/que rio e danço e invento exclamações 

alegres
78

, se pensamos a partir, por exemplo, do culto aos Égún ou Egúngún ancestrais 

que, na cosmologia yorubá, tomam formas corporais (SANTOS, 2012, p. 127).  

Segundo Juana Elbein dos Santos, em Os Nàgô e a Morte “o objetivo primordial 

do culto Egúngún consiste em tornar visíveis os espíritos ancestrais, em manipular o 

poder que emana deles e em atuar como veículo entre os vivos e os mortos” (SANTOS, 

2012, p. 128); “A presença de Égún é o signo mais evidente da continuidade da vida” 

(SANTOS, 2012, p. 129).  

Ou seja, a dor é parte que compõe, ou ainda, ao escavar a morte expomos a vida, 

ao escavar a vida expomos a morte, o resultado desses estreitos parece ser “a descoberta 

de que a profundidade não passava de um jogo e de uma dobra da superfície” 

(FOUCAULT, 2000, p. 44). E assim um corpo dolorido, esgotado da ordem anterior, 

“só pode ser povoado por intensidades: que passam e circulam” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012a, p. 16).  

Portanto caçamos a dor em Modelos vivos, pois o lemos como uma estrutura 

mobilizada por fantasmas; vemos Modelos vivos como um corpo com dor. Fazendo 

coisas com a palavra com e com a dor, conector comum do livro: deixamos entrar em 

Modelos vivos uma ave Condor, e um devir Pavão (porque a dupla morte-vida precisa 

do duplo para mover-se). Para assim, mobilizado pelo fora, podermos afirmar que 

Modelos vivos é uma ave em função de varrer a dor.  

Antes de vermos a ave é preciso delimitar que a aproximamos as descrições da 

Condor-dos-andes: “ave de porte avantajado, coloração preta com colar branco no 

pescoço, quando jovens são, também, conhecidas pelo nome de abutres-do-novo-
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 Quinto verso do poema Ausência de C. Drummond de Andrade. 
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 Sexto verso do poema Ausência de C. Drummond de Andrade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abutres_do_Novo_Mundo
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mundo”.
79

 Rafael Ferreira diz que “na mitologia inca, a condor-dos-andes é imortal”. 

Conta a “lenda” que quando suas forças se esgotam ela pousa,  

 

no pico da mais alta montanha, dobra suas asas, recolhe suas pernas e 

se deixa cair, até atingir o fundo dos rios. Esta morte é simbólica, já 

que através deste ato, a Condor retorna ao ninho nas montanhas, onde 

renasce em um novo ciclo, uma nova vida (FERREIRA, 2014). 

 

Ferreira informa que a Condor se alimenta de cadáveres e ou carnes em estado 

de putrefação, tem o bico em formato de “gancho, é pontudo e cortante. Enquanto as 

garras de todos os dedos são curtas e sem corte. Os pés são, portanto, mais adaptados 

para caminhar”. Segundo o autor a condor-dos-andes é “extremamente vulnerável à 

perseguição humana, que decorre, na maior parte das vezes, na percepção” equivocada 

de agricultores que a responsabilizam “por ataques a animais”
80

. E por esse e outros 

motivos sugere Ferreira, a condor depois de localizar a comida, pode levar dias a 

observando, vendo o espaço, para só depois descer e andar até a carne em putrefação.  

Do pavão, estabelecemos aproximações as descrições sobre o pavão macho: 

“tem pescoço azul, com longas penas na cauda. Sua cauda colorida pode chegar a dois 

metros de comprimento e pode ser aberta como um leque. Essa ave é dos gêneros 

Pavo e Afropavo”.
81

  

Desse modo consideramos que Modelos vivos é corpo condor como resultado da 

experimentação da morte com a vida, e é devir pavão como captura de códigos
82

.  
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 Informações disponíveis em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Condor 
80

 O imortal condor-dos-andes, artigo de Rafael Ferreira, publicado em: 13/03/14, disponível em: 

http://www.oeco.org.br/fauna-e-flora/28091-o-imortal-condor-dos-andes 
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 Informações disponíveis em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%A3o 
82

 Referimo-nos aqui a variedade de cores da capa do livro, que é uma fotografia da intervenção Samba, 

que em alguns momentos pode compor a performance Modelos vivos movidos a moedas. Samba é uma 

intervenção na qual o poeta rasgou, no sentido de ir puxando uma da outra, vários bolos de linha (linha de 

tricô colorida), rasgando como que para separar, mas juntando. Para ver o poeta e o emaranhado samba 

ver: https://www.youtube.com/watch?v=bnx9ZByb1NY 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abutres_do_Novo_Mundo
http://www.oeco.org.br/fauna-e-flora/28091-o-imortal-condor-dos-andes
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Figura 15: Fotografia das linhas da capa do livro Modelos vivos 

 

O corpo condor em devir pavão pode, com sua exuberância (vida), assustar à 

morte, encantar a morte; e aliar-se a morte aterrando a vida. O corpo condor em devir 

pavão é a máquina do mundo
83

 que faz os céus se misturarem com a terra
84

 num 

assombroso mistério que não se sabe se é vida ou morte. Sendo assim, a máquina do 

mundo, pode ser uma performance da morte para conquistar a vida, ou uma 

performance da vida para afastar a morte. 

Quando da morte de um corpo, pode ver-se em despedida, uma gente caminhar 

com o morto sobre o ombro de quatro pessoas, quatro ombros que carregam o morto em 

procissão; sobre um andor, nos ombros de quatro pessoas, pode ver-se em cortejo, uma 

procissão carregando um santo. 

Andor é suporte, tábua de madeira, onde o santo ou o morto, estatuário é 

carregado em procissão. No enterro a gente caminha em performance andor. Procissão 

de viva o morto! O vivo em pé, o morto deitado. A gente dá última vida ao corpo morto, 

dar corpo vivo à morte: oferecem-se como modelos vivos. 

São quatro as partes que carregam Modelos vivos (111 -1). Como são quatro os 

ombros que carregam o andor. Modelos vivos ocupa o lugar do corpo do morto e do 

santo. Performance andor é despedir-se da dor, é andar com a dor. Em performance 

andor a sonoridade ausculta gerúndio que gera movimento (performance andou). Assim 

a performance andor que é exposição do morto, é ao mesmo tempo exposição da vida. 

E fazemos ladainha: “o bom senso é a afirmação de que, em todas as coisas, há um 
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 Referência ao poema de C.D. de Andrade A máquina do mundo. 
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 Dos versos: “Os céus se misturaram com a terra/E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das 

águas”, do poema Teresa de Manuel Bandeira (BANDEIRA, 1993, p. 136). 
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sentido determinável; mas o paradoxo é a afirmação dos dois sentidos ao mesmo 

tempo” (DELEUZE, 2011, p. 1). 

Performance Andor é como nominamos a performance de Modelos vivos para 

afugentar, e/ou conviver com a morte. Afugentar quando a morte for dor para matar 

e/ou (com)viver quando a morte for dor de ausência. Entendemos que a poesia de 

Ricardo Aleixo é de corpo presente, a que se faz “por intenção de um morto cujo 

cadáver está presente”
 85

. Se o cadáver está presente, é porque é vivo; o que diz que todo 

cada um vivo pode vir a ser um morto.  

Portanto, Modelos vivos joga com a dor, pesca a dor, performa a dor. Modelos 

vivos substantiva a dor, serpenteando a dor, subtraindo um si como -1.  

Se lançamos rizomas, eliminando os espaços, entre as palavras (platôs) de: 

performance andor, subtraímos o substantivo da dor, humanizando a morte. O -1 faz 

parte do múltiplo, e “multiplicidade: é somente quando o múltiplo é efetivamente 

tratado como substantivo” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 23). Subtrair o -1 é 

manter-se inteiro, é fazer modelos vivos. 

Aqui, nominaremos essa ação de substantivar a dor, subtraindo um si do 

múltiplo, como cavidade de ação. No dicionário, cavidade é a “parte cavada ou vazia 

de um corpo sólido”.
86

 Ou seja, cavar é subtrair o -1. 

Assim compreendemos que cavidade de ação é cavar um lugar, num espaço 

social e num tempo de vida (presente); é manutenção da vida; é defesa da vida. 

Cavidade de ação: é uso do próprio corpo; é furar o espaço tempo com o próprio corpo; 

n -1 (feminino, negro, gay, lésbico, sis-gênero). É preciso cavar para existir, e para 

alguns é preciso furar para ser substantivado humano. 

Por fim, ou mais adiante, será possível notar que os poemas de Ricardo Aleixo 

poderão ser lidos como “atos” e “coisas” (FAUSTINO, 1964, p. 84). E sua poesia 

poderá ser estudada como aquela que “aproveita seu tempo de vida” para fazer poemas 

“palavras-coisas conjugadas” que lançam fundamentos de uma arte. (FAUSTINO, 1964, 

p. 85). “No aqui-agora da linguagem, é o poeta quem tem o poder de criar definições” 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 92-93). 

O poema Um ano entre os humanos de Ricardo Aleixo, interessa para a 

finalização desta parte da tese, porque nos conecta, à cisma filosófica de interessar-se 
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 "missa de corpo presente", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008- 

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/missa%20de%20corpo%20presente [consultado em 20-01-2015]. 
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 Dicionário Online de Português: http://www.dicio.com.br/cavidade/ 

http://www.priberam.pt/dlpo/missa%20de%20corpo%20presente
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pelas perguntas. Assim, terminamos essa seção discursiva com um poema, que em 

carinho a filosofia, propomos como poema-pergunta, para demarcar o procedimento de 

tomar, mobilizar a poesia como outra coisa também: efargìpe! 

 

Você já sabe que pode, mediante exercícios diários, e sob condições 

especiais, tornar-se mais humano? Você beberia sangue humano? A 

filha da Madonna é humana? Pensa que um facínora humano saberia 

distinguir o sangue de uma barata do de um homem humano? De onde 

você extrai a certeza de que sua mãe é humana? A Barbie é humana? 

Você acreditaria se lhe dissessem que Michael Jackson, quando bebê, 

tinha feições humanas? O que faz de um humano, humano? Charles 

Darwin era humano? Você comeria carne humana? Seu médico é 

humano? Negros são humanos? Se você dispusesse de tempo e 

paciência bastantes para permanecer na fila de inscrição para um 

programa de auto-clonagem financiado pelo governo, gostaria que seu 

clone tivesse quais de suas qualidades consideradas humanas? E 

quanto a se casar com um humano? Você acredita em humanos? Errar 

é humano? Acha que um ciborgue digno desse nome conseguiria viver 

mais de um ano entre os humanos? Os sonhos dos políticos são da 

mesma matéria de que são feitos os sonhos dos humanos? Aparelhos 

de TV podem, por sua própria vontade, imitar, com êxito, vozes 

humanas? Qual bicho ou máquina você gostaria de ser, caso não fosse 

humano? O corpo humano, para você, também é máquina? O Super 

Homem é humano? Você, que acha que cachorros e computadores 

conectados à grande rede são os melhores amigos dos humanos, 

deixaria sua mulher ir ao cinema com seu cachorro ou com seu micro? 

Humanos que matam humanos são inumanos, desumanos, humanos–

feras ou apenas demasiado humanos? E os que clonam humanos? 

Prisioneiros iraquianos arrastados por coleiras são humanos? Você 

faria filhos pós-humanos com um(a) ciborgue? Você aceitaria misturar 

seus hormônios humanos aos de um touro, para dessa forma assegurar 

a seus prováveis descendentes uma quota mais abundante de leite? 

Esse chip em seu cérebro ou sua alma imortal - o que, no fim das 

contas, faz de você um humano? Você é humano? 

(ALEIXO, 2010, p. 108-109).  
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3. INSISTIR 

 

 

Tinha lhe atribuído todas as facadas  

que eu ainda, fui tendo força, de dar.  

Não conseguia, mais, parece que morria. 

 

Ruth Ducaso  

 

 

Insistir é “um dizer-sim sem reservas” (NIETZSCHE, 2013, p. 75). Um fazer-

sim sem desculpas. Nesta tese propomos estudar o livro sem o sagrado. Nus eu e o livro 

misturamo-nos para -1ele, para mais 1eu. Para mais outra coisa. Nesta seção em 

processo de experimentação com Modelos vivos (2010), usamos a arte como 

procedimento metodológico de composição. Se o desejo era possuir o livro, liquidamos 

o livro. Mantendo nessas novas ações apenas seu devir. Devir “não mais de imitação, 

mas de captura de código” (DELEUZE; GUATTARI. 2011a, p. 26). Dele capturamos a 

estrutura 111-1, ou seja, os três caminhos inteiros de Exu, mais seu inteiro pós corte, as 

cores e o fazer uso das dores de si.  

Com a estrutura e as cores fiz e fotografei o objeto, modelos vivos in devir-cor, 

como resolução das leituras teóricas que vinha realizando para a escrita final da tese. 

Compor modelos vivos in devir-cor foi apaziguar em uma estrutura maleável as 

demandas formais do livro Modelos vivos em tradução com as teorias.  

Assim compus um cubo formado por cores (verde mato, azul céu, rosa voador, 

preto só, vermelho viva e amarelo artificial) que margeiam a capa e contra-capa de 

Modelos vivos.  
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Figura 16: Frente da capa do livro Modelos vivos (2010) 

Fonte: Internet          

 
Figura 17: Fundo da capa do livro Modelos vivos (2010) 

Fonte: Internet  
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O cubo se sustenta pela montagem de suas partes, pela mistura de suas cores.  

Preenchi o cubo com linhas de crochê verde-azul cor de ressaca e saudade, azul 

cor de mar choroso, azul cor de mar aberto, azul cor de mar gozoso, azul cor de mar 

mesclado de céu limpo e, branco cor de espuma esperma de baleia.  

Por entre esses mares lancei (1) cubo cor de papel madeira, menor, composto por 

encaixes, guardador de três ovos de dados acolhidos por água azul calma, que lança fina 

linha azul, (1) cubo cor de papel madeira em desencaixes expositor de branco esperma 

de baleia, (1) cubo cor de papel madeira, fechado em tranças de cor de papel madeira, e 

(-1)cubo, ou seja, uma liga de rolinhos cor de papel madeira linkados por metal.   

Pus o cubo em exposição e fotografei e compus uma minuta de composição da 

tese, e desenhei a tese fotografando o cubo, expondo o cubo ao sol, ao rio, a cidade, a 

solidão. Com o cubo me instalei num hotel, no quarto 111, e passeamos pela cidade e 

ignoramos a cidade.  

Com o fazer uso das dores de si, aceitei Antônio Dupeixe, acolhi de Dupeixe 

rabiscos de suas memórias de infante, impressas em papel cartão, com carvão, lápis de 

cerra e tinta a óleo.  

 Desses procedimentos inauguramos a tese, liberamos a tese, desnudamos a tese 

em face ao livro e o livro em face a tese.  

 



78 
 

luciany aparecida 

  

 

MINUTA DE COMPOSIÇÃO 

DA TESE 

 

 

cachoeira/ba 

2014 
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Ela faz o ninho no rolar da fúria 

Faz da insegurança sua força 

E do risco de morrer seu alimento 

 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 

 

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

És um dos deuses mais lindos 

 

Caetano Veloso 
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CARDÁPIO  

 

 

[] MODELOS VIVOS IN-DEVIR-COR 

[] HAI KAI CÓDIGO MOLECULADOR 
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         Figura 18: modelos vivos in devir-cor                                                                     Figura 19: modelos vivos in devir-cor 
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         Figura 20: modelos vivos in devir-cor 
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     Figura 21: modelos vivos in devir-cor – unidade solar 
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        Figura 22: modelos vivos in devir-cor – unidade solar 
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    Figura 23: modelos vivos in devir-cor – unidade solar  
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Figura 24: modelos vivos in devir-cor – unidade solar  
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     Figura 25: modelos vivos in devir-cor – ( 1)                                                                       Figura 26: modelos vivos in devir-cor – (1) 
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      Figura 27: modelos vivos in devir-cor – (1)            
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Figura 28: modelos vivos in devir-cor – (1)  
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      Figura 29: modelos vivos in devir-cor – (1)  
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                                                                        Figura 30: modelos vivos in devir-cor – (1) 
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                 Figura 31: modelos vivos in devir-cor – (-1) 
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HAI KAI CÓDIGO MOLECULADOR 

 

 

 

 

 

 

       Oiá                              Olha lá            

––   Iansã o   ––                 ––   Aleixo   ––    

       tempo                                 éx tu       

 

 

Rui                        Caça                        Com 

    ––   do   ––             ––   (palavra)  ––                ––   por     –– 

 som                         dor                                      ação 

 

 

 

 

                                       Roer                           

                        ––      (a)     ––                     

                                                dor                             

Dor 

   ––    sufixo de  –– 

a gente       

 

      Cada 

––   tempo sua  –– 

       tese  
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TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

Objeto: cubos de papel, linhas de crochê, dados, roletes de papelão e clipes de metal. 

Fotografias com câmera de celular, em luz artificial e luz natural.  

Local: Cachoeira/Ba: varanda apart hotel cachoeira quarto 111, margem do rio Paraguaçu com vista para a cidade de São Félix/Ba, margem  do 

rio Paraguaçu com vista para a ponte D. Pedro II.  

Data:13/12/2014 
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CADERNO DE DESENHOS DA TESE  

DE LUCIANY APARECIDA SOBRE MODELOS VIVOS  

POR ANTÔNIO DUPEIXE 
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Penso sinceramente que se todos os homens  

não pudessem viver uma quantidade de outras vidas  

além da sua,  

eles não poderiam viver a sua.  

 

Paul Valéry [Trad. Maiza M. de Siqueiro] 

 

 

 

Penso sinceramente que sou mulher. 

 

[Antônio Dupeixe] 
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DEDICATÓRIA 

 

Meu avô nasceu em 1915 este ano ele completa 100 anos. Eu que 

levo o primeiro nome do meu avô, Antônio, acrescento nesta 

publicação seu apelido, Peixoto, como meu sobrenome. Sendo que -oto 

é sufixo para formar nomes de naturalidade, decifrei que 

assemelharam meu avô a um peixe. Assim agora nomeio-me: Antônio 

Dupeixe, para que decifrem a frente que eu sou natural do meu avô. 

E para ele dedico este caderno de desenhos, que produzi, com a tese 

de Luciany Aparecida, sobre Modelos vivos. Mesmo que os traços que 

utilizo nos desenhos, sejam um percurso ao redor dos três desenhos 

a mim ensinados por minha Avó, é para ele, é para meu avô a liberdade que laço.  

Traço desenhos assemelhados a coisas, que são outras coisas; aos que pensem que é desonra 

dedicar a um avô desenhos assim, conto que desenhos assim assemelhados a coisas é um modo de 

ainda decifrar meu avô ao meu lado. 

Inclui neste caderno, casos de minha 

infância, e desenhos que não foram utilizados na 

tese, mas que unidades da tese contam ainda de 

Modelos vivos.  

 

 
Figura 32: 

Traço do desejo 1 - trovoada 

 
Figura 33:  

Traço do desejo 2 - sábado 

 
Figura 34: 

Traço do desejo 3 – eira  
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EPÍGRAFE AINDA 

 

 

Quando eu era criança, esperava com ansiedade às 16h de cada tarde de sol, de céu aberto, 

porque sabia que sentaria ao meu lado uma forma avô, uma forma poesia, que me convidaria, como a 

uma eu criança mesmo, a jogar o jogo de ver.  

Ver elefante, ver lagartixa, ver crocodilo, ver galinha. Era olhar para o céu, juntar uma 

linha a outra e outra e esperar aquela que estava chegando e alarmar: - Ali, ali é uma girafa! E 

rir junto de como torta aquela girafa assemelhava a linha de uma nuvem.  

Um dia minha mãe brigou com a professora da escola porque ela interpretava as nuvens como 

algodão doce. Minha mãe dizia que nuvens eram o tempo toda águas leves e pesadas. Bem 

silenciados, riamos juntos, meu avô e eu, sabendo que as próprias nuvens gostavam de semelhar 

parenças.  
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O PAVÃO CAÇADOR 

 

 

 

 

uando eu era criança tinha um pavão 

que caçava minha dor de criança 

assustada.  

Ter um pavão caçador não é o mesmo que ter 

dedos abrindo caminhos em nossa cabeça.  

Nem é o mesmo que esperar o dia seguinte, se 

o amanhã for de presente. 

Ter um pavão caçador não é como ter alguém 

que te ajude com um balde cheio d’água. 

 

 

 

Q 

 
Figura 35: 

Pavão fotografado numa noite de lua bem cheia 
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Quando eu era criança morava com meus Avós e Tias e 

Tios, todos adultos.  

 

Durante parte do dia 

quando todos trabalhavam 

me restava eu mesma, e o 

quintal.  

 

Ao redor de nossa 

casa tinha um terreiro: 

limpo, gramado, plantado e 

povoado por saqués, 

galinhas, galos, perus, pintos e o pavão de Dona Alice.  

 

 
Figura 36: 

Galinha fotografada às 15:37 

 
Figura 37: 

Galo gago fotografado 



101 
 

O pavão era o maior, o mais bonito e o mais perigoso.  

 

Talvez porque fosse da Dona.  

Talvez porque fosse colorido,  

talvez porque eu fosse míope,  

talvez porque eu fosse criança assustada.  

 

Estar no terreiro era não esquecer da possível vinda do pavão.  

O que eu mesma queria era sentar,  

numa sombra e ver os bichos correrem.  

Pensar,  

como a galinha vivia cansada,  

como o Peru era duro, 

como as saqués só andavam juntas, e  

como elas insistiam. 
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Mas o tamanho,  

as cores,  

a propriedade,  

a realeza,  

o soluço,  

do pavão não deixavam.  

 

Então pouco a pouco me, restava 

aquele medo,  

sim, não,  

jogar com o susto.  
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Figura 38: Pavão 

Como outra galinha, que não existisse naquele terreiro, 

eu me punha de pé e começava a correr atrás daquele bicho. 
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                 Corria,  

                        corria,  

                                  corria  

                                           pra ele esquecer de mim. 

 

 

 

Corria, 

                    corria,  

                                                           corria  

 

pra eu esquecer de mim. 
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ele   

 
Figura 39: Pavão 

Ele. Parava. Virava.  
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Abria-as dores. 

(me encantava, me apavorava, me matava) Me obrigava à guarda do jogo.  

 
Figura 40: Pavão  

Mais eu corria. 
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PARTE II 

O CONDOR  

 

 
  Figura 41: Desenho de Antônio Dupeixe 
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CORPO CONDOR 

 

 
   Figura 42: Desenho de Antônio Dupeixe 

 

 

 

Recebi esses desenhos de Antônio Dupeixe e quis mesmo, dizer a ele que não 

entendi a relação deles com os nomes que tinha proposto para cada capítulo dessa 

segunda parte. Eu pensei, que no mínimo, ele faria um desenho de um pavão. Acho que 

ele pensou também nisso, já que me enviou o caderno de desenho. Enfim, olho esse 

desenho e vejo um olho. Bom. Menos mal, um olho vai bem. É de um olho que vamos 

falar aqui.  

Por esses meses fiz uma cirurgia no olho de correção do grau. - Muito simples, 

10 minutos no máximo vai durar se decidir fazer pagando a mais do que o plano libera, 

me disse o negociante cirúrgico. Aguardei alguns minutos e saí da clínica com uma 

foto, minha com o médico, presente da clínica ele é famoso aparece em comercial na tv, 

a fotografia com ele é a legitimidade da etiqueta da marca. Saí dali com o grau alinhado 

e uma sensibilidade horrenda a qualquer luz.  

Depois disso, de algum modo, quando voltei a ler a plaqueta “Céu inteiro” do 

livro Modelos vivos de Ricardo Aleixo, uma luz piscava, e sentia aquele incômodo no 

olho. Comecei então a incidir luz sobre o “céu inteiro” e via que o olho só doía mais. 

Passei assim a experimentar nos lipogramas luzes desconfortáveis que também doíam. 

Por isso, neste capítulo vamos analisar como os poemas e as fotografias que compõe 

“Céu inteiro” expõem um corpo condoído.  
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“Céu inteiro”
87

 é composto de cinco lipogramas
88

 e três fotografias. 

Experimentamos os poemas a partir de sensações de dores sentidas no olho; por isso 

referências à luz devem ser lidas, como incômodo corporal, como coisa que fere, que 

desarmoniza. Tomamos como ponto de partida do fora para lermos o poema: falas de 

Ricardo Aleixo sobre o acidente que sofreu em 1978, e que lhe tirou quase toda a visão 

do olho direito, sobre o lento processo de recuperação que foi seguido de cinco 

procedimentos cirúrgicos, e a frustração de abandonar o sonho de ser jogador de 

futebol, publicada por Fabrício Marques, no livro Dez conversas: diálogos com poetas 

contemporâneos (2008).  

A partir dessa dor destacamos do livro L’étranger (1957) de Albert Camus 

citações que marcam a luz solar como um incômodo desarticulador de gente; do álbum 

Sobrevivendo no inferno (1997) do grupo Racionais Mc’s, a música “Diário de um 

detento”, que fala da repetição do tempo e da rotina dos dias, quando se tem que ficar 

detido em um determinado espaço, e a música “Capítulo 4 Versículo 3” como uma 

possibilidade de produção, nesse cárcere, e do álbum Nada como um dia após o outro 

dia - Ri depois, “Jesus chorou”, música que toma uma lágrima, como ponto de partida 

para a exposição argumentativa de uma crise existencial.  

 Nesse bloco de leitura proponho uma escrita com os poemas e as fotografias. 

Assim organizei os poemas em títulos chamados de cortes, então os cinco cortes são a 

apresentação de cada poema de “Céu inteiro”, logo em seguida a costura do corte que 

funciona como um comentário do poema. As fotografias são apresentadas com o título 

de esquete
89

, em referência a pequenas cenas de um drama, ou ainda de um radio-drama 

já que, em aproximação as descrições de Ricardo Aleixo sobre o quanto ouvia narração 

de futebol no rádio, decidimos escrever as esquetes como intervalos comerciais de um 

programa de rádio que apresentasse os lipogramas, isso porque as fotos são intercaladas 

                                                           
87

 “Céu inteiro” foi publicado pela primeira vez em 2008, sem as fotos, numa plaqueta, pela tipografia 

Matias. Nessa edição Ricardo Aleixo já anunciava esse conjunto de cinco lipogramas como parte de 

Modelos vivos.  Para uma leitura da plaqueta Céu inteiro (2008) ver: Céu inteiro. O céu acima de Ricardo 

Aleixo, por Amador Ribeiro Neto. Disponível em: http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=4414 

Acessado em 28/01/2015. 
88

 Composição literária que intencionalmente deixa de fora uma letra e ou palavra.  
89

 Essas fotos são recortes de uma fotografia, que aparecerá inteira ao final do livro (como veremos na 

seção 4: Abutre do Novo Mundo), por isso elas estariam mais próximas do teaser, técnica utilizada no 

cinema, como um trailer. Uma técnica usada para chamar a atenção, aumentando o interesse, por 

intermédio do uso de informações enigmáticas. No entanto é interessante para a leitura que fazemos neste 

recorte, pensar essas imagens como compositoras de “céu inteiro”, e nesta perspectiva esquete aglutina 

um grãozinho do drama, estrutura mais significativa para pensar a dor, neste ponto.  

http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=4414
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entre os poemas, para essa leitura mantivemos a mesma ordem que os poemas e fotos 

vão aparecendo no livro.  

É curioso destacar que das três obras (L’étranger, Sobrevivendo no inferno, 

Nada como um dia após o outro dia - Ri depois) das quais retiramos micro agulhas, para 

cutucar os poemas, e escrevo micro agulhas para subtrair expectativas quaisquer de ver 

qualquer longa citação ao romance ou aos álbuns, eles aqui são só tonificantes. Então 

repetindo:  

É curioso destacar que as três obras já foram, ou podem ser, ou podem estar 

sendo vinculadas em programas de rádio. Digo isso do romance, L’étranger, pois foi 

assim minha primeira leitura desse livro ouvindo-o numa versão lida pelo próprio autor 

num programa de rádio francês, que, no fim da tarde, transmitia um autor lendo algum 

livro seu. Foi um conhecido que, sabendo de meu interesse em aprender francês, me 

ofertou fitas com gravações do programa. Foi um encanto. Providenciei, também uma 

cópia do livro numa versão em francês e me punha a ouvir Camus, de verdade eu ouvia 

mesmo era um étranger que falava minha mesma língua. Talvez por isso nunca tenha 

aprendido bem francês, mas apreendi bem todas as agonias (e não agonias) de existir.  

Então, “Céu inteiro” reúne cinco lipogramas, escritos a partir da subtração das 

vogais (a, e, i, o, u). Cada vogal que titula cada poema é a indicação da que falta 

naqueles versos. Assim fiz cinco costuras para cada a, e, i, o, u; e três esquetes, que são 

compostas de uma fotografia, e pequenos textos como floemas, quer dizer fluidos 

poemas, que  - a) copiam outros poemas de Aleixo todos referenciados; b) usam frases 

da referida entrevista de Ricardo Aleixo para compor outras coisas, em anexo 

apresentamos a íntegra da parte da entrevista que aqui utilizamos, no floema elas são 

tudo que aparece em itálico e entre aspas; c) usam frases de L’étranger de Albert 

Camus, para escrever poemas, tudo que tiver em francês é recorte do romance, segue 

em anexo, a íntegra do trecho utilizado; d) usam frases das músicas, já citadas, dos 

Racionais Mc’s, nos floemas elas são tudo que aparece entre aspas; e) usa epígrafe do 

livro Festim (1992) de Ricardo Aleixo, que é um comentário de Mário Faustino, no 

floema da esquete II, é o que aparece em itálico.  

Todas as citações utilizadas nas costuras são referenciadas. A seguir o corte, 

costura e esquete, vai o Butô do Condor Andante, texto dramático, elaborado a base dos 

lipogramas, pensado para ser visto como uma peça para um corpo de balé. Butô do 

Condor Andante é a tradução de uma leitura de “Céu inteiro”, como a descrição de 

sensações dos corpos traficados de um mundo para outro, de uma pessoa para outra. 
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Para esse texto, além dos cinco lipogramas, caçamos, entre os livros de Aleixo, outros 

poemas que entendemos como ligações, e repetições, da mesma história. História, pois 

trabalhamos essa tradução como descrição de uma ação, logo narrativa. Utilizamos as 

palavras dos poemas, e modificamos sua disposição na página.  

Os poemas utilizados são, na ordem que compõem a peça:  

“Exu” (PEREIRA; ALEIXO, 2004, p. 31),  

“Uma viagem” (ALEIXO, 2002, p. 14),  

“(a)” (ALEIXO, 2010, p. 45),  

“Mobilestabile” (ALEIXO, 2010, p. 69),  

“O devorado pela luz” (ALEIXO, 2002, p. 66),  

“(e)” (ALEIXO, 2010, p. 46),  

“Inferno” (ALEIXO, 2002, p. 33),  

“(i)” (ALEIXO, 2010, p. 46),  

“Casulo” (ALEIXO, 1992
90

),  

“R (EX-ISTO)” (ALEIXO, 1992), desse poema, só a palavra, “existo”  

“Primeiro” (ALEIXO, 2010, p. 76),  

“(o)” (ALEIXO, 2010, p. 49),  

“Monstro” (ALEIXO, 2010, p. 77),  

“(u)” (ALEIXO, 2010, p. 50),  

“Estalo” (ALEIXO, 2010, p. 101).  

 

No Butô do Condor Andante tudo que é poema de Aleixo está em itálico. A fala 

final da peça, são trechos, também em itálico, da música “Deus que dança”, dos 

compositores Lázaro Erê e Rone Dum Dum, cantadas pelo grupo de hip-hop Opanijé, é 

a faixa seis do álbum Opaninjé (2003)
91

. Em anexo segue a letra da música na íntegra, e 

os poemas referenciados.  

Nesta leitura de “Céu inteiro”, é importante comentar, que estabelecemos 

aproximações entre poesia e outras coisas da literatura e das artes, num desejo de 

estreitar limites estruturais e não estabelecer confrontos. Nisso vale destacar a fala do 

teórico Said Ali, que disse em Versificação portuguesa,  

 

                                                           
90

 As referências de Ricardo Aleixo no ano de 1992, referem-se ao livro, Festim, que não é paginado, por 

isso não referenciamos a página.  
91

Para ouvir o álbum: http://www.navitrola.com.br/opanije/musica/deus-que-danca-part-orquestra-

rumpilezz 
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Valeria bem a pena fazer minucioso confronto entre assuntos escritos em 

prosa e mesmos assuntos tratados em verso. O elogio da mulher amada, que 

tanto se aprecia nos sonetos e outras composições poéticas, descerá de certo 

ridículo se o relatarmos com os mesmos ornatos e flores de retórica no 

prosaico falar cotidiano. Aqui deixamos em paz as rosas entre a neve (ALI, 

1999, p. 146). 

 

 Considerando essa possibilidade, o que, aqui realizamos como técnica é uma 

aliança com o “ridículo”. Aqui a prática é desacomodar as rosas da neve, e ter como 

hipótese de verso o “prosaico falar cotidiano”. Desacomodadas as rosas, a neve pode 

derreter, afinal a neve também dói, dói tanto e quanto a luz. Experimentamos, neste 

capítulo, uma escrita como aquelas de alguns poetas “mais inclinados a tratar assuntos 

que comportam o estilo patético, servem-se com certa insistência de neologismos e 

termos desusados. Assombram pela linguagem peregrina” (ALI, 1999, p. 147). O que 

assombra, não parece estar dentro da assombração, mas fora, no assombrado.  O 

assombrado pode admirar, negar a máquina do mundo
92

, ou fazer coisas com ela.  

Ricardo Aleixo assombra-se com o soneto O acrobata da dor de Cruz e Sousa, e 

com ele fez performance, fez vídeo-poema e disse: “Trata-se do meu encontro com o 

monstro (= o que se mostra) Cruz e Sousa. Com o que, nele, homem-signo, vida-texto, 

propõe desafios, cobra respostas - em forma de arte, de poesia, de vida que só se pode 

traduzir em mais vida
93

.”  

 Como o Acrobata da dor, soneto de Cruz e Sousa, Corpo Condor, 

 

Gargalha, ri, num riso de tormenta,  

Como um palhaço, que desengonçado,  

Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado  

De uma ironia e de uma dor violenta. 

 

Da gargalhada atroz, sanguinolenta,  

Agita os guizos, e convulsionado  

Salta, gavroche, salta clown, varado  

Pelo estertor dessa agonia lenta... 

 

Pedem-te bis e um bis não se despreza!  

Vamos! retesa os músculos, retesa  

Nessas macabras piruetas d'aço... 

 

E embora caias sobre o chão, fremente,  

Afogado em teu sangue estuoso e quente  

Ri! Coração, tristíssimo palhaço.  

 

                                                           
92

 Poema C. D. de Andrade.   
93

 Postagem no blog do poeta (http://jaguadarte.blogspot.com.br/) dia 04/08/2012. 

http://jaguadarte.blogspot.com.br/
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Corpo Condor dilata a escrita para ter músculo para retesar, porque retesar é (si) fazer; 

é insistir no sim, como uma fala nininha, deixa, deixa
94

, de realizar desejo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 Referência ao Conto “A menina de lá” de Guimarães Rosa.  
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CLAQUETE:  

CÉU INTEIRO 

 

seu enterro 

 

 

ESQUETE I 

 
          Figura 43: (ALEIXO, 2010, p. 44) 

 

primeiro plano: 

pé jogador, perna jogador, chão jogador 

 

“vocalizações ruidosas” não é fala de locutor 

 

“Uma bela jogada, para nossa sensibilidade barroca, é algo tão 

empolgante quanto um gol. O futebol realiza, entre outras proezas, um 

desrecalque da metade inferior do corpo, tão secundarizada pelas 

culturas do ocidente. Os pés pensam, esteja certo”  

  

- Bravo “Ademirável” voz! (excitada plateia aplaude)  
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“Vates brasílicos” e sua “pachorra” “embaixada”  

de bolas lustradas de citar, alemão. 

 

“cine-ouvido
”
  

“um príncipe guerreiro que defende o gol”  

 

(prolongado som agudo incide) 

 

- Tudo branco dói! 

- A P A G U E M O S O M  

 

“15 de novembro de 1978” 

 

Sessão 1: (ALEIXO, 2002, p.41)  

 

cine-ouvido 

 

você fecha 

os olhos e vê: 

luzes pulsando 

contra um 

fundo sem cor 

 

cobre os ouvidos 

e ouve: o eco 

do pulsar 

das luzes da 

estrofe anterior 

  

 

a seta da direita deixou a página limpinha: 

cem história 

 

ANUNCIANTE 
(2001, p. 84) 

 

Luis Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira: 

“A transformação da matéria da memória 

em poesia é condição para 

driblar a morte, ou aprender a morrer” 
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EXTRA- EXTRA 

 

aparição de céu de estrelas as 10h de verão 

você fecha 

os olhos e vê: 

luzes pulsando 

 

 

ANUNCIANTE 
 

 
                           Figura 44: (ALEIXO, 1992) 

 

 

ANÚNCIO: “Poema não é lugar de pensamento é lugar de jogo” 

lipo (por cada) grama do Corpo Condor  

“passei por dores horríveis” 

“passei por cinco cirurgias”  

(a) (e) (i) (o) (u) 
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Sessão 2: (CAMUS, 1957, p. 89-90)
95 

 

Mes yeux étaient aveuglés derriè- re ce rideau de larmes et de sel
96

 

 

Une longue lame étincelante qui m'atteignait au front.  

(Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils  

a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes  

d'un voile tiède et épais) 

 

Cette épée brûlante rongeait mes cils et  

fouillait mes yeux douloureux.  

C'est alors que tout a vacillé: 

La mer a charrié un souffle épais et ardent.  

 

Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue,  

pour laisser pleuvoir du feu. 

Et c'est là, que tout a commencé: 

Compreendi destruído o equilíbrio do dia,  

 

Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux,  

C'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. 

                                                           
95

 Criei para esta parte da tese poemas a partir de trechos do romance L’etrange de Albert Camus. Trecho 

do romance em anexo.  
96

 Tradução de Antônio Quadros (CAMUS, 2000, 42-43):  

Os meus olhos ficaram cegos, por detrás desta cortina de lágrimas e de sal 
 

Uma longa lâmina faiscante que me atingisse a testa.  

(No mesmo momento, o suor amontoado nas sobrancelhas  

correu-me de súbito pelas pálpebras abaixo e cobriu-as  

com um véu morno e espesso)  

 

Esta espada a arder corroía-me as pestanas e  

penetrava-me nos olhos doridos.  

Foi então que tudo vacilou:  

O mar enviou-me um sopro espesso e fervente.  

 

Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão,  

deixando tombar uma chuva de fogo. 

E foi aí que tudo principiou:  

Compreendi destruído o equilíbrio do dia.  

 

O silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz, 

era como se batesse quatro breves pancadas à porta da desgraça. 
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1º CORTE (a) 

 

(a) 

 

[1] Céu inteiro. Do dentro dele, pende o  

velho sol, o que viu surgir o primeiro 

 

dos nossos, o último. Tudo de que me 

recordo: um sítio onde o único rumor 

 

que se ouve é o gorjeio monótono dos 

grous. Noite de breu, de negrume, liso 

 

de pele de bicho com, é possível, o 

mundo inteiro sob seu peso feroz. Seus 

 

duplos. O medo, como é: o vulto oblíquo 

de um olho cego entrevisto por dentro. 

 

[2] Desperto sem entender se no sonho 

Sou eu mesmo ou se é um outro com  

 

quem cruzei no sonho de ontem. Me des- 

conheço. E isso, o incidente que é des- 

 

conhecer-me, nem é novo – novo como 

só o sol pode ser novo, conforme 

 

o ponto de onde você o observe. Do resto, 

deslembro. Do tempo ido – porque indo. 

 

só por isso. Do tempo hoje, indo. 

Do próximo segundo, fluido.  

 

(ALEIXO, 2010, p.45) 
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Costura de (a)  

 

 (a) é composto de [1] [2] 

1, 2 como um passo de dança 

“uma pausa interna” (ALI, 1999, p. 50) 

1, 2 como cada uma das partes de um verso dividido pela cesura 

cesura é “uma pausa ou corte no interior do verso” (ALI, 1999, p. 41) 

(1 hemistíquio) cesura (2 hemistíquio)  

hemistíquio “metade de um verso” (MOISÉIS, 1985, 272) 

hemistíquio Os dOis não precisam ser iguais 

 

cesura os versos são linhas minhocas seguras pelo meio 

num ritmo de ouvido, pega pelo meio, sem medir centímetro de certo 

“ritmo é o que nos impressiona quer a vista, quer o ouvido” (ALI, 1999, p. 29) 

“cine-ouvido” (ALEIXO, 2010, p. 41) 

 

som de salmo de missa cantado sem a 

dor sem o grito do a 

grito abafado sem ar 

 

a pontuação de cada verso 

pontos   

tiras de tecido enfiadas num corte de pano pelo movimento:  

de cima para baixo, de fora para dentro, 

nó as prende no tecido fazendo tapete de tiras 

 

tiras, minhocas, dez dísticos  

um ligado a outro a pesar o espaço  

“por cima do outro”  

“interrompe no primeiro e se completa no segundo” (ALI, 1999, p. 45) 

cavalgamento de fim sim  
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Arremate:  

No último dístico do bloco [2] o ponto final alinha-se em diagonal com o ponto anterior 

a ele causando um não fim, ou uma repetição, que se estende ao terceiro verso anterior a 

ele formando uma linha de retorno ao próprio poema. 

deslembro. Do tempo ido – porque indo, 

só por isso. Do tempo hoje, indo. 

Do próximo segundo, fluido.  

 

Nó: 

O a foi subtraído para existir poema.  
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2º CORTE (e) 

 

(e) 

 

Dito da forma mais clara: 

atingimos 

 

não ainda  

o fundo, 

 

mas o ponto 

a 

 

partir do qual 

tudo passará aos saltos, 

 

súbito, 

amorfo, 

 

árido, 

múltiplo 

 

úmido, para o fundo, 

uno.  

 

(ALEIXO, 2010, p. 46) 
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Costura de (e)  

 

[e] é a  

para contar do tombo:  

atingimos 

em cheio a superfície: a 

 

tudo passará - no vidro  - na grade 

: nuvem 

de chuva  - mofo  

 

o clima tá tenso  

os dias são iguais  

rátátátá 

tic, tac, ainda (e) (Diário de um detento, Racionais Mc’s, 1997)  

 

no fundo do poço (Capítulo 4 Versículo 3, Racionais Mc’s, 1997) 

a cobertura se afina  

seco  

eco 
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ESQUETE II 

 
                             Figura 45: (ALEIXO, 2010, p. 47) 

 

 

segundo plano:  

- fecha a janela céu inteiro.  

 

- mas o que faço deste dia que me adora? Pegá-lo pela cauda, antes da hora vermelha 

de furtar-se ao meu festim? Ou coloca-lo em música, em palavra, ou gravá-lo na pedra, 

que o sol lavra? 

 

EXTRA EXTRA  
(CAMUS, 1957, p. 84-85) 

 

Pendant tout ce temps, il n'y a plus eu que le soleil et ce silence, avec le 

 petit bruit de la source et les trois notes
97

 

 

 

                                                           
97

 “Durante todo este tempo, havia só o sol e este silêncio, com o leve ruído da nascente e das três notas 

musicais” (CAMUS, Trad. de Antônio Quadros, 2000, p. 40).  



124 
 

“E a profecia se fez como previsto 

a fúria negra ressuscita outra vez 

racionais, capítulo 4 versículo 3 

- Aleluia (Hamm) Aleluia!” 

 

 

ANÚNCIO: “Dor, aquela dor que parece que nunca vai passar, é que é o inferno” 

LUZ, LUZ, LUZ, LUZ, LUZ, LUZ  

esse pedaço de imagem que não para de delatar-   

instruções: 

- pega o papel e chega a imagem perto do fim  

- vê esse recorte?  

- tá lá.  

 

 

 

ANUNCIANTE 

 

 
Figura 46: (ALEIXO, 1992) 
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sessão 1: (RACIONAIS, 1997 e CAMUS, p. 27, 27, 80-1, 31, 73, 179, 1957) 

“Sobrevivendo no inferno”: l'éclat du ciel était insoutenable
98

 

[1] (a) 

Autour de moi,  

c'était toujours la même campagne lumineuse 

gorgée de soleil.
99

 

 

[2] (b) 

Je ne pensais à rien  

parce que j'étais à moitié endormi  

par ce soleil  

sur ma tête nue.
100

  

 

[3] (c) 

Quand le soleil est  

devenu trop fort,  

elle a plongé  

et je l'ai suivie
101

  

 

[4] (d) 

le jour,  

déjà tout plein de soleil,  

m'a frappé comme une gifle. 
102

 

 

[5] (e) 

Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit 

chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence 

du  monde.
103

 

                                                           
98

 “O brilho do céu era insustentável” (CAMUS, Trad. de Antônio Quadros, 2000, p. 14) 
99

 “Em volta de mim, era sempre a mesma paisagem luminosa, inundada de sol” (CAMUS, Trad. de 

Antônio Quadros, 2000, p. 13-14) 
100

 “Não pensava em nada, porque estava meio adormecido com todo este sol na minha cabeça 

descoberta” (CAMUS, Trad. de Antônio Quadros, 2000, p. 38). 
101

 “Quando o sol se tornou forte de mais, ela mergulhou e eu também” (CAMUS, Trad. de Antônio 

Quadros, 2000, p. 15). 
102

 “o dia, já cheio de sol, bateu-me como uma verdadeira bofetada” (CAMUS, Trad. de Antônio 

Quadros, 2000, p. 34). 
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3º CORTE (i) 

 

(i) 

 

Conheço-a: a que 

fará jorrar 

 

desertos em forma  

de palavras-fogo, 

 

quando se for por 

aquela porta, 

 

sempre à esquerda, antes 

da segunda janela 

 

e da alba. Você 

estraçalhará o tempo, 

 

tão logo eu abra 

novamente os olhos. 

 

Você e sua bela 

presença: 

 

a que, na parte de fora 

do meu pensamento, 

 

nunca adormece, 

a luz 

 

nenhuma se 

entrega. 

 

(ALEIXO, 2010, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
103

 “Como se esta grande cólera me tivesse limpo do mal, esvaziado da esperança, diante desta noite 

carregada de sinais e de estrelas, eu abria-me pela primeira vez à terna indiferença do mundo” (CAMUS, 

Trad. de Antônio Quadros, 2000, 85).   
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Costura de (i) 

 

Com(junto)  

Com(dor)Com(dor) 

 

10 passos duplos sem i  

10 versos de ver: entrar e sair 

 

um mapa à esquerda de casa  

não é de paz a audição dessa aurora  

 

alba: balé de cavalos de fogo  

 

a dona da casa canta o filho 

espelho infinito de amor 

 

atenção atenção 

cerrem as cortinas  

ele está em casa 
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4º CORTE (o) 

 

(o) 

 

Aqui se pergunta ( 

e se perguntará 

 

) pela pergunta 

com vezes repetida: 

 

duas águas turvas 

represadas, 

 

sequência de lentas, 

abruptas curvas 

 

para cima, mais um 

andar, mais 

 

um, sem- 

pre mais um,  

 

: primeira 

parte da queda. 

 

(ALEIXO, 2010, p.49) 
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Costura de (o) 

 

Como o (e), o lipograma (o) tem sete versos. 

Assim: (ê)! (ô)! É parceria,  

se (rep)etimos ê! ô!  

Aqui, pesa o estilo dos Racionais Mc’s  

Aqui estou, mais um dia (Diário de um detento, 1997) 

 

se pergunta ( 

e se perguntará 

) pela pergunta 

cem vezes repetida:  

“O que é, o que é? 

Clara e salgada 

Cabe em um olho e pesa uma tonelada 

Tem sabor de mar 

Pode ser discreta 

Inquilina da dor 

Morada predileta 

Na calada ela vem 

Refém da vingança 

Irmã do desespero 

Rival da esperança” 

 

os versos são da música Jesus chorou do grupo Racionais mc’s 

que completa o álbum Nada como um dia após o outro – ri depois (2002) 

a música, Jesus chorou, tem a duração de 7minutos 53segundos 

os primeiros versos são cantados num solo, seguidos de uma batida  

(um passo - pá, um passo - pá) 

passos levam o corpo antes do pé, e freiam o corpo depois do movimento 

os passos se harmonizam num ritmo com o sample da música Free at Last 

do álbum Livin' for You (1973) de Al Green cantor estadunidense de gospel e soul music 

 

 

http://www.whosampled.com/Al-Green/Free-at-Last/
http://www.whosampled.com/Al-Green/
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a sequência do poema de Ricardo Aleixo  

são próximos passos,  

é a movimentação da lágrima, e uma movimentação num espaço: 

duas águas turvas/represadas,/sequência de lentas,/abruptas curvas 

para cima, mais um/andar, mais/um, sem-/pre mais um, 

 

a quebra sem-pre ouvido com Jesus chorou  

soa com o semple da música de Al Green, Free at Last 

que passeia, anda, movimenta os versos do poema 

 

“thank you, thank you Jesus, the lord oh, yeah 

oh, how you pick me up, turn me aroud 

place my feet on solid ground 

yes eou did and yes you did, yes you did 

hey, took me out of the muddy clay 

set me on a rock to stay” 

 

place my feet on solid ground 

: primeira/parte da queda. 

 

os dois pontos do último verso mais que enumerar 

resume uma notícia “subsidiária” (BECHARA, 2001, p. 611). 

notícia difícil de ser dada  

notícia de (a) de (e) de (i) de (o)lh(u).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whosampled.com/Al-Green/
http://www.whosampled.com/Al-Green/Free-at-Last/
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5º CORTE (u) 

 

(u) 

 

Lascas de sol (nem você, nem mesmo 

o contorno   

 

do sol rebatido na onda (( 

 

nem o atrito entre o ponto mais denso 

da tarde 

 

e sombras de lembranças fechadas ((( dentro 

 

de caixas dentro de caixas 

dentro de caixas dentro 

 

de caixas 

 

dentro (((( 

refratárias 

 

a olhares-incisões, 

 

ásperos, 

gritos ((((( 

 

vazios sem placas de desvio  

 

(ALEIXO, 2010, p. 50) 
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Costura de (u) 

 

)))))  ((((( 

 

esses são os dez traços do desenho do sol 

quando o sol é só aquela linha curva com o convexo para a direita  

esse sol tá crescendo da margem esquerda  

da esquerda para a direita são alfinetes  

 

lascas de sol ( 

do sol rebatido na onda (( 

e sombras de lembranças fechadas ((( 

dentro (((( 

gritos ((((( 

 

entre as cinco é tudo:  

corte e repetição, refração insistência  

 

nem você, nem mesmo/o contorno 

nem o atrito entre o ponto mais denso/da tarde 

dentro/de caixas dentro de caixas/dentro de caixas dentro/de caixas 

refratárias/a olhares-incisões,/ásperos, 

vazios sem placas de desvio  
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ESQUETE III 

 
  Figura 47: (ALEIXO, 2010, p. 51) 

 

 

terceiro plano: requadrilhar a rua  

 

visão 1:  

as águas  

esse canto inferior esquerdo é o brilho do mar  

 

visão 2:  

homem direito  

braço direito  

perna direita 

pé direito  

- presente! 
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visão 3: 

o que a vara toca 

afunda? 

 

visão 4: 

já é sertão eu sei 

mas não há jeito  

com toda essa luminosidade 

 

visão 5: 

céu inteiro dando sinal  

demais não  

pisa passo a passo  

 

 

PISCA um SINAL  

(*) 
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BUTÔ DO CONDOR ANDANTE: 

o corpo com dor ido
104

 

 

 

Ajebé ni igún nje ebo. 

Mãe Stella de Oxossi- Òwe 

 

Le solei s’est noyé dans son sang qui se fige... 

Charles Baudelaire-Les fleurs du mal  

 

Je voudrais savoir..., reprit-elle. 

Floubert-Madame Bovary 

 

Eu acreditaria somente num deus que soubesse dançar. 
Nietzsche – Assim falou Zaratustra, trad. Paulo C. de Souza   

 

  

 O Coro está em cena, 47 corpos gritam de horroroso desentendimento de si. Em 

pé num piso melado, tentam manter seus, seus próprios corpos, ajuntam-se, estranhados.  

 

Anunciante.  

 

VOZ ELETRÔNICA – O Condor está em cena! Condor é o nome do seu corpo! 

 

Aturdido. 

  

O CORO – Não! Por todas as chagas! Sou eu mesmo, exposto, aqui, em pé? 

 

 Nada mais entendem do que falam, de eles ouvem outra coisa de língua, se 

gritam vogais ou consoantes ouvem a si, mas se juntam palavras o que ouvem é uma 

voz eletrônica.  

 

Oração. 

 

                                                           
104

 Compus este arranjo textual, com quinze poemas de Ricardo Aleixo e uma música do grupo Opanijé, o 

itálico marca essas autorias, e o negrito demarca a passagem de um poema para outro e por fim de um 

poema para a música. Todos os poemas e a música seguem, como já referenciados nessa seção, em anexo 

na ordem que aqui foram utilizados.  
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VOZ ELETRÔNICA – EXU, primeiro que nasceu, último a nascer. Deus capaz 

de ardis, controlador dos caminhos. Elegbara, parceiro de Ogum. Barrete. Cabelo 

pontudo como um falo. Dono dos oitocentos porretes. Oitocentos porretes nodosos. 

Senhor da fala fácil. Sopra sua flauta e seus filhos vêm. Bará chega fungando. O povo 

pensa que é o trem partindo. 

 

 

Acalmado em um bolo só, o Coro tenta decifrar, o deslocamento do seu corpo 

para o meio da cena. Mas descargas elétricas em seus ouvidos desorientam a voz dos 

seus pensamentos.  

 

Relance de fala, entendida.  

 

O CORO – O que é isso? Uma viagem? 

 

São tantos choques, que é compulsório cair.  

Vê-se um chão melado, deitado de Coro.  

 

VOZ ELETRÔNICA – Lembranças vindo, olhando dentro (algumas por se 

completar ainda). Raro isto: uma viagem – embora a partida – feita só de vindas. 

 

O coro nunca fecha o olho, mesmo que não veja um só entendimento. 

 

Narrando acordado, uma coisa que vê, mas que parece sonho.  

 

VOZ ELETRÔNICA – Céu inteiro. Do dentro dele, pende o velho sol, o que viu 

surgir o primeiro dos nossos, o último. Tudo de que me recordo: um sítio onde o único 

rumor que se ouve é o gorjeio monótono dos grous. Noite de breu, de negrume, liso de 

pele de bicho com. É possível, o mundo inteiro sob seu peso feroz. Seus duplos. O medo, 

como é: o vulto oblíquo de um olho cego entrevisto por dentro. 

 

 De tanto em tanto corpos do Coro se levantam e tentam andar sobre si. Um em 

pé andando em cima dos que ainda estão deitados. Os corpos caem sobre si, tentam, em 

vão, qualquer ordem de ereção.  
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Agitada.  

 

VOZ ELETRÔNICA – Desperto sem entender se no sonho sou eu mesmo ou se 

é um outro com quem cruzei no sonho de ontem. Me desconheço. E isso, o incidente que 

é desconhecer-me, nem é novo – novo como só o sol pode ser novo, conforme o ponto 

de onde você o observe.  

 

Confusa.  

 

VOZ ELETRÔNICA – Do resto, deslembro. Do tempo ido – porque indo, só 

por isso. Do tempo hoje, indo. Do próximo segundo, fluido. 

 

Som acelerado e com falhas. 

 

VOZ ELETRÔNICA – Duas imagens de sonho escapam, cada uma delas de 

uma íris, do homem que era um antílope enquanto ele atravessa a longa estrada sem 

que outros olhos: nem de semáforo, nem de bicho, nem de automóvel, nem de humano, 

o vejam sem que notem sua última lenta possível transformação.  

 

 Alastrador relâmpago fere todos os olhos da turba, instaura-se por todo o espaço. 

Todos ficam cegos, ninguém, ninguém, enxerga nada.  

 

E tudo nesse instante, devorado pela luz, ouve a voz do Coro, não eletrônica.  

 

O CORO - Nascer de uma íris. Íris – o nome dado à mulher que terá me parido. 

Ter me formado no fundo aquoso de uma íris. Um olho assemelhar-se a um lago. Uma 

íris vir a ser a gota que pode fazer, nervos, transbordar o lago. Nascer de uma 

metáfora líquida. Continuar a nascer cada vez que olhar para um ponto qualquer, algo, 

sempre que lago. Um dia ter tocado a luz e sentido o quanto a luz era fluida, sem peso, 

escura, nada sendo claro para mim, mesmo o visível por dentro. Eu, o que era visto, 

formas sem formação, não o que via. O devorado pela luz. O que não se vê sem que o 

que veja seja um outro.  
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A luz vai diminuindo o volume como se fosse som, ao mesmo tempo que ouve-

se a voz eletrônica.  

 

VOZ ELETRÔNICA – Dito da forma mais clara: atingimos, não ainda o 

fundo, mas o ponto a partir do qual tudo passará aos saltos, súbito, amorfo, árido, 

múltiplo, úmido, para o fundo uno.  

  

 A luz bem baixa.  

Agora, avistam-se os 47 corpos, ensacados, ensacados, ensacados, dispostos um 

próximo ao outro, ainda num chão melado.  

 

 Sussurro sexy. 

 

VOZ ELETRÔNICA – sob um silêncio pesado demais para a ventania, sob a 

pequena noite vista da primeira janela à esquerda, sob a trilha de estrelas novas, sob 

um nome nunca pronunciado, sob um trilho terrível, sob o monstro re – pior, o mundo – 

animado.  

  

Os ensacados tentam leves movimentos. 

 

Voz de ninar.   

 

VOZ ELETRÔNICA – Conheço-a: a que fará jorrar desertos em forma de 

palavras-fogo, quando se for por aquela porta, sempre à esquerda, antes da segunda 

janela e da alba. Você estraçalhará o tempo, tão logo eu abra novamente os olhos. 

Você e sua bela presença: a que, na parte de fora do meu pensamento, nunca 

adormece, a luz nenhuma se entrega.  

 

 Mudança de luz baixa, seguidas de sons, tudo tão tolerável, tudo tão calmo. 

 

 Cantarolado.  

 

VOZ ELETRÔNICA – “ó, como é suave o outono”. É aqui, minha vida, o céu-

aqui: a cabeça em teu colo, a trégua, o sono perto. O coração – meu limite. Dobras de 
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som-bras da parede ao teto. Música do rádio, a chuva, tua mão. Jornais da véspera, a 

carta de C., a primeira formiga contra a metade de uma fruta. O tempo que isso leva. 

Esta tarde. Isto.  

 

Suspirado. 

 

VOZ ELETRÔNICA – Existo.   

  

Estrondo. Trovão. Som de implosão de forte estrutura. Maior altura do mundo 

dobrando-se. Tsunami puxando o mar, terremoto sugando o ar, boca faminta. Ensacados 

assustam-se. É revelado que os ensacados nunca dormiram. Expõe-se a cabeça de cada 

saco.  

Grito acelerado. 

 

VOZ ELETRÔNICA – Tocado pelo gume cor de ouro de uma língua morta 

acordo e me adapto aos fatos janela – banhada de sol – contígua ao rumor da noite um 

fluxo lento lambe as paredes internas do primeiro ovo quem nasceu?  

 

Gritos acelerados – revelam a voz do Coro. 

 

O CORO – quem nasceu? 

 

Mais rápido. 

 

O CORO – do primeiro ovo quem nasceu? 

 

Solos concomitantes. 

 

O CORO – quem? 

 

O CORO – nasceu ovo? 

 

O CORO – quem? quem? 
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Solene. 

 

VOZ ELETRÔNICA – Aqui se pergunta (e se perguntará) pela pergunta com 

vezes repetida: duas águas turvas represadas, sequência de lentas, abruptas curvas 

para cima, mais um andar, mais um, sem-pre mais um, : primeira parte da queda. 

  

Jatos de água são lançados em cena, acúmulo de água, água subindo, corpos 

ensacados debatem-se num desejo de si.  

 

 Acusadora. 

 

VOZ ELETRÔNICA – Monstro você não era para ter vindo e ainda não parou 

de vir mal entrou e já vai uivos de unhas não vai meu nome escorrendo da boca sem 

volta vai sol a pino em plena noite monstro alfabeto composto só de aa.   

 

A imensa claridade, volta, mas como raios projetados entre um segundo, a luz 

rebate na água, corpos em pé em agito, corpo-água-corpo, luz no corpo, luz na água, 

movimento, convulsão.  

 

Lendo uma descrição de movimentos. Leitura acompanhada do som de 

percussão, a cada sinal (, ampliação sonora do surdo, como a marcação do compasso do 

passo de um gigante caminhando num novo mundo.  

 

VOZ ELETRÔNICA – Lascas de sol  

(nem você, nem mesmo o contorno do sol rebatido na onda  

((nem o atrito entre o ponto mais denso da tarde e sombras de lembranças fechadas  

(((dentro de caixas dentro de caixas dentro de caixas dentro de caixas dentro  

((((refratárias a olhares-incisões, ásperos, gritos  

(((((vazios sem placas de desvio.   

  

 O Coro em pé, agora é Corpo Ereto, caminhando e anunciando estalos com a 

boca.  Fala ritmada, dor ritmada, ironia ritmada. Olhar agudo para o público.  

  

 Leitura de ESTALO, cantado.  
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 VOZ ELETRÔNICA – Ainda meio grogue, sem saber direito quem era, de 

que jeito veio e onde, raios!, estava, o negão esfregou os olhos e piscou duzentas vezes, 

reconfigurando a visão. Constatou, um tanto aflito, que aquele lugar esquisito não 

tinha teto e nem chão. Pensou:  

 CORPO ERETO – “Será isso um sonho?”.  

 Grito, seguido de aceno para um ponto específico do público, mantendo o 

olhar fixo. 

 CORPO ERETO – “Mas”   

 VOZ ELETRÔNICA – exclamou, ao reconhecer o bigodudo que acenava pra 

ele de longe:  

 CORPO ERETO – “Aquele lá é o Leminski – morrendo de rir, o filhadaputa, 

da minha enormíssima aflição!”.  

 VOZ ELETRÔNICA – Num estalo, compreendeu tudo e sorriu, já no clima. 

Foi caminhando, digo, planando na direção do outro e mandou:  

 CORPO ERETO – “Licença, meu mano!”  

 VOZ ELETRÔNICA – E o Tio Lema, com pinta de anfitrião: “Chega aí, 

Beleléu. Bom que trouxe o violão”. 

 

 Corpo Ereto ligado em si, maneja seu corpo, e canta seu próprio corpo, aquela 

cantiga na risada de si, consciente de todo o outro.  

 

 Canta, e é Deus que dança. 

  

 CORPO ERETO – Não acredito num Deus que Não dance. Esse sou eu: beira 

da estrada, encruzilhada, erguendo a espada, palha na cara. Esse sou eu: pela caçada, 

cobra criada, a voz que brada, faca amolada. Vou comendo tudo aquilo que a boca 

come. É fome, é sede de justiça na minha fé. No couro de todos os Rumpilezz, que tiver 

tocando Opanijés. Tambor tocado anuncia a guerra. Quem com ferro fere o filho do 

ferreiro se ferra. Sou gêge, angola e ketu. Ilu minando desse couro. Todo moleque: 

besouro, cultura é cordão de ouro. Coragem pra olhar no fundo dos olhos do Rei. 

Sentir é melhor do que saber o que se sente. Entre a guerra e a paz tem tanta coisa e 

tanta gente. E na sua dança revela toda esperança. Quando se pipoque o toque, dread 

lock na minha trança. Quem perde pede clemência ou revanche. Não acredito num 

Deus que Não dance. 
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CONDOR EM DEVIR PAVÃO 

 

 
      Figura 48: Desenho de Antônio Dupeixe 

 

 

 

Homem, foi um pássaro.  

Poeta, mais do que isso: o próprio vôo.  

Em tempo algum, ninguém teria voado mais alto  

pelos céus da loucura. 

 

Orlando Tejo  

(sobre Zé Limeira) 

 

 

 

Condor em devir Pavão é o corpo em performance. É o corpo cauteloso da 

Condor que prepara-ação para caminhar no solo. Baixar as guardas assim é perigoso ela 

sabe, por isso ensaia, observa, concentra-se e desce e pisa e movimenta-se em devir 

pavão, cautelosa nos passos. O pavão, principalmente, quando inflado intercala passos 

demoradamente lentos e breves corridas. Assistir um pavão inflado é sempre um susto, 

a tensão da proximidade com o misterioso encanto.  

Condor em devir Pavão é o corpo em movimento com a morte e vida. Sendo 

morte e vida simultaneidades, movimentos que se desmancham para iniciar, que iniciam 

para desmanchar; morte e vida é o que equilibra o corpo no voo. Pavão que encanta e 

apavora, mesmo a si, antes de saber-se pavão.  
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Este capítulo apresenta a performance, de Ricardo Aleixo, Modelos vivos 

movidos a moedas, realizada em Belo Horizonte, dia 26 de setembro de 2014
105

. Para 

tanto, tomaremos como forma de escrita o poema-ensaio “O poemanto: ensaio para 

escrever (com) o corpo”, do livro Modelos vivos.   

Dividido em 27 trechos, centralizados e enumerados, esse poema-ensaio 

compõem-se como unidade dentro do livro. Ele começa com uma página preta com seu 

título grafado com letra branca, de algum modo lembrando a estética do poemanto, que 

é um tecido preto grafado com letras brancas.  

 

 
 Figura 49: (ALEIXO, 2010, p. 97) 

 

As palavras, pintados no tecido, são trechos do poema “Para uma eventual 

conversa sobre poesia com o fiscal de rendas”, publicado em 2001 no livro Trívio. 

Segundo Ricardo Aleixo o poemanto foi produzido em junho de 2000, mas só em 2005 

passou a ser identificado com esse nome (ALEIXO, 2010, p. 87).  

Segundo Theodor W. Adorno o ensaio pensa em fragmentos, “uma vez que a 

própria realidade é fragmentada; ele encontra sua unidade ao buscá-la através dessas 

fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada” (ADORNO, 2003, p. 35). Em “O 

poemanto: ensaio para escrever (com) o corpo” a fragmentação é, ainda, utilizada como 

procedimento estético de escrita, se o pensamento é fragmentado, nesse poema-ensaio, 

                                                           
105

 Demarcamos a performance com a data, pois mesmo que outra performance com o mesmo título já 

tenha sido apresentada, ou venha a ser apresentada pelo poeta, cada uma oferece-se aos desejos do acaso 

daquele dia que modifica-a. Por isso não devem ser classificadas como iguais.   
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fragmentada também é a forma de o expor na página; processo que ordena a 

fragmentação.  

Nesse poema-ensaio Ricardo Aleixo discute as relações de uso e de 

desdobramentos do seu corpo com o poemanto. No primeiro trecho ele diz:  

 

1 

Sou, quando coloco sobre 

meu corpo (negro) 

o pedaço de pano (preto) 

coberto por palavras grafadas 

com tinta (branca) 

ao qual dei o nome 

de poemanto, 

um performador” 

 

(ALEIXO, 2010, p. 85) 

 

Iniciando o percurso que ordenará uma leitura sobre o poemanto como 

instrumento de escrever com o corpo, o poeta identifica-se, em produção de presença de 

corpo, de cor, de profissão. Segue falando de percepções expandidas, para além do 

cotidiano, sobre movências de formas, sobre como ser performador quer dizer ir 

abandonando e recompondo formas, a custa de não “ceder de vez à loucura”. Ou como 

disse Gaston Bachelard, em O direito de sonhar, “para viver é preciso sempre trair 

fantasmas” (BACHELARD, 1994, p. 187). 

 

4 

Porque errar pela cena-mundo 

com um cadáver às costas 

é correr o risco de ceder 

de vez a loucura 

(Arthur Bispo do Rosário 

Bordou em um de seus estandartes: 

“Todo louco tem um morto 

que ele carrega nas costas. 

O louco só fica bom quando 

se livra do morto”), tantas são as vias 

que se abrem tão logo começa 

cada novo começo. 

 

5 

Abandonar o cadáver 

de algum outro morto, 

mas não a sombra 

da minha própria morte, 

que está ali onde estou, 

está aqui e sempre comigo, 

no tempo “saturado 
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de agoras” (Octávio Paz) 

que é o da vida 

em forma de arte. 

 

(ALEIXO, 2010, p.85-87) 

 

O poeta e performador oferece uma discussão teórico-crítica sobre suas ações 

com o poemanto: desde informações sobre data de primeira produção, a descrições 

referenciais de performances realizadas ao longo desses dez anos de uso do tecido 

grafado (contanto da data de criação do manto, 2000, até a data de publicação do livro, 

2010). Adorno diz que,  

 

Enquanto concilia os conceitos uns com os outros, conforme as 

funções que ocupam no paralelogramo de forças dos assuntos em 

questão, o ensaio recua diante do conceito superior, ao qual o conjunto 

deveria se subordinar; seu método sabe que é impossível resolver o 

problema para o qual este conceito superior simula ser a resposta, mas 

apesar disso também busca uma solução (ADORNO, 2003, p. 35). 

 

Ricardo Aleixo quer tramar uma discussão que funciona mais como 

apontamentos de eliminação do que sua performance com o poemanto não é, do que 

definir uma fórmula de o que ela viria a ser.  Assim o poeta vai escrevendo os trechos 

como quem rodopia se desfrouxando, soltando seu poemanto de qualquer amarra 

teórica. Se trazemos à forma de pião dos trechos o movimento de giro, feito com a mão 

ao soltar o pião, poderíamos inferir que Ricardo Aleixo escreve cada trecho como o 

desenroscar de uma lâmina do bocal de luz, ou seja, o poeta pretende escurecer qualquer 

definição que o prenda a um foco.  

 

10 

Não por acaso, Reynaldo Jimenez, 

poeta peruano radicado na Argentina, 

disse do poemanto, 

que ele viu num pequeno vídeo 

disponibilizado por mim na internet, 

que aquela estranha fusão de sujeito-objeto 

“por momentos es um devenir animal, 

medusa, mantarraya...” 

 

11 

Com os parangolés de Hélio Oiticica, 

aos quais tem sido frequentemente comparado, 

o poemanto se relaciona apenas quanto ao fato 

de que, sem um corpo que os vista 

e evolua com eles, não constituem, 
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em si, obras de arte. 

 

14 

O que quer que o meu corpo escreva, 

ou que se escreva/inscreva nele, será sempre 

para a leitura de um outro 

tal possível escritura. 

O poeta Chacal disse em algum lugar, 

com respeitosa graça, 

que o poemanto é um 

“embrulho de gente letrada” 

 

18 

No poemanto, sob as temporalidades 

em colisão que o atravessam, 

a ideia de “obra” (ainda que “aberta”, 

para citar o conceito trabalhando 

inicialmente por Haroldo de Campos, 

em meados da década de 1960, 

quase em paralelo 

com o desenvolvimento 

das teses de Umberto Eco 

acerca do mesmo tema) é golpeada 

por uma tão violenta 

valorização do processo 

que me vejo obrigado 

a definir o que faço como 

“obras permanentemente em obras”. 

 

22 

O poemanto, observam 

alguns dos “que sabem”, 

lembra o rito dos Eguns. 

Concordo em parte. 

E aponto: num e noutro caso, 

a morte desempenha 

funções diferentes. 

 

26 

Está mais do que visto: 

o poemanto tem partes com Exu, 

o embaralhador 

de cartas sígnicas, 

o que detém o controle sobre 

“a infinita permutação 

do que poderia ser” 

(a frase, usada em outro 

contexto, é de Paul D. Miller, 

a.k.a. DJ Spooky 

That Subliminal kid, 

um dos pensadores-artistas 

mais originais do Black Atlantic). 
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27 

O poemanto não é 

um mapa genômico: 

um mapa genômico  

pode ser um poemanto.  

 

(ALEIXO, 2010, p. 88-96) 

 

Então Aleixo vai desatando orientações liberando sua “corpografia” para a 

condição de “obras permanentemente em obras”, seu corpo esquiva do ser, sem deixar 

de ser. Sua proposta é ler pela “ilegibilidade”, para o poeta no processo quem lê é o 

“espectador” (ALEIXO, 2010, p. 91-92). 

 

19 

E nem serei eu. 

pseudo-oficiante 

de um precário rito que sequer 

se traduz em alguma 

promessa de felicidade, 

quem conseguirá, 

só por força do modo 

como opera, produzir os termos 

de inteligibilidade 

do poemanto: é àquele que outrora 

se dava o nome de espectador 

que cabe a talvez impossível proeza 

de fazer do manto um poema. 

 

(ALEIXO, 2010, p. 93). 

 

Na performance o poeta coloca a si à vida, “formas em (de) formação” de vida 

(ALEIXO, 2010, p. 94), 

 

20 

Em Providence, EUA,  

maio de 2006, 

pessoas em busca 

de seus lugares na plateia 

passavam rentes à minha cabeça, 

quase pisando-a, 

quando eu era ainda só 

um pedaço de pano preto, 

quase invisível, largado no chão; 

em Maceió, em novembro 

do ano seguinte, 

lancei-me a certa altura 

da performance 

contra o fundo preto do palco, 
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no vôo zonzo do giro 

sobre meu próprio eixo, 

sem ter a mínima ideia quanto 

ao que me esperava 

do outro lado 

da frágil parede: 

como não pretender 

que os riscos 

que efetivamente corro 

ao habitar o poemanto 

não sejam compartilhados, 

ao menos no plano simbólico, 

por quem me vê e ouve?  

 

(ALEIXO, 2010, p. 93-94).  

  

 

É como uma dança da morte, antes da morte, “zonas não mapeadas” da 

consciência, “elogio do excesso”, “elogio da lentidão”, “contestação das velocidades”, 

“infinita permutação do que poderia ser” (ALEIXO, 2010, p. 95). Para Adorno, o 

ensaio, 

 

não apenas negligencia a certeza indubitável, como também renuncia 

ao ideal dessa certeza. Torna-se verdadeiro pela marcha de seu 

pensamento, que o leva para além de si mesmo, e não pela obsessão 

em buscar seus fundamentos como se fossem tesouros enterrados 

(ADORNO, 2003, p. 30). 

 

Mas pelo desejo de propor conexões. Por isso, sugere Adorno, “é inerente à 

forma do ensaio sua própria relativização: ele precisa se estruturar como se pudesse, a 

qualquer momento, ser interrompido” (ADORNO, 2003, p. 35). O ensaio, 

intencionalmente, fratura possibilidades de amarras, ele quer escrever como se fosse 

livre a escrita
106

.  

É ausente de “O poemanto: ensaio para escrever (com) o corpo” o trecho 25, já 

sabendo que ausência não é falta, permitimo-nos ver essa ausência como alguma ferida 

que nesse trecho quis escapar de Modelos vivos. E como não é de nossa índole caçar o 

que escapa, trouxemos aqui, in memoriam, do trecho 25, um poema do livro Festim 

                                                           
106

 Referência à fala: “Ele queria viver como se fosse homem livre”, de um depoimento de processo crime 

envolvendo Lourenço, homem escravizado, século XIX, Termo de Cachoeira, que nomeia a dissertação 

de Clíssio S. Santana: “Ele queria viver como se fosse homem livre”: escravidão e liberdade no 

Termo de Cachoeira (1850-1888). Dissertação, Programa de Pós Graduação em Historia Social, 

Universidade Federal da Bahia, 2014, p. 177.  
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(1992), que, quem sabe, aponta para o que na performance o performador quer proteger 

de um, talvez, incisivo olhar do espectador.  

 

 
Figura 50: (ALEIXO, 1992) 
 

Na sequência, baseando-me da estrutura do poema-ensaio de Modelos vivos 

(centralizado, separada por número e desviante do assunto, mas falando do assunto) 

apresento a performance de Ricardo Aleixo, a que assisti em Belo Horizonte, no espaço 

Nigeria Brazil Centre, Instituto Yoruba,  dia 26 de setembro de 2014. Nesse dia também 

acompanhou a performance o fotógrafo Ricardo L. A. que de pronto atendeu o pedido 

do poeta de fazer as fotos daquela noite, eu fiquei responsável pela filmagem; e assim 

decorreu que Ricardo L. A. cedeu-me gentilmente as fotos daquele dia, que agora 

ilustram o ensaio A Condor em devir Pavão em cena.  

Dividi o ensaio em 13 trechos, que passam por três momentos: um assalto que 

sofri em João Pessoa quando tinha em mãos grande parte da anterior pesquisa com a 

qual iniciei o doutorado
107

, o encontro com a performance de Ricardo Aleixo e a 

proposta de mudança de tema, e a performance do dia 26/09/2014. Os percursos iniciais 

são formatados em linha justificada, falas de outras pessoas aparecem formatadas à 

                                                           
107

 A pesquisa se dispunha a flagrar, catalogar, nomes e histórias de cantadores negros que no final do 

XIX e começo do XX andaram entre os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Falarei 

ainda desta pesquisa numa citação do capítulo seguinte.  



150 
 

direita, todas referenciadas, na descrição da performance com as fotos a formatação é 

centralizada como no poema-ensaio de Modelos vivos.  
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A CONDOR EM DEVIR PAVÃO EM CENA 

 

 

 

 
Subitamente, toda a achatada horizontalidade se apaga.  

O tempo não corre mais. Jorra
 
 

 

Gaston Bachelard  

 

 

 

E jorrar é larva quente que escorre para qualquer tempo 

Mas o tempo que rebenta como fogo só queima num espaço-tempo de um corpo vivo, 

mesmo que essa queimadura seja a assombração de um morto. 

 

 

1 

 

Ali, me pareceu mesmo ter sido aproximada da morte. Morte, não vida do meu corpo. 

Falava ao telefone após dar as costas ao prédio da arquivista. A arquivista guarda coisas 

em pastas. Saí do apartamento da arquivista armada com nove pastas finitas, pistas que 

me apresentassem algum cantador negro para contar passos do século XIX.  

 

No terceiro passo, como se eu palmilhasse vagamente uma estrada de ida, a máquina 

do mundo se entreabriu.  

Eu mesma o corpo que segurava o revolver,  

gêmeos de surpresa: ali  

a encruzilhada estreitava. 

 

O que meu irmão me deixou ainda uso, o que meu irmão levou, foi caminhar. 

O que meu irmão me deu, uso, o que faço é usar.  

O que meu irmão me deu, revolve  

o eixo:  

meu irmão e eu  

devOLVeu  

dieu  
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Tudo depois do ali  

é dívida do meu irmão e eu, 

constância de mover. 

 

2 

 

Sonho, com um homem negro,  

 

“um Exu afelinado chispando entre os carros – um ponto riscado a laser na noite de rua 

cheia – ali para os lados do Mercado.”
108

 

 

Acordo, 

e Mário Faustino me transcreve que nada é outra coisa senão poesia experi(menta).     

 

Ando,  

em direção a rua do Mercado com Ricardo Aleixo e ele aponta: ali, foi ali, por ali entre 

os carros, era começo da noite quando vi “um/ menino/ não./ Era/ mais/ um/ felino/ um/ 

Exu/ afelinado”. 

 

Ouço,  

o que ali alcança o meu ouvido, como um caso de cem anos passados, ou como um 

enredo que se ouvirá cem anos depois de amanhã.  

 

3 

 

Sem mais sem, e esse um homem negro, que silencia todos os outros corpos, que é todo 

um só corpo, arruma o silêncio, segura um objeto instrumento cilíndrico que suporta um 

arrame, uma serpente, metal que silencia o ar, que apruma o chão,  

um vento: que traz essa voz,  

uma concha no ouvido de criança que desata a PALAVREAR (ALEIXO, 2013, p. 13-15) 

 

                                                           
108

 “Cine-olho” (PEREIRA; ALEIXO, 2004, p. 33).   
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Minha mãe me deu ao mundo 

e, sem ter mais o que dar, 

 

me ensinou a jogar palavra  

no vento pra ela voar. 

 

Dizia: “Filho, palavra 

tem que saber como usar. 

 

Aquilo é que nem remédio: 

cura, mas pode matar. 

 

Cuide de pedir licença, 

antes de palavrear, 

 

ao dono da fala, que é 

quem pode lhe abençoar 

 

e transformar sua língua 

em flecha que chispa no ar 

 

se o tempo for de guerra 

e você for guerrear  

 

ou em pétala de rosa 

se o tempo for de amar. 

 

Palavra é que nem veneno: 

mata, mas pode curar. 

 

Dedique a ela o respeito 

que se deve dedicar 

 

às forças da natureza 

(o bicho, a planta, o ar), 

 

mesmo sabendo que a dita 

foi feita pra se gastar, 

 

que acaba uma, vem outra 

e voa no seu lugar.” 

 

Ainda ontem, lá em casa, 

me sentei pra conversar 

 

com as minhas duas meninas 

e desatei a lembrar 

 

de casos que a minha mãe 

se esmerava em contar 

 

com luz de lua nos olhos 

enquanto cozia o jantar. 

 

Não era bem pelo assunto 
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que eu gostava de escutar 

 

aquela voz que nasceu 

com o dom de se desdobrar 

 

em vozes de outras eras 

que tornarão a pulsar  

 

sempre que alguém, no vento, 

uma palavra jogar. 

 

Gostava era de ver 

a voz dela inventar 

 

mundos inteiros sem quase 

nem parar pra respirar 

 

e ganhar corpo e fazer 

minha cabeça rodar 

 

como roda, ainda hoje, 

quando, pra me sustentar, 

 

eu jogo palavra no vento 

e fico vendo ela voar 

 

(jogo palavra no vento 

e fico vendo ela voar)  

 

corpos saturados admiram “a máquina do mundo, que abriu-se majestosa e circunspecta, 

abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam”
109

 com 

fome: a lambuzar  

 

4 

 

Sim. É excitante a pulsação na ponta dos dedos, o embolar das ideias, o sonho noturno 

que parece adivinhar o próximo passo. Mas as mães cautelosas conservam. Mas pra que 

frear a paixão da filha adolescente? Pondera uma pessoa Ana, que podia ser uma 

personagem Ana
110

, que podia temer certa hora do fim da tarde, mas que em fase de 

auto-experimentação deixa os ovos quebrarem.    

 

Foi assim que não temendo a loucura, mas se aliando a ela, dissemos sim.  

                                                           
109

 Versos do poema A máquina do Mundo de C. D. de Andrade.  
110

 Referência à personagem Ana, do conto Amor de Clarice Lispector, no livro Laços de Família. (1998, 

p.19-29) 
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Contam, os que chegam do Tennessee que John lendo sim no fim de uma escada viu 

Yoko Ono. 

 

5 

 

Como mover- si ? 

depois si  

morrer- viver é quase sempre  

dar esse novo-outro passo a frente do corpo morto 

é traçar forma   

é abandonar essa outra ordem que fica quando si move  

é ver imediatamente o formar si de uma outra forma  

devir de qualquer coisa antes, ainda sim 

“Esse corpo de lama que tu ver é a apenas a imagem de tu”
111

  

volta de Exu 

butô de Tatsumi HijiKata  

voz de Cantador  

 

Exu 

  

“possibilita as passagens entre o que conhecemos por vida e morte, e também as evitam. 

(...) De certa forma Exu engana a morte” (SOARES, 2008, p. 15). 

 

“As partículas da morte alternam-se sem cessar com a morte e assim esclarecidas 

sempre pela luz da morte. Uma espécie de membrana entre a vida e a morte é 

infinitamente fina. A morte é vivida para HijiKata a todo momento da vida. É preciso 

exprimir esta intimidade com a morte, a contiguidade entre a vida e a morte perceptível 

e, se possível, criativa. A dança pode ser a configuração em um espaço público desta 

intimidade e alternância entre a vida e a morte.”   

“Quando dança, o verbo está excluído, mas uma enorme tensão entre a palavra e o gesto 

dirigia sua dança.” 

                                                           
111

 Frase da letra da música, “Corpo de Lama” do grupo Chico Science & Nação Zumbi, no álbum 

Afrociberdelia (1996). 
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“Esta tensão permite fazer algo de desconhecido entre a escrita e a dança e, por 

conseguinte, na escrita e na dança também.” 

kuniichi Uno (2014, p.3).   

 

A fala de um cantador é  

 

“texto, construído oralmente durante anos de experiências partilhadas” 

 

por isso,   

 

“não pode receber o mesmo tratamento dado a um simples depoimento.” 

(LÚCIO, 2001, p. 24). 

 

“No campo da escrita literária, podemos perceber a invasão de aspectos da teatralidade e 

da oralidade, além de um acúmulo de citações do cotidiano, fato que requer permanente 

escuta do projeto existencial do escritor” (BEIGUI, 2011, p. 31) 

 

“Esteja à escuta”,  

 (BÂ, 2003, p. 31). 

 

“O ferreiro forja a Palavra, 

o tecelão a tece, 

o sapateiro amacia-a  

curtindo-a” 

(BÂ, 2010, p. 185). 

 

6 

 

Quarto de experimentação sonora, casa 76, Campo Alegre, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, 26 de setembro de 2014. 

 

Ricardo Aleixo concentra-se para a performance Modelos vivos movidos a moedas, que 

realizar-se-á no Nigéria Brazil Centre – Instituto Yoruba, às 21horas. O poeta fora 

convidado para apresentar-se no evento Encontro na veia lírica – ligação África-Brasil.  
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Em sua casa, no Laboratório Interartes Ricardo Aleixo, LIRA, o performador 

desenvolve práticas (experimentações) com o corpo, com o som, com a luz. A casa é 

montada para essas práticas, no espaço de entrada um palco, num dos quartos os sons, 

em todas as janelas, principalmente aquela mais a esquerda a luz. 

   

“As técnicas para se chegar a esse desenvolvimento psicofísico são as mais diversas 

possíveis. Existe uma incorporação de tudo: técnicas orientais (tai-chi-chuam, ioga, 

meditação, lutas etc), mímica, pantomima, técnicas circenses, guignol, ilusionismo, 

dança moderna, uso de eletrônica (vídeos, gravadores, microfones etc), máscaras teatro 

de sombras etc” (COHEN, 2013, p. 105).  

 

Parte da concentração é arrumar a mala que retirar-se-á da casa junto com ele. Na mala 

o poeta acomoda: o trovão, o poemanto, um colar sonoro e muitos modelos vivos. Nos 

arrumamos para a festa da saída. O acaso anuncia que naquela noite o poeta terá a 

companhia do músico Djalma Corrêa. Prontos eu, ele e a mala tomamos a rua, um carro, 

dois pés, um trem, dois pés, uma ponte, dois pés, curvas ruas, dois pés, o Instituto 

Yoruba.  

 

“O poeta segue radiante para a cena. Conscientemente, 

 realizou um ato exaustivo até a conclusão de seu próprio trabalho” 

 (MINARELLI, 2010, p. 63). 

 

 

7 

 

Nigéria Brazil Centre – Instituto Yoruba, uma casa para o encontro dos malungos 

(aqueles que atravessam no mesmo barco). Recebidos por Olusegun Michael Akinruli, 

nigeriano coordenador do instituto, descemos a cerca da lateral da casa, até a parte dos 

fundos, onde fica um amplo salão, formatado como um restaurante com mesas e 

cadeiras dispostas num semicírculo, ao centro um microfone de duas pontas, no teto 

holofotes, nas paredes quadros, da Exposição de arte africana dos alunos do projeto 

escola viva comunidade ativa, produzidos em oficinas com a artista plástica nigeriana, 

que fazia residência no Brasil, Folashade Temitope Ogunlade.  
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No espaço o performador, reconhece as dimensões, experimenta a acústica, os 

microfones, solta o corpo num bailar de ir e vir pela “cena-mundo”, abre a mala e 

dispõem seus próprios pertences ao pé do microfone, de um lado o trovão (instrumento 

cilíndrico de onde pende um arame) e modelos vivos, do outro o poemanto. 

 

A centralidade do microfone, inclusive na ordenação do espaço pelo performador é 

ilustrativo para refletirmos sobre a importância da voz para a produção de presença do 

poeta.  

Enzo Minarelli pontua que   

 

“a voz em performance é a essência de muitas vozes” 

 “é voz autêntica” 

 

voz de um 

 

“corpo do além, voz metafísica, ontológica, uma voz sempre dialética, uma voz crítica 

em sua entidade social, eletrônica em sua intermedialidade, natural e artificial, sopro 

bucal regenerador e deformador, voz aleijada, fluxo fonético como fala divina, aceita 

sem contestação, voz régia, voz superior, em sua singularidade, voz vital, força utópica” 

(MINARELLI, 2010, p. 13). 

 

Em cena, Olusegun, marca presença, apresenta a casa, o projeto de ligações Nigéria, 

Brasil, anuncia a presença do músico Djalma Corrêa, e convida ao centro Ricardo 

Aleixo. 
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8 

O perfOrmadOr e O trOvãO 

 
Figura 51: Foto: Ricardo L.A.F 

 

Com o Trovão, 

abrindo brecha  

o poeta arranha o chão, 

experimentando o risco  

num vai e vem de pêndulo, 

riscando um círculo em volta de si  

gira  
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Figura 52: Foto: Ricardo L.A.F 

 

 

fechando um círculo sonoro que o cobre,  

em sequência um giro maior  

circulando o microfone  

fazendo os limites do espaço entre ele  

e as pessoas.  

O performador marca o chão que pisa 

o ferro que risca troveja seus olhos,  

com a ferramenta que elabora espaço. 
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9 

O poemanto 

 
      Figura 53: Foto: Ricardo L.A.F 

 

 

No terceiro giro de prontidão 

a mão direita acolhe da esquerda o Trovão 

e a mão esquerda pega o poemanto, 

sem parar o círculo o poemanto cobre o ombro esquerdo 

e parte do corpo num abrir de asa, 

o corpo todo coberto pelo poemanto, 

ajeita o voo, 

livre  

a voz ecoa, 

“seguindo sua própria linha,  

‘entre’ os termos postos em jogo,  

e sob as relações assinaláveis”  

(DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 20): 

 



162 
 

Que o dono da fala 

nunca 

permita que eu saia 

da linha 

a linha que 

quanto mais torta 

mais posso dizer 

que é a minha 

 

Sempre fui 

meu próprio mestre 

e é sem tristeza 

que conto 

que ainda não aprendi 

nada 

não me considero 

pronto 

 

Em matéria 

tão complexa 

quanto a arte 

de entortar 

a linha 

que nem a morte 

há de um dia 

endireitar
112

 

 

a voz não para 

a música estende um espaçotempo 

                                                           
112 “Minha linha”, título do poema cantado (ALEIXO, 2010, p. 99).  
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Figura 54: Foto: Ricardo L.A.F 

 

No poemanto o “tempo é quando”
113

  

é longo,  

é longe,  

é agora,  

é ainda;  

O corpo coberto pelo poemanto abre as asas  

de um lado,  

de outro,  

voando  

ou alisando o chão para a queda,  

deitado suas pernas andam;  

“O que importa não é abordar o tempo,  

mas experimentá-lo;  

não é reconhecer o tempo,  

mas mergulhar nele”  

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 54) 

                                                           
113

 Verso da música “Poética”, Vinícius de Moraes.  
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Vertical, horizontal  

o poemanto vivo comove,  

existe,  

faz,  

diz;  

sem parar de cantar; 

Sua voz conduz os movimentos do corpo,  

o farfalhar das asas,  

o jogar-se num abismo  

de si mesmo. 

O corpo volteia  

“gira magicamente  

como um pião  

por meio da voz”  

(MINARELLI, 2010, p. 66). 
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10 

Egresso ao próprio corpo 

 
Figura 55: Foto: Ricardo L.A.F 

 

 

Ereto,  

ainda toando uma linha,  

o poemanto amarrado à cintura  

da sustento as pernas 

ensina a andar. 

Posicionado de frente aos microfones,  

do braço direito  

erguido  

ouve-se a voz. 

“A voz do poeta pode domar  

a rebeldia do espaço-tempo  

para criar seus próprios movimentos”  

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 92) 
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Figura 56: Foto: Ricardo L.A.F 

 

É ela 

que muda,  

que anda,  

da garganta pende  

um PALAVREAR,  

as próprias palavras parecem caminhar  

por próprios membros,  

os braços compõem  

a voz. 

“Como existe um esquema de execução para a voz,  

existe um outro para os movimentos realizados em cena:  

uma coreografia corporal em função sonora.  

O corpo é bastante visível, tangível, como suor na testa,  

olhar concentrado e impávido. Corpo real, concreto,  

corpo como prolongamento da voz.  

Voz que se faz corpo, o corpo equiparado  

a uma entidade fônica” (MINARELLI, 2010, p. 63). 
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Figura 57: Foto: Ricardo L.A.F 

 

O corpo, a voz, a palavra, o som  

a ondular fotografia,  

realinhar-se do corpo. 

O poemanto 

liberta o  

(gozoso) corpo do performador. 

O poemanto escorre  

o vento,  

o canto,  

fende o chão. 
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11 

O voo e as trêsombras  

 
Figura 58: Foto: Ricardo L.A.F 

Sem parar para falar,  

o performador é gesto agente  

que liga  

o público  

a  

A  

ar 

“eu jogo palavra no vento  

e fico vendo ela voar” 

“A performance representa um ponto de encontro  

das formas gestuais:  

gestualidade mágica,  

gestualidade mística,  

gestualidade lúdica e  

gestualidade cotidiana”  

(GLUSBERG, 2013, p. 120). 
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12 

Ao vivo Modelos vivos  

 
Figura 59: Foto: Ricardo L.A.F 

O sussurro do silêncio,  

abriga Modelos vivos na cena.  

O livro,  

leituras dos poemas,  

mexilhões partem do colar, 

sons que zoam sua própria voz, 

Modulação da voz no corpo,  

microfones modificam os poemas, 

 com o corpo na “cena-mundo”,  

um experimentar em si  

sua própria escrita papel. 

O desejo do poema é romper as “linhas  

retas unidimensionais” e dali erguer-se 

“inteiramente manchado de tinta  

para correr em direção a”  

(CALVINO, 2005, p. 124) 
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13 

A delícia do desejo 

 
Figura 60: Foto: Ricardo L.A.F 

O performador caminha,  

gira só  

em torno de si,  

numa exposição de possuir  

e ser possuído  

pela letra. 

“Corporalidade remete a movimento,  

a aparato mímico. O poeta valoriza  

a força envolvente da linguagem,  

seja sob a forma de palavra, seja de rumor.  

Então, volta-se para o corpo como receptáculos  

de chegadas tendenciosas, para partidas de risco  

rumo aos limites de um povir que, talvez,  

escape ao longo da jornada,  

mas que é perseguido obstinadamente,  

sem desistir do périplo” (MINARELLI, 2010, p. 64). 
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14 

 

Para Gaston Bachelard  

 

“no instante poético o ser sobe ou desde, sem aceitar o tempo do mundo” (1994, p.184) 

eternizando-se na poesia. Realizado o poema pode ser retomado em cada tempo de 

enunciação.  

 

Pois toda enunciação  

 

“sempre no presente, pode gerar o efeito de suspensão dessa defasagem, permitindo um 

diálogo cujas vozes soam na intensidade de suas presenças” (SANTOS; OLIVEIRA, 

2001, p.49).  

 

Segundo Octávio Paz, em Signos em rotação, o poema funciona como um arquétipo  

 

“que já não é passado nem futuro, mas presente”  

 

e, se é presente  

 

“só existe neste agora e aqui de sua presença” (PAZ, 1976, p. 53),  

 

no  

 

“presente da fala”  

 

e no  

 

“presente da escrita” (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p.48). 

 

Num poema é possível  

 

“encontrar os elementos de um tempo detido, de um tempo que não segue a medida, de 

um tempo que chamaremos de vertical para distingui-lo do tempo comum, que foge 
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horizontalmente com a água do rio, com o vento que passa” (BACHELARD, 1994, p. 

183-184).  

 

Num desejo de encontro com a verticalidade do instante poético,  

o poeta escreve poesia na cena da performance com o seu corpo.  

No entanto sair da horizontalidade é ir para o tempo poético  

vertical que pode ser o tempo da eternidade da morte, o  

espaço de fantasmas. O aqui agora dos acontecimentos  

sem mãe, sem pai, sem base de referência. 

O performador vai, 

cai, 

sai, 

doi, 

“são como pedras de moinhos 

que moem,  

roem,  

moem”
114

 

 

“Cair no vácuo como eu caía, nenhum de vocês sabe o que isso quer dizer.  

Para vocês cair significa tombar, por exemplo, do vigésimo andar de um arranha-céu 

(...) Pois lhes falo, ao contrário, de um tempo em que não havia embaixo nenhuma terra 

nem coisa alguma de sólido, nem mesmo um corpo celeste na distância que pudesse nos 

atrair para a sua órbita. Caía-se assim, indefinidamente, por um tempo indefinido (...) 

Não havendo pontos de referência, não tinha ideia se a minha queda era precipitada  

ou lenta. Pensando bem, não havia provas sequer de que estivesse de fato caindo:  

quem sabe estava permanentemente imóvel no mesmo lugar,  

ou me movia no sentido ascendente; visto que não havia em cima  

nem embaixo, tudo não passava de questões nominais  

e dava no mesmo continuar pensando que caía,  

como era natural que pensasse”  

(CALVINO, 2005, p. 115-116). 

 

                                                           
114

 Jorge Mautner, versos da música Lagrimas Negras.  
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(os nove espaços do orun são de mobilidade) 

 

“Belezas são coisas acesas por dentro 

tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento”
115

 

que “caem,  

saem,  

doem”
116

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115

 Jorge Mautner, versos da música Lagrimas Negras. 
116 Jorge Mautner, op. cit. 
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15 

“Boca também toca tambor” 

 
Figura 61: Foto: Ricardo L.A.F 

 

“O corpo esforça-se para superar a si próprio  

com os braços da voz,  

por isso, ele estende os limites e sempre transgride  

por meio daquele orifício chamado boca  

(MINARELLI, 2010, p. 64). 

Djalma Corrêa é chamado à cena, 

a mão, o som, a boca, a palavra, 

a letra, o ritmo do livro Mundo palavreado 

 

“Boca também toca tambor”
117

  

(repetia a boca do poeta ao som do atabaque) 

 

“boca saúda o dono da fala 

fala do tempo e do amor 

das guerras da vida da morte  

e também toca tambor  

                                                           
117

 “Boca também toca tambor” (ALEIXO, 2013, 40).  
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boca também toca tambor 

boca também toca tambor” 

 

... 

 

boca também toca tambor 

boca também toca tambor 

loas 

na segunda entoação do poeta ao som do músico 

o público é convidado a repetir o refrão: 

 

CORO:  

“‘É o canto  

da sereia  

que me faz  

entristecer. 

 

Parece que 

ela adivinha 

o que vai  

acontecer...’” 

 

SOLO: 

 

“Tão divino  

é o canto dela, 

que eu me sinto 

atormentado. 

 

Só não me  

apresento a ela 

porque vivo 

acorrentado 

 

na barriga 

pestilenta 

de um monstro 

que cruza o mar, 

 

vou sem nem 

saber pra onde, 

nem mesmo 

se vou chegar 

 

com vida ao fim 

da viagem, 

e que desti- 

no será 
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o meu e o dos 

outros todos 

que o monstro 

devorará 

 

[antes de 

alcançar o porto], 

ou, quem sabe, 

a minha sina 

 

é vagar 

já quase morto 

até onde 

o mar termina?” 

 

CORO: 

 

“‘É o canto  

da sereia  

que me faz  

entristecer. 

 

Parece que 

ela adivinha 

o que vai  

acontecer...’” 

 

SOLO: 

 

“A Calunga 

se enfurece, e eu 

já nem lembro 

o meu nome: 

 

em meio a 

tormenta e breu, 

a voz da 

sereia some,” 

 

... 

Canoeiros do mesmo infortúnio o que 

toda a gente 

ali 

ouve 

é a própria voz 

é essa, toda só, dor tão múltipla 

em cada um, 
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só, 

todo corpo. 

 

o poema 

o refrão 

o instrumento 

as vozes em só dó 

as palmas 

a performance termina 

o performador volta a compor multidão 

 

na cena Olusegun 

agradece procurando língua de dizer: 

“Como as palavras permeiam 

(pausa) 

o corpo 

(pausa) 

Parece que entraram no meu  

corpo 

todo, 

e abriram meus sensos 

todos 

e começaram a vibrar, 

e as mãos 

perderam aderência 

e os pés  

também, 

tá tudo 

 (balança o corpo)  

meio 

(risos) 

É isso,  

é o canto da sereia” 

Quando os malungos saem tudo é (re)equilíbrio.  
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17 

Al fin 

 
Figura 62: Foto: Ricardo L.A.F 

 

 

Esta fotografia é a cena em que Modelos vivos é  

tomado a mão pelo performador, 

que quando lê o livro  

são seus dedos, 

são os movimentos de sua cabeça, 

dos seus braços, 

que falam. 

Na cena sustenta o performador é  

o abandono do corpo morto atrás de si. 

 

Minarelli ressalta que 

 

“assistir a uma performance, torna-se importante observar, é deparar-se com um ato 

sagrado, preparado com minúcia e dedicação singular” (MINARELLI, 2010, p. 63). 
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Jorge Glusberg, em A arte da performance, pontua que com a combinação de códigos 

gestuais 

 

“o performer, adotando práticas e movimentos não associados até então, alcança o nível 

da arte, e cria um signo corporal artístico, que está germinalmente presente na dança, no 

teatro, na mágica, no ritual e na pintura corporal” (GLUSBERG, 2013, p. 120). 

 

Após a performance o poeta recolheu-se com sua “mente exausta de mentar toda uma 

realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos 

abismos”
118

. 

 

Recolheu-se só, quieto, como que subtraindo-se  

de multiformas que há todo o tempo  

o “in-formam” o “em-formam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118

 A máquina do mundo, C. D. de Andrade.  
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PAVÃO MISTERIOSO 

 

 
Figura 63: Desenho de Antônio Dupeixe 

 

 

 

A arte é a instância por onde a vida  

se mostra – como ela é. 

 

Alberto Pucheu
119

  

 

Evangelista também 

desarmou o seu Pavão 

a cauda, capota e bico 

diminuiu a armação 

escondeu o seu motor 

em um pequeno caixão 

(...) 

Evangelista subiu 

pôs o dedo no botão 

seu monstro de alumínio 

ergueu a sua armação 

dali foi se levantando 

seguiu o Pavão.  

 

João Melquíades Ferreira
120

 

                                                           
119

 Pucheu na sequência de um comentário sobre o nascimento da tragédia, F. Nietzsche, em: apoesia 

contemporânea.  
120

 Estrofes do folheto Romance do Pavão Misterioso (CASA RUI BARBOSA, Tomo I, Literatura 

popular em verso, Antologia, 1964, p. 65, versos 517-522, p. 67, versos 625-630). Nesse livro que 

utilizamos como fonte a autoria do folheto é atribuída a João Melquíades Ferreira, no entanto José 

Camelo de Melo Resende reclamou seus direitos de autor da obra. Aqui utilizamos o nome de Ferreira 

para seguirmos a fonte pesquisada. Para maior leitura sobre essa discussão ver: FARIAS, Alyre Silva; 
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*** 

Historieta para Pavão Misterioso 

 

- Quem é esse que corre as ruas? Que chega tão perto de mim? Sou eu mesmo?!  

- Olha bem! Vês que és tu! Verte aí, forma!  

- Sou mesmo esse outro que passou por mim, agora, ali na rua. Sou mesmo esse outro 

que se mostrou pra tão só querer ser qualquer um. É Evangelista o meu nome?! Ou sou 

o monstro metálico? Que mistério é esse irmão?! Todas as literaturas são assim? Tão 

peludas?  

- Não Cunnin isso é só um passo de dança. Deixa teu corpo correr! Evangelista ou não 

te apruma, porque já estão medindo tua cara na rua. 

 

*** 

 

Neste capítulo propomos um estudo para o poema 11 passos para Merce 

Cunningham do livro Modelos vivos de Ricardo Aleixo. Para esta apreciação tomamos o 

poema como uma partitura. Sendo assim o poema, uma peça musical, fez-se necessário 

para o bom desenrolar desta observação pensá-lo em execução. Para tanto 

selecionamos: um executor (o corpo) e um espaço de execução (a rua).  

Desse modo, este capítulo divide-se em duas sessões
121

: O corpo e A Rua. 

Separamos o corpo da rua para melhor explicitá-los, mas é mister afirmar que, na leitura 

do poema os consideramos, mutuamente, como espaços em mobilização, ou seja, o 

corpo mobilizando a rua a rua mobilizando o corpo. Nominamos esse mecanismo, que 

desloca, de Pavão Misterioso em lembrança ao pavão-máquina descrito no folheto o 

Romance do Pavão Misterioso, referenciado acima; e ao romance da Pavoa 

devoradora, cantado por Zé Limeira (1886-1954).  

Na literatura de cordel, o romance é o folheto em verso, “que tem um número 

maior” de páginas entre 24 a 32, quando convencionalmente o folheto tem entre 8 a 16 

páginas (GALVÃO, 2001, p. 27; ABREU, 2006 p. 104), “que são mais comumente 

escritos em sextilhas, com rimas em ABCBDB”. Mesmo se escritos esses textos, é 

                                                                                                                                                                          
ALVES, José Hélder Pinheiro. Criação e recriações de um pavão misterioso. Leia Escola, Revista da 

Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG, Campina Grande, nº 1, v. 9, 2009, p. 23-38. 
121

 Escolhemos a grafia sessão, em detrimento de seção, para nos aproximarmos de sessão como duração 

de um espetáculo, sessão de cinema; e ainda para estreitarmos limites (da crítica com a literatura) com o 

poema 11 passos para Merce Cunningham no qual Aleixo grafa dan-sa-rino e dan-sa (assunto da 2ª 

sessão desta leitura).   
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importante destacar, “eram feitos para serem lidos em voz alta” (MARINHO; 

PINHEIRO, 2012, p. 35, 38)
122

. 

Orlando Tejo, no livro Zé Limeira poeta do absurdo, conta de uma audição do 

romance da Pavoa devoradora executado por Limeira. Segundo Tejo antes de cantar a 

história o poeta alertava dos maus presságios que tal oratória poderia desencadear se 

não se seguisse certos rituais, como por exemplo, só cantar depois da meia noite.  

 

Zé Limeira coloca o pinho sobre a cadeira, ajoelha-se, persigna-se e 

retoma o instrumento. Numa linguagem muito própria, faz longo 

preâmbulo, asseverando que a Pavoa devoradora é citada no Alcorão 

e que por causa dessa ave adveio o dilúvio, formaram-se os vulcões, 

nasceram os terremotos, os maremotos, os eclipses lunares e solares. 

– Vosmicês vão me dissimular que só canto esse romance de olho 

fechado. Não é farta de atenção não, é por modo que se eu cantar de 

olho aberto posso morrer antes de terminar a Pavoa. Tá no Alcorão. 

Exigiu silêncio, feriu as cordas do instrumento, todas afinadas pelo 

bordão, improvisou algumas sextilhas invocando a proteção do padre 

Cícero Romão, e, compenetrado, soltou a voz. O poema, que Zé 

Limeira aprendera com um irmão de seu avô paterno, era mais lúgubre 

do que “O corvo”, de Allan Poe e tinha a complicação de O processo, 

de Kafka. A melodia era desoladoramente melancólica, sinistra, de 

fúnebres entonações. (...) Figuras bíblicas e pré-históricas desfilavam 

na música arrastada e mistérios tenebrosos eram revelados nas estrofes 

de fogo. (...) O povo ali estava acovardado, trêmulo, dando tréguas à 

superstição. E o poeta prosseguia no seu canto do outro mundo, uma 

voz fantástica, os olhos fechados, as pestanas grossas a tremelicar, os 

dedos firmes a ferir as cordas bambas, as alpercatas-de-estalo 

marcando o compasso mágico (TEJO, 2008, p. 143-44).  

 

É encantadora a narração de Orlando Tejo. Parece encantado pela palavra do 

Poeta. O encanto é o poeta? Ou o encantado é o poeta? Ou o poeta é o encantador? O 

que é o corpo? A palavra é o corpo? O som é o corpo? O movimento é o corpo? Essas 

perguntas interessam a esta leitura do poema 11 passos para Merce Cunningham, como 

lugar de questionamento necessário para pensar o poema, não precisamente como 

respostas a buscar na leitura do poema. Perguntar nessa perspectiva é mexer a ordem, é 

duvidar do não, é provocar outra ordenação para as coisas do mundo, da arte, da 

literatura.  

E isso nos interessa, pois essa é uma linha que mobiliza a poesia de Ricardo 

Aleixo, e de suas referências, seu paideuma, como por exemplo, o poema “Gertrude 

Start” (ALEIXO, 2010, p. 68), de Modelos vivos em referência à poeta estadunidense 
                                                           
122

 Para mais informações sobre literatura de cordel ver ainda: Arcanos do verso: trajetórias da literatura 

de cordel de Rosilene Alves Melo (7letras/2010) e Cantadores, repentistas e poetas populares de José 

Alves Sobrinho (Bagagem/2003).  
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Gertrude Stein (1874-1946), que lista uma série de quentões, numa sequência q uma 

desarticula a outra: 

 

 
  Figura 64: (ALEIXO, 2010, p. 68) 

 

Nesse poema “Gertrude Start”, a marcação sonora provocada pelo q – e se – q – 

e se – q, pode ser, sabendo-se que Ricardo Aleixo é um leitor de Augusto de Campos, 

uma referência ao texto (análise-poema-tradução) de Campos (1986) Gertrude é uma 

Gertrude, no qual o crítico escreve usando o q:  
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gertrude stein 

não gostava de pound 

q não gostava de gertrude 

(...)  

q lhe pareceu então 

(...) 

em q pound anteviu (...) 

q também não percebeu o projeto 

(...) 

“q é um ato de demência?”      

 

(CAMPOS, 1986, p. 177-78).  

 

E da repetição se q, aparece na tradução do poema From four saints in three acts 

– Scene X, when, no qual Campos traduz o when como se. O trecho a que nos referimos 

é assim apresentado, na tradução:  

 

(...) 

Santa Teresa. Se 

São Fundamento. Quer. 

Santa Genoveva. Se. 

Santa Cecília. Quer. 

Santo Inácio. Quer. 

Santo Inácio. Se. 

(...)                     

(CAMPOS, 1986, p. 187).  

 

A partir da leitura do som do poema de Aleixo poderíamos traduzir seu título 

“Gertrude Start”, como Gertrude come(som), e depois desses começos o que parece é 

que todos que, tocados pela Pavoa devoradora, querem é comer(çar). Tejo alerta que a 

“Pavoa, ave maldita”, não morreu com a morte do corpo do cantador Zé Limeira, mas 

que ela “prossegue na sua fatídica trajetória, abalando terras e mares, com o seu bico de 

trinta e seis léguas / A vomitar fogo e sangue!” (TEJO, 2008, p. 244).   

É a rua o desejo desse Pavão Misterioso, que quer fazer zoada, acordar Condes 

com sua gaita tocada em rouca voz, monstro de olhos de fogo que projeta faróis de 

variadas cores
123

. É o poeta, ave que “aceita o desafio da estrada” (TEJO, 2008, p. 93). 

Para Tejo o poeta é um encanto antigo em movimento “no passo a passo da poeira” 

(TEJO, 2008, p. 138). No qual, a ação de fazer e espaço de realizar, se liquidam: “a 

estrada era o seu mundo, ele mesmo era a estrada” (TEJO, 2008, p. 235).  

                                                           
123

 Segundo os versos do Romance do Pavão Misterioso: “Com pouco o conde acordou/viu a corda 

pendurada, na coberta do sobrado/distinguiu-se uma zuada/e as lâmpadas do aparelho/mostrando luz 

variada./E a gaita do Pavão/tocando com rouca voz/o monstro de olhos de fogo/projetando seu faróis” 

(CASA RUI BARBOSA, Tomo I, Literatura popular em verso, Antologia, 1964, p. 69, versos 745-754).  
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O poema é um corpo em movimento na página, para Luis A. B. Santos e Silvana 

P. de Oliveira, em Sujeito, tempo e espaços ficcionais,   

 

o texto poético pode eleger a própria palavra como um espaço: o signo 

verbal não é apenas decodificado intelectualmente, mas também 

sentido em sua concretude. Sobretudo, é possível explorar, na poesia 

escrita, a visualidade da palavra: o signo verbal como imagem 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 74).  

 

A palavra é corpo em movimento, a palavra movimenta a rua. “Nesse caso, 

enfatiza-se a concepção da palavra enquanto traçado, grafia, conjunto de riscos que 

utilizam o olho não apenas como veículo neutro que conduz à compreensão intelectual, 

mas como instrumento gerador de sensações que podem ser estimuladas” (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2001, p. 76).  

 Se 11 passos para Merce Cunningham é uma partitura, o corpo toca, faz som e 

dança na rua. Nesse instante o Pavão Misterioso toma o corpo condoído, não apenas em 

devir estruturas formais, mas de súbito, em assalto o surpreende acionando novas (com) 

junções.  
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SESSÃO 1 - O CORPO  

 

124
 

Figuras 65 a 77: (ALEIXO, 2010, p. 131-144)125.  

 

                 

                                   

                                                            

 

 

 

11 passos para Merce Cunningham é uma partitura que executa o corpo. São 

onze sílabas que tem mais a ver com ritmo que com grafia. Merce Cunningham (1919-

2009) é nome do bailarino e coreógrafo estadunidense que criou potenciais trabalhos no 

campo da dança experimental. Em oito de março de 1988, Cunningham, estreava em 

New York, no Joyce Theater, a coreografia Eleven
126

, onze pares de bailarinos moviam-

                                                           
124

 A disposição deste poema nesta página é meramente ilustrativo, posto que a leitura que aqui dele o 

faremos basear-se-á na versão impressa no livro Modelos vivos (2010, p. 131-144), entenda-se uma 

imagem por folha. Para visualizar uma versão animada deste poema ver: 

http://www.semeiosis.com.br/ricardo-aleixo-e-as-grafias-da-movencia/ 
125

 Seguindo as normas da ABNT, que todas as figuras da tese devem ser numeradas, apresentamos a 

numeração destas todas em bloco para favorecer a estética com a qual desejamos dispô-las nesta página.   
126

 “‘Eleven” was so named because of the number of dancers in the piece. Cunningham divided the stage 

space into eight equal parts. Chance operations determined which dancers would perform which section 

and in what area of the stage. Each phrase had to stay withing the area in which it began; then the dancers 

could move to another square”. Informações disponíveis na página da Merce Cunningham Trust: 

http://www.mercecunningham.org/index.cfm/choreography/dancedetail/params/work_ID/138/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bailarino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
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se em cena. No 1º episódio
127

, de uma série
128

 de vídeos do coreógrafo intitulada 

Mondays with Merce, vemos letras e ouvimos ritmos que tocam o poema de Ricardo 

Aleixo. 

O vídeo começa com o nome da série sendo escrito em letra cursiva, em fonte 

branca, a tela preta, antes da mudança de cena, ouve-se a voz do coreógrafo marcar o 

compasso do início do ensaio “one and two and one and go”, a cena evolui para um 

salão de ensaio com vinte e dois bailarinos. Quinze segundos de imagem e som são 

suficientes, obviamente com sucessivas repetições, para sentirmos o tom dos 11 passos 

para Merce Cunningham. Inicialmente com as letras riscadas na movência do pulso, 

como é a escrita gráfica do poema de Aleixo, em seguida a voz marcando a tonicidade 

das sílabas.  

 

 
Figura 78: PrntScr da tela do computador  
 

one and two and one and go  

de   vol  ver   o    dan  sa   ri   no   à    dan   sa  

 

 Podemos ler que o poema de Aleixo tem a mesma marcação tônica do compasso 

indicado pelo coreógrafo, terceira nota grave, quarta nota grave; num ciclo que se 

reinicia (no   à    dan   sa  de   vol  ver), prolongando, ou ainda instaurando um 

momento now.  

                                                           
127

 Episode 1- Cunningham on technique, gravado em 2008. “The series begins with footage of an 

EVENT rehearsal and performance at Dia:Beacon in the Riggio Galleries (Sol Lewitt and Richard 

Chamberlain room); Merce teaching an advanced technique class to members of the Merce Cunningham 

Dance Company in the Studio at Westbeth, the historic building in New York City’s West Village that is 

home to the company; and a Mondays with Merce interview with Merce Cunningham”. Disponível em: 

http://www.mercecunningham.org/film-media/mondays-with-merce/ 
128

 Série Disponibilizada na página da Merce Cunningham Trust: “The Trust licenses Cunningham works 

to leading dance companies and educational institutions worldwide, and partners with cultural institutions 

to mount special projects, performances, and exhibitions that celebrate Cunningham’s artistic 

achievements”. Disponível em: http://www.mercecunningham.org/trust/ 

http://www.mercecunningham.org/film-media/mondays-with-merce/episode-1-cunningham-on-technique/
http://www.mercecunningham.org/film-media/mondays-with-merce/episode-1-cunningham-on-technique/
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Considerando que a indicação de começo de um, já é a realização do outro 

(depois da marcação do coreógrafo que os bailarinos começam a dança, as letras já são 

o poema em cena), podemos ver que cada sílaba do poema é um corpo em execução de 

um movimento.  Nesses termos podemos notar, considerando que cada sílaba tem seu 

próprio eixo, que cada sílaba executa um giro sobre si mesma, instaurando na leitura, a 

audição de outras línguas e ou de outros sons.  

A marcação de compasso de Merce Cunningham, oralizada nos primeiros nove 

segundos do referido vídeo, tem: na primeira sílaba tônica uma orientação de ordem 

numeral duplo (two), e na segunda sílaba tônica uma projeção para o agora (go); no 

movimento de giro, do poema de Aleixo, a primeira sílaba tônica marca a repetição em 

dupla com giro sobre si mesma (ver – rev)  e na segunda sílaba tônica uma, também, 

projeção para o agora (ri – ir), e mais, intensificada pelo sarcasmo do rir. Sarcasmo 

como zombaria do corpo para com o tempo, ou como felação da língua com a língua.   

Ouçamos que os corpos desse poema dançam um repetitivo rev and go. Se em 

obediência ao compasso da dança, olhamos os corpos no ininterrupto movimento de 

tornar, girando a si em seu próprio eixo, lemos:  

 

 go → de   vol  ver   o    dan  sa   ri   no   à    dan   sa   ← torna e gira     

as   nad    a    on    ir    as  nad  o   rev  lov   ed  

 

Nesse volver-se de cada próprio corpo, lemos outra língua, no instaurado 

momento now – puxamos a rede para olhar qual bicho pega. Tcheco sugere o oráculo, e 

nos impressiona a capacidade do mistério de revelar-se. É tcheco essa língua, 

concordamos tal qual lagartixa em exercício prático de ser lagartixa.  “As   nad    a    on    

ir    as   nad  o   rev  lov   ed”, e o mistério traduzido do tcheco diz: “e mais e mais como 

ele ir à caça rev ed”. De posse desses novos movimentos corporais voltemos à 

ordenação
129

.  

                                                           
129

 Esse parágrafo faz referência a um jogo lúdico com o google tradutor. Ao copiar as sílabas, invertidas, 

do poema de Aleixo, o site indicou o tcheco como possibilidade de tradução, aceitei a proposta e decidi 

fazer uso, da tradução exatamente como realizada pelo google tradutor, devido a precisa flechada com a 

qual o texto traduzido atingiu o poema (por exemplo mantendo 11 peças); e também por saber de 

anteriores experimentações do poeta com a língua alemã (língua próxima do Tcheco). Experimentação 

realizada, por exemplo, no poema: “Máquina zero” (2003, p. 9-11), poema que dá nome ao livro de 

Ricardo Aleixo publicado em 2003, Máquina zero. Optei por não perguntar nada ao poeta sobre essas 

relações, confirmando-as ou não, posto que acredito que o poema tem autonomia, tanto para mais, quanto 

para menos; e ainda para manter a  escrita do texto da crítica na linha proposta pela tese de beirar limites 

entre crítica e literatura. Para ouvir “Máquina Zero” lido pelo poeta ver: 

http://www.lyrikline.org/pt/poemas/maquina-zero-8013#  
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one   and   two   and   one   and  go  

de      vol   ver     o     dan    sa     ri   no   à    dan   sa  

 e      mais    e    mais como ele     ir    à  caça rev   ed  

 

Na primeira sílaba tônica da tradução lemos a conjunção coordenativa (e), 

sabendo que essa conjunção é um conector
130

 (mais e mais), volvemos ao movimento 

de duplo (ligação de uma coisa e outra), a segunda sílaba tônica da tradução é uma volta 

na segunda sílaba tônica do poema (ir – ri) realização que mantem o movimento de 

gozar no agora.  

Ouçamos que os corpos dessa tradução coreografam nos últimos duplos de sua 

evolução (rev   ed) o movimento de rotação (rev – ver), e a sonorização (ed – and). Se 

em obediência ao compasso da dança, ouvimos essas duplas no ininterrupto ritmo de 

girar em torno de seu próprio eixo, escutamos (rev(i)ver – e); e se em obediência à 

coreografia, assistimos à tradução em execução, lemos: 

 

e mais e mais como ele ir à caça reviver e – e mais e mais como ele ir à caça reviver e – 

 

 E mais, e mais como Merce Cunningham ir à caça, como o coreógrafo 

experimentando propostas para o corpo, o poeta ir à caça experimentando a letra no 

poema; como o dançarino experimentando a dança no corpo, o poeta ir à caça 

experimentando a poesia no corpo; como o cantador experimentando o ritmo passo a 

passo, o poeta ir à caça experimentando o caminho; como o Condor experimentando o 

espaço antes de comer, o poeta ir à caça experimentando o mistério. 

Na coreografia ir à caça experimentando o corpo, no passo a passo da letra, da 

língua, no silêncio do som comer (correr com) o mistério. Misteriar-se.  Ser a própria 

Perua devoradora aquela que quem quiser ver, “vá correndo, antes que ela pegue 

embalagem com suas pernas automáticas e desapareça na estrada” (TEJO, 2008, p. 

153).  

                                                           
130

As conjunções são “unidades que têm por missão reunir orações num mesmo enunciado”. Cabe as 

conjunções do tipo coordenadas “reunir unidades independentes”, e também “conectar duas unidades 

menores que a oração, desde que do mesmo valor funcional dentro de mesmo enunciado” (BECHARA, 

2001, p. 319).  
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Ainda, é válido estabelecermos a aproximação desse ir, tão marcado no poema 

de Aleixo, com o “ir” da tradução do poema Signal de August Stramm
131

 (1874-1915), 

feita por Haroldo de Campos (1997, p. 127): 

 

SINAL  

 

O tambor compassa 

o clarim cresce 

e 

a morte encosta-se 

a cabeça com a morte que tatala 

se eriça 

ir ir 

resistir 

vai 

e vai e vai 

e vai e vai 

e vai e vai e vai e vai 

vai 

compassa 

vai  

 

A tradução do poema de August Stramm pode até ser lido como um sinal 

matemático de união entre o Romance do pavão misterioso, a Pavoa devoradora e os 11 

passos para Merce Cunningham, já que nesses o ir é imperativo de vida, ao mesmo 

tempo que também é flerte com a morte.  

“e vai e vai e vai e vai” poderia ser um cântico entoado toda vez que se fosse, 

devolver o dançarino a dança; “vai / compassa / vai” é determinação de marcação de 

ritmo da hora quase chegada de ir; e vai, vai, compassa, vai, toma o corpo, dança.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131

 Poeta ligado ao “quadro do expressionismo germânico (1912)”. Segundo Haroldo de Campos seu 

poema impressiona devido à “singular estrutura, quase sempre verticalizada do ponto de vista visual, 

apoiada em frequências de verbos (muitas vezes neologismos verbais – adjetivos ou substantivos 

verbificados)” (CAMPOS, 1997, p. 109).   
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SESSÃO 2 - A RUA  

 

 Nesta segunda sessão falaremos da rua como um espaço de alinho e desalinho no 

qual se pode executar coreografias, escrever poesias, viver. No poema 11 passos para 

Merce Cunningham, Ricardo Aleixo opta por grafar as palavras dançarino e dança, com 

a letra (S), dan-sa-ri-no e dan-sa. Essa escrita aproxima o dançarino e a dança do passo. 

Liberta o executor de um cânone para a rua, rua não como palco, mas rua de 

experimentar a vida, a dança.  

Para Ricardo Aleixo o “poema é essa tentativa de recuperar o poético enquanto 

fala, enquanto palavra”
132

, assim o uso do S pode querer dar conta desse malabarismo. 

Podemos, mais, mobilizar esse S com o poema Cabeça de serpente (2010, p. 31), que é 

uma aproximação a Paul Valéry, apresentado por Augusto de Campos no livro paul 

valéry: a serpente e o pensar
133

, desejos de aproximações sinalizados por Aleixo desde 

o livro Festim (1992), com o poema,  

 

POÉTICA 

  

Aprendi com Valéry 

um pouco disto que faço: 

“Eu mordo o que posso”
134

 

(palavra, carne ou osso) 

 

Me acho 

me acabo de vez 

me disfarço  

 

  Se “osso” diz do que é próximo do próprio corpo, antecedido do “p”, ele pode 

ser convite para; carta de entrada, com o p de Paul “posso” como Valéry morder o que é 

próprio do (meu) corpo: (palavra, carne, osso).  Disfarce para entrar, e no meio elaborar 

um próprio pensamento serpente, fazer uma dança presente, num repente rimar S para 

escapar: 

  

Cabeça de serpente 

 

a serpente morde a própria cauda. a serpente pensa que morde a 

própria cauda. a serpente apenas pensa que morde a própria cauda. a 

                                                           
132

 Entrevista, para esta pesquisa, LIRA, 25/09/2014.  
133

 Esse livro reúne ainda, a tradução do poema Esboço de uma Serpente e fragmentos dos Cadernos de 

Valéry. (CAMPOS, 2011).  
134

 CAMPOS, 2011, p. 59.  
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serpente morde a própria cauda que pensa. a serpente morde a própria 

cauda suspensa. a serpente pensa que a própria cauda morde. a 

serpente pensa com a própria cabeça. a serpente sonha que simula o 

próprio silvo. a serpente sonha ser outra serpente que simula o próprio 

sonho e silva. a serpente pensa e silva selva adentro. a serpente sonha 

que pensa e no sonho pensa que as serpentes sonham. a serpente pensa 

que sonha e no sonho pensa o que as serpentes pensam. a serpente 

morde sem pensar no que pode. a serpente pensa que morde a própria 

causa. a serpente pensa e morde em causa própria. a serpente pensa e 

morde apenas o que pensa. a serpente pensa que pensa e morde o que 

pensa. a serpente morde o que pensa e o que morde. a serpente pensa o 

que pensa a serpente. a serpente se pensa enquanto serpente. a 

serpente se pensa enquanto ser que pensa. a serpente pensa o que 

pensam as serpentes. a serpente morde o que pensa a serpente. a 

serpente morde o que mordem as serpentes. a serpente morde o que 

pode. a serpente pensa em se morder. a serpente morde sem pensar o 

que pode. a serpente morde sem pensar o que morde o que pode. a 

serpente morde o que morde. a serpente morde enquanto pode. a 

serpente pensa sem palavras. a serpente só não pensa a palavra 

serpente. a serpente só não morde a palavra serpente. a serpente pode 

o que pode sem palavras. a serpente morde o que pode sem medir 

palavras. a serpente mede de cabo a rabo a própria cabeça. a serpente 

emite a própria sentença. a serpente morde a própria cabeça 

(ALEIXO, 2010, p. 31).  

 

 O poeta crítico arisca estar sempre na eminencia de ser pego. Por isso a rua lhe é 

tão cara, porque a rua pode ser espaço para o corpo escapar. Segundo Ricardo Aleixo,  

 

A menção a Valéry tinha essa função: Olha sou poeta, sou de rua e 

sou alguém também que pode se deter, se debruçar sobre um tema, 

problematizar esse tema, discuti-lo longamente, e posso inclusive 

fazer isso no espaço do poema, não há dicotomia eu não vou fazer um 

ensaio sobre isso, eu vou fazer um poema ensaio, um poema que não 

se contém nos limites daquilo que determinam para o poema
135

.   

 

Portanto consideramos que S compassa o dançarino a experimentar seu corpo 

com a rua. Pé a pé num caminho com o tempo, criando intimidade com o acaso, com os 

obstáculos da rua que perigam o corpo. “A rua transforma-se na casa do” corpo 

mobilizado (BENJAMIN, 1995, p. 39). E como toda casa esconde abismos, é nesse 

sinuoso espaço que o corpo bailará vida e morte. Devolver o dançarino a dança, nessa 

perspectiva, é um passo rítmico que orienta a produção de poesia de Ricardo Aleixo. 

Do livro Máquina zero, o poema “Labirinto” (2003, p. 12-13), reúne na língua 

experiências do andar por ruas na cidade: 

 

                                                           
135

 Entrevista com Ricardo Aleixo para esta pesquisa.  
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Labirinto
136

 

 

Conheço a cidade  

como a sola do meu pé. 

 

Espírito e corpo prontos  

para evitar 

 

outros humanos polícias 

carros ônibus buracos 

 

e dejetos na calçada, 

incorporo hoje o Sombra amanhã 

 

o Homem In 

visível sexta à noite 

 

o perigoso Ninguém 

e sigo. 

 

Como os cegos 

conheço o labirinto 

 

por pisá-lo 

por tê-lo 

 

de cor na ponta dos pés  

à maneira também do que 

 

fazem uns poucos  

com a bola 

 

num futebol descalço  

qualquer. Conheço a 

 

cidade toda (a  

mínima dobra retas cada borda 

 

curvas) e nela – à  

custa de me 

 

perder – me 

reconheço. 

 

O labirinto embala o desejo de se achar sem se perder encontrando uma saída. 

Por isso o labirinto é esperança de liberdade e também perigo de prisão. No poema a 

cidade pode ser um labirinto, conheço a cidade/ como a sola do pé. Mais, sabemos 

sobre a sola do pé, em pé, eretos, em posição de alerta. Espírito e corpo prontos, todos 

                                                           
136

 Os poemas de Ricardo Aleixo são escritos, também, a partir do pensar oral dos versos, por este motivo 

ouvir ou falar seus poemas amplia sua realização. Para ouvir Labirinto na voz do escritor ver: 

http://www.lyrikline.org/pt/poemas/labirinto-8014#.VNn4Y_nF9qV 
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os sentidos na expectativa da marcação, one   and   two   and   one   and  go; caminhar 

com o acaso já é dança, para evitar/ outros humanos polícias, sensores produzidos para 

interromper vidas, carros ônibus buracos e dejetos na calçada, quebram o passo, 

desalinham a performance.  

Mas, sair do labirinto é ser labirinto, aproximar-se de suas formas, des-formar, 

in-formar, incorporo hoje o Sombra amanhã/ o Homem In/visível sexta à noite/ o 

perigoso Ninguém/ e sigo. Substantivar-se naqueles que poderiam liquidar a dança, 

dissolvendo o corpo em multidão. Ligar e desligar a unidade nos múltiplos de si mesmo, 

and  go.  

Se é a experimentação que liberta o corpo, que pode libertar a escrita, 

experimentar é envolver-se com, como os cegos, “aqueles para quem todas as coisas são 

simultâneas”
137

, conheço o labirinto; conhecer é provar, por na boca, intimidar, 

tensionar, pisá-lo, tê-lo/ de cor na ponta dos pés/à maneira também do que/fazem uns 

poucos/com a bola/num futebol descalço/qualquer. No percurso, o desejo de liberdade é 

experimentado pelo meio, dançar, escrever, jogar, usar a si para distinguir-se alguém. 

Caminhar nas esquinas, nas encruzilhadas, nas retas, em pé, alerta, mas driblando a 

própria ordem dos pés, gozando antes com a expectativa, da vida e da morte, da 

liberdade e da prisão; conheço a /cidade toda (a / mínima dobra retas cada borda / 

curvas) e nela – à / custa de me / perder – me / reconheço.  

Se esse duplo, morte e vida àquele que ousa experimentar a si com a rua (acaso, 

poder, ordem, civilização), é assustador e melancólico, porque pode riscar ou falir a 

vida. Na proposta poética de Ricardo Aleixo (devolver o dançarino a dança) é escárnio, 

pausado, excitante e desafiador, e nela à (leia-se esse duplo a a sequenciado em pausa 

exclamativa) / custa de me / perder – me. Jocoso riso do corpo que gargalha no 

eminente perigo, mas, que assim, portanto, reconheço, coloca cedilha.    

Rir e gozar no percurso aproxima o corpo da rua, estreita as formas, uma coisa 

beira o limite da outra, num tempestuoso prazer de misturar-se. Formatura do corpo 

embevecido na rebeldia da rua / languidez do corpo embevecido na concretude cascuda 

da rua. Corpo que coloca-se contra a “estabilidade consagrada”, qualquer que seja 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 85). Em Modelos vivos, lemos no soneto, Convivo 

muito bem com os cães da rua (ALEIXO, 2010, p. 67), essa febre, esse duplo assumir 

uma hipótese de lugar.  

                                                           
137

 Em entrevista com Ricardo Aleixo, realizada para esta pesquisa em 25/09/2014, no LIRA, ele disse: 

“O cego é aquele para quem todas as coisas são simultâneas”.  
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Convivo muito bem com os cães da rua. 

Me apraz o velho e bom modo de vida 

que os faz, sem ter do que cuidar na vida, 

medir distâncias de uma a outra rua. 

  

Comparto com os cães o ar da rua. 

Se um deles me dirige um riso cardo, 

como quem dissesse “E aí, Ricardo?”, 

respondo-lhe: “Olá, irmão!” E a rua, 

  

que até há pouco era só mais uma rua 

por onde vadiavam um cão e um bardo 

(cada um caçando, do seu jeito, a vida), 

  

me obriga a distinguir, nela, o que é vida 

real do que será, quem sabe, um tardo 

sinal do quão são irreais o cão e a rua. 

 

Este soneto é um corpo sustentado no prazer, são quatorze versos que insistem 

na rima da ação presente: rua, vida, ardo. A rua é um espaço – pensar a rua como espaço 

é considerar sempre a simultaneidade de agoras, a vida um corpo, e o verbo é arder, 

conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo instaura um si mesmo em 

chamas, aceso, corpo inflamado por paixões, paixão como aquilo que mata, que 

maltrata, mas que, em alguns casos não se distancia do que, envivesse o corpo.  

Se o lema é: devolver o dançarino a dança, e essa dança é na rua, o cão é quem 

sabe, ele é aquele que executou entregar-se completamente a rua. Portanto, o cão é 

aquele que pode dominar a tradição coreográfica das ruas. O eu-lírico do soneto, 

identificado como Ricardo, é o intruso-observador não-cão que se estreita entre os cães 

para viver passeios. Ricardo observa e pontua com passadiça ironia como aprecia “o 

velho e bom modo de vida” dos cães, de “medir distâncias de uma a outra rua”, “sem ter 

o que cuidar na vida”; experimentando um misto entre o prazer em observar e a carência 

do excluído do gozo. A vida dos cães na rua, parece, o “natural” viver. Ricardo espreita 

a si na rua, comparte o mesmo ar com os cães. Mas não é os cães, e quando essa 

aproximação beira o excesso do limite das formas o sujeito é obrigado a identificar a si. 

E parece que o primeiro passo dessa identificação é assumir a inconcretude do outro 

(cão, rua), em defesa da sua própria realidade.   

Num lance senhorial de ataque, o cão lança um “riso cardo”, como quem puxa 

um fio enrolado para pentear uma manta de linhas, desenredando realidades; em defesa 
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o interrogado se estreita ainda mais a esses, emparelhando-se, aparelhado de ladinosa
138

 

ironia e coage “‘Olá, irmão!’”. Responder com um gracejo de intimidade, pode 

funcionar como um código de passagem nas ruas, mas não deixa de ser um 

estabelecimento de diferenças, um sinal de alerta que modifica o lugar de passeio. 

Na rua como em casa, abrem-se os abismos e antes de ser dissolvido no NÃO, 

resta ao “bardo” (poeta satírico, cantador
139

) inventar a si, apoiar-se em seu próprio 

corpo, e existir SIM. Obrigado a executar essa ação de distinguir o que é, e o que não é 

real na rua. O poeta, em defesa do seu corpo, “do que é vida real”, assume-se como 

hipótese de lugar. No movimento de equilíbrio dessa ação, as outras coisas tornam-se 

“irreais”. Torna-se irreal o “cão”, e irreal a “rua”, a vida assume-si como complexo de 

ação. Se sei que tenho meu corpo, como posse minha, aciono-o, ajo, canto, danço, 

escrevo; a revelia do “não pode”, do “não cabe”, do “não sabe”, ou mesmo, como 

sugestionamos com o poema, do “aqui não é o seu lugar”, ou da corriqueira frase à 

moda brasileira: “ponha-se no seu lugar”.  

Neste poema o autor também executa ladinosa ironia quando apresenta, num 

soneto, aproximados o bardo e o cão. Se o bardo é o trovador de esquina, o cão poderia 

ser qualquer respeitoso poeta bacharel que se põe como territorialista, que tem gangues; 

no soneto eles estão apresentados num mesmo espaço. Desse modo, entenda-se que 

nesse soneto existe uma inversão de um lugar discursivo, já que em vez de apresentar os 

diferentes em espaços de oposição, o autor os aproxima, no constrangimento da 

produção de presença dos corpos. Ou seja, no soneto, a inversão não opõe-se a, mas 

aproxima a si, irmana a si.  
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Ladinosa em referência ao “ladino”, indivíduo de origem africana que nas américas, especialmente no 

Brasil, dominavam códigos, “costumes e símbolos” dos brancos, do sistema escravista, para 

minimamente, conseguirem algum trânsito nessa sociedade, e assim “circularem ladinamente” no 

atlântico negro. Sobre o assunto ver: SANTANA, Clíssio Santos. “Ele queria viver como se fosse 

homem livre”: escravidão e liberdade no Termo de Cachoeira (1850-1888). Dissertação, Programa de 

Pós Graduação em Historia Social, Universidade Federal da Bahia, 2014, p. 177; GILROY, Paul. O 

atlântico negro. 2012.  
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 Bardo como o poeta satírico ver: MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. Cultrix, 1985, p. 

57; usei a palavra cantador para referenciar nesta discussão a presença do corpo dos cantadores negros 

que circularam pelo Brasil no século XIX, nos atuais estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Bahia. São, alguns, Inácio da Catingueira (NUNES, 1979), Fabião das Queimadas (CASCUDO, 

1984, p. 320), Manuel Caetano (CASCUDO, 1984, p. 317), Joaquim Francisco de Santana (CASCUDO, 

1984, p. 312), João Vieira (CASCUDO, 1984, p. 208), Rio Preto (CASCUDO, 1984, p. 315), João 

Benedito (FERREIRA, 2011), Zé Limeira (TEJO, 2008), Manuel Preto Limão (SANTOS, 2006, p. 102; 

CASCUDO, 1984, p. 316), Azulão (MOTA, 1976, p. 79), Pedro Nonato da Cunha (MOTA, 1976, p. 79). 

A cerca desse tema apresentei o trabalho: O corpo negro da poesia oral brasileira: por uma memória 

de África. In: IV Seminário nacional de Estudos Afro-brasileiros, 2012, João Pessoa; e ainda: Inácio da 

Catingueira: A construção de um personagem negro na historiografia da literatura de cordel 

brasileira. Cadernos Imbondeiro , v. 1, p. 224-233, 2010. 
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Irmanar-se ao corpo do outro é um recurso irônico dos ladinos, para expor a 

diferença. E do constrangimento do outro, que tem a si como diferencial, retaliar a 

agressão; visto que nessa ação o ladino subtrai-se de si mesmo, também como 

diferencial e assim existindo no mundo como unidade que faz parte do múltiplo; e por 

isso detentora de poder sobre si. Ao questionar a realidade do cão e da rua do cão, o 

bardo desmonta o jogo, pois ali naquele instante, ambos sabem que eles não refletem 

espelho algum, mas que são o que são. Então o bardo, para instaurar-se jogador como o 

cão, toma seu próprio corpo como posse pessoal sua, toma seu próprio corpo como rua, 

como vida, realiza a si; e ainda, como Ricardo Aleixo realiza a si no nome Ricardo.  

Na rua quando um bardo é interrogado por um cão, e é obrigado a apoiar-se em 

seu próprio corpo, tudo que lhe é seu, lhe é marca de pertencimento de si. A cor então 

pode ser tomada como afirmativa de ação existencial. Tenho corpo, logo tenho cor, se 

sou negro, logo sou negro. Na obra literária e diários
140

 do escritor Lima Barreto (1881-

1922) é possível destacar trechos em quais cães, no sentido discutido com o soneto de 

Aleixo, interrogam a presença, espacial, de um corpo negro. De seu diário íntimo
141

 

destacamos os fragmentos:  

Em 26 de dezembro de 1904, ele escreveu, 

 

Hoje, comigo, deu-se um caso que, por repetido, mereceu-me reparo. 

Ia eu pelo corredor afora, daqui do Ministério, e um soldado dirigiu-se 

a mim, inquirindo-me se era contínuo. Ora, sendo a terceira vez, a 

coisa feriu-me um tanto a vaidade, e foi preciso tornar-me de muito 

sangue frio para que não desmentisse com azedume (DIÁRIO 

ÍNTIMO, p.15). 

 

Mais em 17 de janeiro de 1905, 

 

Hoje, à noite, recebi um cartão-postal. Há nele um macaco com uma 

alusão a mim e, embaixo, com falta de sintaxe, há o seguinte: 

“Néscios e burlescos serão aqueles que procuram acercar-se de 

prerrogativas que não tem. M” (DIÁRIO ÍNTIMO, p. 34). 
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 Utilizei como fonte o diário íntimo de Lima Barreto, arquivado na Fundação Biblioteca Nacional, 

disponível, digitalizado, no site Domínio Público. Sobre a vida e literatura de Lima Barreto ver: 

BARBOSA, Francisco de Assis. A vida de Lima Barreto. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2002; 

BARRETO, Lima. Diário do Hospício; Cemitério dos Vivos. São Paulo: Cosac Naify, 2010; 

HIDALGO, Luciana. Literatura da urgência: Lima Barreto no domínio da loucura. São Paulo: 

Annablume, 2008; CUTI. A consciência do impacto nas obras de Cruz e Sousa e de Lima Barreto. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009; COELHO, Naydée Ribeiro. Lima Barreto. In: DUARTE, 

Eduardo de Assis (org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. v. 1 Precursores. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
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 Diário íntimo disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000066.pdf 
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Escrito em 24 de janeiro de 1908,   

 

Fui a bordo ver a esquadra partir. Multidão. Contato pleno com 

meninas aristocráticas. Na prancha, ao embarque, a ninguém pediam 

convite; mas a mim pediram. Aborreci-me. Encontrei Juca Floresta. 

Fiquei tomando cerveja na banca e saltei. É triste não ser branco 

(DIÁRIO ÍNTIMO, p. 57).  

 

Passos que revelam o movimento de um corpo negro escritor, em caminho por 

um desejo de viver um corpo negro escritor. Do conto O filho da Gabriela, destacamos 

certa cena, em que Horácio, filho da falecida cozinheira, criado desde a primeira 

infância na casa dos patrões como único afilhado, já que estes não tiveram filhos;  

chegando a casa após o colégio, ouve de uma visita: “‘Quem é este pequeno?’ ‘ –  É 

meu afilhado’, disse-lhe dona Laura. ‘Teu afilhado? Ah! sim! É o filho da Gabriela...’ 

Horário ainda esteve um instante calado, estatelado e depois chorou nervosamente” 

(BARRETO, 2011, p.104).  

Em outra cena, após sucessivos questionamentos a cerca de seu lugar na casa 

dos padrinhos, destacamos:  

 

O rapaz, deitado, com os olhos semicerrados, parecia não ouvir; 

voltava-se de um lado para o outro; passava a mão pelo rosto, 

arquejava e debatia-se. Um instante pareceu sossegar; ergueu-se sobre 

o travesseiro e chegou a mão aos olhos, no gesto de quem quer avistar 

alguma coisa ao longe. A estranheza do gesto assustou a madrinha. 

- Horácio!... Horácio!... 

- Estou dividido... Não sai sangue... 

- Horácio, Horácio, meu filho! 

- Faz sol... Que sol!... Queima... Árvores enormes... Elefantes... 

- Horácio, que é isso? Olha; é tua madrinha! 

- Homens negros... fogueiras... Um se estorce... Chi! Que coisa!... O 

meu pedaço dança... 

- Horácio! Genoveva, traga água de flor... Depressa, um médico... Vá 

chamar, Genoveva! 

- Já não é o mesmo... é outro... lugar, mudou... uma casinha branca... 

carros de bois... nozes... figos... lenços... 

- Acalma-te, meu filho! 

- Ué! Chi! Os dois brigam... (BARRETO, 2011, p.108). 

 

Stuart Hall discute, em A identidade cultural na pós-modernidade, que 

 

esta perda de um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – 
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descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmos constitui uma ‘crise de identidade’ para 

o indivíduo (HALL, 2003, p.9).  

 

Na literatura de Ricardo Aleixo essa crise de identidade é utilizada como passo 

de dança, é movimento de linhas. É procedimento a partir do qual o poeta instaura a si 

como lugar de próprio pertencimento, e portanto, lugar de autoridade para desencadear. 

Se a cidade é um labirinto que pode oferecer perigo ao corpo, o próprio corpo faz como 

saída desse labirinto um fundar em si, uma própria instituição de defesa e ataque.  

Lima Barreto, segue sendo exemplo valioso para continuarmos a pensar a 

“descentração” na rua, no livro Recordações do escrivão Isaias Caminhas, o 

questionamento das ruas, é sentido como desassossego do corpo, o que desencadeia no 

personagem Isaias, uma busca por findar-se como saída para desse labirinto. 

 

Quis descansar, debrucei-me na muralha do cais e olhei o mar. Estava 

calmo; a limpidez do céu e a luz macia da manhã faziam-no 

aveludado. Os últimos sinais da tempestade da véspera tinham 

desaparecido. Havia satisfação e felicidade no ar, uma grande 

meiguice, tudo respirava; e isso pareceu-me hostil. Continuei a olhar o 

mar fixamente, de costas para os bondes que passavam. Aos poucos 

ele hipnotizou-me, atraiu-me parecia que me convidava a ir viver nele, 

a dissolver-me em suas águas infinitas, sem vontade nem 

pensamentos; a ir nas suas ondas experimentar todos os climas da 

Terra, a gozar todas as paisagens, fora do domínio dos homens, 

completamente livre, completamente a coberto de suas regras e dos 

seus caprichos... Tive ímpetos de descer a escada, de entrar 

corajosamente pelas águas adentro, seguro de que ia passar a uma 

outra vida melhor, afagado e beijado constantemente por aquele 

monstro que era triste como eu (BARRETO, 2011, p. 145). 

 

Lima Barreto substantiva em Isaías o que lhe é próprio: caminhar e observar a 

cidade
142

. Isaias também caminha, passa pela cidade tomado de si, fabula a tristeza e o 

ódio por ter a si constantemente questionado.   

 

Os elétricos subiam vazios e desciam cheios. Ingleses de chapéus de 

palha cintados de fitas multicolores, com pretensões à originalidade, 

enchiam-nos. Fumavam com desdém e iam convencidos da sua 

ignorância assombrosa que a língua incompreensível escondia de nós, 

que davam espetáculo a essa gente mais ou menos negra, de uma 

energia sobre-humana e de uma inteligência sem medida. Os bondes 
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 Para leitura sobre o Lima Barreto que percorria ruas no Rio de Janeiro de finais do XIX e começo do 

XX ver: SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: termômetro nervoso de uma frágil república. In: 

BARRETO, Lima. Contos completos de Lima Barreto. 1ª reimpressão. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 
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continuavam a passar muito cheios, tilintando e dançando sobre os 

trilhos.  Se acaso um dos viajantes dava comigo, afastava logo o olhar 

com desgosto. Eu não tinha nem a simpatia com que se olham as 

árvores; o meu sofrimento e as minhas dores não encontravam o 

menor eco fora de mim. As plumas dos chapéus das senhoras e as 

bengalas dos homens pareceram-me ser enfeites de selvagens, a cuja 

terra eu tivesse sido atirado por um naufrágio. Nós não nos 

entendíamos; as suas alegrias não eram as minhas; as minhas dores 

não eram se quer percebidas... (BARRETO, 2011, p. 145-146). 

   

 Walter Benjamin, em Charles Baudelaire - Um lírico no auge do Capitalismo, 

discutindo o flâneur, homem que caminha e observa as cidades, a partir do conto O 

Homem da Multidão de Allan Poe diz, “flâneur é sobretudo alguém que não se sente 

integrado na sua própria sociedade. Por isso ele procura a multidão; e não andará muito 

longe disso a razão pela qual ele se esconde no meio dela” (BENJAMIN, 1995, p. 50).  

Luis Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira, no livro Sujeito, tempo e 

espaços ficcionais: introdução à teoria literária, diz, 

 

Nessa cartografia, se esboça uma nova figura: a do estrangeiro na 

própria terra, aquele que experimenta viver nas bordas de um palco de 

migrações, de etnias, de subjetividades. O habitante do espaço urbano 

é concebido como um sujeito rasurado, deslocado. É alguém que, se 

sabendo estrangeiro, renuncia a qualquer pretensão de totalidade, de 

completude, pois já não há mais nem centro nem periferia fixos e 

delimitados, mas um campo de batalha onde fervilham diferenças e 

traços multiculturais (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 88-89). 

  

Devolver o dançarino a dança, é esse sujeito que beira outras formas, beira a 

rua, beira todos os limites, deseja apoderar-se de si e possuir seu próprio corpo, para 

assim constituir-se no múltiplo, ser enquanto unidade, composição. No poema Música 

para modelos vivos movidos a moedas (ALEIXO, 2010, p. 15-16), primeiro poema 

que compõe o interior
143

 do livro Modelos vivos, esses corpos em produção de presença 

de si são explicitados: 

 

Há muito já estão mortos os modelos vivos que, no  

passado, apenas posavam para os artistas e, do oito- 
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 Estabeleci essa distinção, primeiro poema que compõe o interior do livro, pois podemos, ainda, ler 

como poema abertura os escritos nas orelhas do livro: 1ª: “tem que ter palavra para ser humano” escrito 

em num fundo azul, com o desenho de um corpo humano composto de rizomas grafado num fundo 

vermelho carmim, no verso; 2ª: “tem que ser humano para ter palavra” escrito num fundo vermelho 

carmim, acompanhado, no verso, da mesma inscrição corpo/rizoma, num fundo azul. Sobre esses poemas 

o poeta explica: “Orelhas – releitura, com verniz aplicado, de poema-lema produzido originalmente como 

um adesivo” (ALEIXO, 2010, p. 155).  
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centos em diante, também para os fotógrafos que,  

em seus estúdios, consideravam-se artistas. Os modelos  

 

vivos da atualidade, além de mais vivos que os do  

passado, fazem mais que posar impassíveis diante de  

 

pincéis cinzéis ou lentes. Recortam o ar com pequenos  

gestos de falso, grácil nô, a intervalos irregulares, regidos  

 

pelo barulho das moedas que um ou outro passante  

atira dentro das latas que eles, os hodiernos modelos vivos,  

 

postam a seus pés quando se integram estáticos, mudos,  

metonímicos, metamímicos, cobertos de tinta até o rosto,  

 

à quase sempre feia paisagem das praças e esquinas  

das cidades brasileiras de médio e grande porte por onde  

 

desandarilham. Nada representam, nenhum papel. Presentam  

-se. São o medium e a mensagem. Fingem submeter-se ao  

 

comando dos lançadores de moedas, e aí expira sua arte  

que nem mesmo aspira à condição de arte e começa a dos  

 

pagantes. Pergunto-me, como se perguntava Heinrich  

Kleist sobre os manipuladores de marionetes que tanto  

 

encantavam o amigo a quem devia o despertar do interesse  

pelos mistérios daquela arte de rua, se os passantes- 

 

pagantes conhecem os mecanismos que movem os modelos  

vivos; se possuem pelo menos uma ideia do belo na dança. 

 

 O corpo modelo vivo do passado, que só podia pousar, agora exercita seus 

próprios desejos, na rua, é ele mesmo o observador de si, e não mais o artista de estúdio 

que delimita seus traços. Esse modelo vivo movimenta-se em composição de traçados, 

de destraços, ele é o imediato da criação de sua vontade. Um corpo com sua própria 

posse que compõe seus próprios limites de execução. 

 O modelo vivo na rua separa aparatos, seleciona orientações de compasso, mas é 

no imediato da rua que dança. Seu corpo é produção de presença nos espaços da cidade. 

Seu tempo é quando
144

 a moeda cai, um novo fazer de si. O modelo vivo na rua estatela-

se num tempo do silêncio, o “passante-pagante” desejoso de som, mobiliza-o; se o 

silêncio beira à morte, o “passante-pagante” quer ver o modelo vivo acionado, quer 
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 Parte do verso, do poema “Poética”, de Vinícius de Moraes. Disponível em: 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/poetica 
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exercer poder. Então os “passantes-pagantes” são os manipuladores dos modelos vivos 

de rua?  

Heinrich von Kleist (1777-1811), em A propósito do teatro de marionetes, conta 

de uma conversa com um amigo a quem perguntava sobre  “o mecanismos desses 

bonecos de como era possível manejar seus membros e extremidades, como exigia os 

ritmos dos movimentos ou a dança, sem ter nos dedos, uma miríade de fios” (KLEIST, 

2011, p. 1-2). 

 

Ele respondeu que eu não deveria pensar que nos diferentes momentos 

da dança cada membro era pausado ou puxado separadamente pelo 

operador. Cada movimento – disse ele – tinha o seu centro de 

gravidade; bastava controlá-lo a partir do interior do boneco; os 

membros que não passavam de pêndulos, seguiam por si mesmos, sem 

nenhuma intervenção mecânica. Ele acrescentou que esse movimento 

era muito simples; que cada vez que o centro de gravidade se 

deslocava em linha reta, os membros descreviam curvas; e que, 

frequentemente, quando balançado casualmente, o conjunto entrava 

numa espécie de movimento rítmico que se assemelhava a dança 

(KLEIST, 2011, p. 2).  

  

O modelo vivo é uma marionete movida por desejos de si, seu tempo de silêncio 

não é tempo de morte, é tempo de si; é ação voluntária de involuir sobre sua própria 

linha; estar em silêncio de fala de gestos não é regressão da voz ou do passo, mas 

equilíbrio de ação. O “pagante-passante” não é quem aciona o modelo vivo na rua, 

porque o modelo vivo na rua nunca está desacionado; pois ele está possuído de si 

mesmo, portanto “sempre em alerta” (OXÓSSI, 2007, p. 38).  

Na produção poética de Ricardo Aleixo a rua é território; ou seja, o território é a 

ordenação do próprio corpo em mobilização com acasos, dejetos, humanos, buracos, 

perigos, esquinas, linhas certas, retas, falhas; corpo mobilizado com o agora, e o agora 

é, incansavelmente, o duplo vida e morte.  

 

 

*** 

 

O desenho que fecha os 11 passos para Merce Cunningham apresenta-nos uma 

imagem que pode ser um corpo do bailarino em posição de agradecimento pelos 

aplausos, pernas flexionadas, cabeça baixa e braços levantados, como ainda pode ser a 

visão da cabeça de um misterioso boi que encontramos de passagem pela rua. Animal 
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que, por tão majestoso, nos aterroriza. Gigantesco boi que caminha na “indolência 

tranquila do flâneur”
145

, “sem emitir um som que” seja “impuro” ou “um clarão maior 

que o tolerável”
146

; e esse devir humano do boi é “como um ataque cardíaco no verso, 

violentamente pacífico”
147

, um apavoramento a aqueles que de imitador, só viam a si. 

Assumir um corpo e com ele experimentar devis põem em crise todos os códigos 

que se supunham fixos. O Pavão Misterioso é o estado de assombramento da Condor, 

perante a experiência do mistério: o corpo ver-se corpo. É o corpo que dói, o corpo que 

apanha, o corpo que encanta, o corpo que aciona corpo.  
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 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas III - Charles Baudelaire - Um lírico no auge do Capitalismo. 

Trad. José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo, Brasiliense, 1995, p. 43.  
146

 Versos do poema “A máquina do Mundo” de Carlos Drummond de Andrade.  
147

 Trechos da música “Capítulo 4 Versículo 3” do Grupo Racionais Mc’s, terceira faixa do álbum 

Sobrevivendo no inferno (1997).   
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ABUTRE DO NOVO MUNDO  

 

 
   Figura 79: Desenho de Antônio Dupeixe 

 

 

 

Abutre do Novo Mundo é o Corpo Condor que assumiu seu corpo como hipótese 

de lugar e agora compõe multiplicidade. Ele ama sua raça, luta pela cor, o que quer 

que ele faça é por (um) nós, por amor, ele entende quem é, entende o que faz, entende a 

dor e as lágrimas do palhaço
148

.  

O Abutre do Novo Mundo subtraiu de se um -1 para assim fazer o múltiplo
149

; 

para assim fazer vida; seu corpo é um modelo de si. O Abutre do Novo Mundo é o que 

está vivo; é o que se reparte em 200 e 1, saltando em si sempre como uno
150

. 

O Abutre do Novo Mundo é o -1 extraído de Modelos vivos; O Abutre do Novo 

Mundo é o poema O peixe não segura a mão de ninguém.   

O peixe não segura a mão de ninguém é o resultado do sistema de produção de 

si de Ricardo Aleixo. É o resultado da produção autopoiética com a qual o poeta elabora 

Modelos vivos.  

Com esses pensamentos vamos expor o peixe na boca do poeta e na boca da 

rua. De fato o que faremos é experimentar o peixe, como abutres que somos, desejosos 
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 Composição a partir do trecho (“Amo minha raça, luto pela cor/O que quer que eu faça é por nós, por 

amor/Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço/Não entende a dor e as lágrimas do palhaço”) 

da música “Jesus chorou”, de Racionais Mc’s, faixa 4, do álbum Nada como um dia após o outro - ri 

depois (2002).  
149

 Questões de Deleuze e Guattari já discutidas na PARTE I (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 21).   
150

 Aproximações com o Orixá Exu já desenvolvidas na PARTE I (PRANDI, 2001, p. 74).  
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do poema que parece morto na página; poema que, como abutre que é, desejou as 

imagens que pareciam mortas na fotografia; comer é a primeira ação de qualquer vida.  

 Dividir a apresentação do poema em duas bocas (poeta e rua) não quer dizer 

distinção de coisa, mas composição fotográfica do olhar. Ou seja, inicialmente 

olharemos o peixe na boca do poeta flagrando-o com elementos visuais da rua, para 

depois olharmos o peixe na boca da rua flagrando-o com elementos visuais do poeta.  

 

O peixe na boca do poeta 

 

O peixe não segura a mão de ninguém é um poema composto a partir de uma 

fotografia do acervo pessoal de Ricardo Aleixo, que aparece inteira em Modelos vivos 

depois do poema; antes faz parte das ilustrações do livro numa sequência desencadeada 

que entenderemos como unidade só ao lermos o poema e ao vermos a foto inteira por 

fim.  

  
 Figura 80: (ALEIXO, 2010, p. 159) 

Reprodução da 

imagem inteira da 

fotografia como 

aparece no final de 

Modelos vivos. Na 

foto vê-se da direita 

para a esquerda: 

Américo Basílio de 

Brito (pai de Ricardo 

Aleixo), Ricardo 

Aleixo, Seu Matias, 

amigo da família.  
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Os recortes da fotografia na ordem que aparecem no livro: 

 

                 
Figura 81: (ALEIXO, 2010, p. 02)                              Figura 82: (ALEIXO, 2010, p. 06) 

 

 

                 
Figura 83: (ALEIXO, 2010, p. 08)                          Figura 84: (ALEIXO, 2010, p. 11) 
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Figura 85: (ALEIXO, 2010, p. 44)                             Figura 86: (ALEIXO, 2010, p. 47) 

 

 

                  
Figura 87: (ALEIXO, 2010, p. 51)                           Figura 88: (ALEIXO, 2010, p. 154) 

 

Em entrevista com Ricardo Aleixo, para esta pesquisa, perguntando-lhe sobre os 

recortes da fotografia ele disse: que falou com Bruno Brum, poeta com quem divide o 

projeto gráfico do livro, que queria espalhar partes da fotografia por Modelos vivos para 

fazer um “cineminha”:  

 

Por duas razões que eu chamo de cineminha: uma delas, por razões 

infraestruturais me parece que há um ganho estético na apresentação 
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de um fragmento de imagem que não se define nele mesmo. Não se vê 

quando ele aparece pela primeira vez do que é que se trata, no 

segundo momento isso não se dá por adição, essa imagem não vai se 

resolver na segunda, e assim ela vai tendo uma resolução adiada, até 

que o poema aparece e a imagem aparece inteira. Então tem uma 

questão que é de ordem da narratividade, conforme pensada no 

cinema. Se não existe uma linearidade no texto, existe uma 

narratividade conforme o cinema vivência a narrativa. Poderia falar 

em edição não linear a propósito desse texto em relação com os 

fragmentos visuais que vão ser espalhados pelo livro. E a outra razão é 

de ordem afetiva porque meu pai era um cinéfilo. Então eu quis contar 

essas historinhas todas, ficcionalizá-las, que envolvem o meu pai, a 

partir de um gosto que ele sempre teve, que é pela visualidade de 

modo mais amplo e pelo cinema em particular. Ele frequentou muito 

cinema durante a juventude ao ponto de, como eu já contei, de fazer 

promessa para padroeira de Nova Lima para deixar o vício de cinema. 

Então é como homenagem a ele que aparece dessa forma a condução 

do, dessa fragmentação às vezes radical da foto
151

.   

  

Essa aproximação com o cinema reafirma a relação do livro como máquina, se 

pensamos o cinema como “uma máquina de contar estórias” (BERNARDET, 2000, p. 

11), que se aproxima da realidade; no “cinema dá a impressão de que é a própria vida 

que vemos na tela” (BERNARDET, 2000, p. 12). Em Modelos vivos é o próprio poeta 

expondo a si em cena, numa construção fantasiosa ou não “a realidade se impõe com 

toda a força” (BERNARDET, 2000, p. 13).  

Ao escolher a foto, ao escrever com a foto, ao recortar a foto, o poeta junta “a 

técnica e a arte para realizar o sonho de reproduzir a realidade” (BERNARDET, 2000, 

p. 15). Ou melhor, técnica e arte também criam realidade. Consideramos que, nesse 

instante de invenção e produção, o poeta faz realidade; o livro é do mesmo material que 

o mundo.  

Os recortes da fotografia no livro compõem-se como unidades independentes à 

medida que não se finalizam em suas sequências. São nove pedaços, nove cenas que 

multiplicam uma realidade que se completa em si. Segundo o babalaô Agenor Miranda 

Rocha, em As nações Kêtu: origens, ritos e crenças, os Candomblés antigos do Rio de 

Janeiro, “no candomblé: o universo é um espaço único denominado de orun. O orun é 

composto por nove espaços, sendo que o quinto, o espaço do meio, denominado aiyê, é 

a terra onde vivemos” (ROCHA, 2000, p. 49-50).  

Se aproximamos os códigos dos nove espaços do orun as imagens dos nove 

recortes da foto espalhados por Modelos vivos, vemos nos pés e no chão gramado, da 

                                                           
151

 Entrevista realizada com Ricardo Aleixo, no LIRA, em 27/09/2014. Realizo a transcrição direta da fala 

do poeta, sem nenhuma modificação.  
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quinta cena, um lugar de vida, uma existência de um corpo fixo num solo; viver nesse 

“espaço do meio” é experimentá-lo, o meio como lugar de movimento do corpo, e por 

isso de vida do corpo. O babalaô Agenor Miranda Rocha explica ainda, 

 

Usamos a palavra “espaço” como um artifício para falar de algo de 

difícil explicação: o orun, na verdade, é uma massa infinita, sem local 

determinado, sem começo e sem fim. Conta tradição que, “para não 

ficar solto”, o orun é sustentado pelo alakokô, uma árvore sagrada, 

cujo tronco é o próprio eixo que sustenta o orun, atravessando seus 

nove espaços (ROCHA, 2000, p. 50). 

 

  Com a cosmologia yorubá portanto pensemos em UM espaço horizontal, 

composto por nove espaços, pontos individuais mas ligados, conectados pelo tronco de 

uma árvore que nessa perspectiva deve ser vista deitada; e que se cortamos esse caule o 

que se ver são camadas, curvas, platôs, como o caule de uma bananeira que vão ligando 

e encadeando espaço-tempo. Se esse espaço é “sem começo e sem fim”, ele é livre de 

desigualdades exclusivas, quer dizer, qualquer pedaço de um espaço se pode encontrar, 

como que, duplicado em outro. Qualquer pedaço serve a entrada e a saída de infinitos 

tempos.   

 

Tudo o que existe no aiyê tem seu igual, seu correspondente, no orun. 

Por isso é possível assentar um Orixá e ele se manter ao mesmo tempo 

no aiyê e no orun. Nada pode existir apenas nessa terra onde vivemos. 

Tudo o que existe aqui é resultado desta duplicidade (ROCHA, 2000, 

p. 50). 

 

O nono espaço desse orun “é Egun, daí sua associação com o número nove e 

com os mortos” (ROCHA, 2000, p. 50). A nona foto do livro é a íntegra da foto pessoal 

de Ricardo Aleixo na qual aparecem ele, seu pai, e um amigo da família. Na ocasião da 

publicação do livro, o pai do poeta já havia falecido, portanto de algum modo a nona 

fotografia é, também, um espaço dos mortos. Pensamos o poema, O peixe não segura a 

mão de ninguém, como uma homenagem de Aleixo a memória de seus pais
152

, 

consideramos o poema como elaboração de si próprio do poeta. Respondendo sobre os 

procedimentos de produção de O peixe não segura a mão de ninguém, falando sobre a 

fotografia, Ricardo Aleixo diz:  

                                                           
152

 Na dedicatória de Modelos vivos, Ricardo Aleixo escreve: “Américo e Íris vivem na memória deste 

livro” (ALEIXO, 2010, p. 5). Na entrevista de 27/09/2014, no LIRA, o poeta contou que seu pai faleceu 

em 04 de setembro de 2008 e que o lançamento de Modelos vivos deu-se em 14 de setembro de 2010 

(14/09 é data do seu aniversário, nessa ocasião completou cinquenta anos).  
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Eu sempre tive muito amor por essa foto, porque ela me mostra perto 

do meu pai numa situação ficcional, que é meu pai segurando um 

peixe. Meu pai, que não era um pescador, ele segurando um peixe 

enorme. Tem lá sua ironia, porque na nossa casa entrava pouquíssimo 

peixe, pouquíssima carne animal, com certeza aos domingos e muito 

seguramente carne de frango. Nunca carne de peixe
153

.  

  

Na sequência, Aleixo discute a fotografia do seu acervo pessoal, analisa seus 

procedimentos, elabora teorias para ver, pensar o mundo e para produzir o mundo. É o 

poeta crítico contando de um dos mapas por qual caminha na composição de suas 

poesias.  

 

É uma foto montada que põe em cheque o caráter de registro daquela 

fotografia. O que é que ela registra? Ela registra muito seguramente a 

encenação de uma relação de classe e raça. Um homem de classe 

média dono de uma máquina fotográfica, sócio de um clube, de classe 

média, que pede ao funcionário do clube para figurar aquela foto 

segurando um peixe, e ainda traz amigo desse homem negro que 

também é negro e o filhinho desse homem. Então estamos ali naquela 

foto um pouco como, os homens e mulheres escravizados que 

aparecem no Debret
154

, no Rugendas
155

, toda a iconografia sobre a 

escravidão no Brasil, no fotógrafo Marc Ferrez
156

. Eu vejo essa foto 

um pouco como a simulação dessa situação em que quem fotografa 

registra a própria performance de dominação. Então o texto é a 

tentativa de uma performance de escapar, é a tentativa de escapar de 

uma situação de aprisionamento imagético e portanto ideológico. 

Quem é que tem direito à produção de imagens? Então, é um dos 

textos meus que eu me sinto mais a vontade, por não saber para onde é 

que ele estava indo, me sinto mais a vontade nessa, diante da 

impossibilidade de produzir uma contra ideologia de corrosão da 

ideologia que sustenta a montagem daquela foto, é jogo nesse 

sentido. Eu não posso negar, a foto existe, ela existe como documento 

bejaminianamente
157

 falando, documento de cultura, documento de 

barbárie eu não vou destruir isso, isso tá aqui nela, perenemente, mas 

vou borrar isso, vou tentar outras versões possíveis, outras 

perversões possíveis, porque é já como ato perverso que essa foto é 

feita, o que eu faço é me dar o direito a perversão também, é o que 

meu amigo, escritor, e crítico, jornalista José Maria Cançado chamaria 

de vitória dos vencidos
158

, perdemos a guerra, mas temos direito 
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 Entrevista realizada com Ricardo Aleixo, no LIRA, em 27/09/2014. 
154

Jean-Baptiste Debret (1768-1848), pintor e desenhista francês, que integrou a Missão Artística 

Francesa no Brasil em 1817.  
155

 Johann Moritz Rugendas (1802-1858), pintor Alemão, viajou pelo Brasil de 1822 a 1825.  
156

Marc Ferrez (1843-1923), fotógrafo franco-brasileiro. Para mais ver: Negros no estúdio do fotógrafo: 

Brasil segunda metade do século XIX/Sandra Sofia Machado Koutsoukos. Campinas, SP, Editora da 

Unicamp, 2010.   
157

Referência a Walter Benjamin (1892-1940), para mais ver: BENJAMIN, Walter. Documentos de 

cultura, documentos de barbárie: escritos escolhidos. Seleção e apresentação Willi Bolle. Trad. Celeste 

H.M. Ribeiro de Sousa ... I et al.1. - São Paulo: Cultrix: Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 
158

Acredito que nesse trecho Aleixo refere-se à história dos vencidos, que seria “escrever a história a 

contrapelo” como proposto por Walter Benjamin. Ver: LÖWY, Michael. A filosofia da história de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1768
http://pt.wikipedia.org/wiki/1848
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_Art%C3%ADstica_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_Art%C3%ADstica_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1843
http://pt.wikipedia.org/wiki/1923
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/1940
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também a contar como é que foi que se deu essa derrota
159

 (grifos 

nossos).  

 

 Ricardo Aleixo localiza-se no mundo, consciente de si, a partir de uma 

afirmação corporal que o põe alerta para relações de classe e raça, atento, para 

responder a performance de dominação com a performance de escapar. No Brasil, ao 

longo do século XIX, iconografias (pinturas, desenhos e fotografias) de pessoas negras 

escravizadas e/ou libertas foram produtos de exportação. Vários viajantes, como são 

exemplos os citados por Aleixo, Debret, Rugendas, e Marc Ferrez, vinham ao novo 

mundo compor cenas para vender na europa um Brasil acalmado nas suas relações 

escravistas.  

Segundo Lilia Moritz Schwarcz, no vídeo Entre cantos e chibatas
160

, para 

compor pacífica imagem da escravidão, os fotógrafos arranjavam as cenas, pessoas 

escravizadas eram levadas a estúdios, e ou expostas na casa grande, para figurarem 

situações, supostamente apaziguadas. Amas eram fotografadas vestidas com roupas e 

joias de senhoras, corpos masculinos escravizados apareciam vestidos com jalecos e 

chapéus. Corpos escravizados eram fotografados em ação desenvolvida por pessoas 

libertas, em muitas fotos o fato de estarem descalços é um detalhe que denuncia a 

encenação, haja vista que a proibição aos escravizados de usar sapatos. Lilia Schwarcz, 

comenta que:  

 

a  situação desses escravos ou libertos que vão a um estúdio, eles tem 

que se submeter a ordens do dono do ateliê, e que são ordens tirânicas, 

                                                                                                                                                                          
Walter Benjamin. Estudos avançados. vol.16 n.45 São Paulo May/Aug. 2002. Disponível em: 

(http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200013&script=sci_arttext#not10). Não 

encontrei uma referência direta sobre a “história dos vencidos” em relação a Cançado, mas  trago aqui 

uma citação considerável sobre história dos vencidos lida na SCRIPTA, revista de literatura do Programa 

de Pós-graduação em Letras e do CESPUC, Belo Horizonte, v. 7, n. 13, 2º sem. 2003, onde lê-se na 

sequência de uma resenha sobre o livro de, José Maria Cançado, Memórias videntes do Brasil: a obra de 

Pedro Nava, escrita por Tida Carvalho, uma resenha, do livro de, Edward Said, Reflexões sobre o exílio e 

outros ensaios, de Vera Lins que diz: “[Said] Tentando trazer de volta a história aos estudos literários, traz 

de Walter Benjamin (“Teses sobre a história”) o conceito de uma história dos vencidos, que fica por ser 

contada, na contramão da versão histórica das classes dominantes. Ao colocar-se ao lado das vozes 

silenciadas, revela-se profundo conhecedor da cultura canônica e fala como um intelectual, segundo ele, 

aquele que tenta articular o testemunho silencioso do sofrimento vivido e da experiência sufocada. 

Defendendo uma certa autonomia da obra de arte, a questão estética desemboca aqui na questão 

autobiográfica, que é política” SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 13, p. 404-405, 2º sem. 2003.  
159

 Entrevista realizada com Ricardo Aleixo, no LIRA, em 27/09/2014. 
160

 “A convite do blog do ims [Instituto Moreira Salles], a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz 

analisou uma série de imagens que retratam o negro na sociedade brasileira e pertencem ao acervo do 

Instituto Moreira Salles. São fotos sobretudo do século 19, reveladoras de contradições de um período em 

que o Brasil teve fotógrafos de objetivos distintos, que vão da criação de uma imagem apaziguadora da 

escravidão ao levantamento amplo das diferentes funções dos escravos até a Abolição.” Vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=HmU28Rn1A9c  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40142002000200013&script=sci_arttext#not10
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não se mexa, não faça qualquer movimento (...) eu gosto muito da 

definição de Susan Sontag
161

 que é “a fotografia serve à mentira”, e 

essa ideia do ateliê é fundamental porque tudo é uma mentira, tudo é 

uma composição
162

. 

  

 Lilia Schwarcz na comunicação, Escravos de Marc Ferrez
163

, ressalta que:  

 

a grande especificidade, e por que não dizer também virtude, do 

documento fotográfico está no fato de ele nunca controlar 

integralmente toda a situação, em função de seu caráter de imagem 

técnica que se materializa pela síntese da captura de todos os 

elementos constitutivos da imagem projetada no interior da câmera em 

um determinado momento e lugar, e não pela construção progressiva, 

consciente e analítica de sucessivos elementos figurativos que 

comporão o quadro final, como no caso da pintura e do desenho. 
Permanece, assim, no âmbito da representação fotográfica, sempre 

muito do acaso, do detalhe e do fortuito, e serão estes elementos que 

em última instância colaborarão para que o registro fotográfico orbite 

permanentemente na fronteira entre índice e representação.  
 

  Mesmo obrigados a um aprisionamento imagético, se observamos essas 

fronteiras, “próprias do campo da fotografia”
164

, podemos destacar imprevistos que 

escapam “ao controle do artista”
165

. Como vistos na foto de estúdio, de Marc Ferrez 

(Figura 89), na qual vê-se uma mulher negra (não se sabe se escravizada ou liberta), 

carregando um bebê e um tacho com vegetais, encenando uma vendedora de rua. Nessa 

foto é o olhar direto para a câmera do bebê, e a tensão pressentida no olhar enviesado da 

mãe, como que a cuidar do menino, que apontam para, ou que desarmonizam, a 

modelagem da cena.  

  

É uma foto por acaso, porque seria um desenho, seria uma pintura, 

porque ela é toda uma composição. (...) A mãe olha de maneira 

oblíqua, o filho olha a tela, porque ele [o fotógrafo] não podia 

controlar o bebê, então o bebê olhou. Ele não pretendia [o fotografo 

não queria que o bebê olhasse] porque toda essa imagem é feita de 

perfil, de uma estátua mesmo (...) feita de perfil para não ganhar 

individualidade, não ganhar individuação. (...) Então é uma foto que 
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SONTAG, Susan. Ensaio sobre a fotografia. Trans. (Port.) Joaquim Paiva. Rio de Janeiro: Editora 

Arbor, 1981. 
162

Comentário final da parte 1 do vídeo Entre cantos e chibatas, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ-oWxKDhW0 
163

Proferida na ANPOCS 2013 e publicada no blog do Instituto Moreira Salles. Disponível em: 

http://www.blogdoims.com.br/ims/escravos-de-marc-ferrez-por-lilia-moritz-schwarcz  
164

Lilia Schwarcz, Escravos de Marc Ferrez. Disponível em: http://www.blogdoims.com.br/ims/escravos-

de-marc-ferrez-por-lilia-moritz-schwarcz 
165

 Lilia Schwarcz, op. cit.   
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tenta demonstrar uma placidez, uma calma, que é denunciada pelos 

detalhes
166

.  

 

 

 
Figura 89: Negra com o filho, Salvador, em 1884 (Marc Ferrez/Acervo Instituto Moreira 

Salles).   

 

                                                           
166

Transcrição de fala de Lilia Moritz Schwarcz, sobre a apresentada fotografia, no vídeo Entre cantos e 

chibatas, na parte 3 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y2P9VtABG78 
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Se aproximamos o olhar do menino dessa imagem, ao olhar de Ricardo Aleixo, 

menino, na fotografia com o peixe, é certo propor que os dois fendam a foto, encaram a 

dominação, tornando-se sempre presente, ou seja, produzindo produção de presença 

nesses corpos, que mesmo presos na imagem, nunca vão deixar de escapar. Escapes que 

podem servir para uma corrosão da ideologia que sustenta a montagem daquela foto, 

“pequenos sinais que deixaram no tempo e na imagem, seu lugar e condição”
167

, 

“expressões faciais e gestos corporais”
168

 que evidenciam “um outro mundo: os vários 

mundos da escravidão”
169

. Ricardo Aleixo fala de uma performance de escapar, como 

jogo, que se não acaba com determinada situação, ao menos pode borrar uma imagem; 

estabelecer numa mesma imagem, que serve a quem paga a fotografia ou ao fotógrafo 

como registro da própria performance de dominação, outras perversões possíveis.  

Por exemplo, a perversão, do corpo alerta e do olhar (Figura 90), com os quais a 

ama Mônica
170

, encara a fotografia. Se pensarmos que na composição dessa cena, 

deviam estar na sua frente os senhores, o fotógrafo é para eles que ela se impõe. Ama 

ornamentada com vestes e joias, retesa seu corpo, contrai sua mão, a revelia do encostar 

do menino em seu ombro.  

 

Talvez por sugestão do fotógrafo, talvez porque estivesse ficado 

cansado na expectativa da foto, o menino inclinou-se e apoiou-se na 

ama. Segurou-a com as duas mãozinhas. Conhecia bem o cheiro dela, 

sua pele, seu calor. Fora no vulto da ama, ao lado do berço ou colado a 

ele nas horas diurnas e noturnas da amamentação, que seus olhos de 

bebê haviam se fixado e começado a enxergar o mundo. Por isso ele 

invadiu o espaço dela: ela era coisa sua, por amor e por direito de 

propriedade. O olhar do menino voa no devaneio da inocência e das 

coisas postas em seu devido lugar. Ela, ao contrário, não se moveu. 

Presa à imagem que os senhores queriam fixar, aos gestos codificados 

de seu estatuto. Sua mão direita, ao lado do menino, está fechada no 

centro da foto, na altura do ventre, de onde nascera outra criança, da 

idade daquela. Manteve o corpo ereto, e do lado esquerdo, onde não se 

fazia sentir o peso do menino, seu colo, seu pescoço, seu braço 

escaparam da roupa que não era dela, impuseram à composição da 

foto a presença incontida de seu corpo, de sua nudez, de seu ser 

sozinho, da sua liberdade. O mistério dessa foto feita há 130 anos 

chega até nós. A imagem de uma união paradoxal mas admitida. Uma 

união fundada no amor presente e na violência pregressa. Na violência 
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 Lilia Schwarcz, Escravos de Marc Ferrez. Disponível em: http://www.blogdoims.com.br/ims/escravos-

de-marc-ferrez-por-lilia-moritz-schwarcz 
168

 Lilia Schwarcz, op. cit.  
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 Lilia Schwarcz, op. cit.. Para ver mais de Lilia Moritz Schwarcz, sobre relações raciais no Brasil no 

século XIX ver: SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questões 

raciais no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das letras, 1993.   
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 Sandra Sofia Machado Koutsoukos, no livro Negros no estúdio do fotógrafo, identifica essa ama com 

o nome de Mônica (2010, p. 322). 
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que fendeu a alma da escrava, abrindo o espaço efetivo que está sendo 

invadido pelo filho de seu senhor (ALENCASTRO, 2006, p. 439-

440).   

 

A descrição da imagem do historiador Luiz Felipe de Alencastro desarmoniza, a 

imagem do amor entre ama e menino, diferente, por exemplo, do que faz Gilberto 

Freyre em Casa Grande e Senzala (2006), que harmoniza o amor da intimidade das 

relações escravistas no Brasil. No entanto, ainda assim é preciso questionar esse “amor 

presente” na imagem. A produção de presença que a mulher negra escravizada produz 

nessa imagem expõe a agressão e a performance de dominação legalizada no sistema 

escravista. A altivez estrutural de Mônica (olhar aliado a gestos) escapará para sempre 

da imagem, como fino espaço de liberdade, “linha estreita”, que conta de uma 

“conflituosa e complexa relação cotidiana” (SANTANA, 2014, p. 119 e 128).  

 

 
Figura 90: Ama escrava e menino Augusto Gomes Leal, 1860, (ALENCASTRO, 2006, p. 439). 
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 Em O peixe não segura a mão de ninguém, Ricardo Aleixo experimenta, o jogo 

de borrar, de tentar outras versões possíveis, outras perversões possíveis para sua 

própria imagem, originalmente manipulada por uma performance de dominação. O 

corpo vivo exercita seu direito a perversão, com o que também é ele mesmo. Nessa 

perspectiva Ricardo Aleixo é um autor que “pratica esse exercício de si como técnica de 

produção ativa de uma identidade” (CARRASCOSA, 2009, p. 106). Que o integra 

como sujeito que insere-se num campo de multiplicidade, como componente e não 

como objeto.  

 

 

O peixe na boca da rua  

 

 O poema O peixe não segura a mão de ninguém, publicado no livro Modelos 

vivos em 2010, mobiliza o livro como peça UNA, ao mesmo tempo que compõe e 

dispõe o livro como uma máquina, múltipla, estruturada por partes; O peixe não segura 

a mão de ninguém é o que subtraímos de Modelos vivos como resultado de um sistema 

de produção autopoiética. Nesse poema Aleixo (re)experimenta acontecimentos 

suposicionais sobre si mesmo, as imagens da fotografia e as linhas do poema deslizam 

por um espaço tempo de vida.  

 

O peixe não segura a mão de ninguém  
 

O quarto é um peixe. Três não são peixes. São homens, 

isto se vê. Nenhum dos três que não são peixes foi pescado 

 

pelos demais. Desconfio que o peixe foi pescado por um 

outro que não aparece na fotografia. Um homem. Com  

 

uma câmera fotográfica. O peixe está morto. Não compreende 

que foi fotografado, morto como parece estar. No tempo em 

 

que foi batida a fotografia, todos, menos o peixe, estavam vivos. 

O menor de todos ainda não fizera filhos em ninguém. Era, 

 

ele próprio, filho. Um dos dois feitos por um dos outros dois. 

Que também eram filhos. De pais que não apareciam na 

 

fotografia. E que também eram pais de filhos fora da fotografia. 

O que segura o peixe era pai do menino de quem o outro dos 

 



217 
 

dois mais velhos segurava a mão. O menor de todos (menor até 

do que o peixe dado como morto, porque ostentado como um  

 

troféu e suspenso por um anzol) tinha uma irmã. Mesmo não 

aparecendo na fotografia, a irmã do menino era filha do que 

 

segurava o peixe. Não se sabe se o peixe, que também era filho, 

tinha filhos. Nem se o outro homem, o que segurava a mão do 

 

filho do homem que segurava o peixe morto, tinha seus próprios 

filhos, crescidos de sua própria porra. O peixe foi comido por 

 

alguém que não aparece na fotografia. E por sua família. Não a do 

peixe, mas  de quem o fotografou. A família do pai que segurava 

 

o peixe não comeu nem a mais minúscula lasca do peixe. A família 

do outro homem, se é certo que ele tinha uma, tampouco provou 

 

do peixe. Dos quatro que aparecem na fotografia, nenhum sorri. 

Nem diz palavra. O peixe tem a boca aberta. A fotografia comprova 

 

o que se diz: que peixes morrem pela boca. As bocas dos três que 

não são peixes estão cerradas. Por elas não escorrem nem sorrisos 

 

nem palavras. São três bocas silenciosas. Três silêncios de ouro. 

Quatro, com o do peixe. Que está com a boca aberta. Cinco, com 

 

o do homem que fez a fotografia. A sombra dele se projeta sobre 

o corpo do homem que segura a mão do filho do homem que segura 

 

o peixe. O peixe, decerto porque está morto, não segura a mão de 

ninguém. Dos homens, o menor de todos é o único que escreverá 

 

um dia sobre o tempo longínquo em que se posava para fotografias 

com um peixe morto suspenso por um anzol. O peixe está alheio a 

 

tudo o que seu olhar morto já não é capaz de ver. Peixes não escre- 

vem. A maioria dos homens também não. Alguns homens escrevem 

 

sobre peixes e homens que pescam peixes para exibi-los como 

troféus. Uma fotografia é uma forma de pescar pessoas, pensa o 

 

menino. Numa fotografia todos parecem mortos, pensará ainda o 

menino quando já for, não mais um menino, mas o pai de algum 

 

menino ou alguma menina. Um dos quatro na fotografia talvez 

seja eu. Eu não sou o/um peixe. Ele, o peixe, já havia sido pescado 

 

e exibido como um troféu naquele tempo. Eu não sou um troféu. 

Nem sou os outros dois que aparecem na fotografia. Nem é minha a 

 

sombra que repousa para sempre sobre o que parece ser o mais 

velho dos que aparecem com nitidez na fotografia. E que nunca 

 

serão totalmente peixes, mesmo depois de mortos. À mãe dos 
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filhos peixes, minha mãe, aprendi que só devo pedir, agora, quando 

 

já não sou o menor de todos, o seguinte benefício: que peixe 

morto algum se pareça comigo quando a morte vier me pescar. 

(ALEIXO, 2010, p. 147-149) 

 

O peixe não segura a mão de ninguém ordena-se em versos dísticos, que 

carregam consigo estruturas de sentido que fervilham em cada linha como iscas, que 

caem, que partem, que fogem de uma linha para outra; por isso os versos não (se) 

finalizam em cada linha, e o espaço que compassa cada duas linhas, funciona no poema 

como um silêncio ampliador de suposições.  

Essa quebra encadeia uma leitura supostamente desarticulada. Como se a cada 

fim de linha-frase caíssemos nas suposições da memória, ou na horizontalidade da 

página. As palavras nos lançam em um abismo de significações com várias 

possibilidades de emenda. As quebras dos versos orquestram o ritmo, e ler o poema: é 

como andar sobre linha horizontal onde na sequência de cada passada temos que 

movimentar o corpo para reequilibrar o próximo passo e não sair da linha; ou seja é o 

movimento que domina o passo, portanto ficar alerta é condição de vida.  

A linguagem do poema nos enreda nas tramas do espaço-tempo de uma memória 

num jogo de lembrança e esquecimento, ou ainda de vida e morte. A peça de dança 

desse jogo é o peixe; peixe circulador, peixe afugentador, peixe indicador de morte. Na 

fotografia, o menino não busca a mão do peixe, e muito mais do que só pensar que o 

peixe não tem uma mão, a imagem nos diz de uma criança que traz sua mão esquerda 

para o meio do seu corpo, como que negando a morte aproximada de seu corpo ainda 

infante, pela grandiosa, já que é quase maior que ele, presença do peixe morto.  

No poema, o peixe é usado como intensificador da condição de humano 

daqueles que não são o peixe, os homens e o menino que figuram nos versos. “O quarto 

é um peixe. Três não são peixes. São homens”. O alerta é: os três homens da fotografia 

são humanos e portando não devem ser pescados como peixes, ou fotografados como 

peixes (objeto, comida, carne morta), ou assassinados como peixes, mortos e expostos 

em fotografias, como prêmios.  

Os verbos desconfiar e parecer criam no poema um clima de suposições e 

possibilidades, que descolam os três homens da imagem da cena fotografada, inserindo-

os num campo de vida, num mundo, que ainda mais os humaniza levando-os para 

outros espaços-tempos fora da fotografia. As linhas do poema bailam uma performance 

de escapar.  
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  O homem “que segura o peixe” é identificado como o “pai do menino”, o 

menino é marcado como o “menor de todos”, “menor até do que o peixe”, essa 

sequência denominativa marca a indignidade a que é exposta aquele grupo de pessoas, 

nesse trecho figurado no menino que é menor do que o peixe dado como morto. A 

atenção seria demarcar que ser posto em paralelo ao peixe morto, “ostentado” como 

objeto violado é ter seu corpo equiparado a um lugar, ainda menor que o do morto. O 

lugar que o peixe ocupa na cena capturada humilha a morte do seu corpo. O peixe ocupa 

um lugar de não-dignidade para equilibrar o lugar de sim-dignidade do donatário de sua 

morte.  

O peixe não é humano, mas é humanizado pelo poeta quando diz que o peixe 

“era filho”, e que talvez pudesse ser pai. Podemos observar ao longo do poema que a 

relação pai/filho, filho/mãe é tema (re)corrente. O que caracteriza os fotografados como 

sujeitos sociais inseridos numa família e por tanto produtores de uma consciência de si e 

dos seus. Apresentar os corpos fotografados (contando a sombra do corpo, 

possivelmente do fotógrafo que aparece na cena) na perspectiva família é ponto 

desencadeador para uma discussão de classe, no poema.  

A insinuação de que o peixe foi comido pela família do fotógrafo, que então, 

também era pai, insere: distinção entre classes, e o uso da palavra pai como peça de 

contar famílias; assim enumera-se famílias a partir da imagem do pai (a família do pai 

do peixe filho, e a suposição de uma família do peixe filho pai, a do menino e seu pai, a 

dos pais do pai do menino, a do pai do homem que segurava a mão do menino, e a do 

homem que segurava a mão, se pai, e a do fotógrafo pai), sendo que a única que come o 

peixe é a do fotógrafo. O poema atenta para a estrutura de uma pirâmide social onde 

uma larga base, sustenta um fino ápice, apontando que a família do fotógrafo se 

alimenta a revelia de outras famílias que não comem “nem a mais minúscula lasca do 

peixe”.  

A discussão de classe se amplia para o viés da repressão, do lugar da 

subalternidade da fome é levantada a suspeita do silêncio da opressão como falta de 

energia física para manifestar-se. Por fome, ou por receio, “dos quatro que aparecem na 

fotografia, nenhum sorri”, “nem diz palavra”. A imagem da boca aberta do peixe, o 

ditado popular “peixes morrem pela boca”, são ilustrações que intensificam a sombra do 

fotógrafo como vigia de ações, como um alerta que assegura que mesmo os outros três 

não sendo peixes, eles também podem morrer pela boca. Que nessa suposição de corpo 

humano pode também ser lida como palavra, por isso os corpos estão em silêncio, de 
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“bocas serradas” de onde não saem nem palavras nem sorrisos. O peixe está em silêncio 

porque está morto, os outros podem estar em silêncio por receio diante a possibilidade 

da morte.  

O silêncio, a exposição do peixe, passa a ser ilustrativa para se discutir a 

possibilidade da morte de corpos humanos. O poeta vivo escreve um poema sobre uma 

fotografia em que seu corpo, em outro espaço-tempo, fora fotografado com um peixe 

morto. Ao assumir esse lugar de autoria dentro do próprio poema, o poeta especifica a 

morte do seu próprio corpo, como a possibilidade de morte de corpo humano a que 

parece referir-se no poema que escreve.  

O corpo do poeta é um corpo negro, estabelecendo essa aproximação podemos 

pensar na morte de corpos negros que são expostos como troféus pela mídia
171

. Ser 

pescado como um peixe e exposto como um troféu, pode referir-se à banalização da 

morte, e da exposição dos corpos mortos, que em sua maioria são jovens e negros. 

Nessa perspectiva, é significativo destacar a fala de Ricardo Aleixo que diz: “Ora sou 

capa de jornal, apareço na TV, coordeno eventos culturais, ganho prêmios, ora sou 

revistado pela polícia na Praça 7” (MARQUES, 2008, p.116). Edimilson de Almeida 

Pereira e Núbia P. de Magalhães Gomes, em Ardis da imagem: exclusão étnica e 

violência nos discursos da cultura brasileira, afirmam que “o aparato oficial – 

exemplificado principalmente pelas forças policiais – manifestou, desde o período 

colonial, a predisposição de mirar os negros segundo a ótica da suspeita” (PEREIRA; 

GOMES, 2001, p. 199). 

No poema podemos sentir a movimentação de um corpo negro que foge da 

morte, que quer subtrair-se das estatísticas de ser + um corpo negro morto. A leitura do 

poema O peixe não segura a mão de ninguém em relação ao genocídio da população 

negra é reforçada se o aproximamos do poema: Canção noturna do fim de Peixes e 

Rondó da ronda noturna, publicados no livro Trívio.  

                                                           
171

 Referimo-nos a programas de TV (considera também os tele jornais), blogs, páginas pessoais de redes 

sociais, jornais e revistas impressos. Podemos citar como descaso da imprensa para com a morte e/ou 

tortura do corpo negro o ressente caso da Ancora de um tele jornal do SBT que apresentando a imagem de 

um jovem negro acorrentado na rua em um poste, justificou o seu linchamento como método de defesa 

social; e o caso da chacina de 13 jovens negros assassinados pela polícia de Salvador-Ba, na primeira 

semana de fevereiro de 2015, com o respaldo do Governador do Estado que chegou a comparar a ação 

policial como gols de artilheiros. O corpo dos jovens assassinados foram fotografados e filmados por 

policiais que compartilharam as imagens e vídeos como troféus, sobre esse caso ver: 

(http://reajanasruas.blogspot.com.br/2015/02/pai-faz-mae-cria-e-rondesp-da-sumico.html).      

http://reajanasruas.blogspot.com.br/2015/02/pai-faz-mae-cria-e-rondesp-da-sumico.html
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Canção noturna do fim de Peixes (Figura 92) foi escrito a partir da base 

estrutural do poema Fisches Nachtgesang
172

, de Christian Morgenstern.  

 

 
Figura 91: (CAMPOS, 1997, p. 99). 

 

O poema Fisches Nachtgesang é ordenado da exposição de silabas longas e 

breves na página,  se juntamos os símbolos ao título pode-se considerar como uma 

“pictografia do abrir-e-fechar da boca do peixe no aquário” (CAMPOS, 1997, 99). 

Traços que remetem a uma repetição quase frenética, se tomamos seu desenho na 

página como a estrutura de um peixe quando retirado da água ainda vivo  que fica 

movimentando os opérculos, placas ósseas localizadas ao lado da cabeça, como que 

conexões entre a cabeça e o corpo, para acalmar qualquer chance de vida. Pensando 

assim o noturno, pode ser tomado como fúnebre, como canção de morte.  

                                                           
172

Na tradução de Haroldo de Campos “O canto noturno do peixe” (CAMPOS, 1997, p. 99). Sobre esse e 

outros poema de Christian Morgenstern, ver: CAMPOS, Haroldo. O fabulário linguístico de Christian 

Morgenstern. In: CAMPOS, Haroldo. O arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura. Rio de 

Janeiro: Imago Ed., 1997, p. 97-107. 
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Assim, podemos ler em Canção noturna do fim de Peixes, esse agouro 

intensificado no título pela palavra fim e, ao longo do poema, pelas palavras: cadáveres 

e vermes.  

 

 
Figura 92: (ALEIXO, 2002, p. 68).   

 

Nesse poema se juntamos as letras lemos: Por toda parte cada vez mais 

cadáveres e vermes cada vez menos espaço e tempo para os vivos. Na exposição das 

letras a mudança do negrito marcam a passagem de uma palavra para outra.  

Com as palavras: cadáveres, vermes, espaço, tempo, vivos, voltamos a mobilizar 

o poema O peixe não segura a mão de ninguém, revestindo-o com uma melancólica 

sonoridade fúnebre.  Em ambos, o Peixe protagoniza a morte. Assombração que parece 
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aniquilar e estreitar os vivos; que faz com que o menor de todos na foto afaste o braço 

do peixe e não queira segurar sua mão.  

Do mesmo modo, no poema Rondó da ronda noturna
173

, os cadáveres, a morte 

do corpo negro, é entoada.  

 

 
Figura 93: (ALEIXO, 2002, p. 69).  

 

O título expõe a questão, rondó da ronda noturna, se lemos rondó como dança 

em roda – associada à expressão da ronda noturna podemos falar de uma ronda policial 

como uma dança da morte, roleta russa que gira para matar. Ainda podemos ler rondó 

como composição musical seccionada que é marcada por um tema principal e vários 

temas secundários que se repetem: quanto + pobre + negro quanto + negro + alvo 

quanto + alvo + morto quanto + morto + um. A repetição do quanto intensifica a ideia 

de morte, de assassinato e de cadáveres vermes que parecem estar por toda parte da 

poesia, alardeando a questão no mundo. O quanto também intensifica o descaso do + 

um que finaliza o rondó. Ao sinal de + soma-se a ideia de cruz, sepultura do cadáver. 

Portanto, subtrair-se como – 1 é defesa de vida. Neste contexto, o Abutre do 

novo mundo é ilustrativo para pensarmos uma poesia que alardeia a morte como a 
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 Para ouvir esse poema na voz do poeta ver: http://br.goear.com/listen/02c6f92/rondo-da-ronda-

noturna-ricardo-aleixo. 

http://br.goear.com/listen/02c6f92/rondo-da-ronda-noturna-ricardo-aleixo
http://br.goear.com/listen/02c6f92/rondo-da-ronda-noturna-ricardo-aleixo
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angústia do vivo, como o cadáver que cada um carrega e que faz pesar o corpo; e ao 

corpo negro se agrega a angústia de na rondó da ronda noturna tornar-se + um  peixe 

fotografado com a boca aberta.  

A partir desses poemas, voltando-nos mais uma vez para O peixe não segura a 

mão de ninguém, é possível afirmar que, ao fazer o pedido final de não querer ser 

exposto como troféu após sua morte: o poeta insere-se no poema projetando a si em 

cena no lugar de um eu-fotografado. Nesse jogo, performance de escapar, Aleixo 

mobiliza os corpos aprisionados na imagem, assume uma hipótese de lugar e afirma-se 

em vida. Ereto e livre num espaço-tempo presente, diferenciando-se do peixe morto e 

expondo desejos. No poema esse lugar de auto identificação de um si é marcado por 

distinções corporais que especificam um sujeito, uma identidade, uma pessoa, um eu.    

Por exemplo, a filiação materna dos últimos versos, afirmam um eu-filho de uma 

mãe Íris e de uma mãe Iemanjá (“À mãe dos/ filhos peixes”); Íris é referencia nominal a 

mãe do poeta, e Iemanjá diz de uma cosmologia de África
174

. Em O peixe não segura a 

mão de ninguém, o poema (re)afirma, como técnica de composição, escrever tomando a 

si, seu próprio corpo, como hipótese de lugar.  

Em Modelos vivos, o poema Íris, poderia ser lido como epígrafe de O peixe não 

segura a mão de ninguém, não apenas porque ele antecede este na ordem das páginas, 

mas porque toda epígrafe tem um pouco de oferenda, toda epígrafe tem um pouco de 

clamor, ou apenas, porque toda epígrafe tem guardada em si, a pulsão de uma ideia, de 

uma pista, de uma isca sadicamente, porque guardada, ofertada ao leitor.  

 

Íris  

 

A que revoa 

de vez 

desde as bordas do numinoso 

para dentro 

da luz da grande íris 

que lhe 

deu o destino 

e o nome 

 

A que já está 

a esta hora 

depois de atravessar 

o longo rio do esquecimento 

                                                           
174

Entenda-se cosmologia yorubá. Compreendemos como indispensável especificar, sempre que se referir 

a cosmologias oriundas do continente africano, para fugir a prática de estudar a África como encadeadora 

de um só pensamento cultural.  
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de volta aos braços 

de Minemosyne 

a musa da memória 

e mãe das outras musas 

 

A que 

agora 

se recorda de tudo 

o que sabia que esquecia 

quando até 

de si mesma 

esquecia 

para ser sempre                   e desde sempre 

e para sempre 

a 

a mãe de filhos peixes                        (=Iemanjá) 

a quem coube 

fazer 

da menor 

rebrilhante 

gota 

de orvalho 

na ponta verde da folha 

o mais vasto mar 

 

(ALEIXO, 2010, p.145-46) 
 

Assim o Abutre do novo mundo, funda a si, inaugura novos olhares e 

movimentos, apresentando (e desencadeando) múltiplas possibilidades de ver (-se) e de 

mover (-se); situações expostas, condensadas, no poema cenário:  

 

Cenário  

 

um peixe  

completa seu 

 

giro cego rente 

ao por- 

 

do-sol 

na água 

 

a noite toda 

e parte 

 

da manhã 

um búzio 

 

resiste aos  

golpes do 

 

mar 
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sem paz  

(ALEIXO, 2002, p. 29) 
 

 Na cosmologia yorubá, o búzio
175

 é instrumento que propicia a revelação, o 

búzio conta, em jogo o búzio desliza sobre o espaço-tempo de qualquer corpo morto-

vivo. Portanto o búzio resiste em qualquer corte, em todos os espaços do orun. Assim a 

poesia de Ricardo Aleixo se conecta e conexa várias linhas de si, que enredam pessoas 

num misto de pertencimento e desejo agressivo de auto-própria-fundação. O que diz 

desse si como coisa UNA, que serve SIM para compor multiplicidade, ação tão 

desbravadora de sis que provoca deslocamentos num círculo, e porque não dizer, 

desmoronamentos de totens fundantes.  

Semente eviscerada. Núcleo de germinação que cresce pelo menos de si, e não 

pelo acúmulo. Brotamento pelo negativo, pelo humilhante, pela chacota, pela ausência e 

dor. Alastramento de si a contrapelo da ordem máxima de não. SIM, SIM, SIM, ciente 

de si; poema Semente de Ricardo Aleixo, publicado na revista Mitocôndria, com o 

poema de Bruno Brum e uma foto de seu pai (Américo), como ilustrações. Findamos 

esta seção com esse poema e com a ideia que a poesia de Ricardo Aleixo, cutuca a dor 

bem de perto, constrangendo-a até estripar suas vísceras: restando si. 

 

 
Figura 94: (ALEIXO, 2014, p. 21). 

                                                           
175

 No candomblé se joga os búzios para saber coisas dos mundos, dos nove cantos inseparáveis do orun.  
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SEMENTE 

 

Você é pequeno e procura seu pai nos velhos jornais e revistas que ele 

e sua mãe colecionaram cada um por motivo diferente antes de se 

casarem.  

 

E que depois foram dados a sua irmã e a você para que aprendessem a 

gostar de ler. 

 

Não é em todos os jornais e revistas que você procura seu pai. Apenas 

nos que trazem reportagens sobre Belo Horizonte. 

 

Você se habituou a ler e reler infinitas vezes o mesmo jornal e a 

mesma revista. Por isso guarda detalhes de reportagens bastante 

antigas. Seu pai também é assim. Ele nasceu em Nova Lima. É muito 

velho para ser pai de um menino. E isso confunde você.  

 

Nova Lima fica perto demais de Belo Horizonte para ser considerada 

outra cidade. Mas é o lugar mais distante para onde você foi na 

infância. 

 

Aquele homem velho que é seu pai poderia ser seu avô. Você que 

sempre soube que os pais de seus pais morreram antes de você nascer 

sabe que o homem é seu pai apesar de tão velho.  

  

Sua mãe é quase tão velha quanto seu pai. Você procura homem velho 

que é seu pai nas fotografias que ilustram reportagens nos jornais e 

revistas. E não o encontra. Porque ele é um homem absolutamente 

comum e homens absolutamente comuns não têm suas fotos 

publicadas nas páginas de jornais e revistas senão quando cometem 

algum crime. Seu pai é honesto. Homens honestos não costumam 

ocupar as páginas dos jornais e revistas. Você vai muitas vezes ao 

cinema com sua mãe e sua irmã mas ainda não descobriu que pode 

procurar seu pai nas telas. Talvez porque os filmes que sua mãe 

escolhe para ver com você e sua irmã não tenham sido filmados em 

Belo Horizonte nem em Nova Lima os dois únicos lugares onde ele 

viverá a vida toda.  

 

Você se lembra do tempo em que você e sua irmã de olhos fechados 

saiam de casa ruma à rodoviária e tomavam o ônibus para Nova Lima. 

Algumas das melhores viagens ao limite do mundo e que Nova Lima 

se tornou para você foram feitas juntas na cama junto com sua mãe e 

sua irmã. A voz entre terna e tensa de sua mãe conduzia vocês por 

cada etapa do caminho até a casa dos parentes.  

 

Um dia sua mãe já não se recordará dessas viagens. Nem de muitas 

outras coisas. Ela deixará de lembrar até de que se casou com seu pai. 

De papel passado e tudo. E que fizeram dois filhos: primeiro sua irmã 

e depois você.  

 

Certa noite cortada por trovões e relâmpagos você e sua irmã 

conversam. Assunto: os pais. Qual deles morrerá primeiro?  Qual você 

prefere que morra primeiro? Nenhum dos dois. E você? Um longo 

silêncio e a pergunta muda. Qual dos dois você precisa que viva para 

sempre? Nenhum dos dois. Mamãe diz que ninguém fica para sempre.  
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CONCLUSÃO 

 

Tornar a si instaurando o corpo como espaço de experimentação de uma arte é 

“o que talvez seja a forma mais certa de comunicar o sentimento de estar vivo num 

mundo que parece decretar, a cada segundo, a impossibilidade da vida
176

” (MARQUES, 

2008, p.112).  

Estar vivo tendo um si consciente de suas próprias experimentações é arte. E 

digo que é arte, como quem defende a vida, porque se dissesse apenas: é vida! A vida 

em si não suportaria mais uma linha. Assim a arte pode ser vida, e tudo aquilo que quer 

escapar dela. Assim Modelos vivos pode ser arte em tudo aquilo de que o escritor quer 

escapar; em tudo aquilo que o escritor quer preservar; em tudo aquilo que o escritor 

quer viver. Assim Modelos vivos é o resultado de um exercício estético de vida. A vida 

em si como arte se sustenta pelo emaranhado de linhas. Emaranhar linhas para sustentar 

uma vida é trabalhar esteticamente uma dor; uma ida. 

 O livro Modelos vivos (2010) de Ricardo Aleixo é um livro desafiador e 

impulsionador de mais coisas; ser impulsionador de mais coisas quer dizer que esse 

livro é um tipo de arte não satisfeita; que não satisfaz o leitor, que não alimenta, mas 

que esfomeia. E o esfomiado só pensa em comida. Esta tese compõe-se pela exposição 

de alimentos que, quem sabe, pode aliviar a fome de algum leitor de Ricardo Aleixo.  

Estamos pensando a arte como experimentação, e aqui experimentamos o livro 

como uma oferenda de Exu, não para Exu, mas de Exu. E aí reside um erro, pois, o 

Orixá Exu recebe oferendas e não as faz. Erro que nos encaminha a pensar: quem é esse 

Exu? Se esse Exu que nos oferece Modelos vivos não é o Orixá, é o autor? É o poeta, 

que trabalhou, que realizou a oferenda? E sim, e dizemos sim, que é o único caminho de 

ida desta tese; sim é o caminho de vida para esta tese. Sim o poeta é Exu. E neste 

trabalho ser Exu não é ser Orixá é ser poeta. Poeta com ciência de si. Poeta com ciência 

de sim. Poeta esfolador de caminhos. Poesia que abre. E abrir é cair. Todos os deuses 

estão na terra.  

O livro Modelos vivos oferece-nos uma poesia biológica, ciborgue, produzida 

em laboratório de humanos, supervisionada por ratos. O rato está sempre alerta. O 

humano de laboratório, esse humano crítico que está trancafiado num quarto de 

produção, é mais humano quando experimenta seu devir rato. Olhar rato, cheirar rato, 
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 Fala de Ricardo Aleixo na entrevista com Fábio Marques. 
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viver rato. A pesquisa acadêmica pode ser o teste de liberar ninhos de ratos de humanas 

entocas. Mas isso é quase desumanizar a si. É o risco da artificial experiência de ser 

humano. Nesta tese experimento meu devir rato para ser mais humana. Para ver-me 

humana, sempre beirando o risco de no retorno desse laboratório não ter mais humanos 

para reconhecer. Por isso, nesse percurso o fazer ficção, pintura, desenho, fotografia, 

compor objetos, justifica-se como desejo de tradução humana de experimentos que 

beiravam a liquidez das formas. Comunicar a outros em códigos não finalizadores de si, 

um ser si, é subtrair-se como humano. É existir.  

Nesta experiência cortamos Modelos vivos, e como Exu ele pulou lá, como 

inteiros. Desse modo compusemos com as quatro inteiras partes do livro Modelos vivos 

um Condor. Composição que nos permite afirmar que de dentro desse livro de Ricardo 

Aleixo alguma coisa sai viva; viva e faminta. Faminta de som, de movimento, de dança, 

de si. Pernas tripé (111) que estruturam uma cabeça diferencial (-1). Som, movimento 

dança – elaborações estéticas de fazer ouvir, testar, sentir, outra coisa. Elaborações 

estéticas de fazer-se individual; de fazer a si indivíduo. 

Assim, findamos afirmando que, o que salta inteiro de Modelos vivos são 

indivíduos: poeta, pai, mãe, amigo, companheiro, filhos, irmãs, malungos; gente 

humana; gente viva. A fome maior de Modelos vivos é de mais vida; é de mais arte; é de 

mais experimentação; é de mais estéticas de si.  

E esses desejos não se concluem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, Márcia. História de cordéis e folhetos. São Paulo: Mercado de letras, 2006. 

 

ADORNO, Theodor W. O ensaio como forma. In: ADORNO, Theodor W. Notas de 

Literatura I. Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Duas cidades, Ed. 34, 2003. p. 15-46. 

 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Tradução de 

Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009. 

 

ALEIXO, Ricardo & PEREIRA, Edimilson de Almeida. A roda do mundo. 2ª Edição. 

Belo Horizonte: Objeto livro, 2004. 

 

ALEIXO, Ricardo (aos cuidados de). RODA. Arte e cultura do atlântico negro 

(revista). Belo Horizonte: Fundação Municipal de Cultura, n.2, junho 2006. 

 

ALEIXO, Ricardo. “Na encruzilhada, no meio do redemoinho”. In: PEDROSA, Celia 

(org.). Mais poesia hoje. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000, p. 150-157. 

 

ALEIXO, Ricardo. Festim. Belo Horizonte: Ed. Oriki, 1992. 

 

ALEIXO, Ricardo. Máquina Zero. Belo Horizonte : Scriptum, 2003. 

 

ALEIXO, Ricardo. Modelos vivos. Belo Horizonte: Crisálida, 2010. 

 

ALEIXO, Ricardo. Mundo Palavreado. Ilustrações de Silvana Beraldo. São Paulo: 

Peirópolis, 2013. 

 

ALEIXO, Ricardo. Semente. In: CUNHA, Janaina (editora geral). Mitocôndria: a 

cultura que respira a cidade. Revista. Maio de 2014. Belo Horizonte: 2014. p. 21. 

 

ALEIXO, Ricardo. Trívio. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Scriptum Editora, 2002. 

 

ALEIXO, Ricardo. Vissungos. O Tempo, 25/7/2001. Magazine. 

 

ALENCAR, José de. O nosso cancioneiro. Campinas: Pontes, 1994. 

 

ALENCASTRO, Luiz Felipe (org. do v.2). História da vida privada do Brasil: 

império/ a corte e a modernidade nacional. v.2. São Paulo: Companhia das letras, 2006. 

 

ALEXANDRE, Marcos Antônio. Negro que te quero negro: formas de representação do 

afro-brasileiro. In: ALEXANDRE, Marcos Antônio. (Org.). Representações 

performáticas brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: 

Mazza, 2007. p. 159-202. 

 

ALI, M. Said. Versificação portuguesa. São Paulo: Edusp, 1999. 

 



231 
 

ALMEIDA, Átila Augusto F. De, SOBRINHO, José Alves. Dicionário bio 

bibliográfico de repentistas e poetas de bancada. Volumes 1-2. Ed. Universitária: 

1978. 

 

ALMEIDA, Maria Inês de & QUEIROZ, Sônia. Na Captura da voz: as edições da 

narrativa oral no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica/FALE/UFMG, 2004. 

 

AMARAL, Amadeu. Tradições Populares. São Paulo:Editora Hucitec, 1982. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 40ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 

1998. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. A palavra mágica; seleção de Luzia de Maria. 7ª 

ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

 

ANTONIO, Jorge Luiz. Poesia digital. São Paulo: Navegar editora, livro e dvd, 2010. 

 

ARISTÓTELES. A poética. São Paulo: A poética, 1979. 

 

ARRIGUCCI JÚNIOR, Davi. Escorpionagem: o que vai na valise. In: CORTÁZAR, 

Julio. Valise de cronópio. Trad. Davi Arriguci Jur. e João Alexandre Barbosa. São 

Paulo: Perspectiva, 2013. 

 

ARTICULADORAS e Articuladores da Campanha Reaja ou será morto! Reaja ou será 

morta! Revista Palmares. Cultura Afro-brasileira. Ano 1, número 2. Dezembro de 

2005. p. 89-92. 

 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 

2006. 

 

AUGRAS, Monique. O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidade 

Nagô. Petrópolis: Vozes. 1983. 

 

AUSTIN, J. L. Performative-constative. In Searle, J. (org) The philosophy of 

language. London: Oxford University Press, 1975, p.13-22. 

 

AZEVEDO, Francisco Pereira dos Santos. Dicionário analógico da língua 

portuguesa. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010. 

 

BÂ, Amadou Hampâté. A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph. História Geral da 

África I: metodologia e pré-história da África. 2ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010. p. 

167-212. 

 

BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel, o menino fula. Tradução: Xina Smith 

Vasconcellos. São Paulo: Casa das Áfricas/Palas Athena. São Paulo, 2003. 

 

BACHELARD, Gaston. Instante poético e instante metafísico. In: BACHELARD, 

Gaston. O direito de sonhar. 4.ed. Tradução: José. A. M. Pessanha et alli. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 

 



232 
 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 20ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993. 

 

BARBOSA, Maria José Somerlate. Exu: “verbo devoluto”. In: FONSECA, Maria 

Nazareth Soares (org.). Brasil afro-brasileiro. 3ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2010. 

 

BARRETO, Lima. O filho da Gabriela. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org. e intr.). 

Contos completos de Lima Barreto. 1ª reimpressão. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

 

BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. 2ª Ed. São Paulo: 

Penguin Classics Companhia das Letras, 2011. 

 

BARTHES, Roland. O Prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 

1977. 

 

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. Trad. Maria Eloisa Capellato e 

Olívia Krähenbühl. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, EDUSP, 1971. v. 2. 

 

BASTIDE, Roger. O candomblé na Bahia: rito nagô. Trad. Maria Isaura Pereira de 

Queiroz. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 

BAUDELAIRE, Charles. Les fleurs du mal. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 1995. 

 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora 

Lucerna, 2001. 

 

BEIGUI, Alex. Performances da escrita. In: Aletria: Revista de Estudos de Literatura . 

v. 21, n. 1, p. 27-36, Literatura e Performance, jan/abr, 2011. 

 

BENJAMIN, W. Obras Escolhidas III - Charles Baudelaire - Um lírico no auge do 

Capitalismo. Trad. José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo, 

Brasiliense, 1995. 

 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Editora brasiliense, 2000. 

 

BERND, Zilá (Org.). Poesia negra brasileira, antologia. Porto Alegre: Instituto 

Estadual do Livro/ Ed. AGE/ Ed. IGEL,1992. 

 

BERND, Zilá. Introdução à literatura negra. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. 

 

BERND, Zilá. Negritude e literatura na América Latina. Porto Alegre: Mercado 

Aberto, 1987. 

 

BETHÂNIA, Maria. Mar de Sophia. Gravadora Biscoito Fino, 2006. 

 



233 
 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte : Ed. UFMG, 1998. 

 

BONVINI, Emilio. Textos orais e textura oral (fragmentos). In: QUEIROZ. Sônia 

(org.). A tradição oral. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006. p. 7-10. (Cadernos Viva 

Voz). 

 

BORGES, Contador. A cicatriz de Marilyn Monroe. São Paulo: Iluminuras, 2012. 

 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo, Companhia das Letras, 1993. 

 

BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo, Companhia das Letras, 2008. 

 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2004. 

 

BOSI, Ecléa. O Tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 2004. 

 

BRANDÃO, Luis Alberto. Espaços literários e suas expansões. Aletria: revista de 

estudos de literatura – poéticas do espaço. v.15, n.1, p. 207-220, jan.-jun./2007. 

 

BRANDÃO, Luis Alberto. Tensões do espaço literário. Aletria: revista de estudos de 

literatura. v. 22, n.3, p. 193-203, set.- dez./2012. 

 

BRASIL, Luiz Antonio de Assis (org.). A escrita Criativa. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2012. 

 

BRITO, João Batista de. Leituras poéticas. São Paulo: Fundação Memorial da América 

Latina, 1997. 

 

CALADO, Carlos. O jazz como espetáculo. São Paulo: Perspectiva, 1990. 

 

CALLALOO. African Brazilian literature: a special issue. Journal of African-Amedian 

and Arts and Lettes. v. 18, número 4. Published by The Johns Hopkins University Press, 

1995. 

 

CALVINO, Ítalo. As cosmicômicas. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das 

letras, 2005. 

 

CAMPOS, Augusto de. As antenas de Ezra Pound. In: POUND, Ezra. Abc da 

literatura. Trad. Augusto de Campos e José Paulo Paes. 11 ed. São Paulo: Cultrix, 

2006, p. 9-14. 

 

CAMPOS, Augusto de. O Anticrítico. 1ª reim. São Paulo: Companhia das letras, 1986. 

 

CAMPOS, Augusto de. Paul Valéry: a serpente e o pensar. 2ª ed. São Paulo: Ficções 

Editora, 2011. 

 

CAMPOS, Augusto de. Verso, reverso, controverso. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

 



234 
 

CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. Teoria da poesia 

concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Duas cidades, 1975. 

 

CAMPOS, Haroldo. O arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura. Rio de 

Janeiro: Imago Ed., 1997. 

 

CAMPOS, Marcelo. Paisagem, corpo, construção. In: FROTA, Eduardo. ArteBra 

Eduardo Frota. Rio de Janeiro: Automatica, 2014, p. 15-61. 
 

CAMUS, Albert. L’étranger. France: Éditions Gallimard, 1957. 

 

CARNEIRO, Edson. Candomblés da Bahia. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 

1986. 

 

CARRASCOSA, Denise. Pós-colonialidade, pós-escravismo, bioficção e 

con(tra)temporaneidade. In: Estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 44, p. 

105-124, jul./dez. 2014. 

 

CARRASCOSA, Denise. Técnicas e políticas de si nas margens, seus monstros e 

heróis, seus corpos e declarações de amor: literatura e prisão no Brasil pós-

Carandiru. Curitiba: Appris, 2015. 

 

CASCUDO, Luis da Câmara. Literatura oral no Brasil. São Paulo: Itatiaia/Editora da 

Universidade de São Paulo, 1984a. 

 

CASCUDO, Luis da Câmara. Vaqueiros e cantadores. São Paulo: Itatiaia/Editora da 

Universidade de São Paulo, 1984b. 

 

CASTILLO, Lisa Earl. Entre a oralidade e a escrita: a etnografia nos candomblés 

da Bahia. Salvador: Edufba, 2010. 

 

CASTRO, Yeda Pessoa de. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro 

brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras / Topbooks, 2005. 
 

CHICO SCIENCE & NAÇÃO ZUMBI. Afrociberdelia, 1996. 

 

COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

 

CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio. Trad. Davi Arriguci Jur. e João Alexandre 

Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

 

COSTA e SILVA, Alberto. Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil 

na África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Ed. UFRJ, 2003. 

 

COURA, Roberto, RIBEIRO NETO, Amador. Imagens e poemas. João Pessoa: 

Editora Universitária/UFPB, 2008.  

 

CRUZ, Adélcio de Sousa. Narrativas contemporâneas da violência. Rio de Janeiro: 

7letras, 2012. 

 



235 
 

CUTI. A consciência do impacto das obras de Cruz e Sousa e de Lima Barreto. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

 

CUTI. Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010. 

 

DELEUZE, Gilles. Crítica e Clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. 2ª ed. São Paulo: Editora 

34, 2011. 

 

DELEUZE, Gilles. Conversações (19722-1990). Trad. Peter Pál Pelbart. 3ª. ed. São 

Paulo: Editora 34, 2013. 

 

DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fontes. 5ª ed. 2ª 

reim. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 

1. Trad. Ana Lúcia de Oliveira, Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. 2ª ed. São 

Paulo: Editora 34, 2011a. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 

2. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 

2011b. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 

3. Trad. Aurélio Guerra Neto, Ana Lúcia de Oliveira, Lúcia Cláudia Leão e Suely 

Rolnik. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2012a. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 

4. Trad. Suely Rolnik. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2012b. 

 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 

5. Trad. Ana Lúcia de Oliveira (coordenação de tradução). 4ª reim. São Paulo: Editora 

34, 2008. 

 

DIAS, Belidson e IRWIN, Rita L. (orgs). Pesquisa educacional baseada em arte: 

a/r/tografia. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2013. 

 

DIÁRIO ÍNTIMO. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/ download/ 

texto/bn000066.pdf > Acesso em: 14 mar. 2012. 

 

DUARTE, Eduardo de Assis (org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: 

antologia crítica. V. 3 contemporaneidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

 

DUARTE, Eduardo de Assis e FONSECA, Maria Nazareth Soares (org.). Literatura e 

afrodescendência no Brasil: antologia crítica. V. 4 história, teoria, polêmica. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

 

EWALD, Ariane P. Três vidas, três tempos: subjetividade, tempo e literatura em W. 

Faulkner, V. Woolf e A. Camus. In: EWALD, Ariane P. Tempo e subjetividades: 

perspectivas plurais. Rio de Janeiro: 7letras, 2013. p. 181-204. 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/%20download/%20texto/bn000066.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/%20download/%20texto/bn000066.pdf


236 
 

FAUSTINO, Mário. Coletânea 2. Cinco ensaios sobre poesia de Mario Faustino. Rio 

de Janeiro: Edições GRD, 1964. 

 

FAUSTINO, Mario. Poesia, Experiência. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977. 

 

FERREIRA, Rau. João Benedito: O Cantador de Esperança. Esperança/PB: 2011. 

 

FERREIRA, Rafael. O imortal condor-dos-andes. Disponível em: 

http://www.oeco.org.br/fauna-e-flora/28091-o-imortal-condor-dos-andes, data: 

13/03/14, acesso: 12/12/2014. 

 

FIGUEIREDO, Eurídice. Representações de etnicidade: perspectivas 

interamericanas de literatura e cultura. Rio de Janeiro: 7letras, 2010. 

 

FIGUEIREDO, Maria do Carmo Lanna; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Org.). 

Poéticas afro-brasileiras. Belo Horizonte: Mazza Edições; PUC Minas, 2002. 

 

FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, 1988. 

 

FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. Trad. Salma Tannus Muchail. 

São Paulo: n-1 edições, 2013. 

 

FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud, Marx/Theatrum philosoficum. Porto, 

Edições RÉS, 1975. 

 

FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud, Marx. In: FOUCAULT, Michel. Arqueologia 

das ciências e histórias dos sistemas de pensamento. Trad. Elisa Monteiro. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 40-55. 

 

FOUCAULT, Michel. Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Trad. 

Andréa Daher. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

 
FONSECA, Maria Nazareth Soares (org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2000. 

 

FREIRE, Wilson. Galo Preto - O Menestrel do Coco. Recife. Bode Espiatório filmes e 

Cabra Quente filmes, 2010. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=DkBvUYRGfYY. Acesso: 20/03/2011.  

 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 46. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. 

 

FROTA, Eduardo. ArteBra Eduardo Frota. Rio de Janeiro: Automatica, 2014. 

 

GALLE, Helmut (orgs.). em primeira pessoa: abordagens de uma teoria da 

autobiografia. São Paulo: Annablume, 2009. 

 

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Cordel: leitores e ouvintes. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001. 

 

GARCIA, Marília. Um teste de resistores. 1. Ed. Rio de Janeiro: 7letras, 2014. 

http://www.oeco.org.br/fauna-e-flora/28091-o-imortal-condor-dos-andes
http://www.youtube.com/watch?v=DkBvUYRGfYY


237 
 

 
GIL, Gilberto. Gilberto Gil. 1968. 

 

GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. 2ª ed. Trad. 

Cid Knipel. São Paulo: Editora 34, 2012. 

 

GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. Trad. Renato Cohen. São Paulo: 

Perspectiva, 2003. 

 

GOMES, Salatiel Ribeiro. Vaqueiros e cantadores: a desafricanizada cantoria sertaneja 

de Luiz da Câmara Cascudo. Padê, Brasília, v. 2, n. 1, p. 47-70, jan./jun. 2008. 

 

GREEN, Al. Livin' for You. 1973. 

 

GREIMAS, A. J. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix, 1966. 

 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença: o que o sentido não consegue 

transmitir. Trad. Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da 

Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002. 

 

HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e mediações culturais. Trad. Adelaine La 

Guardia Resende ... [et al]. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2003. 

 

HEGEL. Estética: III arte – a poesia. Trad. Álvaro Ribeiro. Lisboa: Guimarães 

Editores, 1980. 

 

IRWIN, Rita L. A/r/tografia. Trad. Belidson Dias. In: DIAS, Belidson e IRWIN, Rita L. 

(orgs). Pesquisa educacional baseada em arte: a/r/tografia. Santa Maria: Ed. da 

UFSM, 2013, p. 27-35. 

 

KIRCHOF, Edgar Roberto. (orgs.) Novos horizontes para a teoria da literatura e das 

mídias: concretismo, ciberliteratura e intermedialidade. Canoas: Ed. da ULBRA, 

2012. 

 

KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada 

etnográfica. 2ed. Rio de Janeiro: 7letras, 2012. 

 

KLEIST, Heinrich von. A propósito do teatro de marionetes. Tradução: Christine 

Röhrig. São Paulo: n-1 edições, 2011. 

 

LEÃO, Jacqueline Oliveira. Migrações do eu recurso à autoficção em Sérgio Kokis. 

Aletria: revista de estudos de literatura. Belo Horizonte. Set-dez. n. 3, v. 22. p. 177 

189. 2011. 

 

LIGIÉRO, Zeca. Artes do corpo: desenhando um espaço sagrado. In: ALEXANDRE, 

Marcos Antonio (org.). Representações performáticas brasileiras: teorias, praticas e 

suas interfaces. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. 

 



238 
 

LIMA, Carlos Augusto. Ciranda da poesia: Ricardo Aleixo. Rio de Janeiro: EdUERJ, 

2013. 

 

LIMA, Manoel Ricardo de. Empenho e outros sentidos. In: Sibila: revista de poesia e 

cultura. Cotia: Ateliê editorial, Ano 1, n. 0,  2001. 

 

LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

 

LÚCIO, Ana Cristina Marinho.  O Mundo de Jove: a história de vida de um 

cantador de coco. Tese. Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas 

Letras e Artes, Programa de Pós Graduação em Letras, João Pessoa, Paraíba, 2001, p. 

195. 

 

MARINHO, Ana Cristina; PINHEIRO, Helder. O cordel no cotidiano escolar. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

 

MARQUES, Fabrício. Dez conversas: diálogos com poetas contemporâneos. Belo 

Horizonte: Gutenberg, 2008. 

 

MARTINS, Anderson Bastos. O suicídio do autor. In: SOUZA, Eneida Maria. (orgs.) 

Figurações do íntimo: ensaios. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 45-53. 

 

MARTINS, Leda Maria. Afrografia da memória. São Paulo: Perspectiva; Belo 

Horizonte: Mazza, 1997. 

 

MATURANA, Humberto. Vinte anos depois. In: MATURANA Humberto; VARELA, 

Francisco J. Varela García. De máquinas e seres vivos: autopoiese - a organização do 

vivo. Trad. Juan Acuña Llorens. 3ª ed. Porto Alegre: Artes médicas, 1997, p. 9-34. 

 

MATURANA Humberto; GARCÍA, Francisco J. Varela. De máquinas e seres vivos: 

autopoiese - a organização do vivo. Trad. Juan Acuña Llorens. 3ª ed. Porto Alegre: 

Artes médicas, 1997. 

 

MEDEIROS, Maria Beatriz de; MONTEIRO, Marianna F. M. (Org.). Espaço e 

performance. Brasília: Editora UnB, 2007. 

 

MELO, Rosilene Alves de. Arcanos do verso: trajetórias da literatura de cordel. Rio 

de Janeiro: 7letras, 2010. 

 

MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2000. 

 

MENDONÇA, Adriana Aparecida. Laróyè: Exu na obra de Mario Cravo Neto. 

(dissertação) Universidade Federal de Goias, Faculdade de Artes Visuais, Goiânia, 

2008, p. 217. 

 

MENEZES, Philadelpho. Poesia sonora: poéticas experimentais da voz no século 

XX. São Paulo: Editora da PUC, 1992. 

 



239 
 

MENEZES, Philadelpho. A crise do passado: modernidade, vanguarda e 

metamodernidade. São Paulo: Experimento, 1994. 

 

MINARELLI, Enzo. Polipoesia: entre as poéticas da voz no século XX. Trad. 

Frederico Fernandes. Londrina: Eduel, 2010. 

 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 4ª ed., São Paulo: Cultrix, 1985. 

 

MOTA, Leonardo. Violeiros do Norte. Rio de Janeiro, Editora Cátedra, 1976. 

 
NASCIMENTO, Milton. Caçador de mim, 1981. 

 

NEVES, Lucilia de Almeira. Memória, história e sujeito: substratos da identidade. 

História Oral: revista da Associação Brasileira de História Oral. São Paulo, n. 3, p. 

110-115, jun. 2000. 

 

NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Trad. Paulo César de Souza. São 

Paulo: Companhia das letras, 2014. 

 

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. Trad. Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM, 

2013. 

 

NOVA, Vera Casa (orgs.). Interartes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010. 

 

NUNES, Luiz. Inácio da Catingueira: o gênio escravo. João Pessoa, Editora a União, 

1979. 

 

OLIVEIRA, Allisson Esdras Fernandes de. e SANTOS, Eumara Maciel dos. A 

ancianidade nas histórias de Amkoullel, o menino Fula. In: Revista África e 

Africanidades, Rio de Janeiro, ano 3, n. 9, maio 2010. 

 

OLIVEIRA, Eduardo. Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia 

afrodescendente. Fortaleza: LCR, 2003. 

 

OLIVEIRA, Eduardo David. Filosofia da ancestralidade. Curitiba: Editora Gráfica 

Popular, 2007. 

 

OPANINJÉ. Opaninjé, Salvador, 2003. 

 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 

2006. 

 

ORTIZ, Renato. Românticos e folcloristas. São Paulo: Olho d’água, 1992. 

 

OXÓSSI, Mãe Stella. ÒWE. África, Salvador, 2007. 

 

PARÉS, Luis Nicolau. A formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na 

Bahia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 

 



240 
 

PAZ, Octávio. Signos em rotação. Trad. Sebastião Uchoa Leite. 2ª ed. São Paulo: 

Editora Perspectiva, 1976. 

 

PEDRON, Denise Araújo. A escrita/performance de Diamela Eltit. In: Aletria. n. 1 - v. 

21, p. 53-65, jan-abr,  2 0 11. 

 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Cantopoemas: uma literatura silenciosa no Brasil. In: 

FIGUEIREDO, Maria do Carmo Lanna; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Org.). 

Poéticas afro-brasileiras. Belo Horizonte: Mazza Edições; PUC Minas, 2002. p. 37-79. 

 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Livro de falas. Belo Horizonte: Maza, 2008. 

 

PEREIRA, Edimilson de Almeida; e GOMES, Núbia Pereira de Magalhães. Ardis da 

imagem: exclusão étnica e violência nos discursos da cultura brasileira. Belo Horizonte: 

Maza Editoras/Ed. Puc/Minas, 2001. 

 

PEREIRA, Prisca Agustoni de Almeida. O Atlântico em movimento: travessia, 

trânsito e transferência de signos entre África e Brasil na poesia contemporânea 

em língua portuguesa. (Tese) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Belo 

Horizonte, 2007, p. 314. 
 

PERINI, Mário A. O adjetivo e o ornitorrinco. In: PERINI, Mário A. Sofrendo a 

gramática. 3ª ed. 8ª rei. Editora ática: São Paulo, 2003, p. 39-46. 

 

PLATÃO. A república. São Paulo: Martin Claret, 2005. 

 

POUND, Ezra. Abc da literatura. Trad. Augusto de Campos e José Paulo Paes. 11 ed. 

São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

PRANDI, Reginaldo (org.). Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001. 

 

PRANDI, Reginaldo. Exu, de mensageiro a diabo: sincretismo católico e 

demonização do orixá Exu. Disponível em: 

http://www.institutocaminhosoriente.com/images/Exu,%20De%20Mensageiro%20A% 

0Diabo%20-%20Reginaldo%20Prandi.pdf Acessado em: 14 abr. 2013. 

 

QUERINO, Manuel. Costumes Africanos no Brasil. Salvador: EDUNEB, 2010. 

 

RACIONAIS MC’S. Álbum Sobrevivendo no inferno. São Paulo, 1997. 

 

RACIONAIS MC’S. Álbum Nada como um dia após o outro dia - Ri depois. São Paulo, 

2002. 

 

RASTIER, François. Sistemática das isotopias. In: GREIMAS. A. J. (org.) Ensaios de 

semiótica poética com estudos sobre Apollinaire, Bataille, Baudelaire, Hugo, Jarry, 

Mallarmé, Michaux, Nerval, Rimbaud, Roubaud. Trad. Heloysa de Lima Dantas. 

São Paulo: Cultrix, Ed.USP, 1975, p. 96-125. 

 

http://www.institutocaminhosoriente.com/images/Exu,%20De%20Mensageiro%20A%25


241 
 

REIS, Eliana Lourenço de Lima. Pós-colonialismo, identidade e mestiçagem 

cultural: a literatura de Wole Soyinka. Belo Horizonte: Editora ufmg, 2011. 

 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 

1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

REIS, João José. GOMES, Flávio dos Santos. e CARVALHO, Marcus J. M. de. O 

alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no atlântico negro (c. 1822-c 1853). 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

RIBEIRO NETO, Amador. Céu inteiro. O céu acima de Ricardo Aleixo. Disponível 

em: http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=4414 Acessado em 28/01/2015  

 

RISÉRIO, Antonio. Oriki Orixá. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996. 

 

ROCHA Agenor Miranda Rocha, em As nações Kêtu: origens, ritos e crenças, os 

Candomblés antigos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. 

 

ROMERO, Silvio. Cantos populares do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia/Editora da 

Universidade de São Paulo, 1985. 

 

ROMERO, Silvio. Estudos sobre a poesia popular do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 1977. 

 

ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 

 

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 1985. 

 

SANTANA, Clíssio Santos. “Ele queria viver como se fosse homem livre”: 

escravidão e liberdade no Termo de Cachoeira (1850-1888). Dissertação, Programa 

de Pós Graduação em Historia Social, Universidade Federal da Bahia, 2014, p. 177. 

 

SANTOS, Deoscoredes Maximiliano dos. Autos coreográficos: Mestre Didi, 90 anos. 

Salvador: Corrupio, 2007. 

 

SANTOS, Juana Elbein dos; SANTOS, Deoscoredes Maximiliano dos (Mestre Didi 

Asipa). ÈSÙ. Salvador: Corrupio, 2014. 

 

SANTOS, Juana Elbein dos. Os nàgô e a morte: Pàde, Àsèsè e o culto Égun na 

Bahia. 14ª ed. Petrópolis, Vozes, 2012. 

 

SANTOS, Luis Alberto Brandão; OLIVEIRA, Silvana Pessôa. Sujeito, tempo e espaço 

ficcionais, introdução à teoria da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

SANTOS, Milton. Ser negro no Brasil hoje: ética enviesada da sociedade branca 

desvia enfrentamento do problema negro. Folha de S.Paulo - Mais - Brasil 501- 07 de 

maio de 2000. 

 

SANTOS, Olga de Jesus. e VIANNA, Marilena. O negro na literatura de cordel. Rio 

de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1989. 

http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=4414


242 
 

 

SANTOS, Stela Azevedo. Meu tempo é agora. São Paulo: Editora Oduduwa, 1993. 

 

SANTOS. Idelette Muzart-Fonseca dos. Memória das Vozes: cantoria, romanceiro e 

cordel. Funceb. Salvador, 2006. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: termômetro nervoso de uma frágil república. 

In: BARRETO, Lima. Contos completos de Lima Barreto. 1ª reimpressão. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 
 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil 1870-1930 . São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

SLENES, Robert W. Na Senzala uma flor. Esperanças e recordações na formação da 

família escrava – Brasil, Sudeste, Século XIX. Campinas: Editora da Unicamp, 2011. 

 

SÓFOCLES. Édipo Rei. Trad. Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009. 

 

SOARES, Emanoel Luís Roque. As vinte e uma faces de Exu na filosofia 

afrodescendente da educação: imagens, discursos e narrativas. Tese. Universidade 

Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Programa de Pós Graduação em Educação, 

Fortaleza Ceará, 2008. p. 186. 

 

SOARES, Mariza de Carvalho (org.). Rotas Atlânticas da Diáspora Africana: da 

Baía do Benim ao Rio de Janeiro. 2 ed. Niterói: EdUFF, 2011. 
 

SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. 

 

SOUZA, Eneida Maria. (orgs.) Figurações do íntimo: ensaios. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2013. 

 

SOUZA, Eneida Maria. (orgs.) Janelas indiscretas: ensaios de crítica biográfica. 

Belo Horizonte: Editora ufmg, 2011. 

 

SOUZA, Florentina da Silva. Afro-descendência em Cadernos Negros e Jornal do 

MNU. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

SOUZA, Florentina. e LIMA, Maria Nazaré. Literatura afro-brasileira. Salvador: 

Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília, Fundação Cultural Palmares, 2006. 

 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte; Editora 

UFMG, 2012. 

 

TACCA, Fernando de. Imagens do sagrado. Campinas: Editora Unicamp, 2009. 

 

TEJO, Orlando. Zé Limeira: poeta do absurdo. Brasília: Senado Federal, 1998. 

 



243 
 

VALÉRY, Paul. Variedades. Trad. Maiza M. de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 1991. 

 

VERGER, Pierre. Notas sobre o culto aos orixás e voduns na Bahia de todos os 

santos, no Brasil, e na antiga Costa dos Escravos, na África. Trad. Carlos Eugênio 

Marcondes de Moura. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2000. 

 

VERGER. Pierre Fatumbi. Lendas Africanas dos Orixás. Editora Currupio, 1985. 

 

ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Amalio 

Pinheiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

ZUMTHOR, Paul. Escritura e nomadismo. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Sônia 

Queiroz. Cotia/SP: Ateliê Editorial, 2005. 

 

ZUMTHOR, PAUL. Introdução a poesia oral. Trad. Jerusa Pires Ferreira, Maria 

Lúcia Diniz Pochat, Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

 

ZUMTHOR, PAUL. Performance, recepção leitura. Trad. Jerusa Pires Ferreira e 

Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

 

 

 

O poema, da página 116 desta tese, foi composto com o trecho final da primeira parte 

do livro L’Étranger de Albert Camus. Utilizei as frases exatamente como estão escritas 

no romance.  Apenas as redecorei na página. Segue o trecho utilizado na íntegra: 

La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui 

m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un 

coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient 

aveuglés derriè- re ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du 

soleil sur mon front et, indistinctement, la glaive éclatant jailli du couteau toujours en 

face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. 

C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé 

que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être 

s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le 

ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a 

commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre 

du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 

quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était 

comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur (CAMUS, 1957, p. 

89-90). 
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Transcrição de parte da conversa de Ricardo Aleixo, com Fabrício Marques, que utilizo 

para compor texto na parte, CORPO CONDOR, desta tese:  

 

No dia 15 de novembro de 1978, disputando uma daquelas “reles peladas” que, 

segundo Nelson Rodrigues, são uma “complexidade shakespeariana”, levei uma bolada 

no olho direito. Minha acuidade visual, com esse olho, é de menos de 20 centrímetros. 

Daí até meados de 1981, passei por cinco cirurgias. Tudo que fiz de lá para cá foi com 

um olho só, o esquerdo. Há uma possibilidade mínima de recuperar parte da visão por 

meio de um transplante, mas ainda não decidi se quero passar pela angústia que 

certamente envolve um tal processo. Como esse “acontecimento” interfere na criação? 

Não interfere, ou melhor, interfere só quando a córnea é afetada pelo excesso de 

poluição, o que provoca dores horríveis, além de um ridículo lacrimejamento. Sabe que 

nunca temi ficar cego, totalmente cego? A dor, aquela dor que parece que nunca vai 

passar, é que é o inferno. Mas é isso aí... Vou vivendo.  

Conversa com Ricardo Aleixo, 2003 (MARQUES, 2008, p. 111-112).  
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A parte BUTÔ DO CONDOR ANDANTE, desta tese é uma composição dos seguintes 

poemas de Aleixo, mais a música que segue ao final.  

 

 

      
(PEREIRA; ALEIXO, 2004, p.31)                   (ALEIXO, 2010, p. 31) 
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(ALEIXO, 2010, p. 45)                                          (ALEIXO, 2010, p. 69) 
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(ALEIXO, 2002, p. 66) 
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(ALEIXO, 2010, p. 46)                                       (ALEIXO, 2002, p. 33) 

 

  
(ALEIXO, 2010, p. 46)                                     (ALEIXO, 1992) 
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 (ALEIXO, 1992) 

 

  
(ALEIXO, 2010, p. 76) 
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 (ALEIXO, 2010, p. 49) 

 

  
(ALEIXO, 2010, p. 77) 
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(ALEIXO, 2010, p. 50)                             (ALEIXO, p. 101) 
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Deus que dança 

(Lázaro Erê/Rone Dum Dum) 

 

Eu não preciso pedir, só agradecer o que quiser me dar 

Me faz merecer, faz acontecer pra eu contar 

Por me fazer ver, por me fazer crer e sonhar  

E sobreviver pra poder crescer e lutar 

Traço de união, rima da canção, jogo aberto 

Na disposição com o poder na mão ou bem perto 

Me dá paciência, me dá resistência e força 

Me dá consciência, me dá assistência, me ouça 

Cheios de razão, eles não ouvem ninguém 

Na disposição de parasitar eles vêm 

Sua proteção torna minha mente mais forte 

Pra ficar de pé, pra contar com a fé não com a sorte 

Agradeço sim! Pois aprendi desse jeito 

Faz um milagre em mim? Não! Há muito tempo foi feito 

E como é bom ter alguém pra escutar o que eu digo 

Um deus que come, que canta e dança comigo 

E eu sigo sem ter vergonha de dizer que não aceito 

Pode levar minha vida inteira, mas vai ser do meu jeito 

Deixa eu cantar, deixa eu tocar, deixa eu seguir o preceito  

Me desrespeita e depois vem me falar de respeito 

O que te move é o sagrado que mora em você 

Talvez por isso que os canalhas ouvem sem se mexer 

Ou deve ser o velho costume do clichê 

Arrepio é pra quem sente não pra quem quer entender 

E a força valiosa da ancestralidade 

Vem montada no cavalo negro que conduz a divindade 

E hoje sou eu quem defino o que está em meu alcance 

 

Não acredito num Deus que Não dance 

 

Esse sou eu: beira da estrada, encruzilhada,erguendo a espada, palha na cara 
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Esse sou eu: pela caçada, cobra criada, a voz que brada, faca amolada 

O culto é mutuo, não rola surto, é pra quem ganha 

Aquele que a voz ecoa depois da montanha 

Na manha igual a mim e todos os homens 

Vou comendo tudo aquilo que a boca come 

É fome, é sede de justiça na minha fé 

Que seja aquilo que meu Deus quiser 

No couro de todos os Rumpilezz 

Que tiver tocando Opanijés 

Tambor tocado anuncia a guerra 

Quem com ferro fere o filho do ferreiro se ferra 

Eu venho em terra atendendo o chamado 

Não quero ser canonizado nem santificado 

Eu não sou santo. Sou gêge, angola e ketu 

Pra quem me conhece ou nem conhece, máximo respeito 

Ilu minando desse couro 

Todo moleque: besouro, cultura é cordão de ouro 

Minha relação com o meu Deus só eu que sei 

Coragem pra olhar no fundo dos olhos do Rei 

Sentir é melhor do que saber o que se sente 

Entre a guerra e a paz tem tanta coisa e tanta gente 

E na sua dança revela toda esperança 

Quando se pipoque o toque, dread lock na minha trança 

Quem perde pede clemência ou revanche 

 

Não acredito num Deus que Não dance.  
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