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RESUMO 

 
 

Neste trabalho, faço uma leitura crítica de obras da artista francesa Sophie Calle e do escritor 
norte-americano Paul Auster, pensando as formas como aproximam diferentes discursos e 
linguagens. A partir delas, discuto as relações entre as artes, especialmente a literatura e as artes 
visuais (suas disjunções ou articulações), assim como as aproximações ou misturas entre 
diferentes gêneros, como o romance, o ensaio, a autobiografia e a autoficção, a poesia, a 
memória e o diário. Da mesma forma, tomo essas artes e uma parcela do discurso teórico-crítico 
atual como produções que se pensam enquanto se fazem (ou vice-versa). Isto é, não se percebe, 
nessa produção, uma divisão entre forma e conteúdo, entre corpo e pensamento, mas sim uma 
reflexão sobre a própria crise dessas categorias e de outras relacionadas a elas, como a 
“verdade”. Os limites se expandem ou se tornam mais opacos e, a partir disso, torna-se difícil 
distinguir a ficção da “não-ficção”, por exemplo. A autoficcionalização e a autorreflexividade 
textual se unem, assim, à hibridez poético-visual. Sigo, aqui, esses movimentos, essa forma de 
caminhar, de deambular, através da inserção, junto ao estudo dessas questões, de minha 
memória pessoal e fotografias que realizei em 2017, nas viagens em busca de objetos, artistas e 
personagens. Por essas razões, retomo neste trabalho três ideias cruciais no pensamento 
filosófico, estético, psicanalítico – os corpos, os fantasmas e os movimentos – para pensa-los 
em relação à produção literária, visual e teórico-crítica moderna e contemporânea.  
 
Palavras-chave: Articulação. Corpo. Fantasma. Movimento. Autorreflexividade. 
  



 
 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
In this study, I perform a critical reading of works by the French artist Sophie Calle and the 
American writer Paul Auster in order to think about the ways in which they bring different 
discourses and artistic languages closer. This also allows us to discuss the relations between the 
arts, especially literature and the visual arts (their dis-junction or their articulations), as well as 
the approximations or the mixing of different genres, such as the novel, the essay, the 
autobiography and autofiction, poetry, memory and the diary. Moreover, I understand the arts 
and part of the current theoretical-critical discourse as productions which think about their own 
corpus and their perspectives while being produced/producing them. That is, I do not identify, 
in these works, a division between form and content, or body and thought, but reflections over 
the crisis of these and other categories connected to them, such as the concept of “truth”. The 
limits have been expanded or have become opaquer and, because of that, it has become difficult 
to distinguish fiction from non-fiction, for instance. Autofictional and self-reflexive elements 
become part of one text, which is also a poetic-visual hybrid. Thus, I follow these movements 
here, this way of walking, wandering, through the insertion of my personal memories and of 
photographs I have taken during my travels, in 2017, in search of objects, artists and characters, 
among the study of the mentioned questions. For these reasons, I consider, in this dissertation, 
three crucial ideas in the philosophical, aesthetic and psychoanalytical thinking – bodies, 
ghosts/phantasms and movements – in order to reflect about the practices of modern and 
contemporary literature, visual arts, theory and criticism. 
 
Key-words: Articulation. Body. Ghosts. Movement. Self-reflexivity. 
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ABERTURA 

 

Este trabalho1 surge simultaneamente do esforço de completar uma caminhada e de 

continuar caminhando. Encenam-se aqui três momentos de uma reflexão que não se dá por 

concluída: inicia com corpos, lida com fantasmas e chega a movimentos. Nenhum desses pontos 

é completamente independente do outro. Separam-se dessa forma para formar blocos de escrita 

– fazer e pensamento –, mas estendem-se para além de uma categoria ou de um só campo. Para 

formá-los, senti a necessidade de ir e voltar constantemente, de pular de época em época, de arte 

em arte e de discurso em discurso. Como consequência, o leitor notará muitas lacunas, 

descontinuidades e problemas ainda sem resposta. Este foi um risco a se correr, motivado pela 

imensidão do escopo que adotei: falar, em especial, de obras produzidas nos séculos XX e XXI 

que circulam pelo nome de literatura/arte ou teoria. 

 Meu interesse principal aqui é discutir trabalhos do escritor norte-americano Paul Auster 

e da artista francesa Sophie Calle. Porém, no momento de descrevê-los, já inicio por uma 

ressalva. Sophie é artista, mas com isso quero dizer que é escritora, fotógrafa, faz instalações, 

arte conceitual, pede a pessoas que nunca viram o mar para descrevê-lo, publica fotos de sua 

mãe como um álbum, e já perseguiu muitos estranhos nas ruas para fotografá-los e criar histórias 

para eles. Ela também é mulher, branca, traduziu algumas de suas obras ao inglês, e possui uma 

grande coleção de objetos coletados ao longo de cada projeto. Auster, da mesma forma, não é 

apenas escritor, ou norte-americano. É também homem, judeu, branco, já fez crítica, tradução, 

dirigiu alguns filmes e escreveu roteiros. Além disso, gosta de gravar seus próprios textos em 

forma de audiobook. Ou seja, é difícil descrevê-los, como a todos nós, e suas obras também 

seguem essa tendência. Através delas, Sophie e Auster posicionam-se como investigadores, 

críticos e até cartógrafos e, com elas, procuro fazer o mesmo.  

 Esta escrita é, portanto, tortuosa, pois, se por um lado se atém a uma análise cuidadosa 

desses trabalhos, em certas instâncias recorre à memória – aqui marcada por uma diferença: em 

geral, é um tipo de escritura incluída em espaçamento simples, como blocos ou pequenos 

quadros de palavras ("quadrinhos de memória"). Esses blocos mais ensaísticos se articulam com 

escritas de mais de um tipo. Em “Corpos”, o primeiro capítulo, a discussão é mais voltada à 

forma híbrida das obras em questão. Reservo um espaço para comentar as operações adotadas 

neste trabalho e nos textos analisados. Falo de corpus, das muitas formas do corpo monstruoso, 

mítico, político, gráfico, imagético; do corpo nu, a despir-se, e do nascimento de um terceiro, a 

                                                             
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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partir do duplo (ou da dupla). Discuto a tentativa de nomeá-los, frente à babélica junção de 

elementos que os constituem.  

Mais adiante, dou maior atenção à mistura de linguagens e de discursos, não apenas na 

produção de Sophie e Auster, mas a partir dos pontos de vista de teóricos como Jacques Derrida 

e Roland Barthes. Enfatizo que a ideia de articulação, neste caso, também envolve colaboração. 

Em 1992, por exemplo, Auster publica Leviatã (Leviathan). Nessa obra, ele inventa uma 

personagem inspirada em Sophie Calle. Em 1999, inspirada, por sua vez, neste acontecimento, 

Sophie publica Jogo Duplo (Double Game, 1999). Juntos, mais tarde, eles pensam outro projeto, 

a ser desenvolvido nas ruas de Nova York. Além disso, ambos artistas já colaboraram com outras 

pessoas ao longo de sua carreira. Auster trabalhou com Wayne Wang em 1995, por exemplo, 

para a produção de dois longas-metragens, Smoke e Blue in the Face2. Sophie também já 

trabalhou com diversos outros escritores e artistas, entre os quais o espanhol Enrique Vila-

Matas.  

No segundo capítulo, denominado “Fantasmas”, exibo uma outra instância, em que seus 

olhares se cruzam, mas em obras separadas. Enquanto Auster publica Fantasmas (Ghosts) em 

1986, Sophie publica Fantasmas (Fantômes)3, pela primeira vez, em 2000. Para facilitar a 

leitura, cada um desses títulos será sempre mencionado aqui por seu nome estrangeiro. Detenho-

me às aparições do fantasma, portanto, tanto nas obras mencionadas quanto em diversos outros 

discursos, seja como “phantasmata”, segundo os gregos, ou como parte de uma escrita que 

mistura ficção e memória, reconhecida e teorizada mais modernamente.  

 Por fim, no terceiro capítulo, destaco alguns “Movimentos” desenvolvidos ao longo do 

trabalho. A partir dos textos lidos, segui concretamente os passos de alguns personagens e 

busquei artistas invisíveis. Em 2017, pude habitar alguns espaços encenados nessas obras, como 

Nova York e Boston, nos Estados Unidos4. Esses deslocamentos se deram tanto a partir de 

“mapas” (descritos, desenhados, fotografados; mapas poéticos ou conceituais), quanto de meras 

sugestões do desejo. Geraram também algumas imagens que são compartilhadas, agora, ao 

longo do trabalho ou “separadas” deste, em apêndice. São espécie de suplementos, que podem 

tanto ser vistos à medida que eu os invocar no texto, quanto emergirem a qualquer outro 

momento. Essas imagens (caso impressas) podem ser posicionadas lado a lado ao corpo 

principal da tese, pelo leitor, ou inseridas entre as páginas, ainda que não se encaixem a elas 

                                                             
2 Traduzidos como Cortina de Fumaça e Sem Fôlego no Brasil. Auster também foi roteirista e diretor dos filmes 
Lulu on the Bridge (1998) e The Inner Life of Martin Frost (2007). Algumas de suas publicações foram adaptadas 
para o cinema, como Timbuktu, The Music of Chance e The Red Notebook. 
3Fantômes faz parte da trilogia L’Absence, também composta por Souvenirs de Berlin-est (1999, 2003) e por 
Disparitions (2000). Já Ghosts, de Paul Auster, é parte de A trilogia de Nova York (The New York Trilogy, 1987), 
formada ainda por Cidade de Vidro (City of Glass, 1985) e O quarto fechado (Locked Room, 1986).  
4Através do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, financiado pela CAPES, fui pesquisadora-visitante na 
Brown University, com orientação do professor David Wills, de setembro a dezembro de 2017. 
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muito bem. Surgem neste corpo como uma prótese, apesar dessa combinação não ser tão fácil, 

às vezes, de manejar. 

 A tradução também foi constantemente necessária. Todas as passagens de Double Game 

ao português foram traduzidas por mim, e por isso decidi não repetir essa informação em todos 

os momentos em que deveria. Ainda assim, a expressão, “minha tradução”, consta lá, como 

elipse. Em outros momentos, escolhi manter a palavra estrangeira, os corpos estranhos, imitando 

o que faz Sophie Calle, entre outros pensadores, em alguns de seus escritos. Esses atos e jogos 

tradutórios foram executados por não ter encontrado, até então, as obras desta autora em língua 

portuguesa. A única traduzida aqui, de que tenho conhecimento, é Histórias reais (2009), 

lançada no ano Brasil-França, momento em que a artista veio para a exposição Cuide de você 

(Take care of yourself)5. As obras de Auster, por outro lado, têm recepção diferente no mercado 

editorial brasileiro. A maioria está traduzida e é relativamente fácil adquiri-las em uma livraria. 

Ainda assim, muitas vezes, sua tradução também é minha, já que nem sempre o acesso às 

publicações em nossa língua foi possível.  

 Houve, igualmente, muitos atos “intradutórios”. Ao lidar com tantos elementos 

(dis)juntos, conexões foram estabelecidas e perdidas. Foi preciso realizar leituras comparatistas 

de um ponto a outro, até que se chegasse, por fim, a uma ideia de articulação, e nem assim – 

reitero – as partes se encaixam perfeitamente. Isso resulta não apenas de uma dificuldade 

operacional pessoal, mas do próprio entendimento do que constitui fazer um estudo de 

doutoramento na área das Letras e Artes atualmente, ou um estudo qualquer nas áreas ditas "das 

Humanidades". Isto é, não importa, aqui, propor formas de simplificar o problema, tratando as 

diferenças como um todo homogêneo. Partindo do reconhecimento das crises que afetam 

múltiplos setores sociais, incluindo nosso campo de pesquisa, trata-se de propor formas de entrar 

em diálogo, em colaboração, em contato, para que seja possível continuar a visualizar caminhos. 
 
 
 
 
 

  

                                                             
5Cuide de você, de Sophie Calle, ocorreu de julho a setembro de 2009, no SESC Pompéia, em São Paulo, e de 
setembro a novembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador. Nela, a artista pediu a 107 mulheres 
profissionais para lerem e analisarem a carta de rompimento que o ex-namorado a havia enviado. Poderíamos dizer 
que diversos de seus trabalhos envolvem essas correspondências, com a colaboração de escritores, artistas plásticos, 
funcionários de museus, visitantes, ou apenas estranhos. Com isso, a própria linguagem de suas obras reflete essas 
combinações, em fotografias, vídeos, textos, desenhos e performances. 
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Figura 1 – Imagem de tomografia. 
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1 CORPOS  
 

Essa/Isso sou eu? Vejo a parte de um corpo, separação estranha de mim e mais próxima de outra 
coisa. Em reflexo, em imagem, consigo ver esse eu. Também me apropria, de certa forma, de 
algo que a princípio seria meu, mas que parece deslocado. Parece rizoma, caule tortuoso ou 
inchado, planta de brotos frágeis, raízes móveis. Pedaço de corpo que cabe em mim, mas 
transborda. Visão de dentro, de fora, como se o dentro fosse fora e o fora ali dentro. Primeiro, 
sem qualquer autorização, traçaram-se limites entre eu e mim que nem sabia que existiam. Então, 
suplementos. Depois (mas sempre também antes), transformações. Agora, sinto que entro em 
contato com essas partes que estavam espalhadas por aí, movendo-se entre um espaço alheio e 
muito familiar, entre o que parece corpo e o que parece mente. Como se pudesse começar a 
articular coisas tão diferentes. Como se pudesse ser outra eu enquanto convivo com a que já 
aqui vivia. O que vê você? 

 

O corpo é um espaço de transformação, de entradas e saídas. Ele se abre a essas 

mudanças, ainda que involuntariamente, e encerra, com isso, muito do que não se consegue 

entender. Em 2014, quando comecei a pensar na escolha de um corpus, meu próprio corpo sofreu 

mudanças, além do que considerava já usual, da velhice que para todos chega, das perdas 

esperadas. Houve uma passagem provisória do mental ao físico, do subjetivo ao mais material 

ou concreto. Algumas decisões foram seguidas pela sujeição, por operações, e acompanhadas 

pela necessidade de movimento constante (essas, as três etapas da prótese, como sugere David 

Wills, em Prosthesis, 1995).  

Primeiro, a decisão, que envolve o corte. É uma iniciativa, uma abordagem e uma 

violação. É claro que antes dela há ainda a indecisão, ou melhor, indecidibilidade, a suspensão. 

É preciso submeter-se à operação e tomar o anestético, o que permite ir ao encontro do outro, 

um contato com o que não era meu, não era eu, mas será articulado. Após essa submersão, que 

permite a passagem de um estado a outro, há o despertar para o encontro da parte que agora está 

implantada, com a que já existia desde algum momento anterior. Acorda-se prostético, 

modificado. Pela combinação, monstro. Isso pode levar a uma mudança de postura, ou posição, 

à mudança de ritmo, na linguagem, ou do passo, na caminhada; pode alterar a capacidade de 

processar entradas e saídas, até que haja alguma adaptação, um tipo de controle nessa conexão. 

Depois de um tempo, entretanto, com este colocar-se em marcha, em movimento, o que 

não era meu passa a pertencer-me cada vez mais, o outro junto a mim passa a tornar-se eu, assim 

como eu, ele, ainda que essa forma de contato gere sempre alguma sensação de alteridade. 

Afinal, não se é mais o mesmo, se é que já se foi. E o encontro não é recusa das diferenças, mas 

sim sobrevivência, convivência, colaboração. Um resto ou um rastro dessa outra linguagem, 

dessa língua estrangeira, permanece e, por causa disso, dá para perceber o quanto de estranho já 

nos habitava, ainda que sob o nome de próprio, nativo ou materno, original. 
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- 

O corpo não é apenas invólucro. Tem uma existência cultural, que varia de acordo com 

parâmetros subjetivos ao longo do tempo. Por essa razão, a própria ideia de “corpo” teve 

inúmeras transformações ao longo da história. Um dos esforços recentes em considerar este 

tópico sob múltiplas perspectivas é o empreendido por Alain Corbin, Jean Jacques Courtine e 

Georges Vigarello, organizadores do primeiro volume de História do corpo (2008). Nos três 

volumes desse livro, diversos escritores dedicam-se a traçar uma “breve história” do corpo no 

Ocidente, do século XVI ao século XX. Segundo esses investigadores, a soberania da 

consciência, assim como as metafísicas e seu confronto entre corpo e espírito são 

progressivamente abandonadas, marcadamente no século XX. O corpo, agora, “pode conduzir 

a consciência em vez de ser seu objeto” (CORBIN et al., 2008, p. 10). Alia-se a esse movimento 

a psicanálise, que volta seu olhar aos gestos, atitudes, posturas e expressões dos corpos. A 

consciência é pensada como individual ou coletiva, e o foco dos estudos pode ser o do 

inconsciente, aquela dimensão oculta, mas identificável.  

 Até quase o fim da Idade Média, entretanto, o corpo era um mistério, ao menos no 

Ocidente. De acordo com os historiadores, apenas nesse momento os corpos começam a ser 

abertos, dissecados, para que se pudesse estudar sua anatomia. Supõe-se que essa tenha sido a 

“primeira vez” que isso ocorreu desde o século III a.C., quando dissecações humanas foram 

feitas em Alexandria. A história desses procedimentos no Oriente permanece aqui como mais 

um branco, porém. A não ser pelo detalhe de que a recepção da medicina greco-árabe no 

Ocidente medieval, por meio da tradução de diversos tratados, teve grande peso nessa fase de 

descobertas. A razão para essa proibição de 15 séculos, no Ocidente, é supostamente ligada a 

questões culturais vinculadas ao cristianismo. Seriam, pois, intervenções da Igreja na visão 

interna do corpo. Intervenções dos membros do corpo da Igreja.  

 As dissecações do corpo afetaram os entendimentos de seu mecanismo. Começa-se a 

associar o corpo orgânico ao funcionamento da máquina, o que se relaciona, talvez, às diversas 

criações técnicas desenvolvidas na época. Na Renascença, essas invenções marcam as 

sociedades. Criam-se o Estado, a imprensa, uma noção moderna de “autor” e de “sujeito”, assim 

como a bússola, a pólvora, o telescópio e o relógio mecânico. Além disso, quando a grande 

tarefa de descobrir o que há no corpo humano começa, ou recomeça, a medicina estreita suas 

relações com a arte. Obras da anatomia do corpo humano requerem ilustrações realistas6, o que 

demanda um trabalho colaborativo entre desenhistas e anatômicos. Esse saber alia-se a uma 

dimensão estética, o que leva a uma dramaturgia dos esqueletos e manequins anatômicos, como 

                                                             
6 Veja, por exemplo, imagens da obra De humani corporis fabrica, de Andreas Vesalius (1514-1564), publicada 
em 1543, disponíveis em Historical Anatomies on the Web, no link: 
https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/vesalius_home.html. 



17 
 

  

coloca Rafael Mandressi, transformando o artista naquele que “faz dançar os cadáveres” (2008, 

p. 425). Ainda no século XVI, portanto, o leitor desses tratados torna-se também espectador. 

Isso se dá não apenas na leitura dos livros, mas também durante as lições de anatomia, em que 

o corpo é colocado no centro de um anfiteatro, preparando-se sua encenação nessa dimensão 

dramatúrgica7.  

A visão mecanicista do corpo pode ter sido motivada, ainda, pelo racionalismo pregado 

a partir do modelo cartesiano, na sua divisão entre corpo e espírito. Enquanto o corpo seria o 

espaço da matéria, a mente e o espírito seriam o espaço do pensamento. Unindo-os, estaria Deus. 

Herança desse passado é a separação das ciências humanas e das ciências naturais, mais tarde, 

que culmina em sua subdivisão em áreas menores, em especialidades. Desse modo, ainda no 

século XVI ocorre um encontro ou impasse entre uma fidelidade aos antigos, o gosto pelo 

maravilhoso e uma racionalidade já soberana.  

De acordo com Michel Foucault, em As palavras e as coisas: uma arqueologia das 

Ciências Humanas (2000), o mundo nesse momento é percebido a partir de signos, que seria 

preciso decifrar, revelando formas de similitude. Conhecer passa a ser interpretar a partir das 

marcas do visível. Foucault observa que a linguagem não se assemelha mais imediatamente às 

coisas que nomeia, porém isso não quer dizer que esteja separada do mundo. Continua a ser o 

lugar das revelações e a fazer parte do espaço onde a verdade se manifesta e se enuncia. Não é 

mais a natureza em sua visibilidade de origem, mas também não é um instrumento misterioso, 

desconhecido pela maioria dos homens. A linguagem, com isso, entrelaça-se com as coisas, em 

um espaço comum, o que talvez explique a indistinção entre o que se vê e o que se lê.  

 Nessa visão, o corpo e a natureza seriam máquinas, portanto. O universo seria passível 

de leitura através de leis matemáticas, enquanto o corpo humano, por outro lado, apresentaria 

uma alma inteligente. Logo, seria possível analisar todos esses fenômenos racionalmente, o que 

se torna o objeto da ciência. E o que não fosse explicável pelo homem, poderia ser explicado 

por Deus. Na perspectiva cristã, acredita-se na encarnação: o verbo faz-se carne. O corpo mortal, 

físico, é o que pode levar à eternidade, à salvação da alma. Nos rituais, aceita-se a hóstia, que é 

tomada como o corpo de Cristo. Ou seja, come-se o corpo do filho de Deus. A cruz é, ela 

também, símbolo desse corpo, porém na forma em que é torturado – a ideia de que através da 

dor também se salva a humanidade. O corpo, portanto, é apenas uma veste da alma, por isso um 

                                                             
7 Uma dessas exposições é retratada na famosa pintura de Rembrandt, A lição de anatomia do Dr. Tulp (1632). O 
corpo, nesse caso, é supostamente de alguém que havia sido condenado à morte por assalto, o corpo indesejável de 
um “criminoso”, portanto. A parte do corpo aberta parece ser o braço esquerdo do homem. O corpo está todo 
iluminado mais ao centro, enquanto diversos homens, possivelmente alunos e outros médicos, estão mais à esquerda 
do quadro, e o doutor Tulp à direita. Essa imagem está disponível no Museum Het Rembrandthuis: 
http://www.rembrandthuis.nl/en/rembrandt-2/rembrandt-the-artist/most-important-works/the-anatomy-lesson-of-
dr-nicolaes-tulp/. 
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dia será descartado. Nessa perspectiva, é um corpo pecador e provoca medo (principalmente 

quando é feminino ou monstruoso), mas pode ser a chave do paraíso. Ainda assim, na 

Renascença é valorizado o corpo do indivíduo. Surge Dom Quixote8, saído dos livros, que vê 

gigantes em lugar de moinhos.  

 Segundo Foucault (2000), com o fim do Renascimento a linguagem não mais permanece 

como escrita material das coisas, mas encontra um espaço no regime geral dos signos 

representativos. Ocorre a fixação de elementos em uma forma binária, que torna os termos 

estáveis. A língua, nesse âmbito, passa a ser analisada a partir de sua composição em significante 

e significado. O mapa, por exemplo, é representação espacial e gráfica9. Os signos, desse modo, 

alojam-se no interior da representação10. Há, contudo, “extravasamentos” onde a natureza 

humana se aloja e através dos quais se permite “reapresentar”. A natureza humana, segundo 

Foucault, está restrita ao exterior da representação para que se apresente de novo, no espaço 

branco que separa a presença da representação e o “re” de sua repetição.  

 No século XVII, a visão mecanicista do corpo também começa a ser questionada a partir 

de aspectos da filosofia natural de Newton e através das concepções de Georg Ernest Stahl, de 

forma significativa. Segundo Stahl, ações humanas que objetivavam fins não poderiam ser 

totalmente explicadas por reações mecânicas em cadeia. Daí sua ideia de que os “todos” seriam 

maiores do que a soma de suas partes. A razão dada por ele, entretanto, era de que essas ações 

humanas dirigidas supõem a presença de uma alma, que interviria de modo constante. 

Diferentemente da “alma” cartesiana (presente, porém separada), a anima, ou alma, de Stahl é 

um veículo ativo da consciência e da regulação fisiológica, e protege contra doenças (PORTER, 

VIGARELLO, 2008). Por isso, a importância de entender a alma e a vida para que se 

entendessem as operações do corpo. 

 Assim, com o tempo o “modelo de relojoaria” do corpo é “substituído” pela noção de 

uma rede de vasos e tubos com fluidos, de Boerhaave, segundo Roy Porter e Georges Vigarello 

(2008). No século XVIII, a presença da alma no corpo era ainda evidente, mas seu estudo deveria 

ser feito por padres e metafísicos. Ainda nesse século, iniciam-se desenvolvimentos na 

                                                             
8 Dom Quixote de la Mancha (1605), de Miguel de Cervantes, é considerada por muitos estudiosos a primeira das 
obras modernas. A linguagem nessa obra rompe, na perspectiva de Foucault, seu parentesco com as coisas. Ela é 
“soberana” e só reaparece como literatura. Quixote procura demonstrar, assim, que o que leu nos livros é a verdade, 
procurando trazer “realidade” aos signos da narrativa, ao invés de narrar a “realidade” e fixa-la na memória, como 
os heróis da epopeia.   
9 Como um signo, o mapa se liga àquilo que significa e, nessa visão clássica, isso poderia ser visto a partir de sua 
análise como representação. O pensamento moderno, entretanto, entenderia essa ligação a partir do sentido e da 
significação do signo, segundo Foucault (2000). 
10 Analisei o conceito de representação e sua crise em minha Dissertação de Mestrado em Letras, intitulada Paul 
Auster, entre outros: sobre os limites da representação nas artes (2014). Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/102220/000930805.pdf?sequence=1.  
 



19 
 

  

eletricidade, o que inspira romances como Frankenstein, de Mary Shelley, no século seguinte. 

Com isso, as invenções tecnológicas estreitam suas relações com o corpo. No imaginário, passa 

a existir a chance de criação da vida por experimentação físico-química. Vida monstruosa, 

talvez, feita a partir de restos mortais. No século XIX, portanto, a literatura é algo a ser pensado 

em sua significação, e os seres que nela aparecem, seres de linguagem, podem ser estranhos11. 

No século XIX, com a revolução industrial, entra em cena a lógica energética, a 

urbanização, a valorização das entradas e saídas do corpo, do rendimento possível, dos gastos, 

ganhos e economias. No século XX, de acordo com Alain Corbin (2008), surge uma “lógica 

informacional”, e outra visão sobre controles, sensibilidades e ajustamentos. A automatização 

cresce, a virtualidade envolve-nos a todos, a midiatização imbrica-se na vida política, social, 

cultural. A divisão entre corpo e espírito, ou corpo e mente, assim como conceitos atrelados a 

esses, começa a ser apagada também no século XX, pela psicanálise de Freud, por exemplo, e 

seu estudo das questões psicossomáticas, que relacionam esses elementos. Jacques Derrida, a 

partir da releitura de pensadores como Platão e Heidegger, questiona o cartesianismo e seus 

resquícios, nos últimos séculos, sob um regime “falogocêntrico”. Repensa, por exemplo, a noção 

de suplemento, a partir da convencional oposição entre fala e escrita. Michel Foucault também 

revisita a era clássica da representação para chegar ao reconhecimento de sua crise e ao fim de 

seu discurso12. Separam-se, assim, duas possíveis noções da mimese. A imitação que visa à 

verdade e a que a transcende (ou questiona), revendo as oposições hierárquicas (natureza/arte, 

fato/ficção, etc.) decorrentes desses sistemas.  

Nos séculos XIX e XX, diversas ciências e campos do pensamento e da arte dedicam-se 

ao corpo. Trata-se, afinal, de um ponto de encontro desses saberes, de uma espécie de divisa e 

fronteira na dinâmica cultural. Percebe-se, a partir de Sigmund Freud, Karl Marx, Judith Butler, 

entre muitos outros, a força das normas (interiorizadas), da repressão, do trabalho, do 

distanciamento da pulsão e do espontâneo, sobre o corpo. E deixa-se de perceber, muitas vezes, 

                                                             
11 Destaca-se, além disso, a proposição, nessa época, de um “método anticartesiano” desenvolvido por C.S. Peirce 
em seus ensaios sobre a cognição. Esse teórico reconhece a intuição como pressuposto comum a todos os 
pensadores cartesianos. Para Lucia Santaella (2004), essa rejeição ao cartesianismo foi uma consequência de sua 
busca por uma função epistêmica mais apropriada aos desafios apontados pelas ciências na metade do século. O 
conceito de intuição seria relevante por estar presente tanto na tradição empírica quanto na racionalista. A ação 
mental é tida como intuitiva, nesse sentido, o que é complementado por uma teoria sobre a natureza da investigação, 
cujo objetivo é, pela clareza, levar ao insight intelectual, à verdade, desde que se atendam regras. Isso resulta, na 
teoria de Peirce, em uma variedade de categorias que auxiliariam na compreensão dos fenômenos naturais. Segundo 
Santaella (2004), apesar de Peirce relutar quanto a reduzir a infinita variabilidade dos fenômenos naturais a três 
principais categorias ou elementos formais, ele as aceita depois de anos de pesquisa. São elas as categorias de 
primeiridade (relacionada a ideias como de acaso, originalidade, presentidade, sentimento e impressão), 
secundidade (ação e reação, esforço e resistência, aqui e agora, entre outras) e terceiridade (relativa à generalidade, 
continuidade, crescimento, aprendizagem, tempo e evolução). 
12 Coloca-se em questão a relação do sentido com a forma da verdade e a forma do ser. Para Heidegger, a obra 
literária passa a ser vista como um “acontecimento da verdade”, em que a “verdade”, no entanto, acontece 
poeticamente. A literatura, por isso, é “não-representacional” e se ajusta ao caráter de nossa finitude. 
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o papel das técnicas, dos instrumentos e máquinas, na vida cotidiana. É como se tudo que ponho 

sobre mim ou que utilizo, roupas, aparelhos, fossem naturais, estivessem sempre lá, 

naturalizados. Esquece-se com facilidade dos momentos decisivos de criação e invenção, da 

construção desses objetos, e da construção do próprio corpo. E isso ramifica-se, cresce, até ao 

ponto de que sexo e gênero, ainda no século XXI, muitas vezes são vistos como sinônimos. 

Político, eleitoral, institucional, textual, um corpo pode criar barreiras, limites, para que se 

classifiquem aqueles que fazem parte ou não dele. Os controles, que parecem naturais, 

contribuem para sua incorporação, como observa Corbin (2008). Ficam alguns, então, de fora 

de um corpo coletivo, passando a habitar as margens – passam a ser corpos estranhos. 

 O poder sobre o corpo é grande, nesse contexto. Com a crescente separação das ciências, 

no mundo moderno, meu corpo se torna ao mesmo tempo mais conhecido e mais obscuro. 

Conhecido pelo especialista (que me ajuda a reconhecer o que sinto e o que reprimo) e obscuro 

para mim, que pelo menos posso ter a iniciativa de questionar e de sentir. O papel das disciplinas, 

no entanto, também é o de tornar os sujeitos mais dóceis e de coloca-los em uso, explorando a 

utilidade de cada um, de cada membro do grupo. Aí o importante papel, como descrito por 

Michel Foucault (1987), de vigiar e punir, jogo e negociação que podem ser discretos e/ou 

explícitos, dependendo do espaço. 

 O corpo, porém, pode ser via de libertação. Se a roupa pode representar civilização, 

pudor, obediência, despir-se pode ser o caminho para uma retomada do controle. O corpo 

feminino é um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de dominação – subserviência e 

subversão. Pode-se pensar, ainda, no que constitui (ou o que é) o corpo humano, o animal e o 

maquinal, o corpo artificial e o textual, e a articulação entre corpos, até noções que cada vez 

mais tomam lugar, como a do pós-humano. Com isso, os nomes dados a esses corpos, os nomes 

que os designam ou desapropriam, são partes constitutivas e, ao mesmo tempo, artificiais de 

nossa identidade, e merecem, por essas razões, um olhar. 

 Os limites são abalados, onde antes o desconhecido, o divino, poderia surgir para 

explicar o que era inexplicável. Recorre-se, então, a diferentes autores, diferentes perspectivas, 

para explicar o papel do corpo, de sua linguagem, mas também do pensamento e do espírito. 

Inventa-se (ou se diagnostica) a morte de Deus e a do autor. Há os que sugerem, como John 

Burke (1989), que essa “morte” é seguida por um retorno. Morte, para ele, falsa, forçada13. 

Nasce, em troca, uma escrita própria, o crítico-autor, mais subjetivo e poético, em uma 

                                                             
13 Cabe perguntar, ainda que ironicamente, se a autora sofreu esse mesmo tipo de morte, ou se nem houve tempo 
de realizar seu enterro. Ou melhor, houve tempo de vida suficiente, para as mulheres escritoras, artistas plásticas, 
entre outras, em geral, para que se possa falar da mesma forma dessa separação, deste “corpo” ausente na obra e 
do “sujeito” nela presente? Será que nessa escrita também “vem perder-se toda a identidade, a começar 
precisamente pela do corpo que escreve", como diz Barthes (2004)? Talvez esta não seja nem uma questão de 
tempo (cronológico), mas de um outro tipo de sobrevivência.  
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linguagem “autorreflexiva”, por vezes, dando tanto ritmo e ressonância ao discurso teórico que 

pode ser difícil compreendê-lo, difícil ‘extrair’ dele a razão, confusão que talvez seja um de seus 

objetivos.  

 Ocorre, ainda, o reconhecimento do pensamento inerente às obras literárias, artísticas, 

que se aproximam dos discursos críticos, teóricos (e também criativos) dos diferentes saberes e 

áreas. A divisão necessária, na modernidade, entre esses campos parece agora diminuir à medida 

que essas linguagens e discursos estreitam suas relações. Os vários nomes da escrita de si e da 

mistura entre as artes são um problema discutido mais recentemente e não menos complexo. A 

“autorreflexividade”, na arte e na teoria, alia-se de alguma forma às autobiografias mais 

recentes, que, no entanto, encaixam-se cada vez menos nesse nome. Vão em direção à 

autoficção, ao híbrido, e desafiam mais uma vez essas fronteiras, nomeando a própria falta de 

um nome.  

 

1.1 OPERAÇÕES  

 

 São tipos de operações as que permitiram, por exemplo, Ambroise Paré, no século XVI, 

observar diversos elementos no corpo, como as substâncias, o tamanho, a forma, a composição, 

o número das partes, a conexão com outras partes, e a utilidade delas. Percebem-se, então, seções 

no corpo: o crânio, o tórax, o abdômen, as extremidades. 
 

Anathomia permite ler o corpo através da sequência das operações de cortagem do 
cadáver; os tempos da ação envolvem os tempos da exposição, partindo estes da 
leitura. Leitura do texto que se torna leitura do corpo (MANDRESSI, 2008, p. 428).  
 

 A ordem dos livros de anatomia, portanto, poderia ser a ordem de destruição dos corpos, 

de sua dissecação. Charles Estienne (1545) inverte isso: vai das profundezas do corpo à sua 

superfície (dos ossos à epiderme), construindo sua imagem a partir da ordem de composição, a 

“ordem da natureza”. Assim, o corpo é atravessado por “grades de leitura”, que, com o tempo e 

o acúmulo dos materiais anatômicos, atravessam-se textualmente. Inventam-se mais e mais 

instrumentos para essas operações, como seringas, tubos, válvulas, pêndulos, relógios, etc. Com 

elas, seria possível expor a forma e a função das estruturas do corpo.  

 De forma próxima a esta, apesar de tão diferente, verificarei, nas próximas partes, as 

operações a que foram submetidas as obras Leviatã (1992), de Paul Auster, e Jogo duplo 

(1999/2007), de Sophie Calle, no primeiro capítulo, mas também Ghosts (1986) e Fantômes 

(2000/2013), no segundo. Mais além, ainda nesta primeira parte, exponho em maior detalhe suas 

articulações – a forma que juntam ou conectam (sem unir totalmente) diferentes discursos e 

linguagens. Para isso, foi preciso “dissecar” esses corpos, observando suas formas. Dessas 
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observações, surgem aparições, corpos monstruosos e próteses, que (foram e) serão descritas, 

ou escritas.  

 Esse escrever anatômico em certa medida aproxima-se do que constrói Jean-Luc Nancy 

em Corpus (2000). Ao falar sobre o que, de uma escrita, não é para ler, em outras palavras, o 

corpo – como letra mais recuada e desconstruída que toda literalidade, como linguagem 

enquanto corpo14 – Nancy aborda a escrita do signo anatômico de “si”, que não significa, mas 

corta, aparta e expõe, deixando correr o animal do discurso, sua repetição, seus acasos, 

improvisações e desvios. Desliza, assim, para a anatomia de um corpus, distanciando-se, 

entretanto, da anatomia filosófico-médica da dissecação, do desmembramento dialético dos 

órgãos e das funções. Por outro lado, vai em direção à anatomia da enumeração, das 

configurações, da plasticidade, das maneiras de ser, de estados-de-corpo (...).  

 Não refuto, propriamente, a dissecação, mas sim seu fazer dialético (órgãos e suas 

funções, cada qual com uma), preferindo, como o teórico, adotar o trabalho da enumeração, dos 

andares e procedimentos. Por isso, parti primeiramente do corpo de Leviatã, e dele extraio, em 

seguida, o corpo transmudado de Maria, personagem que age como substituta (ou stand-in) de 

Sophie Calle. Percebe-se, com isso, que, enquanto corpo monstruoso, Leviatã, de Auster, é 

enxertado com elementos diferentes, cruzado incessantemente por outros corpora, como os 

cruzamentos em um tecido, no tear de Ariadne, ou na teia da aranha. Mas também sofre cortes 

quando é parcialmente inserido em Jogo duplo, por Sophie, a qual comenta a narrativa e também 

parte dela para desenvolver outro trabalho. Isso se dá, portanto, através de operações no corpo, 

praticadas por instrumentos específicos, técnicas artísticas. Esses procedimentos levam à 

percepção, na malha textual, desses corpos estranhos, entre eles Maria. Por isso, recortarei o 

Doubles-Jeux, publicado pela primeira vez em 1998, mas em sua tradução, transformado, aqui, 

na edição em língua inglesa de 1999/2007.  

 Iniciamos pela compreensão de que um corpo – como aqueles de que aqui tratamos – 

não é um todo uno, um indivíduo separado de um contexto, nem passível de ser totalmente 

decifrado, desvendando. Como explica Judith Butler, em Relatar a si mesmo,  
 

O corpo singular a que se refere uma narrativa não pode ser capturado por uma 
narrativa completa, não só porque o corpo tem uma história formativa que é 
irrecuperável para a reflexão, mas também porque os modos em que se formam as 
relações primárias produzem uma opacidade necessária no nosso entendimento de nós 
mesmos (2015, p. 37). 
 

                                                             
14 O que não é para ler, na escrita, lembra os caligramas de Apollinaire, revistos por Michel Foucault (1973). Em 
sua análise desses poemas visuais, o teórico propõe justamente que essa é a escrita que não se lê, quando se pode 
ver a imagem que forma, e não se vê, enquanto desenho, quando se faz sua leitura. O quadro A traição das imagens, 
de René Magritte, em que se lê a frase “isto não é um cachimbo”, seria, nesse sentido, um caligrama desfeito. 
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Parte dessa opacidade, nos textos aqui comentados, deve-se às articulações criadas entre 

sua forma e seu próprio pensamento. Isso porque conectam, em um mesmo espaço, elementos 

diferentes que formam um corpo misto, híbrido e que, ao mesmo tempo, se pensa 

constantemente, pensa sobre seu próprio fazer, e também sobre aquele que o faz, o criador, o 

artista. Envolvem, por isso, autorreflexividade. 

 Esses textos, espécies de escritas de si aliadas à escrita da escrita (à produção da 

produção de imagens) fazem perceber a opacidade a que se refere Butler. Dessa forma, não é 

possível ler obras como as de Sophie ou de Auster e entende-las “simplesmente” como 

autobiografias, no sentido tradicional de um texto que fala do próprio autor. Ainda que se liguem 

à história de vida de seus produtores, esses textos deixam clara a dificuldade de separar ficção 

e “realidade”. Em Mulheres ao espelho: autobiografia, ficção, autoficção (2013), Eurídice 

Figueiredo explica que o romance mais contemporâneo utiliza frequentemente procedimentos 

da escrita de si. A maneira de construir autobiografias e textos ficcionais, assim como a forma 

de entende-los sofreu transformações, impulsionadas, segundo a autora, pela proliferação de 

relatos e romances nos quais as fronteiras entre elas parecem desvanecer. Com o surgimento do 

termo “autoficção” (criado por Serge Doubrovsky), começam a se discutir formas de 

ficcionalização do eu, na literatura, em especial, que fogem da autobiografia tradicional. No 

entanto, esse termo também contribuiu para deixar ainda mais confusa, por vezes, a junção de 

formas de escrita que a princípio eram consideradas opostas.  

Em A farmácia de Platão (2005), Jacques Derrida refere-se ao tipo de texto que oculta, 

ao primeiro olhar, a lei de sua composição, a regra do seu jogo; um texto cuja lei e a regra 

permanecem imperceptíveis, sem se entregar no presente a uma percepção. Barthes, em S/Z 

(1992), refere-se a textos que também não se deixam ler facilmente, o que poderia se aplicar a 

algumas de suas obras, como Roland Barthes por Roland Barthes e também a obras de Derrida. 

Ou seja, muitos são os exemplos, principalmente a partir do modernismo, do texto que põe em 

questão identificar o motivo e as estratégias de sua forma enigmática, e não apenas “a 

compreensão de seu conteúdo”, como se esta dimensão pudesse ser simplesmente separada de 

seu corpo, de sua forma e linguagem, de seu fazer. Pela dificuldade que se instaura na 

leitura/escritura desse tipo de produção, ela demanda constantes traduções. 

Sophie Calle, por exemplo, expõe as “regras do jogo”, em Jogo duplo, explicitamente, 

mas com isso suscita mais perguntas do que expõe esclarecimentos. Um deles seria: como 

interpretar as conexões entre os textos escritos e as fotografias, em seus livros? E o que dizer da 

presença do corpo da artista nesses trabalhos? Ela é performática, conceitual e autoficcional, 

envolve caminhadas pela cidade, por exemplo, ou strip tease em um clube. Mas quais são os 
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limites (e contatos) entre a autoficção, a ficção e o uso do próprio corpo, principalmente quando 

se tratam de intervenções em espaços urbanos ou privados? 

E em obras de Auster? Percebe-se nelas um enfoque repetitivo sobre o não poder 

desvendar o que aconteceu, sobre como tudo parte também de uma espécie de jogo, do acaso e, 

principalmente, de uma falta de controle sobre o que é narrado. Não há como saber o que 

“acontece depois”. A narrativa acaba, o narrador é silenciado, e o leitor fica apenas com um 

mistério insolúvel. Participou, afinal, de uma história e de um jogo, a game of charades, um 

baile de máscaras ou espetáculo de ilusionismo. Quando a narrativa é mais escancaradamente 

autobiográfica (nos casos de A Invenção da Solidão, O caderno vermelho, O diário de inverno 

e Relatório do interior) sabemos o que o narrador sabe, como é usual na leitura de qualquer 

diário. Ou seja, somos limitados também a um ponto de vista, em todos esses casos, mesmo 

quando a vida, da qual a narrativa trata, ainda não chegou ao fim. Mas o corpo que escreve 

continua ausente. A chave do mistério é ainda uma cortina de fumaça.15  

Essas narrativas ensaístas e autobiográficas de Auster funcionam a partir de operações 

que misturam um “eu” mais autobiográfico, quando se trata de memória pessoal, à história de 

sua família (que já envolve um primeiro tipo tanto de familiaridade quanto de distanciamento), 

ainda conectados aos “Livros da memória”, narrativas dentro da narrativa que falam da segunda 

Grande Guerra, de escritores exilados e prisioneiros, que une a isso crítica de arte e também 

parece envolver ficção. Os limites entre esses discursos também são difíceis de estabelecer.  

Quando se pensa nas articulações entre diferentes linguagens artísticas, a confusão não 

é menor. Uma quantidade grande de termos já foi elencada por teóricos para tentar nomear esse 

fenômeno. Discutiremos, em “Articulações”, alguns deles, como o disjunto, a inespecificidade 

estética e noção de obra híbrida, que se aproximam do que chamamos aqui de operação de 

articulação.  

As operações mais relevantes que se pode destacar, na leitura dos trabalhos citados de 

Sophie e Auster são: o corte, o enxerto (ou inserção, ou implante,) e a articulação, em particular. 

As duas primeiras operações serão mais comentadas quando eu falar de Leviatã e de Jogo duplo. 

A articulação percorrerá todo o trabalho, mas retornará com mais força na seção assim intitulada. 

Além das articulações entre linguagens artísticas e discursos (ficcionais, teóricos e críticos, por 

                                                             
15 No livro de entrevistas Life in Words, conversations with I. B. Siegumfeldt (Uma vida em palavras, conversas 
com I. B. Siegumfeldt), de 2017, o pesquisador que entrevista Auster descreve essas obras como autobiografias não 
convencionais. Auster responde que, apesar disso, interpretações de seus textos autobiográficos como “joguinhos 
pós-modernos” o perturbam, porque diz ter feito um esforço para ser “honesto” nesse tipo de escrita. O que parece 
é que o que incomoda são justamente as categorias utilizadas para descrever esses textos: deve-se decidir, a todo 
momento, se são ficção ou não ficção, ensaio, romance ou poesia, e as imagens fotográficas presentes neles são 
muitas vezes vistas como “ilustrações”. Esses trabalhos, entretanto, não se sustentam nem com o conceito de ficção, 
nem de não-ficção, e assim por diante. Envolvem ambos, são mais ensaísticos e imagético-textuais do que 
simplesmente representativos ou miméticos. 
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exemplo), importará também discutir a articulação conceitual descrita por Derrida em 

Disseminação (1981). Ela não permite chegar a uma solução especulativa entre dois “opostos”, 

como alma e corpo, porque refere o nome de um desses termos ao fora da oposição. Assim, 

instaura uma espécie de crise do versus. 

Ao comentar sobre o texto que oculta as próprias regras, Derrida também se refere à 

crítica que acreditaria dominar o jogo, iludindo-se “ao querer olhar o texto sem nele tocar, sem 

pôr as mãos no ‘objeto’, sem se arriscar a lhe acrescentar algum novo fio, única chance de entrar 

no jogo tomando-o entre as mãos” (2005, p. 7). Como a leitura é a escritura, esta unidade não 

designaria nem a confusão indiferenciada nem a identidade de todo o repouso. O “é” é o que 

une a leitura à escritura e é o que deve descosê-las, segundo ele. Seria preciso, portanto, num só 

gesto desdobrado, ler e escrever. Aquele que se impedisse de pôr algo de si, por “prudência 

metodológica, normas da objetividade e baluartes do saber”, nessa leitura/escritura (poderíamos 

dizer: nesta “escrítica”) não leria. Rejeito, com ele, por isso, uma ideia de neutralidade da crítica 

e passo a refletir sobre esse lugar de junção e disjunção, de contato e articulação; nem separação 

completa, nem total indiferenciação. 

Entro, assim, em um jogo necessário de leitura e escritura. Procuro “tomar nas mãos” 

esses textos, colocando partes de minha própria história, de minha memória, entre eles. É nesse 

sentido que aparecem, vez que outra, e muito mais frequentemente, no terceiro capítulo, os 

“quadrinhos da memória”. Eles são blocos textuais posicionados junto à discussão de teoria e 

de minha leitura das produções artísticas, sem estar totalmente misturados a ela. Através dessas 

circunstâncias me coloco e me retiro, repenso e deixo desviar, sair, caminhar por aí. Não procuro 

falar das misturas, das articulações e disjunções a partir de um fora. Utilizo, por isso, também a 

operação do desvio, já que se trata de uma discussão em ziguezague, que vai e volta e dá saltos 

temporais, o que leva também a certas inversões: ao invés de iniciar por uma revisão 

bibliográfica e então partir para a análise das obras, como se fosse encaixá-las a determinadas 

categorias, movimento-me entre as diferentes instâncias descritas, começando, por vezes, pela 

apresentação das obras de arte, já que é do jogo que se faz nelas e a partir delas de que estamos 

falando. Comecemos, então, pela leitura de alguns corpos híbridos, como o monstro leviatã. 

 

1.2 MONSTROS 
  

(...) (a Totalidade como monstro). A Totalidade ao mesmo 
tempo faz rir e causa medo: como a violência, não seria ela 

sempre grotesca (e recuperável, então, somente numa estética 
do Carnaval)?  

(Barthes, 2003, p. 197). 
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 No século XVII, antes que fosse descoberta a célula, Antony van Leeuwenhoek já 

fabricava microscópios rudimentares. Através deles, ele começa a enxergar pequeníssimos 

corpos em movimento, que percebeu como animais presentes na água do rio. Chamou-os de 

animálculos, por isso. A partir daí os cientistas passam a refletir sobre a ideia de que, dentro de 

nós, habitariam pequenos e misteriosos animais, invisíveis a olho nu. 

 Que tipo de corpos humanos são esses, no entanto, se formados a partir de tantos outros 

seres? Se, dentro de mim, vivem animais, é possível que eu passe a me enxergar, então, também 

como animal. Antes desse momento de descoberta, o fracasso da criação divina, o monstro, era 

assimilado ao animal, como explica Jean-Jacques Courtine (2008). Falhas na concepção, 

crianças malformadas, eram assim concebidas16. Não haveria outra explicação, senão sua 

natureza monstruosa. A ciência da teratologia, que poderia ser traçada desde Aristóteles, pelo 

menos, é a especialidade médica que se dedica ao estudo dessas anomalias, ligadas a uma 

perturbação do desenvolvimento embrionário ou fetal. Torna-se, portanto, o conjunto dos 

monstros, a próxima incorporação da monstruosidade. 

 O monstro, ao mesmo tempo diversão da corte e materialização do assustador, suscita 

veneração e repúdio. Na visão cristã, o monstro era a própria danação, o pecado, o cúmplice do 

diabo, ou então o enviado por Deus para punição do mortal. No século XVI, o monstro abandona 

as margens, entretanto, e vira curiosidade do ambiente culto, objeto de colecionadores. Forma-

se, com isso, uma aliança do sagrado e do insólito. Com os primeiros museus de história natural, 

mais tarde, veem-se ossaturas de dinossauros lado a lado com os antepassados dos homens. As 

dissecações, que poderiam antes ser monstruosidades, passam a ser vistas como forma de 

autoconhecimento. 

 No século XIX, os monstros se tornam um dos assuntos favoritos de jornais e folhas 

ocasionais. Nestes, são relatados crimes, roubos, sacrilégios, e também calamidades naturais, 

sobrenaturais, visões, milagres, bruxarias, fantasmas e monstros. Estes, por sua vez, são ao 

mesmo tempo espetáculo (monstrare) e sinal divino. Nos bestiários, são seres em que se mistura 

humanidade e animalidade, em que se perdem as distinções claras entre eles. Além dessas 

possibilidades, o monstro pode ser a maravilha, a aparição, ou o irrepresentável. Se reprimimos 

o trauma que a presença do monstro na vida suscitava, ele pode se tornar parte do fantástico, por 

exemplo.  

                                                             
16 Se, por exemplo, a mulher estivesse em posição “incorreta” durante o ato sexual – por cima do homem, ao invés 
de embaixo dele – acreditava-se que bebês monstruosos poderiam ser gerados. Como cita Courtine (2008), no 
século XVIII ainda se discutia se a imaginação das mulheres enquanto grávidas poderia ter de fato o poder de gerar 
deformidades fetais. Outra possibilidade pensada na época, para a criação de monstros, seria a relação entre homem 
e animal. Mais tarde, poderia ainda incluir nascimentos de irmãos siameses e andróginos. Ou seja, o que saísse do 
‘padrão’ corporal esperado. 
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Corpos fragmentados, corpos destruídos pela guerra são visões dessa porção do terror 

que pode ser causada por um ser humano em outro, em uma disputa pela força. O excesso ou a 

falta de membros, a amputação e a malformação do corpo aparecem como figuras da 

monstruosidade. Nesse cenário, surgem figuras marcantes na história da arte, como a do pintor 

espanhol Francisco Goya. Já no final do século XVIII e início do XIX, apresenta, em sua obra, 

elementos que mais tarde fariam críticos considerarem-no um precursor (ou “influenciador”) de 

movimentos como o expressionismo, o surrealismo ou o impressionismo. Segundo Valeriano 

Bozal (2009), Goya foi um criador de mundos que posteriormente aparecem, transformados, em 

outros artistas, e que marcaram a época que chamamos de moderna. O escritor analisa o papel 

das suas “obras negras” a esse respeito17 e identifica nelas o mundo da violência, que inclui a 

guerra, a tortura; o mundo do grotesco, em que se dá metamorfoses, deformações, comicidade 

radical mas também tragédia ou sátira; e o mundo do erotismo e da sexualidade, incorporando 

os limites da representação do corpo humano, em suas dimensões sensual e obscena. O que se 

vê nesses seus mundos, que não apenas mostram a guerra, mas suas consequências, e que 

refletem sobre ela, está longe da idealização: a violência, como diz Bozal, é violência; não é 

disfarçada ou maquiada. Os corpos femininos, por sua vez, não serão os das musas ou das 

deusas, mas das mulheres cotidianas, sensuais e sexuais, contrastantes com a contrapartida 

assexual colocada, com o passar do tempo, sobre os seres humanos. 

 Goya, com suas escuras imagens, faz ver, portanto, a modernidade como destruição, a 

partir da guerra, afastando-se da versão, que muitas vezes se discute, deste como o período da 

grande criação de tecnologias, de grandes urbes, de avanços. Coloca-se, aí, o problema do 

colossal, do monstro leviatã. Tido, no passado, como essa figura de poder, sua imagem se divide 

entre essa da violenta totalização e a da disputa, da fragmentação, mais moderna, que leva à 

rebelião. O mal (que até então o monstro representava), porém, já não pode mais ser visto como 

apenas externo. Há uma certa cumplicidade que envolve os membros de uma comunidade, o 

que se vê, por exemplo, nas destruições perpetradas pelos agentes da guerra. Nesse ponto, 

rompe-se com o pensamento iluminista e passa-se a entender o passado não simplesmente como 

o que passou, o que está acabado, mas como o que está passando, como o presente.  

                                                             
17 “Pinturas negras” é o nome dado ao conjunto de quatorze pinturas a óleo que Goya compôs diretamente nas 
paredes de aposentos da Quinta del Sordo, sua casa, e que mais tarde foram movidas para telas. Alguns de seus 
títulos são: Judith y Holofernes, Saturno e Dos viejos comiendo, produzidas aproximadamente entre 1820 e 1824, 
cujas reproduções podem ser vistas no site do Museo del Prado: https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-
de-arte. Segundo Bozal (2009), é nas pinturas negras que o grotesco aparece, apesar de alguns dos tópicos 
escolhidos serem conhecidos ou se tratarem de cenas cotidianas. Seria preciso esperar até o século XX para que 
fossem “descobertas”, já que, para este teórico, ultrapassavam o limite do decadentismo e do romantismo negro do 
século XIX. Muito do que se conhece hoje do posicionamento e da situação das pinturas, na época, foi estabelecido 
a partir de fotografias tiradas por volta de 1873 por Jean Laurent, assim como através de inventários e descrições 
feitas até então. Porém, não se sabe exatamente quanto se deterioraram com o tempo e com sua transferência para 
telas. Foram descobertas, ainda, outras pinturas por baixo dessas, nas paredes da casa, que não se tratavam de 
esboços, mas de obras diferentes, encobertas pelas últimas. 
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Hoje, personagens em uma variedade imensa de filmes, livros, peças, os seres 

monstruosos, cada vez mais apresentados pelas mídias, na contemporaneidade, tornam-se, 

assim, objetos de consumo e de circulação. São, ainda, produtos de descobertas científicas, a 

partir das quais já se pode misturar genes de um animal com os de outro, criando um híbrido. 

Infelizmente, são também considerados corpos monstruosos, muitas vezes, aqueles que 

desafiam o padrão heteronormativo e escolhem assumir-se fora das categorias binárias, sem 

encaixar-se no sexo, fator biológico, com o qual nasceram. Como se vê, inserem-se em distintas 

dimensões culturais, políticas e econômicas, as quais, no entanto, aproximam-se por fazerem de 

todos esses “tipos de monstros” objetos da fabricação sistemática de imagens18. 

O monstro da totalidade, por fim, pode ser tanto, tematicamente, aquele incorporado em 

discursos, ou criado por eles (pela imagem do leviatã, por exemplo, que aparece como título no 

romance de Paul Auster); ou, em termos de forma, pode ser o monstro como híbrido, associado 

a linguagens mescladas, a obras que misturam mídias, artes, saberes, criadas a partir de 

fragmentos. São exemplos disso os trabalhos de artistas cujas obras são discutidas aqui, 

incluindo as de Auster e de Sophie Calle. 

 

1.2.1 Leviatã 

  

Em minha edição de Leviatã (Leviathan), de Paul Auster, da editora Penguin Books, a 

página de guarda traz fragmentos do que parecem ser definições da palavra “leviatã”. Esses 

fragmentos, no entanto, estão um pouco dispersos nessa folha e não é possível ler mais do que 

uma ou duas palavras em sequência. Falha, já de início, a definição clara do monstro. Em 

seguida, encontra-se a epígrafe: “Todo Estado é corrupto”19, de Ralph Waldo Emerson. Outro 

fragmento, de certo modo, dessa vez retirado de um ensaio sobre política publicado em uma 

coletânea de 184420. Essa citação indica, como é de se esperar, o tom do romance que inicia ao 

                                                             
18 Nesse sentido, persiste o entendimento do monstro como algo “externo”, e não como a corporificação da 
violência e da destruição (vista a partir de Goya, e com a modernidade), como algo que habita todos os membros 
de uma comunidade. Ou seja, pode-se pensar o monstro, hoje, sob inúmeros pontos de vista, como se pôde ver até 
aqui, incluindo essa visão dele como o que é “outro”, esse externo que (supostamente) não sou “eu”, que é aquele 
fora de mim, talvez à margem, talvez como sombra ou imagem que me assombra, na qual me reconheço, tal qual 
Dorian Gray, em James Joyce (1890). De qualquer forma, essa última perspectiva do monstro que é simplesmente 
“outro” se sustenta cada vez menos, a partir da crise da representação, em que não há mais a ilusão de haver apenas 
um “eu”, entre esse que aqui está (de frente ao espelho ou ao autorretrato) e aquele que me olha de volta na imagem. 
Há, em vez disso, um entendimento do “eu” como partido ou fragmentado, ou ainda de sujeitos múltiplos, com 
diferentes versões, ”selfs”. Uma das evidências de que esse dualismo (eu/outro) continua desmoronando é que nem 
mesmo a representação política se sustenta há um bom tempo. Se nem “eu” consigo me compreender como um, o 
que dizer de um (só indivíduo) que procura compreender ou representar uma comunidade inteira? 
19 “Every actual State is corrupt”. 
20 Na obra Essays: Second Series. A frase de Emerson citada por Auster continua assim: “Bons homens não devem 
obedecer muito bem as leis. Que sátira no governo pode igualar a severidade da censura expressa na palavra política, 
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virar da página. Fala da corrupção do Estado. Mas é no que ele não diz, ou oculta, que se 

encontram outras pistas sobre a trama que se desenvolverá. Afinal, em seu ensaio, Emerson 

continua essa reflexão afirmando que “bons homens não devem obedecer muito bem as leis”. 

Ou seja, essa premissa relaciona-se à primeira, sobre o Estado, e vem como uma espécie de 

consequência daquela. O que fazer, pois, frente ao corrupto que detém o poder e quer nos 

controlar? Desobedecer. É o que dirá também Henry David Thoreau, em A desobediência civil21, 

escritor citado frequentemente por Auster, em especial em relação à obra Walden (1854). 

 Assim, quando o narrador de Leviatã inicia sua história falando sobre um homem que se 

explodiu na beira de uma estrada em Wisconsin, Estados Unidos, isso não deveria surpreender 

demasiadamente. Mas de alguma forma surpreende, ou desacomoda. Afinal, não é tão frequente 

começar pela anunciação da morte de um dos personagens principais. Há alguns casos célebres, 

como o de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880). No caso do romance de Machado de 

Assis, no entanto, o personagem é um defunto-autor. Em Leviatã, o narrador é Peter Aaron, 

amigo do defunto. A diferença, entretanto, não é tão pronunciada. Por uma série de associações 

e cruzamentos, o que se descobre ao longo da narrativa é que, mais uma vez, este autor está 

morto. Ou ainda, que aquele personagem, também autor, está morto. E que o narrador, que 

também é autor, vai em busca da razão para o desaparecimento desse corpo.  

 Há, de qualquer forma, esses pontos de contato, a releitura de outra série intertextual. 

Textos, como os de Emerson, Thoureau, Sterne, Hawthorne, são citados diretamente ou 

indiretamente na obra, incluindo, acredito eu, menções disfarçadas a alguns escritos prévios do 

próprio Paul Auster. Ocorrem ainda outras ‘ligações externas’, que o conectam a Machado e, 

quem sabe por meio deste, também a Stendhal e a Almeida Garrett. 

 Tratam-se certamente de viagens, e da viagem que nos leva do nascimento, à vida e à 

morte. Pode ser que nos leve até mais longe, se seguirmos pelo pós-vida de Brás Cubas, ou pela 

perspectiva da retrospectiva, construída em Leviatã, que proporciona ler sobre a vida “pós-

morte”, em retrospectiva. Quer dizer, ler a vida após o descobrimento da morte inevitável e 

anunciada desde a primeira linha. É como um Hamlet que parte da morte do pai para falar de 

sua vida, a partir do encontro com o fantasma.  

                                                             
que agora há séculos significa astuto, sugerindo que o Estado é uma trapaça?” A palavra traduzida aqui como 
“trapaça”, em inglês é “trick”, portanto poderia ser interpretada como “brincadeira” ou “truque”. 
21 Thoreau, Emerson e Margaret Fuller, entre outros, foram parte do chamado Transcendentalismo americano, em 
que se criticava a conformidade do pensamento da época e a escravidão, e se incentivava um novo relacionamento 
com o universo, em especial com a natureza, no caso de Emerson e Thoreau. Nesse ensaio de 1849, Thoreau 
defende que o melhor governo seria aquele que não governa, já que, apesar de ser este o modo que o povo escolheu 
para executar sua vontade, “está sujeito ao abuso e à perversão antes que o povo possa agir por meio dele” (2012, 
p. 7). Argumenta ainda que os governos mostram como os sujeitos podem ser subjugados com êxito, inclusive por 
si mesmos, e que não se deve abrir mão da consciência em prol do legislador. 
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 O homem que morre no início de Leviatã e que ‘retorna’ se chama Benjamin Sachs. Ao 

que tudo indica, construía uma bomba que acidentalmente explodiu. Seu corpo foi fragmentado, 

dividido, como se tivesse sumido. Não houve testemunhas; esses detalhes são suposições 

baseadas em ‘evidências’ da cena do crime, que ocorre em 4 de julho de 1990, o “hoje” 

(presente) da narrativa de Peter Aaron. Esse 4 de julho se repete ao longo dos anos, do início ao 

fim da vida de Sachs. Para isso a história é contada em retrospectiva (hindsight), como se disse, 

repetindo em diversos momentos o que poderia ou deveria ter acontecido, se não fosse o 

elemento do acaso22. 

 Como o corpo foi fragmentado, as pistas que levam os investigadores a encontrar Peter 

Aaron, amigo de Benjamin, consistem em um número de telefone encontrado perto do local da 

explosão e as iniciais de um nome. Isto é, o número provavelmente é o de Peter Aaron, e as 

iniciais devem ser P.A., curiosamente, as mesmas iniciais do autor desse romance23. Além disso, 

são encontrados alguns documentos possivelmente ‘forjados’, falsos, que também sobreviveram 

estranhamente à explosão. O objetivo de Peter é contar a história desse homem, Sachs, antes 

que a investigação seja concluída e que ele tenha que revelar à polícia “a verdade”.  

 Logo, o jogo começa com a morte. Ou pela desaparição. Contar a história do morto é 

contar a história do monstro, de Leviatã. E é também a única maneira de ajudar Sachs, segundo 

o narrador: “guardar o segredo da morte” para revela-la como narrativa. Keep his death to myself 

(AUSTER, 1992, p. 3), que em inglês é também “guardar a morte dele” para si. A morte do 

autor de Leviatã, Benjamin Sachs. Dos autores, quem sabe, já que há três “Leviatãs”: o romance 

escrito por Sachs (abandonado), o escrito por Peter (a narrativa que leio) e o de Auster (o 

romance cuja narrativa leio). Dois livros dentro de um livro, indo em direção ao abismo (mise 

en abyme). 

 Quando o narrador comenta sobre as iniciais encontradas na cena do crime, a pista que 

fez com que ele fosse seguido e encontrado, eu leitora ainda não sei seu nome. Ainda não é 

revelada, a mim, essa “verdade”, a sigla P.A. Mais tarde, quando leio o nome Peter Aaron, essa 

pista já está distante. É preciso ligar os pontos, ou articular as informações, para chegar à falsa 

origem, ao branco que foi preenchido com essa assinatura. 

 Durante essa narrativa, somos levados, juntamente com os personagens, à uma 

experiência de vertigem. Vertigens, porque há muitas. Frente à guerra, por exemplo, Sachs 

decide abster-se. Usando uma tática recorrente, opta pela batalha daqueles que não querem ir à 

                                                             
22 Eu tratei deste tema do acaso, em algumas obras de Paul Auster, em meu trabalho de conclusão de curso, 
intitulado The game of chance: Reading Paul Auster (2011).  
23 O nome do narrador-personagem, Peter Aaron, só aparece mais adiante na narrativa, por isso até esse momento, 
quando são mencionadas as inicias P.A., não há como se notar essa “coincidência” com o nome de Paul Auster. Ou 
ainda, é possível que se confunda esse nome com o seu nome, já que é deixado um “vazio” (blank), ou espaço 
branco, sobre a “identificação” do personagem.  
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trincheira. Porém, ao invés de fugir do país, recorre ao autoflagelo. Mas também não dá um tiro 

no próprio pé. Não literalmente. Decide deixar-se ir para a prisão. Escolhe esse tipo de exílio 

que na verdade é confrontação. Silêncio eloquente. E ao mesmo tempo um tipo de autotortura 

esquisita. Por que não fugir? Porque aceitar a punição que a sociedade escolheu, porque não 

lutar para salvar-se? A isso apenas responde que preferiu ficar como uma forma de protesto. 

Silencia esse sofrimento, ri, desconversa, mas na voz do narrador multiplicam-se pensamentos 

desenvolvidos em outras histórias de Auster. A sala fechada aqui é o livro, que é a mente do 

escritor24, que pode ser o fazer da arte, poïesis, suplemento. Outra vertigem é a provocada no 

leitor, frente ao jogo de disfarces por meio de nomes, máscaras, referências secretas, 

cruzamentos incidentais de personagens e idas e vindas temporais (a narrativa em retrospectiva, 

hindsight, olhar que retorna).  

 Porém, Benjamin Sachs é, em alguns sentidos, o oposto de Peter Aaron. Os dois são 

escritores e se conhecem por acaso, devido à escrita. Só que, enquanto Ben escreve 

profusamente, lançando uma miríade de artigos para colunas diárias, produzindo em série, quase 

como máquina, Peter escreve mais lentamente, elaborando romances de forma mais metódica e 

vagarosa, textos por isso mais longos, mais relacionados a sua própria experiência e mundo 

interior, menos automáticos ou abertamente opinativos, com maior esperança de sobrevivência. 

Com o desaparecimento e provável fragmentação do corpo de Ben, o corpo de Peter também é 

afetado. Lança-se em frenesi à tarefa de compor a história do amigo, desse outro que de alguma 

forma o completa e o coloca em choque consigo. É como se surgisse a necessidade de ocultar o 

vazio, fazer retornar o segundo membro de uma dupla, mesmo que como assombração, 

lembrança e eco. 

 Os segredos desse escritor não podem sair da sala, do livro, antes que os investigadores 

o descubram. Mais um detalhe que une o início e o fim do romance, como em um gesto 

proustiano. E se a sala é o livro e a mente, então trata-se mais uma vez de uma sala sem começo 

e sem fim, de alguma forma, como os esconderijos dos quais fala Auster em A invenção da 

solidão (1982), em que viveu – sobreviveu por um tempo – Anne Frank, entre tantos outros 

durante a Segunda Grande Guerra. A sala que é esconderijo e local de escrita, de trabalho, um 

scriptorium, exílio e prisão ao mesmo tempo, explorado em outros romances desse autor.  

 O movimento circular, de início e fim que se juntam, como no símbolo do infinito, 

também parece se conectar com a cultura, a literatura e a memória. É uma espécie de eterno 

                                                             
24 Esta frase parte de uma proposição que foi lançada por Stephen Fredman em seu artigo "How to Get Out of the 
Room That Is the Book?" Paul Auster and the Consequences of Confinement (1996). Nele, o autor comenta 
justamente que, principalmente em A invenção da solidão, uma espécie de ensaio autobiográfico de Auster, a sala 
em que o escritor fica confinado (que é casa e escritório) é também o livro. Quando se entra nela, pode-se povoa-
la com ideias, que formam a obra, mas, quando se deixa esse espaço, ele fica vazio, a página fica em branco. 
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retorno nietzschiano, que nos demanda perceber e analisar a sequência de eventos e o próprio 

tempo não mais como cronológico, aparentemente linear, mas como um tempo para além do 

tempo25. Mitos, por exemplo, que podem ser vinculados à “origem” de certos textos, ou sua 

fonte de inspiração. Mitos, como a interpretação de traços autobiográficos, presentes nessas 

produções artísticas, através da vida do autor, ou então desses traços para explica-la, 

biografismos. Propostas que talvez possam ser vistas na classificação de algumas dessas 

narrativas, como A invenção da solidão, na categoria de “não ficção”. 

 A ideia de ciclo, entretanto, não parece apontar para o eterno retorno “ao mesmo lugar”, 

mas sim para a espiral. Repetição e transformação, sem que isso se oponha, como ocorre nas 

passagens sazonais de Perséfone, do mundo inferior ao superior e vice-versa. Nomes de 

personagens e detalhes de vida – de vidas, de alguma vida – que vão e voltam, e se repetem, 

mas são diferentes a cada aparição. Benjamin Sachs, nesse caso, aquele que está condenado a 

desaparecer, desde a primeira linha dessa história, e que faz voltar, ou ir, a Walter Benjamin, à 

necessidade, porém carência de experiência. E esse excesso de experiências terríveis, como as 

da guerra. “Em 15 anos, Sachs viajou de um extremo de si ao outro” (AUSTER, 1992, p. 15)26. 

 Começa cedo, ainda, o jogo das substituições. O primeiro encontro entre Benjamin e 

Peter ocorre porque este vai a um bar para ler seu livro em lugar de outro escritor. “Stand in for 

him”, é o que lhe pedem. Assim, traça o caminho que o leva a tudo que depois se chama de 

Leviatã, inseparável de Benjamin Sachs. Este, por sua vez, começa a escrever seu primeiro livro, 

The New Colossus, na prisão, onde passa 17 meses por se recursar a ir para o exército. Sachs, 

nascido em 6 de agosto de 1945, é descrito por Peter como o primeiro “bebê Hiroshima” 

americano. O bebê da era nuclear. 

 Em seu livro, Sachs lê o mundo como um trabalho de imaginação. A verdade, o registro 

histórico e a imaginação encontram-se, assim, em uma cadeia, ao invés de serem tomados como 

oposições.  
 

                                                             
25 Mais uma vez nos deparamos com o símbolo do eterno, do infinito, do aeon, da serpente a morder o próprio rabo. 
Já dizia Nietzsche, em Além do bem e do mal (2001), de um ideal de não apenas satisfazer-se e resignar-se com o 
aquilo que era e o que é, mas de desejar ter tudo isso de novo. E do ideal contrário, assim como do medo, do pavor, 
talvez, de que isso ocorra. Um novo retorno sobre nós mesmos, uma nova sondagem do homem. O passado-
presente, ou passado não acabado. Trata-se de não-dualidades. E como isso poderia afetar a vida, senão 
dramaticamente? Se meu passado não finda definitivamente, mas de alguma forma retorna, repete-se, ou continua 
a se presentificar, se os retornos são eternos, pelo menos até que eu morra (e, mesmo assim, a própria morte é nada 
mais do que repetitiva), então questiona-se cada momento, e é necessário que nos perguntemos, a cada vez, a 
motivação e a consequência de cada ato. Essas ideias, além disso, não funcionam bem como opostas, isto é, não 
nos apoiamos mais em binarismos, como bem versus mal. Em uma guerra, por exemplo, as definições de aliado e 
de inimigo, de ato valoroso, ato bom, e ato abominável, ou crueldade, dependem claramente do ponto de vista, do 
lado do muro, ou da fronteira, em que se está. 
26 “In 15 years, Sachs traveled from one end of himself to the other”. Reitero que todas as traduções deste romance 
que aparecem aqui são minhas. 
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Como todo leitor sabe, O novo colosso é um romance histórico, um livro feito a partir 
de pesquisa meticulosa que se passa na América entre 1876 e 1890, e baseado em fatos 
documentados e comprovados. A maioria dos personagens são pessoas que realmente 
viveram na época, e mesmo quando os personagens são imaginários, eles não são 
invenções, mas empréstimos, figuras roubadas das páginas de outros romances. Fora 
isso, todos os eventos são verdadeiros – verdadeiros no sentido de que seguem o 
registro histórico – e nos lugares em que o registro não é claro, não há manipulação 
das leis de probabilidade. Tudo é feito para parecer plausível, objetivo, até banal na 
precisão de sua descrição [ou imagem]. E, no entanto, Sachs continuamente pega o 
leitor desprevenido, misturando tantos gêneros e estilos para contar sua história que o 
livro começa a parecer uma máquina de pinball, um mecanismo fabuloso com luzes 
piscantes e noventa e oito diferentes efeitos sonoros. De capítulo em capítulo, ele pula 
da terceira pessoa tradicional narrativa à primeira pessoa das entradas de diário e 
cartas, das tabelas cronológicas a pequenas anedotas, de artigos de jornal e ensaios a 
diálogos dramáticos. É uma performance-turbilhão (...) (AUSTER, 1992, p. 41-42)27.  

 

 A maior ironia desta descrição do romance pós-modernista é justamente o tom irônico, 

que se percebe caso o leitor note, apesar do disfarce, que essa descrição se aplica também a 

Leviatã e a outras narrativas de Auster, que pulam da terceira para a primeira pessoa, misturando 

o estilo do romance com o do diário, por exemplo, ou misturando “tantos gêneros e estilos” que 

o livro começa a parecer “um mecanismo fabuloso”. Além disso, ele fala dos relatos históricos: 

todos os eventos narrados no livro de Sachs são tão verdadeiros quanto esse tipo de narrativa 

histórica. Pensada mais uma vez como irônica, essa descrição se refere à visão mais moderna e 

menos tradicional da história como mais um tipo de interpretação, de perspectiva, e não como 

verdade. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre o próprio texto, uma metaficção.  

 Nesse jogo, também aparecem “figuras históricas”. Não apenas a artista francesa Sophie 

Calle (que ganha o nome de Maria Turner), mas Emma Lazarus, a autora do poema que também 

se intitula O novo colosso (The New Colossus). A referência escondida a ela está não apenas 

nesse nome, mas nas várias citações à estátua da liberdade. No romance de Sachs aparecem, 

ainda, outros personagens, como Ishmael, de Moby Dick. 

 Em certo momento da narrativa, Sachs se torna um caminhante urbano, uma espécie de 

flâneur, seguindo seu desejo aonde quer que ele o leve. Faz trajetos ao acaso. Nesse ponto, Maria 

Turner aparece em sua vida. Essa personagem é uma artista que visita a casa de Sachs e sua 

companheira, Fanny, e depois se torna amiga e par amoroso de Peter. Ela desenvolve projetos 

                                                             
27 “As every reader knows, The New Colossus is a historical novel, a meticulously researched book set in America 
between 1876 and 1890, and based on documented, verifiable facts. Most of the characters are people who actually 
lived at the time, and even when the characters are imaginary, they are not inventions so much as borrowings, 
figures stolen from the pages of other novels. Otherwise, all the events are true – true in the sense that they follow 
the historical record – and in those places where the record is unclear, there is no tampering with the laws of 
probability. Everything is made to seem plausible, matter-of-fact, even banal in the accuracy of its depiction. And 
yet Sachs continually throws the reader off guard, mixing so many genres and styles to tell his story that the book 
begins to resemble a pinball machine, a fabulous contraption with blinking lights and ninety-eight different sound 
effects. From chapter to chapter, he jumps from traditional third-person narrative to first-person diary entries and 
letters, from chronological charts to small anecdotes, from newspaper articles to essays to dramatic dialogues. It’s 
a whirlwind performance”. 
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artísticos que são descritos pelo narrador, em algumas páginas, e é caracterizada como um 

“reigning spirit of chance”, a deusa do imprevisível, do acaso. 

 No dia da celebração da independência americana, em 1986, Sachs cai de um prédio em 

que estavam ele e seus amigos, incluindo Maria e Peter. Por causa dos fogos de artifício, a cidade 

de Nova York é descrita como uma cidade espectral. Durante todo o barulho, então, ele cai e, 

nesse momento, percebe que está morto, que se transformou num corpo (corpse). “Eu não estava 

mais lá. Eu havia deixado meu corpo, e por um instante me vi desaparecer” (AUSTER, 1992, p. 

131)28. Depois da queda, ele se transforma. A alteração que sofre, tanto física como mental, é 

gravada por Maria através de fotos. As cicatrizes, para ele, se tornam um “amuleto contra o 

esquecimento”. 

 Logo, Sachs se torna andarilho. Um dia, Peter o segue em Manhattan29. Sachs passeia, 

vagueia, erra (rambles). Peter se esconde e por duas horas torna-se sua sombra (to shadow, 

seguir, mas também ocultar e, no sentido arcaico, proteger). Nada acontece. Na verdade, o 

passeio ao acaso era parte do projeto Thurdsdays with Ben, improvisações em série, álbum 

fotográfico desses dias, desenvolvido em parceria com Maria. Ela seguia Sachs e tirava fotos, 

como uma detetive. Naquele dia, quando Peter o observava, Maria também estava lá. Ela vê 

Peter que vê Sachs. O espião foi espiado.  

 Para Sachs, o trabalho de Maria é uma combinação de documentário e jogo (play), 

objetificação de estados interiores. Os encontros com ela têm para ele um valor terapêutico. 

Antes disso, ele não podia mais se enxergar – no sentido fenomenológico, como descreve Peter 

– no sentido de autoconsciência (self awareness) ou da imagem que alguém forma de si mesmo. 

Não conseguia medir o espaço ao seu redor, reconhecer onde estava. Maria conseguiu atrai-lo 

para fora de sua pele, através de sua câmera, do “constante assalto de sua máquina ciclope”. 

Toda vez que Sachs posava para uma foto, era forçado a personificar ele mesmo, ou seja, fingir 

ser quem era, imitar-se. Depois da repetição desse processo, começou a enxergar-se através dos 

olhos de Maria, onde tudo isso voltou para persegui-lo (doubled back on him)30 e ele pôde 

encontrar-se novamente, diferente31.  

                                                             
28 “I wasn’t there anymore. I had left my body, and for a split second I actually saw myself disappear”. 
29 Percorrendo algo similar a este roteiro nas ruas de Nova York, resolvi tirar algumas fotos. Uma delas tornou-se 
o Apêndice 1: fragmento de Alma mater, realizada na Columbia University, em frente à biblioteca 
30 Double back – voltar por onde se veio, pelo mesmo caminho, retraçar os passos. Uma maneira de escapar, fugir 
de uma perseguição. Pode-se dizer apenas to double. E dependendo de onde se coloca o substantivo – aquele ‘algo’ 
– pode se tornar a expressão double _ back, dobrar alguma coisa.  
31 Acreditava-se, no século XIX, que a câmera podia roubar a alma de alguém. Nesse caso o contrário também 
parecia ter acontecido, segundo Peter. Ou seja, Sachs parecia ter recuperado sua alma, de alguma forma, através 
das fotos de Maria, à medida que provavelmente se via nessas imagens através do olhar dela, de um olhar 
“estrangeiro”. Esse movimento diz muito também dos projetos de Sophie Calle, em quem a personagem fotógrafa 
em Leviatã é inspirada. 
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 O fim do casamento com Fanny acontece quando ela sente, em suas discussões, 

conversar com uma parede, situação que ocorre inclusive na mesma cidade em que Bartleby, o 

escrivão (de Herman Melville, 1853) resolveu parar de falar, depois de recusar-se a decidir entre 

o sim e o não. Sachs segue a mesma estratégia, a do indecidível. Vai deixando de fazer o que 

fazia, retrai-se aos poucos para dentro de si, e obriga-a a tomar a decisão por ele. Ele também 

não termina o livro que escrevia, apenas o abandona e desaparece. O Livro que nunca foi 

terminado, ao estilo de Mallarmé. Fanny, depois de um tempo, encontra um novo parceiro, 

Charles Spector (espectro e espectador), talvez uma ideia desagradável (specter), e uma “parede 

de som”, Wall of Sound, técnica de Phil Spector para gravação de músicas na década de 1960. 

Um som denso, com várias camadas, que reverbera, ecoa. 

 Sachs deixa muitos espaços em branco, muitos enigmas. Desaparece e apenas reaparece 

para contar sua história, ou partes dela, para Peter. Aproximando-se do personagem de 

Fanshawe32, do romance de Nathaniel Hawthorne (1828), ou do relato da experiência de 

Thoreau em Walden (1854), conta que foi para a floresta e, passando um tempo lá, “se 

distraiu”33. Perde o caminho, não consegue retornar, e apenas continua caminhando. Uma série 

de desventuras sucedem-se a partir disso, assim como uma variedade de coincidências, 

terminando em morte, fabricação de bombas, e explosão de réplicas da Estátua da Liberdade. 

Sachs decide tomar a força dessa série de eventos estranhos para si, como forma de sustentar-se 

vivo. Torna-se o Fantasma da Liberdade (Phantom of Liberty), quase uma celebridade nos 

jornais por um tempo, um rebelde que destrói as réplicas e, com elas, esse “símbolo” da 

liberdade. 

 Nesse momento, ao contar essa história, Sachs se torna, por diversas páginas, o narrador. 

É como uma sombra do que foi Sherazade, ao narrar para sobreviver. Esquecemos da existência 

de Peter, sem perceber. Ele se torna quase invisível, quando o ponto de vista se desloca para 

Sachs e ele ganha o foco narrativo. Peter só reemerge como narrador no fim do próximo capítulo.  

 Como fantasma, Sachs explode 11 estátuas. Depois de contar essa história e sumir pela 

última vez, passam-se dois anos, até que os investigadores vão em busca de Peter, e perguntam 

sobre o homem-bomba do início da narrativa. Descobre-se, nesse momento, que era Sachs quem 

dava autógrafos em livros de Peter, sem que este soubesse. Era ele o impostor (con artist, como 

                                                             
32 Nome que aliás retorna como personagem em O quarto fechado (Locked Room, de Auster). 
33 O personagem escritor e/ou narrador que vai para a floresta está presente, portanto, no romance de Auster e, já 
na primeira parte do século XIX, nas obras de Hawthorne e de Thoreau, referências claras presentes na narrativa. 
Sachs lembra um pouco as personalidades de Fanshawe e do Thoreau descrito em Walden, na medida em que é um 
intelectual que deseja afastar-se da sociedade e viver em solidão. Recorrer à floresta, à natureza, é um meio adotado 
que surte, em cada um deles, efeitos diferentes. Reflete-se, de todo modo, sobre o conceito de liberdade e, em 
Walden, isso se dá a partir de uma crítica à sociedade capitalista. Essa crítica é feita, de forma menos direta e 
imbricada à narrativa, como se viu, em Leviatã. 
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diria Melville), que forjava sua assinatura, o P.A. Assume-se mais claramente, assim, a 

duplicação (e a falsificação) de identidades34.  

 

1.2.2 Formas do corpo político 

 

 Leviatã nos lembra de que a bomba nuclear marcou o mundo e demarcou o espírito 

humano, separando-nos das outras gerações da história pelo poder de destruirmos uns aos 

outros. Esse poder altera a noção da vida humana. A foto da explosão da bomba mostra um dos 

monstros que se erguem da terra e emergem, como um leviatã35.  

 Em um ato de desobediência civil, como Henry David Thoreau, um de seus ídolos 

transcendentalistas do século XIX, Sachs se recusa a ir à guerra, recusa-se à monstruosidade 

desse tipo de violência enquanto ele mesmo poderia ser considerado um ser subversivo híbrido, 

já que multiétnico. Isso porque seu pai era judeu e sua mãe católica. De qualquer forma, um dos 

“monstros”, no período da Segunda Guerra, foi a forma como os nazistas trataram judeus e 

outros prisioneiros culminando na Shoah.  

 A trajetória de Sachs até a queda daquele prédio em Nova York, no dia da independência, 

começa na ilha onde fica a Estátua da Liberdade. Quando era criança, ele foi até o local com sua 

mãe. Quando começam a subir a escada em espiral, a descrição da aparência dela transforma 

seu corpo no de um ser estranho: seu coração estava na garganta, seu estômago nos pés, de tanto 

pânico, “seus gritos pareciam o de um espírito atormentado” (AUSTER, 1992, p. 39).  

 A estátua da mulher que representa a liberdade entra também nesse bestiário. Ela é o 

colosso, um corpo gigante, monstruoso. É a inspiração para a obra de Emma Lazarus, de 1883. 

O soneto O novo colosso, que hoje está gravado em uma placa na base da Estátua da Liberdade, 

foi escrito para levantar dinheiro para o pedestal do monumento36. A artista foi convencida a 

escrevê-lo pela importância que a estátua teria para imigrantes chegando aos Estados Unidos. 

                                                             
34 Como pistas em um jogo, essas informações podem levar a um romance anterior de Auster, Cidade de vidro 
(City of Glass), de 1985. Peter diz que há alguns anos um impostor o incomoda forjando sua assinatura. Como, em 
Cidade de vidro, o personagem escritor Daniel Quinn toma a identidade do detetive Paul Auster, pode-se entender 
que é Quinn quem forja a assinatura de P.A., Paul Auster/Peter Aaron. Assim, nessa cadeia, Benjamin é Quinn que 
é Auster que é Peter, em que a ordem dos fatores dessa vez realmente não altera o resultado. 
35 Um simulador chamado Nuke Map foi desenvolvido por Alex Wellerstein, do Instituto de Tecnologia Stevens, 
nos EUA. O site mostra como seria o efeito devastador da explosão de bombas atômicas em qualquer lugar do 
mundo, incluindo fatalidades e efeitos colaterais da radiação. O site se encontra neste endereço: 
http://nuclearsecrecy.com/nukemap/.  
36 O manuscrito original de Emma é atualmente mantido na American Jewish Historical Society, em Nova York. 
O poema está gravado em uma placa, como homenagem à escritora, o que resultou na fotografia do Apêndice 2: 
Emma e seu novo colosso, após a visita que fiz ao local. Na exposição sobre a história da estátua, na Liberty Island, 
é possível ver as inscrições nessa placa e também ouvir uma gravação da leitura do poema, em inglês, por pessoas 
com diferentes sotaques. Na exposição, conta-se, além disso, que apesar da escritora ter ajudado a arrecadar 
dinheiro para a inauguração da estátua, as mulheres não foram convidadas a participar do evento, o que gerou 
protestos no dia. 
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Mais uma ironia. O país que, nessa época, orgulhava-se por receber os exilados, hoje é liderado 

por um homem que deseja construir muros na fronteira. 

  O poema de Emma fala do colosso de Rodes, tido como uma das maravilhas do mundo 

antigo. O colosso, nesses versos, torna-se mulher poderosa, “mãe dos exilados”. Ao mencionar 

outros elementos, como “imprisioned lighting”, a escritora ainda articula essa figura mítica à 

situação política e social do final do século XIX, quando surgem técnicas inovadoras para a 

época, como a colocação de luz elétrica na tocha.  

 Guerra, portanto, mistura-se à noção de liberdade, em Leviatã. Com isso, reflete-se 

também sobre a experiência da pobreza na sociedade pós-guerra, como discutida por Walter 

Benjamin (1933). Esse pensador descreve, por exemplo, uma “cultura de vidro” anunciada por 

Scheerbart e pelo aço da Bauhaus. Nessa cultura, os homens são mais pobres em experiências 

comunicáveis (como os soldados que voltam da guerra traumatizados), e criam-se espaços em 

que é difícil deixar rastros, esses espaços “de vidro”, o que nos lembra o título da primeira 

narrativa de A trilogia de Nova York, de Paul Auster: Cidade de vidro. A guerra, sobretudo, é 

aquela que inaugura a sonhada metalização do corpo humano, diria Benjamin, ao citar o 

manifesto futurista, de Marinetti, em seu conhecido ensaio A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, em 1955. Nesse cenário, o homem metalizado, protético, é também 

afetado pelo incomunicável. A literatura e as outras artes surgiriam como formas de lutar contra 

essa pobreza, de expressar-se apesar de isto parecer impossível após a Shoah. 

 Ao construir essas relações entre o corpo humano, o monstruoso, a guerra e a arte, Auster 

retoma, em especial, a criação do Estado, o Leviatã, e, com ele, a instauração de um governo 

absolutista e, por isso, autoritário. A conhecida formulação do nascimento desse corpo político 

foi escrita por Thomas Hobbes de Malmesbury e publicada, em 1651, sob o título de Leviatã ou 

matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Parece então contraditório pensar que 

o nascimento do Estado foi discutido, por Hobbes, com a intenção justamente de evitar a 

violência, a guerra, de garantir uma certa “paz”. Nos anos que precedem a publicação de Leviatã, 

entre 1642 e 1649, ocorre a Guerra Civil inglesa, que reduz mais ainda o poder do rei, instituindo 

o governo regido por um parlamento e pelo Primeiro-Ministro. 

 Para desenvolver seu pensamento, Hobbes parte dos menores elementos aos maiores – 

do homem ao Estado – dissecando o corpo do monstro. Descreve, em detalhe, o que, na sua 

visão, seriam os direitos dos soberanos, o domínio paterno e despótico, a liberdade dos súditos, 

as leis, os crimes e as penas, o Reino de Deus, o Estado cristão, o significado do espírito, as 

palavras de Deus e dos Profetas, assim como o reino das trevas, isto é, a má interpretação das 

escrituras, a vã filosofia, as tradições fabulosas.  
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 Na introdução, Hobbes inicia por definir a arte dos homens como imitação da natureza, 

entendida por ele como a arte de Deus. Ao imitar a natureza, a arte humana pode criar, por 

exemplo, um animal artificial. Hobbes explica essa ideia a partir de uma analogia entre a vida e 

o mecanismo dos autômatos, “máquinas que se movem a si mesmas por meio de molas, tal como 

um relógio” (2003, p. 9). Nessa comparação, a vida é um “movimento de membros” que inicia 

em algum lugar interno do corpo, o que faria com que o relógio, como autômato, portanto, 

possuísse uma espécie de “vida artificial”, já que também tem movimento coordenado por suas 

partes internas. Nesse exemplo, é como se o relógio ganhasse status de um ser animado, com 

corpo e membros. Hobbes segue essa lógica mecanicista ao aproximar o coração de uma mola, 

os nervos às cordas, as juntas às rodas, que imprimem movimento ao corpo inteiro, como 

projetado pelo “Artífice”. A arte vai mais longe ainda, diz ele, ao imitar a mais excelente obra 

da natureza, o Homem, criatura racional. Nessa analogia, são amarrados, dessa forma, a 

natureza, o autômato, o homem e o Estado: 
 

Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a que se chama Estado, ou Cidade (em 
latim Civitas), que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força 
do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. E no qual a 
soberania é uma alma artificial, pois dá vida e movimento ao corpo inteiro; os 
magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais; a 
recompensa e o castigo (pelos quais, ligados ao trono da soberania, todas as juntas e 
membros são levados a cumprir seu dever) são os nervos, que fazem o mesmo no corpo 
natural; a riqueza e prosperidade de todos os membros individuais são a força (...) 
(HOBBES, 2003, p. 9). 

 
Assim, segundo o autor, a arte imita o homem, que é criação da natureza e, em 

consequência, criação divina37. Por meio deste trabalho do Artífice, cria-se o Leviatã, à imagem 

do homem. Leviatã, um “homem artificial”, com “alma artificial”, porém maior e mais forte do 

que o “natural”. Leviatã, ou Estado, ou Cidade, Civitas, que, em latim, é também o direito de 

ser cidadão, a cidadania, assim com o conjunto de cidadãos, a comunidade, e a sede do Governo, 

o Estado38. E se montarmos uma composição, uma transformação por adição, teremos por 

exemplo a civitas donatio, um processo cada vez mais árduo para o estrangeiro, a naturalização. 

Da natureza à arte, à naturalização, em um ciclo de busca, de identificação. 

                                                             
37 Talvez seja possível aproximar, por isso, a concepção de arte de Hobbes com aquela defendida por Platão. Se, 
para Hobbes, a arte é criação do homem (e o imita), e o homem é criado à imagem de Deus, pode-se inferir que a 
arte é imitação da imitação, ou imitação de segunda ordem, o que se aproxima do que é discutido nos diálogos da 
República. Allain Badiou propõe que o cerne da polêmica platônica relativa à mimese “designa a arte não tanto 
como imitação das coisas, mas como imitação do efeito de verdade” (2002, p. 12). Por isso, seria necessário, nessa 
perspectiva, denunciar a “pretensa verdade imediata da arte” como uma verdade falsa, sendo ela a “aparência 
própria do efeito de verdade”. Por essa razão, a arte deveria ser subordinada pela filosofia, para Platão. Já na 
Poética, Aristóteles se afasta dessa noção, descrevendo a poesia como mais filosófica do que a história (1991, p. 
310), por exemplo, na medida em que nos diz aquilo que pode acontecer segundo a verossimilhança de uma situação 
humana. Ou seja, na Poética, a "poesia é imitação" (1991, p. 245), mas pode falar daquilo que é possível pela 
verossimilhança, isto é, valoriza-se também seu potencial fabulador.  
38 De acordo com consulta ao Dicionário Escolar Latino-Português, organizado por Ernesto Faria, 1962. Disponível 
em: http://www.dominiopublico.gov.br/.  
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 O autor ainda vincula os homens de altos cargos no Estado às juntas, e as formas de 

cumprir o dever (punição e recompensa) aos nervos. Através da punição, portanto, consegue-se 

a “paz”, a segurança, o que faz com que a sedição seja vista como doença. A guerra civil, por 

fim, é a morte. A luta entre as partes de um mesmo corpo o leva à ruína, para Hobbes, como um 

câncer maligno, talvez, em que a divisão celular tende a ser agressiva e incontrolável. Para 

descrever Leviatã, o Corpo Político, este pensador parte de sua matéria e de seu artífice (o 

homem), explicando como e através de que convenções é feito, de que magnitude é o poder de 

um soberano, e o que o preserva ou desagrega.  

 Para discutir o poder da imaginação, faz a seguinte afirmação: quando uma coisa está 

imóvel, permanecerá assim para sempre, a menos que algo a agite. Por outro lado, o que é menos 

aceito, segundo ele, é que, quando uma coisa está em movimento, permanecerá também em 

movimento eternamente, a menos que algo a pare. Logo, parece seguir a perspectiva de Galileo 

Galilei e Nicolau Copérnico39, o que afasta, ainda que por um instante, da perspectiva da Igreja 

na época e das Escrituras, cuja leitura correta ele defende. Além disso, Hobbes opõe-se a ideias 

em voga na época, da escola aristotélica, principalmente, no que diz respeito ao entendimento 

do homem de uma perspectiva interior, em que o corpo é adentrado, através dos sentidos, por 

seres emitidos pelas coisas vistas, ouvidas e compreendidas, noção que ele pretende substituir 

pela perspectiva mecânica da natureza, mais exterior. Ainda segundo Hobbes, a mais nobre e 

útil de todas as invenções foi a linguagem, que consiste em nomes ou apelações e em suas 

conexões, pelas quais é possível registrar pensamentos e os recordar, para conversar, sem o qual 

não haveria Estado, sociedade, ou paz, que é a situação dos animais. Nessa perspectiva, Deus 

foi o primeiro autor da linguagem, ensinando ao homem, Adão, o nome das coisas. Adão e 

aqueles que vieram depois aumentaram a linguagem. Toda essa linguagem, entretanto, foi 

perdida na torre de Babel, pela punição divina devido a sua rebelião40. A consequência foi o 

esquecimento dessa primitiva língua. Ou seja, mais uma ideia de punição causada pela 

                                                             
39 No século XVI, Copérnico argumentou que a Terra não era o centro estático do universo, mas que estaria sempre 
em movimento ao redor do Sol, o que se chamou de heliocentrismo. Isso desloca a posição não apenas da Terra, 
mas também do homem, não mais centrais na organização do mundo e de elementos exteriores a ele. Já no século 
XVII, Galilei adota a visão heliocentrista – considerada, pela Igreja da época, uma filosofia absurda que contrapõe 
as Escrituras Sagradas – para argumentar que a Terra, portanto, nunca estaria parada, mas sempre em movimento. 
A partir disso, defende que um corpo em movimento tende a manter a mesma direção e velocidade, a menos que 
uma força externa o interrompa. Essa lógica seria mais tarde reelaborada por Issac Newton, que desenvolve as leis 
da mecânica e do movimento (1687), e por Albert Einstein, na Teoria da Relatividade (1905).  
40 Jacques Derrida, em Torres de Babel (2002), revisita esse mito que, para ele, é o mito da origem do mito, a 
metáfora da metáfora, a narrativa da narrativa e a tradução da tradução. Por isso, a “torre de Babel” não é apenas 
sobre a multiplicidade irredutível das línguas, segundo Derrida, mas mostra um não-acabamento, isto é, a 
impossibilidade de totalização, do acabamento de qualquer estrutura, ou melhor, de qualquer edificação, ou 
construção arquitetural, ou sistema. Essa discussão reaparecerá quando a questão do nome próprio retornar, mais 
adiante. Afinal, Babel é, em si, tomada como um nome próprio e, além de ser vinculada à ideia de “confusão”, e 
do intraduzível, também faz vir à tona o nome impronunciável de Deus, no Antigo Testamento.  
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dissensão. Por isso a variedade, no mundo, pois os homens dispersaram-se por todas as partes. 

Em sua visão platônica, a escrita serve, para ele, para recordar os pensamentos que a memória 

não conseguiria sustentar41.  

 Em Teorias da comunicação de massa (1993), Melvin DeFleur e Sandra Ball-Rokeach 

aproximam os discursos de Thomas Hobbes e John Locke, no século XVII, cujo pensamento 

sobre a linguagem e sua relação com a vida humana se destaca. Enquanto Hobbes percebeu o 

princípio de que a linguagem é essencial para o pensamento e para a memória, Locke, de acordo 

com esses escritores, levou esse princípio adiante e fez da linguagem igualmente a base da 

ordem social. Estabelece-se, na obra de Locke, um relacionamento entre as palavras, seus 

significados, e o papel da linguagem como fundamento da mente e da sociedade42.  

 Hobbes ainda ressalta a palavra usada pelos gregos significando linguagem e razão: 

logos. Não havia, para eles, raciocínio sem linguagem. Ambos elementos, nesse sentido, 

estariam inerentemente conectados. É interessante sua observação sobre os chamados “nomes 

negativos”, como nada, ninguém, infinito, indizível. Para ele um discurso se torna absurdo, por 

exemplo em filosofia, quando não inicia seu raciocínio por definições ou explicações dos nomes 

que irá utilizar, ou seja, a falta de método. Ele rejeita absolutamente, por isso, o uso de metáforas 

na procura da verdade, já que seriam falsidades43. A expressão “fé insuflada”, por exemplo, não 

pode ser utilizada, já que só no corpo algo pode ser insuflado. Outra asserção falsa: “fantasmas 

                                                             
41 A primeira utilização dos nomes, portanto, é de serem marcas, ou notas de pensamento. A segunda é de se 
utilizarem sinais para significar o pensamento. Os usos especiais da linguagem, dessa forma, são os de registrar 
descobrimentos, o presente e o passado e suas consequências, isto é, “adquirir artes”; depois mostrar um 
conhecimento atingido, para ensinar e aconselhar; em terceiro lugar, para comunicar nossas vontades e objetivos, 
para obter ajuda; em quarto, para agradar, jogando com as palavras, por prazer e ornamento, de maneira inocente.  
42 Para Locke, a linguagem seria de grande importância na aquisição do conhecimento. No volume III, dedicado às 
palavras, do Ensaio acerca do entendimento humano, ele argumenta que a comunicação por palavras pode ser civil 
ou filosófica. O uso civil das palavras é o da comunicação de pensamentos e ideias; o uso filosófico serve para 
transmitir “noções exatas das coisas, e para expressar, em proposições gerais, verdades evidentes e indubitáveis”, 
nas quais a mente se apoia na sua busca do conhecimento verdadeiro (LOCKE, 1999, p. 188). Assim, apesar do 
conhecimento tratar de verdades, sua construção é feita a partir de proposições gerais, de ideias que se expressam 
através da linguagem. O conhecimento, além disso, seria, para este filósofo, derivado da experiência sensível. Isso 
faz com que, em sua visão, não existam ideias inatas, assim como não existiria também um poder inato ou de 
origem divina, como se defendia no absolutismo. Nisto diferente radicalmente de Hobbes, que tentava justificar o 
absolutismo a partir da ideia de um pacto social entre os homens que geraria a sociedade e o poder político. Para 
Carlos Estevam Martins e João Paulo Monteiro, na apresentação deste livro de Locke, a diferença entre eles é o 
que entendiam por “estado natural”, o que acarretaria diferentes concepções sobre a natureza do pacto social e a 
estrutura do governo político. Para Locke, no estado natural “nascemos livres”, assim como racionais. O povo pode, 
por isso, revoltar-se se seu governante se tornar tirano.  
43 Aqui distingue, portanto, o uso de metáforas “na busca pela verdade”, na filosofia e no método científico (em 
que seria inaceitável), de seu uso nas artes, mas não especifica em que sentidos este seria aceitável. Platão também 
faz esta distinção, mas admite o uso de imagens, metáforas e alegorias na filosofia, enquanto que na poesia e na 
sofística esse uso ameaça a polis pois “pretende fazer da imitação, da aparência criada pelo discurso, uma realidade 
que responde por si, autônoma e suficientemente enquanto signo de si mesma”, segundo Damião Oliveira e Waldir 
Abreu (2015, p. 212). É nesse sentido, ainda, que os poetas representam para a República um risco. Só se tolera o 
poeta, então, se ele se circunscrever à especificidade que lhe concerne no todo social, cuidando apenas do que lhe 
é próprio na polis, assim como cada parte da alma também se limita ao seu âmbito.  
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são espíritos”44. Trata-se, como já se disse, da distinção entre o signo e o que ele representa e da 

busca pela “verdade”. É compreensível, nesse sentido, que a linguagem metafórica seja 

considerada subversiva, assim como a interpretação “alternativa” de certos conceitos ou das 

escrituras. 

 Isso nos leva de volta ao “início”: a criação de um Leviatã, dessa vez por Auster, ou 

então o exercício de trazê-lo à tona. O maior dos poderes humanos, na teoria absolutista, é o 

poder do Estado, composto pelos poderes dos homens, unidos por uma só pessoa, “natural” ou 

civil. Por isso, união geraria poder. Divergência, desunião, geraria o caos, a desordem. De cada 

lado, pró ou contra a guerra, a justificativa pode girar em torno da noção de “paz”. Mas, pela 

lista de conflitos armados ao longo dos últimos séculos, é difícil compreender a violência, na 

guerra, como geradora de paz45. Noções como esta, de união, entram em crise com a 

modernidade (pensamento que já se via traçado em Locke), e com ela temos a proliferação de 

mais imagens do corpo híbrido, monstruoso, fragmentado (pela própria disputa do poder), agora 

interpretadas sob outra luz. Contesta-se, portanto, a possibilidade de paz através do totalitarismo 

ou do absolutismo, ainda que esse “ideal” retorne sempre para assombrar cada sociedade ao 

longo dos séculos, na figura de ditadores, por exemplo.  

 A pesquisadora Bonnie Honig (2017) vê em Moby Dick, de Herman Melville46, um 

exemplo desse tipo de interpretação que contesta o poder do Estado. Segundo ela, Moby Dick 

(1851) é engajado em uma crítica a Leviatã de Hobbes. Honig acredita que Melville 

possivelmente via, na expansão da América à época, através da força e da lei (como a do escravo 

fugitivo), sinais de um absolutismo. Afinal, a narrativa é escrita apenas dez anos antes do início 

da Guerra da Secessão47, período que ficou marcado, principalmente, pela luta a favor ou contra 

                                                             
44 Nesse caso, a explicação só vem mais à frente. Os homens, por medo ou desvios, podem criar outros deuses, 
agentes invisíveis imaginados, associando-os à alma humana e esta às substâncias dos sonhos ou das imagens nos 
espelhos. Os que não sabem que tais aparições não passam de criaturas de fantasia, pensam que são substâncias 
eternas e reais, e chamam-nas de fantasmas (como no latim imagines e umbrae), pensando que são espíritos, isto 
é, “tênues corpos aéreos” (HOBBES, 1983, p. 41). Esses homens enganados pensam que esses espíritos e fantasmas 
são semelhantes aos agentes invisíveis que temem, ainda que estes apareçam e desapareçam quando quiserem. 
45 Apenas no período de vida do personagem Sachs, que é muito próximo da idade do autor, os americanos se 
envolveram em diversos confrontos, entre eles a Guerra do Vietnã (1965-1973) e a Guerra do Golfo (1990-1991), 
que provavelmente ocorre durante o momento de escrita de Leviatã. Nos próximos anos, ainda seriam travadas 
outras disputas, como a Guerra do Afeganistão e a do Iraque. 
46 Honig é uma professora da Brown University que, em 2 de outubro de 2017, conferiu uma palestra intitulada 
“What Literature Can Teach Politics: Melville’s Moby Dick as a Critique of Hobbes’ Leviathan” (“O que a literatura 
pode ensinar à política: Moby Dick de Melville como uma crítica ao Leviatã de Hobbes”). A discussão a seguir é 
baseada nas minhas anotações a partir de sua fala.  
47 Essa guerra, tida como a mais mortal na história dos Estados Unidos, ocorreu entre 1861 e 1865, iniciando quando 
estados do Sul declararam sua secessão, formando assim os Estados Confederados da América. Os estados do Norte 
formariam a União. Enquanto o Sul possuía uma economia escravista baseada na agricultura, o Norte defendia a 
abolição da escravidão e era industrializado. Quando os estados do Norte vencem, a escravidão é abolida, mas a 
população antes tida como propriedade não obtém grande apoio, permanecendo, ainda em muitos aspectos, 
marginalizada. O conflito foi ainda gerado por diferenças políticas radicais, como a noção de liberalismo, que, no 
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o regime autoritário escravocrata. Em Leviatã, Hobbes trata do contrato social que, como se 

disse, implica um certo tipo de “união” do povo sob o comando de um soberano. Para ele, além 

disso, o corpo é livre enquanto “ninguém impedir seus movimentos”, o que faz com que algumas 

pessoas sejam livres, e outras não. Em busca de aventura, de movimento, entretanto, Ismael, o 

narrador-protagonista em Moby Dick, inicia considerando a morte melhor que a vida entediante, 

o que o motiva a se unir à caçada de uma grande baleia branca. Quando aceita participar dessa 

viagem, ele entra em um contrato social também, mas um que leva em conta o risco (em 

contraste com a “paz civil” de Hobbes). Já Ahab, o capitão do navio, que persegue a baleia 

branca, Moby Dick, em nome da vingança, é essa figura do líder autoritário, de alguém que 

busca o conflito, a morte do inimigo, para afirmar seu poder. Afinal, foi a baleia que lhe arrancou 

uma perna, transformando-o em homem prostético (por causa de sua perna de marfim). 

Enquanto Ismael, portanto, ia ao encontro de algumas das ideias transcendentalistas48 da época, 

como habitar espaços democráticos e não se conformar ao que é pregado em sua época, Ahab 

vai contra essas ideias, distanciando-se do transcendentalismo.  

 Honig vê Leviatã, em Hobbes, como o terceiro corpo do rei: depois de seu corpo imortal 

e mortal, vem o corpo animal. O rei é intocável pela lei, mas, em Melville, a baleia como animal 

soberano é tanto o predador quanto a caça. A baleia seria um emissário de Deus, mas, na forma 

de um “monstro”, ela também é vulnerável e pode ser derrubada (como o governo). Ahab perde 

tudo, inclusive a vida, ao querer matar a baleia que o atacou. Para Honig, isso mostra, porém, o 

poder da baleia e também sua vulnerabilidade. Ela é descentrada e pluralizada: é uma baleia, 

não a baleia, o que quer dizer que pode ser morta. Considerando a morte do animal, por fim, a 

professora discute a possibilidade de “dividir” o corpo do animal entre os marinheiros. Seria 

possível dividir o corpo de leviatã de sua cabeça, se ela é, em si, o “corpo” (o Estado como corpo 

artificial)? No momento da partilha, no entanto, nada sobra, comumente, para os caçadores (o 

povo). Ismael questiona essa divisão quando pergunta “a quem pertence o espólio”. Para essa 

pesquisadora, apesar dessa injustiça e do poder da baleia, os homens, nesse romance, estão 

unidos por uma causa, não paralisados pelo medo. Isto é, confrontam a soberania e, talvez, a 

partir de sua luta, se possa perceber uma crítica à supremacia branca (a “grande baleia branca”).  

Poderíamos questionar, no entanto, contra quais soberanias eles lutam. Não há 

resistência tanto à baleia quanto ao capitão? (No caso de Starbuck e mais tarde do próprio 

Ismael, há maior resistência e, portanto, dissidência, não união, ao capitão.) E quem é monstro, 

                                                             
Norte, apoiava o ideal do homem livre e do trabalho livre. Já no Sul, defendia-se a propriedade privada (que incluía 
o escravo) e o livre comércio. 
48 É importante lembrar que alguns transcendentalistas, como Henry David Thoreau, eram também abolicionistas. 
Thoreau, além disso, defende a “luta pacífica” contra o abolicionismo, mas, ao mesmo tempo, apoia John Brown, 
que assassina defensores da escravidão no Kansas, na década de 1850. 



43 
 

  

nessa história? A baleia perseguida, ou o capitão autoritário? Pode-se defender, a partir disso, 

que o monstro, nessa narrativa, é muito mais ligado à busca pelo poder, por parte do humano, 

do que ao animal. 

Assim, na narrativa de Melville, substitui-se a soberania – “alma artificial” que dá “vida 

e movimento ao corpo inteiro” – de Hobbes, pelo movimento em uma perspectiva subversiva. 

Essa seria a chave para a liberdade: o movimento como colaboração entre as pessoas, por uma 

causa, e como capacidade de mover-se, de ter mobilidade/liberdade do corpo e da mente.  

 Paul Auster não é particularmente conhecido, pela crítica, como alguém que escreve 

sobre questões políticas. No entanto, há um pensamento que percorre suas narrativas, e que 

coloca em cena personagens que repetidamente se abstém da violência, se isolam em quartos-

escritórios, ou são mortos durante um combate, como se pode ver nas publicações A invenção 

da solidão (1982), Leviatã (1992) e Homem no escuro (Man in the Dark, 2008), por exemplo. 

A questão, pois, seria refletir sobre a construção dessas histórias, sobre os múltiplos sentidos 

que a linguagem adotada explora, e sobre as consequências dessa poética, entre elas a arte como 

forma de resistência49. Leviatã, como vimos, não apenas é protagonizado por um dissidente, 

mas anuncia, de início, a explosão de seu corpo, assim como, ao longo da história, transforma-

o no Fantasma da Liberdade. O corpo espedaçado, além disso, tem também uma identidade 

fragmentada. Sachs é uma espécie de duplo de Peter, que é uma duplicação das inicias do nome 

do autor, jogo que se estende para gerar várias outras dobras da ficção, como jogos de palavras 

com nomes de obras e de artistas, em especial Sophie Calle/Maria Turner. 

 Hobbes retoma o monstro Leviatã para associá-lo ao Estado, criação do homem, o qual 

ainda seria dominado por um ser superior, Deus. Auster já inicia Leviatã pela afirmação de que 

todo Estado é corrupto. Enquanto Hobbes prega que união é poder, e que a dissidência leva ao 

caos, Auster parte da defesa de que o homem não deve obedecer muito bem as leis, a partir da 

citação de Emerson. Também se refere a Thoreau, através das menções a Walden, o que pode 

gerar uma interpretação pelo menos dupla: de um lado, surge a figura do indivíduo que não quer 

ser parte de um Estado que lhe faz imposições e por isso decide evitar obedecê-lo; de outro, a 

do escritor, do pensador que, como em Walden ou em outros escritos de Thoreau (ver Caminhar, 

                                                             
49 Uma postura como esta foi adotada, por exemplo, pela Teoria Crítica e a Escola de Frankfurt, de acordo com 
Francisco Colom González, no livro Las caras del Leviatán: una lectura política de la Teoría Crítica (1992). 
González estuda a concepção crítica dessa atividade intelectual frente ao seu entorno histórico. A escola de 
Frankfurt teria sido definida também por uma reflexão explicitamente política sobre a evolução interna do Estado 
liberal. Os intelectuais que dela participaram foram testemunhas das transformações sofridas pelo Estado capitalista 
ao largo do século XX. Todos refletiram em sua obra as múltiplas faces reveladas pelo moderno Leviatã, “a crise 
do Estado liberal de direito durante o período entreguerras, o terrível fundo de irracionalidade manifesto no 
Behemoth nacional-socialista e, por último, os ambivalentes resultados alcançados por nosso debilitado ‘Estado de 
bem-estar’” (GONZÁLEZ, 1992, p. 11, tradução minha). Como consequência das guerras que assolaram o século 
XX, além disso, diversos artistas dessa época viajaram aos Estados Unidos, o que alterou o cenário cultural 
americano, particularmente na primeira metade do século. 
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1862, por exemplo) resolve estabelecer constante contato com a natureza e vê na caminhada 

uma maneira de ser ativo e de refletir. Essas duas figuras podem ser associadas a de personagens 

como Sachs ou mesmo Peter, em Leviatã de Auster, mas se multiplicam por outras obras suas, 

algumas dentre as quais comentaremos no segundo e terceiro capítulos deste trabalho.  

 Para Thoreau, em A desobediência civil, pouquíssimos servem ao Estado não apenas 

com seus corpos (tidos como máquinas), mas com sua consciência, “e portanto necessariamente 

resistem a ele a maior parte do tempo” (2012, p. 10), o que faz com que sejam tratados como 

inimigos50. Ele explica, por fim, que aceitaria um Estado na condição de que ele fosse justo com 

todos os homens e tratasse o indivíduo respeitosamente como semelhante51.  

Assim, esse monstro ressurge, em Leviatã, ainda que indiretamente, como o fantasma 

que sempre retorna para assombrar: como o manutenção do controle do Estado sobre os corpos, 

suas idas e vindas (a saída ao combate ou a entrada de imigrantes no país); como o direito de 

decidir pela vida ou pela morte; como o poder de transformar corpos, amputá-los, traumatiza-

los, conformá-los, escraviza-los, em prol de suposta paz e segurança, ou melhor, do lucro. Mas 

o romance também faz pensar nas diferentes concepções do papel do indivíduo frente ao corpo 

político: a posição do escritor, do artista, do ativista que explode os “símbolos da liberdade”, e 

que se recusa a se integrar pacificamente à sociedade ou financiar a guerra. A escritora ou o 

escritor, ou os diversos tipos de intelectuais e artistas, nesse contexto, são aqueles que resistem, 

que desacomodam, na medida em que tomam para si também o poder, o poder da palavra, por 

meio da própria arte/escrita. Nesse texto, ainda aparecem outros tipos de libertação, a partir, por 

exemplo, do corpo de Maria, que se mostra, se revela subversiva aos padrões esperados, e com 

isso subverte também categorias ou noções conservadoras da arte, no final do século XX. Gera, 

com isso, outras associações e projetos, como se verá mais adiante, e que vão desmontar o corpo 

monstruoso.  

Por fim, poderíamos pensar, ainda, sobre a forma do corpo das obras citadas, de Auster, 

de Sophie, e mesmo de Thoreau e de Melville (na medida em que Moby Dick inclui trechos que 

podem ser considerados não-ficção em meio à sua narrativa, por exemplo). Cada um a sua 

maneira, e de modo mais intenso no caso de Sophie Calle, esses corpos reúnem (são formados 

a partir de) pedaços de textos diferentes, de gêneros distintos, de linguagens diversas. Este tópico 

                                                             
50 Ele ainda diz que “não há o livre exercício do julgamento ou do senso moral”. Infelizmente, essa situação de 
servidão e de tratamento da dissidência à base de punição ainda são muito presentes. Podemos presenciá-la 
facilmente, por exemplo, em protestos, em que, dependendo da população que estiver presente, o indivíduo será 
tratado como “vândalo” ou como “protestante”. 
51 A forma desse ensaio também é interessante na medida em que Thoreau insere suas “memórias do cárcere” 
dentro do texto (a noite que passou na prisão por não pagar seus impostos). Elas também aparecem deslocadas do 
texto principal do ensaio, marcando uma diferença.  
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ganhará sessão própria, neste trabalho, mas não podemos deixar de ressaltar, desde agora, sua 

potência política: a da inespecificidade, do híbrido, do dis-junto. 

 

1.2.3 O mito do monstro multiforme  
 

 O corpo mítico de Leviatã é multiforme. É como a linguagem, depois da desconstrução 

de Babel, é como as formas artísticas que não se encaixam dentro de apenas um nome, 

construídas a partir de múltiplos códigos e meios. É, ainda, como Proteu, um ente que muda 

constantemente de forma, ou um indivíduo que muda de opinião. 

 Uma das formas mistas de Leviatã é encontrada no Antigo Testamento. Um dos 

documentos mais antigos e debatidos, tido como palavra sagrada ou como mito, esse texto é por 

isso interpretado de formas que podem ser radicalmente diferentes. Até porque esse livro tem, 

ainda, variados formatos e divisões, é convertido em muitas línguas e adotado por públicos 

distintos e discordantes. No Judaísmo, são as escrituras hebraicas, ou Tanakh; na Bíblia cristã, 

é apenas uma primeira parte da história. Traduzido e retraduzido, o texto é sempre outro, apesar 

de muitas vezes visto como “palavra única”. 

 No Antigo Testamento, o Leviatã aparece como serpente marinha, como dragão, como 

monstro cuja forma animalesca é híbrida. Primeiramente, aparece no livro de Jó, que conta a 

história de um homem temente a Deus, rico, com sete filhos e três filhas. Satanás faz uma aposta 

com Deus de que Jó falaria contra o Senhor. Deus refuta a ideia, mas como um teste resolve 

tirar tudo que o homem tinha, incluindo sua família, bens e sua saúde52. Em um longo diálogo 

com amigos, Jó é questionado e chega a reclamar de sua situação, mas se mostra fiel. Isto é, 

ainda acredita na “Verdade”, na palavra de Deus, justiça divina. 

 De forma muito visual, o Senhor-Todo-Poderoso aparece em um redemoinho53 e 

responde a Jó. Ele se diz (diz-se que ele diz ser) o criador de tudo e de todos, em uma demorada 

sequência de feitos, invenções, poderes, força e impiedade. Fala, por exemplo, do Beemote, cuja 

                                                             
52 Jó, nome com origem no hebraico ('Iyyov), significaria aquele que é perseguido e hostilizado. Em inglês, 
transforma-se no nome Job. “Job”, por sua vez, é também “trabalho” nessa língua. Assim, o local em que se tem a 
descrição mais completa do Leviatã, no Antigo Testamento, é também aquele cujo nome da testemunha do discurso 
sagrado (Jó/Job) aponta para o trabalho. O trabalho não só é algo frequentemente discutido nos livros de Paul 
Auster (e vira o sobrenome Work em Cidade de Vidro), mas é a relação de Benjamin Sachs com a própria função 
– escrever – que serve de indício ou pista para seu fim. É no momento em que deixa de escrever – em que se torna 
um Bartleby (no sentido empregado na obra Bartleby e Companhia, de Enrique Vila-Matas, 2000, sobre o famoso 
Bartleby, o escrivão, de 1853/1856, de Herman Melville) – que Sachs se perde e ao mesmo tempo encontra um 
novo propósito, a destruição de outro símbolo, a Estátua da Liberdade. 
53 Redemoinho, ou re-moinho (de vento), (narrativa em) turbilhão, vórtice, movimento rápido e circular de uma 
massa de água, movimento do ar em espiral, poeira aos céus, golpe de vento forte e mudança de direção, rajada, e 
também cabelo disposto em espiral, invencível em sua revolta. Remoinhar, verbo intransitivo, mover-se 
rapidamente em círculos ou espirais, dando voltas sobre si mesmo – revolutear; brincadeira de criança, que gira e 
gira sem parar. Ou verbo transitivo, fazer girar, andar à volta, circular espaço ou pessoa, prendendo-a em meu 
campo de visão.  
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força está nos lombos e o poder nos músculos do ventre; quando quer move a cauda como cedro. 

Esse monstro tem os ossos como se fossem de bronze e ferro, é uma obra-prima. Deus pergunta, 

sobre ele, se poderiam os homens caçá-lo ou enlaça-lo, o que, pelo silêncio ou falta de resposta 

parece indicar que não. Em seguida, o Senhor fala de Leviatã, continuando a demonstração da 

fraqueza do homem. Pergunta se Jó poderia, por exemplo, tirar o leviatã com anzol, ou “pesca-

lo”, se o Leviatã faria aliança com ele ou seria seu servo, se Jó brincaria com ele, o prenderia, o 

comeria, ou o venderia. E Deus assim avisa: “Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e 

nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo; pois não será o homem 

derrubado só ao vê-lo?” (Jó 41: 10). 

 Com isso, Jó é retornado ao seu lugar de mero homem e “aprende a lição”, ao afirmar 

que se calará. Mais adiante, o Leviatã é descrito como um monstro com dentes, fortes escamas, 

espirros que fazem resplandecer a luz, olhos como a alvorada, uma boca da qual saem faíscas 

de fogo, narinas das quais sai fumaça, um hálito que faz incender os carvões, forte pescoço e 

firmes músculos e coração. Além disso, “se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá 

penetrar, nem lança, dardo ou flecha” (Jó 41:26).  

 Leviatã, portanto, aquele com o corpo impenetrável pelo homem, é uma espécie de 

monstro com escamas que expele fogo pela boca. Parece-se mais com um dragão do que com 

uma serpente, e a palavra “serpente” realmente ainda não é citada nessa passagem. Porém, esse 

monstro, na descrição, deixa atrás de si um “rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos 

do abismo”. Parece, por isso, rastejar-se. É, além disso, “rei sobre todos os filhos da soberba”, 

sobre os orgulhosos. Leviatã é um ser diabólico, no Antigo Testamento, mas criado, como tudo, 

por Deus. 

 Depois de Jó arrepender-se, Deus volta sua ira contra os amigos dele, que haviam 

questionado a situação previamente. Eles são condenados a fazer holocaustos em seu nome. Por 

fim, tudo que Jó possuía antes é retornado a ele, mas em dobro, incluindo filhos e filhas e os 

animais que ele possuía. Com o Todo-Poderoso ao seu lado, ele vive até os 140 anos.  

 No livro de Isaías, o Leviatã aparece novamente, de forma mais breve. Ele é parte da 

visão que Isaías tem a respeito de Judá e de Jerusalém. A mensagem, mais uma vez, é clara: os 

que obedecerem comerão os melhores frutos, os que resistirem e se rebelarem serão “devorados 

pela espada”. Sião será redimida com justiça, enquanto os rebeldes e pecadores que 

abandonarem o Senhor serão destruídos. Segue-se uma série de profecias, que iniciam pelo 

julgamento do futuro das “mulheres arrogantes” de Sião, que caminham de cabeça erguida, 

flertam e desfilam com enfeites54. No dia em que forem punidas, sete dentre essas mulheres 

                                                             
54 Em Isaías, livro 3, versículos 17-26, as punições que essas mulheres sofrerão incluem raspar suas cabeças, 
descobrir “suas vergonhas” (deixa-las nuas), isto é, tirar-lhes os “enfeites” (roupas e acessórios), dar-lhes cicatrizes, 
e matar os homens de Sião, até que a cidade esteja em ruínas. 
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agarrarão um homem e lhe dirão: “Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas 

roupas; apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras!" (Isaías, 4:1).  

 As profecias seguintes dirigem-se a diversos povos, entre eles a Assíria, o Egito, a 

Etiópia, a Babilônia e a Arábia. No livro 27, que fala da libertação de Israel, aparece a imagem 

de Leviatã, que será castigado e morto pelo Senhor com sua espada55. Nesse trecho do discurso 

de Isaías, esse monstro é uma “serpente veloz”, uma “serpente tortuosa” e aquática, sinônimo 

de um “dragão” (na tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, 1959/1993). A imagem foi 

pintada, ou melhor, gravada, por Gustave Doré (1832-83), na obra A destruição do Leviatã, de 

186656. Trata-se, portanto, de uma serpente-dragão, parecida com o dragão chinês, um tipo de 

dragão marinho. O corpo desse dragão oriental possui partes de vários animais. Em algumas de 

suas formas mais comuns, tem quatro patas (como as de uma águia), chifres, bigodes de carpa, 

corpo de serpente, e controla a energia do fogo ou da água. É um dos doze signos astrais chineses 

e não é considerado um ser malévolo como o dragão ocidental em geral é. Enquanto o monstro 

oriental pode ser símbolo de boa sorte, de transformação, como o ciclo da vida57, e mesmo do 

sábio, o ocidental pode ser a criatura mágica devastadora que deve ser capturada pelo herói, 

como é o caso desde o épico Beowulf, e das novelas de cavalaria, até Hobbit (1937), de J. R. R. 

Tolkien.  

 No Antigo Testamento, o monstro aquático é uma forma de demonstrar o poder de Deus, 

o único que, com sua poderosa espada, pode destruir a criatura. Ela serve também como um 

aviso, mais uma vez: obedecer ou ser castigado. O Leviatã da Bíblia pode, ainda, ser associado 

a uma grande baleia58, como Moby Dick, ou a um crocodilo. Seu contraponto, como animal 

aquático, é o Beemote, ou Behemoth, entre outras grafias, um monstro terrestre, por vezes 

aproximado a visões antigas de hipopótamos ou mesmo dinossauros. Nesta dupla, o Leviatã 

pode ser considerado também como monstro feminino, enquanto o Beemote é sua contraparte 

masculina59. Na mitologia judaica, Deus mata Leviatã para impedir que ambos copulassem e 

                                                             
55 A espada “severa, longa e forte” do Senhor, como em outros casos do simbolismo cristão, tem conotação bastante 
fálica nessa passagem bíblica em ambas versões consultadas (Bíblia Sagrada Online e Almeida Corrigida e 
Revisada).  
56 Disponível em: http://www.victorianweb.org/art/illustration/dore/bible/16.html.  
57 Esse tipo de dragão pode ser visto em festivais chineses ao redor do mundo, como este, em Hong Kong, 
celebrando o ano novo chinês em 2013: https://www.youtube.com/watch?v=ipvjaV9qcJw. Nessa dança, o corpo 
do dragão é guiado pelo corpo dos dançarinos, que o seguram no alto em movimentos coreografados e 
acompanhamento musical.   
58 Supõe-se que uma das causas da associação de grandes animais aquático a monstros, no período dos 
descobrimentos, é de que essas criaturas eram raramente vistas. Alguns dos mapas da época mostram desenhos 
desses animais míticos como avisos aos navegantes, como se pode ver aqui: 
http://theabbeystudioblog.com/monsters-invade-medieval-maps/.  
59 É interessante essa visão do Leviatã como monstra, ou monstro feminino, em parte da mitologia judaica, e ao 
mesmo tempo como um tipo de serpente aquática, enquanto que a mulher, na Bíblia, é também aquela que deve ser 
dominada por um homem, ou ser punida. Mulher e animal, ou monstro, nesse sentido, são claramente sujeitos ao 
poder do homem e de Deus, nesta ordem. Além disso, há interpretações das escrituras sobre a Gênese que falam de 
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propagassem a espécie (a mais diabólica mistura dos híbridos, talvez), o que, caso contrário, 

poderia destruir o mundo. Leviatã, portanto, como o feminino, como a bomba? 

 Na versão de Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero, no Livro dos seres imaginários, 

uma mistura de várias mitologias, conta-se que a fama de Behemoth chegou aos desertos da 

Arábia, onde os homens “alteraram ou magnificaram sua imagem”. Na tradição arábica, sua 

imagem é a de um hipopótamo ou elefante, ou então um peixe sobre uma água sem fundo, e 

sobre ele um touro, e sobre ele uma montanha feita de rubi, e sobre esta um anjo, e então seis 

infernos, a terra e, finalmente, sete céus (BORGES, GUERRERO, 2000, p. 46). Behemoth 

parece feito de uma sobreposição de imagens, assim como Leviatã. Ele é tão resplandecente que 

os olhos humanos não podem tolerar sua visão. É como um Deus, cuja imagem é inconcebível 

a um mortal. Borges e Guerrero descrevem o encontro entre Bahamut e Isa (Jesus), que depois 

de ver a criatura demora três dias para recobrar a consciência. Mesmo a localização desse ser 

tão escondido parece ser uma “prova cosmológica de que existe Deus” (2000, p. 47). Afinal, 

nessa argumentação, toda causa requer uma causa anterior, e assim por diante, até a afirmação 

da necessidade de uma causa primeira, a fim de que não se prossiga dessa forma infinitamente. 

Procura-se a causa primeira, a origem, portanto, que serve para não se seguir ad infinitum, porém 

sabe-se que é impossível encontrá-la. Não se explica a origem das coisas, pois a palavra sagrada 

é a verdade e ela se basta. Deus disse, e assim foi. Se nem mesmo as escrituras concordam sobre 

a forma do animal, seja da água ou da terra, talvez isso se deva à profundeza na qual está 

enterrado ou submerso. Aparece, surge sob as várias camadas de sentido, mas só por um instante. 

Não se pode domá-lo, vencê-lo ou mesmo olhá-lo com fixidez. Só Ele, de nome impronunciável, 

pode fazê-lo, dizem as escrituras. O monstro é multiforme, portanto, porque não podemos fixa-

lo diretamente, prendê-lo com nosso olhar, pois há imagem sobre imagem que o abisma e o 

esconde. É como um recalque cristão coletivo. O monstro que, se surgir das profundezas, nos 

engolirá. 

 Proteu, como já disse antes, compartilha com Leviatã a ideia de um corpo multiforme. 

Ele aparece na Odisseia, em que é enfrentado por Menelau e seus companheiros. A história é 

contada a Telêmaco, filho de Ulisses, que quer descobrir o paradeiro do pai. Para que a 

“verdade” seja descoberta por Telêmaco, a deusa Atenas se disfarça de homem mortal e mistura 

“verdades” e “falsidades” em sua narrativa, o que faria com que ele acreditasse na história. 

Quando Menelau conta a Telêmaco a história de seu próprio retorno e de suas aventuras, o que 

                                                             
uma primeira mulher antes de Eva, chamada Lilith, que também poderia ter tido a forma de serpente, aquela que 
influenciou Eva a comer o fruto proibido, levando os humanos a serem expulsos do paraíso. Em Leviatã, de Auster, 
surge a personagem Lillian Sterne, prostituta e amiga de Maria, de quem brevemente toma o lugar (como substituta) 
no projeto Address Book. Lilli, como é conhecida, “personifica” Maria e, portanto, pode ser considerada seu duplo. 
Ao mesmo tempo, seu nome lembra o de Lilith, essa primeira “dissimulada” das escrituras. 
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ocorre é uma digressão colocada em primeiro plano. Aqui ocorre, portanto, a transição do foco 

narrativo para Menelau, que se transforma provisoriamente no herói da história, ao conta-la60. 

 O paradeiro de Ulisses só é indicado ao final da narração de Menelau, quando diz ter 

encontrado, no retorno de Troia, Proteu, uma divindade marinha. Esse “velho do mar”, 

conhecedor das profundezas, vive na ilha de Faro e tem o costume de sair do mar e contar as 

focas que se reúnem na margem. Também tem o poder de tomar a forma de várias criaturas 

diferentes. O herói e seus companheiros são aconselhados pela filha do ancião, Idoteia, a 

apreender Proteu – que se transformará como forma de resistência – e esperar que ele fale. 

Menelau e os outros homens disfarçam-se com peles de focas, com a ajuda de Idoteia, e 

aguardam a divindade marinha. Proteu surge, faz a contagem dos “monstros”, sem suspeitar das 

falsas focas, e dorme. É aí que os homens gritam, seguram-no (seizing him), e o ancião começa 

imediatamente com seus truques, sua “arte ardilosa”, metamorfoseando-se: “primeiro tornou-se 

um leão com bela juba, e depois serpente, pantera e grande javali; e tornou-se fluida água e 

árvore copa-elevada” (HOMERO, verso 455).  

 Com essa apreensão, seizure, a “verdade escondida”, o paradeiro de Ulisses, é revelada. 

O pai de Telêmaco ainda não morreu. Nem Ajax nem Agamemnon, rei dos Aqueus e irmão de 

Menelau, sobreviveram, porém. Para Pedro Sussekïnd (2015), aqui é feita uma comparação 

entre o destino do rei cuja esposa é infiel (Agamemnon) e o do rei cuja esposa fiel o aguarda em 

casa, Ulisses. Essa contraposição entre as mulheres é feita pelo próprio Agamemnon (ou melhor, 

por sua alma, seu espectro), no canto XI, quando elogia Penélope a Ulisses. Escapar da morte, 

no caso desses heróis, é conquistado através das instruções prescritas pelos deuses aos mortais. 

Seguindo essas instruções, entrando nesse jogo, podem também escapar da errância, da viagem 

interminável, e retornar às suas terras.  

 Rememorar o passado, errar, escapar, mudar de direção, passar de um plano a outro e a 

outro, leva a pensar nessas histórias (de Proteu a Menelau a Telêmaco ao leitor/ouvinte) dentro 

da história. Isso se aproxima parcialmente do que ocorre nos romances de Auster, nos trabalhos 

de Sophie Calle, povoados de outras histórias, anedotas, memórias, narrativas dentro da 

narrativa, espelhamentos e labirintos, assim como deambulações, caminhadas pela cidade, e 

escritas no diário61.  

                                                             
60 Essa mudança de foco para Menelau lembra a mudança na narrativa de Leviatã, de Paul Auster, em que a história 
passa a ser contada a partir do ponto de vista de Benjamin Sachs. Durante esse tempo, é possível esquecer o objetivo 
de se contar essas histórias (compartilhar informações relevantes) e envolver-se com o discurso. É interessante 
notar, além disso, que os objetivos são diferentes. Enquanto a narrativa de Menelau é importante para que Telêmaco 
possa encontrar o pai, a narrativa de Sachs é importante para que o espaço em branco deixado pelo desaparecimento 
dele possa ser de alguma forma remediado. Permanecem espaços em branco, vazios, apesar dos relatos, mas isso 
motiva a continuar as jornadas de descoberta, tanto dos personagens, quanto através da leitura. 
61 Movimentos esses que me levaram a caminhar também, a viajar a partir da deriva, e que surgirão em 
determinados momentos, aqui, como quadrinhos da memória. Refiro-me à deriva também como procedimento, 
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 As cenas de captura de Leviatã e de Proteu, além disso, são diferentes, e tem resultados 

opostos. Enquanto Leviatã não pode ser preso ou ferido por mortais, apenas por Deus, Proteu é 

apreendido pelos mortais, a partir da ajuda da divindade Atena. O herói, representante de uma 

coletividade, nesse caso, vence o monstro marinho. A palavra sagrada ainda é “seguida”, porém 

apenas a partir da mistura entre “mentiras” e “verdades”, através da dissimulação, do disfarce, 

e da atuação do próprio corpo humano. Já em Leviathan, de Auster, o corpo monstruoso e o 

humano se misturam. O corpo político do Estado é, em parte, o que torna o corpo humano 

também político. A disputa pelo poder é o que o fragmenta. E a resistência ocorre através da 

refutação da violência, através da ação pela escrita, ou escritura, dessa vez não cópia da cópia 

hierarquicamente inferior, imitação de segunda ordem platônica, mas atualização, releitura, o 

pensar sobre a cópia, sobre a reprodução de técnicas, sobre o corpo suplementar, protético.  

 Leviatã, pois, é o animal sobre o qual o homem não tem poder, segundo Ele, Deus, o 

grande Outro (como o denomina Lacan). Para Jacques Derrida, em O animal que logo sou 

(2002), o animal pode ser também o “outro absoluto”, entretanto. E se sou e sigo62 o animal, me 

insiro em uma aparente cadeia de alteridades, do “eu” ao “outro”, sendo que eu sou outro/a, em 

certas circunstâncias. Seguimos/somos o animal, que segue Deus, mas o animal também nos 

segue, como coloca Derrida (2002), seja no sentido do olhar que volta para nós (o animal 

autobiográfico), do retorno do olhar, do que vemos e que por sua vez também nos olha, como 

diria Didi-Huberman (2010), seja no sentido de perseguir-nos pelos mares e terras, Kraken, 

Behemoth, Leviatã, entre outros seres fantásticos dos mapas da era dos descobrimentos. Mas 

eles nos seguem talvez porque invadimos também seus espaços, com nosso olhar, nossos corpos, 

nosso modo de falar, que nega a eles qualquer linguagem. Leviatã parece olhar-nos sob a camada 

de cruzamentos que constitui seu corpo, e sua linguagem é complexa. Só vemos Leviatã, de 

Sachs, pela narrativa de Peter, pelo livro de Auster. Aquele “primeiro” Leviatã, assim, é como 

o Beemote de Borges e Guerrero, escondido sob camadas de outros textos e nomes. Capturar 

esses monstros seria, mais uma vez, como tentar capturar uma sombra. Ainda assim, através de 

algumas operações, especialmente a da intertextualidade, nesse caso, podemos perceber outras, 

                                                             
portanto, e que se aproxima do procedimento psicogeográfico desenvolvido pela Internacional Situacionista, por 
pensadores como Guy Debord. Procura-se, nesse movimento, estudar os efeitos do espaço urbano sobre os estados 
psíquico e emocional de uma pessoa. Para isso, pode-se por exemplo seguir uma rota indefinida, deixando a cidade 
levar o caminhante “ao acaso”. Pode-se também ter o interesse de traçar um mapa do percurso, com anotações, 
para entender por que se desejou seguir determinado trajeto. O caminhante, nesse contexto, é entendido como 
agente, participante do espaço que habita. A cidade torna-se espaço de liberdade, a partir não apenas do trajeto, 
mas do desvio, détournement, como diz Carlos Roberto Monteiro de Andrade, no prefácio do livro Apologia da 
deriva: escritos situacionistas sobre a cidade (2003). Como ele explica, a Internacional Situacionista (IS) “buscava 
a constituição de novas territorialidades que resgatassem as múltiplas formas de nomadismo que as cidades 
modernas foram progressivamente esquadrinhando, restringindo, fixando e confinando, com o fim de aniquila-las 
por completo” (2003, p. 11). A deriva se torna, com isso, um modo de subversão da cidade. 
62 Com o título L’animal que donc je suis, Derrida chama atenção para a palavra “suis”, que em francês pode tanto 
ser a primeira pessoa do presente do verbo être (ser), quanto do verbo suivre (seguir). 
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como a do uso dos nomes próprios, da ambiguidade, um tipo de linguagem que irá se conectar 

a outras obras multimídia, ou híbridas, na segunda etapa deste processo. Leviatã, nessas 

histórias, é o corpo multiforme, e faz parte disso a mistura de linguagens, assim como as voltas 

do olhar, sobre o próprio corpo, o próprio texto, em contato com as decorrentes alteridades. 

Estas, por sua vez, podem ser pensadas na relação com os artifícios da prótese, e da prótese 

como suplemento, na relação que fazemos entre artificial e natural.  

 

1.3 PRÓTESE E SUPLEMENTO  
 

Escrever o corpo, como se fossem só veias, como se fossem raízes. “Escrever ‘o resto’” 

(nem a pele, nem os ossos, nem músculos, etc.), mas o casacão de um palhaço, os troncos da 

veia cava com seus ramais dissecados. Barthes comenta, com palavras similares a essas, a obra 

Anatomia, de Diderot, que é reproduzida ao final de Roland Barthes por Roland Barthes (2003). 

A imagem é estranha e familiar – um corpo humanoide, reconhecível, mas que aproxima o 

humano da natureza, faz dos membros, da cabeça, galhos. Fazemos parte da natureza e somos 

também artificiais. Essas duas dimensões não são opostas, nesse sentido, mas sim articuláveis – 

e também questionáveis. Seríamos, ainda, apenas “humanos”? E animais, e artificiais?  

Barthes integra a esse livro a imagem de um relatório médico antigo, essa espécie de 

“modo-farsa de escrever seu corpo no tempo” (2003, p. 47). Sofria de tuberculose, a doença que 

não deixa outras marcas a não ser seu tempo, interminável, e o tabu social do contágio. Pergunta-

se sobre sua aparência, ao ver fotos de si mais jovem. Vê nelas a mudança do corpo, o 

movimento que nos aproxima da morte, as marcas invisíveis da doença. Ainda assim, “onde está 

seu corpo de verdade?” Nossos múltiplos corpos, se é que “temos vários” (O prazer do texto, 

1973). Nós somos os únicos que só podemos nos ver em imagem, no espelho, em fotos. Estamos 

condenados ao imaginário. Limitados a um ponto de vista, que se conecta, entretanto, à nossa 

subjetividade.  
 
Pleural. Essa palavra sempre me lembra do dia em que também tiraram uma porção de mim, e 
depois do dia em que colocaram para dentro um objeto que não me pertencia. Este não é o seu 
lugar, eu continuei pensando, por um tempo. Aqui não é o lugar pra isso, eu ainda penso às 
vezes, ao escrever o texto. Naquela época, lugar de um enxerto63, suplemento ou órtese. Agora, 
lugar de fala. Por que inserir neste espaço algo que a princípio não lhe pertence? Por que não o 
deixar como “deveria ser”, mais limpo, homogêneo, inafetado por essas artificialidades, 
invenções e corpos estranhos da sua memória? Parece impróprio, desnecessário, e, ao mesmo 
tempo, completamente próprio e necessário. Não sei como, nem exatamente por que, mas até 
agora sinto uma espécie de anestesiamento no corpo, do tórax aos dedos, subindo pelo pescoço, 
                                                             
63 Há dois tipos de cateter, segundo sites médicos: o parcialmente implantável e o totalmente implantável, 
conhecido como port-o-cath. Esse dispositivo é introduzido no corpo pelas veias do pescoço, sendo que a parte 
usada para aplicar a medicação fica implantada embaixo da pele, abaixo da clavícula.  
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quando penso e escrevo sobre o meu ex-minirreservatório particular (ou “botãozinho”, como o 
chamavam), agora já desaparecido, ausente. Porém, já que finalmente escrevo sobre ele, lembro 
que este anestesiamento é apenas um eco dos outros que senti – anestesia para colocação, 
formigamento de nervosismo nos momentos de punção, e depois anestesia para retirada. Hoje, 
ficou o espaço “vazio”, com apenas uma marca, ou lembrancinha, que sinto no peito – louco 
efeito de esvaziamento de algo que a princípio nem era cheio (ou era?), mas que vira falta no 
momento em que se retira o implante. É a sutil presença de um fantasma, em raros momentos, 
como na escrita, ou quando toco a marca, a cicatriz. O que, afinal, deveria estar aqui? 
 

As contribuições de Jacques Derrida para essa discussão são muitas. Ao reler Platão, 

demonstra como esse filósofo não visava, na sofística, o recurso à memória, mas sua substituição 

– a substituição da memória “viva”, pela memória auxiliar, isto é, “do órgão pela prótese”, da 

“reanimação ativa do saber”, sua reprodução presente, pelo mecânico e passivo. Esses limites 

entre dentro e fora, entre vivo e não-vivo, não apenas separam a fala e a escritura, mas “a 

memória como desvelamento (re-)produzindo a presença e a rememoração como repetição do 

monumento: a verdade e seu signo, o ente e o tipo” (DERRIDA, 2005, p. 55). Assim, ele chama 

atenção para a questão da articulação, da junção entre psíquico e físico. Não é aí que começa o 

“fora”, mas sim, para esse escritor, no ponto em que a mnéme, memória, não está mais presente 

a si, como movimento de verdade, mas se deixa suplantar pelo arquivo, e pode ser “excluída” 

por um signo de “re-memoração” ou de “com-memoração”. O espaço, nesse sentido, é o espaço 

da escritura, como escritura, cuja abertura se dá pelo movimento da suplência, em que se entra 

na diferença entre mnéme e hupómnesis (a desaparição do que se evoca, a memória defeituosa). 

O “fora” já está, portanto, no trabalho da memória, como explica Derrida.  

 O suplemento é perigoso como algo que desliza, que nem é, nem não é. Esse furtar-se 

do suplemento é o que permite não simplesmente escolher entre presença e ausência, mas 

permanecer no indecidível. Por isso o perigo. Ele pode se fazer passar pelo original, como um 

trickster, con artist, charlatã(o), impostor(a), trambiqueir(a), como as personagens ilusionistas 

de Melville, de Orson Welles, de Auster, de Calle.  

 Em Gramatologia, publicado em 1967, Derrida discute o problema da escritura e do 

suplemento e propõe pensa-los de forma não a sair totalmente da metafísica, pois para ele isso 

não seria totalmente possível, mas a mostra-los além das oposições, binarismos, no trabalho na 

diferença, da escritura, da arte. Para contextualizar essa problemática, o filósofo argumenta que, 

do lado da experiência, vê-se o recurso à literatura inicialmente como reapropriação da presença, 

ou seja, da natureza. Do lado da teoria, a palavra simplesmente parece dar conta da unidade 

desses dois gestos. Sendo a fala a forma de instituição ou de convenção mais natural para 

significar o pensamento, o que ocorre é que ela se adiciona ou é adicionada à escritura, juntando-

se a ela como uma imagem ou uma representação. Nesse sentido, não é natural.  
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 O suplemento, como algo perigoso, é essa adição de uma técnica, de uma espécie de 

astúcia artificial e artificiosa para fazer presente a fala quando, na verdade, está ausente. O 

conceito de suplemento que, segundo ele, determina o de imagem representativa, abriga em si 

duas significações diferentes, portanto. A primeira é a de adição, excedente (como a prótese), 

uma plenitude que enriquece outra plenitude, acumula a presença.  
 

É assim que a arte, a techné, a imagem, a representação, a convenção, etc., vem como 
suplemento da natureza e são ricas de toda essa função de culminação. Esta espécie de 
suplementaridade determina de uma certa maneira todas as oposições conceituais nas 
quais Rousseau inscreve a noção de natureza na medida em que deveria bastar-se a si 
mesma (DERRIDA, 2013, p. 177-178). 
 

Porém, o que coexiste, junto a essa descrição, é sua significação como algo que “supre”. 

O suplemento se acrescenta para substituir e “intervém ou se insinua em lugar de” (DERRIDA, 

2013, p. 178). Se representa uma imagem, é “pela falta anterior de uma presença” (ibid). Como 

indica a palavra, é um suplente, um adjunto, uma “instância subalterna” que “tem-lugar”, ou 

toma lugar. Está marcado por um vazio. É exterior64, ou “adição exterior”.  

 Para Derrida, a diferença (différance) é o que torna possível a oposição 

presença/ausência e, pode-se entender, a coexistência desses elementos contrastantes. Isso 

ocorre pois ela produz o que proíbe, torna possível o que torna impossível (2013, p. 176). É o 

que o teórico chama “indecidível”. A partir desse lugar do indecidível é possível pensar Jogo 

duplo (Double Game) e o trabalho de articulação de Paul Auster e Sophie Calle. Articulação e 

divisão, na verdade. Afinal, como afirma David Wills em Prosthesis (1995), é apenas através 

da autodivisão, da separação, que o corpo pode se tornar língua, que a palavra pode nascer. 

Contudo, essa ideia pode ser levada no sentido oposto, de que é somente quando se torna um 

corpo maleável ou divisível, pronto para a amputação, que a palavra pode inaugurar o processo 

pro(s)tético65.  

Se esse texto não pode ser considerado como um todo, mas como uma articulação entre 

partes, incluindo vazios e aberturas, seria preciso, como sugere Roland Barthes, em S/Z, “estimar 

de que plural é feito” (1992, p. 39). Barthes descreve o que pode ser escrito (reescrito), como o 

“escrevível”, um tipo de texto difícil de ser encontrado, pois suprime a crítica, que se 

confundiria. Isso parece ser o que acontece, até certo ponto, em Jogo duplo. Não suprime 

totalmente a crítica, porém certamente pode confundir o público leitor. Sophie Calle faz, nesse 

                                                             
64 O suplemento tomado como “exterior” parece aproximar-se, ainda, da ideia de “borderline”, ou linha divisória, 
fronteira entre dois espaços, duas pessoas, dois textos; e, por isso, borda, margem, rodapé, como no texto de 
Derrida, Survivre. Além disso, pode-se entender o exterior como lugar de um “outro” ou de um estrangeiro. 
65 Curiosamente, a língua portuguesa também admite duas versões da “prosthesis”: prótese e próstese. Apesar de 
“próstese” ser pouco usada, também se conecta aos sentidos de “aplicação, adição” (segundo o Dicionário Priberam 
de Língua Portuguesa). 
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texto, o que poderia ser chamado de “escrevivido”66. Uma escrita do eu, que se volta, com 

intensidade, para o “outro”.   

Nessa mesma direção, Wills refere-se, em Prosthesis, a uma certa “mescla de vida, 

escritura e margens”, à escrita no acontecer da prótese, e à prótese como uma “matéria viva” 

(1995, p. 133), um texto, tecido ou pele. Em seu livro, esse pesquisador faz, como Sophie, 

inserções: comentários, notas e anedotas. Nesse caso, inserções em um dos textos, em uma 

língua (inglês ou francês), que não existem no outro, e vice-versa67. Elas se tornam, desse modo, 

também omissões, dependendo de que ponto se parte na leitura. Explicam detalhes que são 

particulares àquela língua, ambiguidades por vezes intraduzíveis. 

Segundo Wills, o texto como prótese não consegue preservar a unidade de um gênero. É 

mais uma vez indecidível. Por isso a articulação de gêneros textuais ou formas artísticas em 

Jogo duplo é estranha, ao primeiro olhar, mas bastante compreensível na aproximação, na leitura 

como jogo. Isso porque trabalha com o que Wills chama de rede significante de “duplicação, 

substituição, transferência, articulação, invenção, desordem” (1995, p. 169). Faz-se, então, uma 

mistura, entre fato e ficção, dentro e fora, que pode acarretar uma indistinção de níveis de leitura: 

entre o que é fatual, o que é literal, o que é paródico, por exemplo. Se se pode falar, nessa obra 

de Sophie, em traços autobiográficos, pode-se falar na biografia da personagem Maria. Esses 

corpos nunca são completos, nunca integrais, mas estão em busca de algo que seja adicionado a 

eles, que se articule nesses espaços fronteiriços, como a margem, sem nunca os preencher 

totalmente. Um suplemento, talvez. Uma prótese, um outro corpo, outro texto e outro nome.  

Prosthesis (1995) também se aproxima de um diário, por vezes, quando mescla reflexão, 

argumentação e anedotas. Neste e em outros sentidos, o texto extrapola as categorias. Teórico, 

poético, não se atém ao confinamento desse tipo de delimitação. Faz referência a 

Survivre/Journal de Bord (1986), de Jacques Derrida, e coloca em prática essa escrita às 

margens e a tradução como “transbordamento”68. O tradutor desse tipo de texto percebe-se, por 

                                                             
66 A escritora brasileira Conceição Evaristo trabalha com a ideia de “escrevivência” para pensar uma forma de 
sobreviver através da ficção, por problematizar, em especial, a condição social da mulher negra e pobre. As noções 
de “escrevivência” e de “escrevivido”, portanto, apesar de diferentes, sobretudo pelas implicações sociais da 
primeira, aproximam-se por propor a leitura de ficções aliadas à vivência ou a sobrevivência.  
67 No capítulo Paris, 1976, da obra Prosthesis, Wills trabalha com duas línguas, cada uma estrangeira em relação 
à outra, sem determinar uma origem do texto. Estrangeiras são também Maria Turner, em Leviathan, e Sophie em 
Nova York. Assim como o suplemento, o estrangeiro é aquele que “está a mais”, segundo Julia Kristeva (1994, p. 
11), é aquele que vive com o outro, que “está em seu lugar”, é fazer-se outro. E, por que não, também uma “instância 
subalterna”. Kristeva vê esse limiar, borderline, como traço característico de um personagem como Meursault, de 
Albert Camus (O Estrangeiro, 1942). Ele é “borderline” porque beira a psicose. Sua namorada, Marie, cujo nome 
Maria ecoa, também foge ao tradicional e, como a Maria de Leviathan, desaparece da trama à medida que o narrador 
deixa de pensar sobre ela.  
68 Elida Ferreira (2003) traduz essa obra de Derrida em sua tese Jacques Derrida e o récit da tradução: o 
Sobreviver/Diário de Borda e seus transbordamentos. A pesquisadora “enxerta” partes da tradução em seu texto 
ao pensar seu “récit”, em que está implicada uma impossibilidade de totalização, seja na tradução, na leitura ou na 
escrita. Continua o jogo com palavras iniciado por Derrida e pela tradução ao inglês de James Hulbert, em que se 
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isso, também teórico, investigador, assim como poeta. Vive à beira de um campo semântico por 

vezes aberto demais para a necessária tomada de decisão que envolve a escrita de uma versão 

em outro idioma. Logo, vê-se cogitando enumerar possibilidades, deixar ao leitor um pouco do 

trabalho de escolha e, portanto, de corte, que essa escrita suscita e ao mesmo tempo coíbe. 

 No capítulo Paris, 1976, de Prosthesis, falar em tradução significa “falar” em pelo 

menos dois textos, duas línguas e mais de um tipo de linguagem. Significa, ainda, ler a margem 

e à margem do texto. As notas de rodapé abrem mais possibilidades de interpretação, indicam 

outras referências, acenam ao outro texto. Não deixam de apontar para um “fora” do livro, mas 

também para o que pode haver dentre as camadas de sentido, dentre as páginas. Assim, no texto, 

não apenas se escreve sobre a prótese, mas, ao escrever, escreve-se prótese, como o autor 

defende. No processo, entra-se nesse tipo de relação; torna-se prostético. É por isso que a 

operação dupla desse artifício também envolve escrever duplicidades, ou ambuiguidades, 

trabalhar com jogos de palavra, com sonoridades, e com as transferências que ocorrem de língua 

a língua.  

Também tradutor de diversas obras de Jacques Derrida, David Wills dissemina esses 

textos, trabalha com a escritura, com o “campo da diferença infinita” citado por Roland Barthes 

em S/Z (1970), com a relação à diferença, ou alteridade. Em outras palavras, enuncia a alteridade 

carregada pelo corpo, a artificialidade encontrada no “natural”. Recorre, ainda, ao “presente 

perpétuo” da escrita que é a escrita no acontecer da prótese69. A prótese de que fala e na qual 

seu texto se transforma, portanto, envolve – como a tradução – tomada de decisão, 

experimentação e movimento, ou acontecimento. Envolve, ainda, amputações, ou cortes, mas 

também faltas ou vazios, espaços que permitem a incorporação de outros elementos, próteses 

ou órteses, palavras e sentidos.  

  Assim, o texto, como corpo, é prótese na medida em que, ao escrever, escreve-se 

prótese. Aí transitam, outra vez, “natural” e “artificial”. O corpo carrega ambos e leva ao limite 

suas significações, confundindo-as, operando, cada vez mais, a partir de formas híbridas. 

Usamos próteses, afinal, e tornamo-nos também prostéticos nesse sentido. Nos textos 

mencionadas, de Wills, Auster, Sophie, encenam-se, portanto, deambulações por diferentes 

espaços discursivos, mas retorna-se, com a “voz autoral”, repetidamente a esse local familiar, à 

casa da infância, à prótese paterna. Volta-se, ainda, às margens, ao artista que anda à beira do 

                                                             
utilizam as expressões “borderlines” e “journal de bord”. Pensa-as em português como “diário de borda”, devido 
aos transbordamentos que o texto de Derrida propõe, tal como a inserção da nota de rodapé que o acompanha da 
primeira à última página e inicia por “Border Lines”. 
69 David Wills vê na “retradução” do título Survivre/Journal de Bord (1986) a possibilidade de pensar, por 
exemplo, no “traçado da fronteira entre o interno e o externo”, em um “viver às margens”, mas também em 
um diário de bordo, como em um navio. Trata-se, nesses sentidos, de uma “mescla de vida, escritura e 
margens”, do escrever “no acontecer das coisas”. A expressão utilizada em inglês é “writing in the quick of 
things” e, em francês, “écrire sur le vif”, ambas de difícil tradução para o português. 
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abismo, e a imagens da guerra. Volta-se, mas no sentido de “voltar-se”, de uma torção, 

duplicação, que ocorre, como explica Wills, ao nível da palavra. 

Daí haver outras “poses”, ou posições, para a palavra, como aquela em que a palavra se 

torna corpo através da subscrição a modelos de corporeidade. Retoma-se, assim, uma ideia 

inicial: é através da separação que o corpo se torna palavra, e é quando se torna maleável, ou 

divisível, pronto para a amputação, que a palavra pode inaugurar o processo prostético (WILLS, 

1995). A própria palavra como corpo não pode garantir sua integridade.   

Por isso, o texto-prótese, como o corpo, envolve articulação e esta, por usa vez, implica 

divisibilidade. Divisão do nome próprio em Paul / Benjamin / Auster, mas divisão e articulação 

também entre Sophie e Maria, Auster e Sophie. Não só isso como a vontade de preencher 

espaços vazios das páginas de Leviatã, escrever às margens, envolvendo operações cirúrgicas 

de corte, enxerto e articulação. No texto-prótese, além disso, pode haver um uso e não 

simplesmente uma menção da coisa. Essa característica também pode ser pensada em relação 

ao texto autorreflexivo, ou metaficcional, e implica uma mistura “fato/ficção” na autoficção ou 

autobiografia. Como explica Wills, mesmo quando tradicionalmente se imagina que o texto se 

refere a um exterior real ou a um autor vivo que produz palavras, ele consistiria “em uma espécie 

de mistura das assim chamadas coisas naturais e artificiais, do humano e do não humano” 

(WILLS, 1995, p. 135).  

  É também por essas razões que esses textos, cujo próprio andamento é um dos seus 

objetos, por vezes não progridem muito bem, ou não funcionam sozinhos. Mancam, ao 

contrário, em vez de andar rapidamente. São, além de tudo, muito difíceis de fechar (WILLS, 

1995 apud DERRIDA, The Post Card, 1987). O jogo, como se disse, é colaborativo. Necessita 

da participação dos dois artistas-escritores em momento diferentes, ainda que determinar a 

ordem de cada contribuição seja complexo (quem começou a brincadeira do empréstimo e da 

recriação?). Na terceira etapa de Jogo duplo, a de Gotham Handbook, o movimento duplo se 

repete, e é mais uma vez na junção dos dois que surge a obra. Este é um trabalho que parte de 

outro, e com ele estabelece as regras, porém sem fechá-lo em uma só versão final. É como a 

tradução de um texto que, mesmo quando “pronta”, abre caminho para outras traduções, outras 

formas de leitura e de escritura.  

 

1.3.1 A aparição de Maria  

 

Em Leviatã (1992), a personagem Maria se destaca, apesar da breve aparição, pelo papel 

que cumpre nos destinos de Sachs e de Peter. Segundo este último, que narra a história, ela é 
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uma artista cujo trabalho é “muito pessoal para ser pensado dentro de um meio particular ou 

disciplina” (AUSTER, 1992, p. 60)70. Isso porque, para ela, viver sempre veio primeiro.  

 Esse comentário sobre o trabalho de Maria, feito por Peter, pode ser lido de pelo menos 

duas formas. Primeiramente e de forma mais evidente, como a crítica de um leitor que, dentro e 

fora do texto71, também conhece a artista pessoalmente. Em segundo lugar, essa crítica pode ser 

direcionada não apenas aos trabalhos de Maria, mas também a Leviatã, cujos elementos 

autobiográficos, ou autoficcionais, também se misturam ao trabalho com diferentes meios, artes 

e disciplinas. Dessa forma, as obras podem ser vistas, ainda, como autorreflexivas ou 

metaficcionais, já que envolvem um pensamento relativo ao próprio texto que o enuncia.  

 Os Leviatãs – romance de Sachs, de Peter, de Auster – descrevem diversas 

“coincidências” envolvendo figuras históricas. As narrativas que pulam de um narrador em 

terceira pessoa para um em primeira pessoa e contêm entradas de diários e cartas também 

poderiam descrever não apenas o livro de Sachs, mas algumas das obras de Auster e de Sophie 

Calle. As “histórias reais” que mais parecem ficção são também retomadas em diversos 

momentos. Coincidentemente ou não, a expressão “histórias reais”, empregada algumas vezes 

por Auster, é também o título de uma obra de Sophie Calle publicada no Brasil, em 2009. É 

nesse contexto, e a partir desse ponto de contato, que se situa o trecho acerca de Maria, em 

Leviatã. Adotando o projeto de “performance” descrito no próprio romance – um turbilhão que 

lembra o movimento em espiral – Auster constrói essa personagem baseada na artista francesa 

Sophie Calle. Parte dos trabalhos atribuídos a Maria, no romance, podem ser associados a 

projetos de Sophie. Partes são completas invenções.  

Próximo aos dados catalográficos do livro de Auster, encontra-se a primeira pista para a 

aproximação de Maria e Sophie: a menção do nome da artista francesa, ainda que não atrelado 

ao da personagem. “O autor agradece em especial Sophie Calle, por permitir misturar fato e 

ficção”72 (AUSTER, 1992, s/p. apud CALLE, 2007, s/p.). 

 A dupla “fato/ficção” é um dos pontos de partida para o início de um projeto colaborativo 

entre Calle e Auster. A partir da descrição de Maria, Calle decide inverter o processo e 

transformar-se em personagem. O resultado é a publicação de Jogo duplo em 1999. Nessa obra, 

ela parece olhar para o jogo entre fato e ficção, explorado por Auster, de outra perspectiva. 

                                                             
70 Todas as referências nesta seção a Leviatã, cuja edição é a de 1992, provêm do excerto desse livro (p. 60 a 67) 
encontrado no início de Jogo duplo, de Sophie Calle. 
71 Peter, na obra ficcional, é amigo de Maria e, por um tempo, se relaciona intimamente com ela. “Fora da ficção”, 
Paul Auster e Sophie Calle também tem contato, o que leva ao seu trabalho colaborativo em Gotham Handbook.  
72 A sentença em inglês é: “The author extends special thanks to Sophie Calle for permission to mingle fact with 
fiction”. Nesse agradecimento, incluído em Jogo duplo, a palavra “fact” é escrita com a inicial minúscula. Em 
minha edição de 1993, porém, essa palavra tem a inicial maiúscula (“Fact”) e parece, assim, chamar atenção para 
uma diferença talvez não apenas em sua grafia, mas também em seu sentido. Essa escolha também é observada em 
personagens de outros romances de Auster, como A Trilogia de Nova York e Viagens no Scriptorium, em que cores 
se tornam nomes próprios: Black (preto), por exemplo.   
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Primeiramente, parte dessa ficção para fazer fotografias que necessitam, de alguma forma, de 

performances. De outro lado, retoma experimentos seus desenvolvidos em anos anteriores, isto 

é, sua vida profissional, para pensar como eles aparecem na ficção de Leviatã. No terceiro 

capítulo, pede a ajuda de Auster, mais uma vez, para inventar modos de misturar ficção e fato, 

o que resulta na escrita de Gotham Handbook, cujas experiências traduzidas em textos e fotos 

aparecem no terceiro capítulo de Jogo duplo.  

 Se Sachs e Peter, personagens de Leviatã, recriam figuras histórias em seu(s) romance(s), 

incluindo Sophie Calle, esta, como autora, busca na vida cotidiana figuras comuns, mas que 

suscitam curiosidade. Esses fragmentos do “real” dos quais suas criações partem são discursos73, 

como nos outros casos, mas relacionados a objetos deixados em um quarto de hotel, por 

exemplo, vislumbres de estranhos na rua, ou um caderno de números telefônicos caído na 

calçada.  

 Se os nomes nesses textos agem como indícios de algo além do alcance, de um “fora”, 

também se conectam em uma cadeia que tem, em um dos extremos, o artista. Essa cadeia liga, 

ainda, fato e ficção, polaridades às quais se deveria vincular um texto. No momento em que há 

um posicionamento sobre “misturá-las”, no entanto, não se sustentam como oposições. Em 

passagens como o agradecimento à artista francesa, que aparece em Leviatã e “retorna” 

modificado na obra de Sophie Calle, observa-se esse movimento. Isso porque, no verso da 

contracapa de Jogo duplo, encontram-se os dados catalográficos do livro e mais um recado, que 

reitera o de Auster, diferindo: “A autora agradece em especial Paul Auster por permitir misturar 

ficção e fato”74 (CALLE, 2007, s/p.). 

Esses dois lados da mesma página contêm trocas importantes: os nomes dos autores (ou 

melhor, que nome ocupa a posição “autor”) e a ordem de duas palavras-chave. Paul Auster fala 

de fato e ficção, enquanto Sophie usa a expressão em ordem inversa. Dois movimentos, portanto. 

Isso condiz com a ordem escolhida para a organização desse Jogo duplo, a qual se traduz nos 

capítulos do livro: I – A vida de Maria e como influenciou a vida de Sophie; II – A vida de 

Sophie e como influencia a vida de Maria; III – Modos de misturar fato e ficção, ou como tentar 

se transformar em uma personagem.  

O tamanho da folha também é reduzido em comparação às outras folhas dessa edição, o 

que marca o formato escolhido para a reprodução das páginas de Leviatã que formam a primeira 

parte da obra – ou seu “prólogo” – e o distingue das três partes que a compõem. O resultado é 

uma espécie de colagem do trecho daquela publicação nesta. Entretanto, não se trata apenas de 

                                                             
73 A intertextualidade presente em Leviatã, em que se citam outros personagens e escritores, como Henry David 
Thoreau, relaciona-se a uma característica levantada por Patricia Waugh (1984) na metaficção. Nesse caso, a ficção, 
se pensada como espelho, não reflete, ou “representa”, uma realidade pré-existente, mas seus discursos. 
74 Em inglês: “The author extends special thanks to Paul Auster for permission to mingle fiction with fact”. 
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uma reprodução das páginas 60 a 67 de Leviatã no livro de Sophie. Trata-se de uma intervenção 

também, como se verá.  

A aparição de Maria Turner no texto de Auster, portanto, é também a aparição de traços 

de Sophie Calle: a lembrança de um nome, de um conjunto de obras, a descrição de um corpo 

que não se encaixa exatamente com a do corpo da artista empírica. Dar vida às figuras históricas, 

no romance, é também retomar o passado, reanimar antigos poemas e monstros, e lançar pontos 

de luz sobre a situação política do presente. Textos, linguagens e nomes retornam, 

repetidamente, para contar a história do autor que, já de início, morreu. A escrita é abandonada 

por ele, mas apenas para ser retomada por outro, que decide tomar para si essa função. E o ato 

é replicado, finalmente, por aquela que, de início, serviu de inspiração, de modelo, reiniciando, 

com mais uma volta, o movimento circular.  

 

1.3.2 Corte e enxerto  

 

 Logo após a dupla de dados catalográficos e agradecimentos, há uma introdução ao Jogo 

duplo: “as regras do jogo” (“the rules of the game”). Pela posição e forma desse parágrafo, em 

vermelho, essas regras poderiam ser tomadas como epígrafe, uma inscrição, palavra gravada 

que situa, através de falas de outros, o motivo de uma peça. 

Segundo Calle, as regras do jogo estão nas oito páginas de Leviatã em que são descritos 

“episódios de sua vida” (2007, p. 1). Depois dessa breve aparição, Maria a teria deixado para 

viver sua própria vida. Intrigada por esse duplo, ela decidiu transformar o romance de Auster 

em um jogo e fazer sua próxima mistura de realidade e ficção. A seleção desses episódios e 

também das páginas que, como suplemento, comporiam o projeto são explicadas, portanto, pela 

autora, como regras do jogo: 
 

Em seu romance Leviatã, de 1992, Paul Auster me agradece por tê-lo autorizado a 
misturar fato a ficção. E realmente, nas páginas 60 a 67 de seu livro, ele utiliza um 
certo número de episódios da minha vida para criar a personagem fictícia chamada 
Maria, que então me deixa para viver sua própria história. Intrigada por esse duplo, eu 
decidi transformar o romance de Paul Auster em um jogo e fazer minha própria mistura 
particular de realidade e ficção (CALLE, 2007, s/p.)75. 

 
 Aí estão anunciados diversos elementos importantes que compõem o corpus do livro: a 

mistura fato e ficção, a criação de um duplo e o jogo. Porém, nessas palavras escondem-se outras 

nuances que só podem ser percebidas entrelinhas. A seleção das páginas pode ser compreendida 

como uma sobrevivência de Maria enquanto vive projetos de Sophie Calle. Porém, como a 

                                                             
75 “In his 1992 novel Leviathan, Paul Auster thanks me for having authorized him to mingle fact with fiction. And 
indeed, on pages 60 to 67 of his book, he uses a number of episodes from my life to create a fictive character named 
Maria, who then leaves me to live out her own story. Intrigued by this double, I decided to turn Paul Auster’s novel 
into a game and to make my own particular mixture of reality and fiction.” 
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artista explica no sumário que se segue e também ao longo do livro, há episódios baseados em 

experiências de sua carreira, e há experimentos criados, para Maria, que ainda não teriam sido 

“vividos” por Sophie. Justamente por isso Jogo duplo é composto por essas duas partes iniciais: 

primeiro o que Maria fez e ela recria e depois o que Sophie fez e é recriado por Auster e vivido 

por Maria. Ainda assim, é bastante curioso que, apesar de anunciar essa seleção, Sophie deixe 

de lado alguns outros detalhes significativos.  

 Em Leviatã, a vida de Maria vai bem além da página 67, anunciada por Sophie como a 

despedida ou “morte” da personagem. Ativamente, ela participa da narrativa até a página 87 

aproximadamente (da minha versão Penguin Books, de 1992). Além dessa aparição, é 

mencionada diversas vezes em momentos posteriores. Nessas páginas excedentes, não 

trabalhadas por Sophie, é descrito pelo menos mais um projeto vivido por Maria, com Benjamin 

Sachs. Além disso, a história do caso Le Carnet d’adresses (Address Book / Guia telefônico), 

que sofre um corte na passagem selecionada por Sophie, continua, em Leviatã, com a 

colaboração de outra personagem, a amiga de Maria, Lillian Stern.  

 Ao avaliar esse propósito de mescla como um projeto, feito em colaboração entre o 

escritor e a artista, percebe-se a importância da palavra, seja na criação das histórias, seja como 

elemento visual. O romance de Auster serve, nesse sentido, como base para uma escrita que 

propõe tornar-se múltipla manifestação artística. É um guia para a criação de outras histórias e 

de outros objetos, mas não é a “origem”. Esse jogo, entretanto, inicia por certa subversão das 

“regras”.  

 A primeira página de Leviatã inserida como suplemento nesse livro, após o nome do 

autor, título e editora, inicia com uma frase cortada ao meio, já que o que a completa está na 

página anterior, deliberadamente omitida76. A primeira palavra na página 60 é “contatos)”, 

fechada por um parêntese apenas de um lado, separando-a do resto da frase e, ao mesmo tempo, 

deixando-a ainda conectada ao que veio antes, ao qual o leitor não tem acesso, nesse caso77. 

Contatos, diríamos, entre as duas obras, portanto, entre mais de um tipo de linguagem (visual-

verbal), entre dois artistas, entre duas personagens, entre dois conceitos (“fato”/ficção, ou vida 

e obra, etc.). Para a leitura do que a precede, exige-se um leitor investigativo, ou com uma 

memória que possa recriar palavras lidas em algum momento do passado – algo bastante 

reminiscente de Pierre Menard, o autor de Quixote, um conto de Jorge Luis Borges (1944).  

                                                             
76 O resto da frase está “omitido” porque encontra-se na página 59 de Leviatã, a qual não foi incluída em Jogo 
duplo. Nesse sentido opera-se um “corte” ou, como se diz em inglês, “p. 59 didn’t make the cut”. Isto é, não 
sobreviveu ao processo de eliminação/edição.  
77 Essa palavra “contatos)” permite, pois, uma abertura, o “contato com o aberto em que o corpo já se encontra”, 
como escreve Jean-Luc Nancy (2000). Contato e também toque, no sentido de leitura e de escrita.  
Ou ainda, as entradas do corpo, “entradas de dicionário, entradas de língua, entradas enciclopédicas”. O corpus, 
então, como o registro “de uma longa descontinuidade das entradas (ou saídas: portas sempre batentes)” (2000, p. 
55). 



61 
 

  

 O que se segue é a inserção de uma caligrafia vermelha, como todas as inserções de Calle 

neste trecho, em que se lê “Hello Maria” (AUSTER, 1992, p. 60 apud CALLE, 2007). Essas 

palavras, portanto, em parte cobrem o texto em fonte tradicional e cor preta, ao mesmo tempo 

em que o deixam transparecer e ser lido. 

 
Figura 2 – Pedaços de Leviatã em Jogo duplo. 

 
Ao longo das próximas páginas encontram-se diversas outras intervenções de Sophie. 

Tratam-se, principalmente, de cortes e inserções de palavras e de comentários. O primeiro corte 

e inserção altera o numeral que informa a idade em que Maria resolve começar um experimento: 

“desde os 14 anos ela guardava os presentes de aniversário que ganhava” (Ibid). Acima do “14” 

riscado, porém visível, a palavra “27” é escrita. No trabalho A cerimônia de aniversário (The 

Birthday Ceremony), incluído na segunda parte da obra, Sophie diz que começou essas festas e 

a guardar os presentes em 1980. Convidava o número de pessoas correspondente à idade que 

estaria fazendo. Parou com 40 anos. Na seção dedicada a essa “exposição íntima”, cada página 

corresponde a um aniversário, com uma foto de todos os presentes recebidos reunidos, contados 

e descritos em uma lista que é posicionada ao lado da foto. 

A partir deste ponto na página 60, o narrador comenta vários trabalhos de Maria. Sophie 

não intervém nas sentenças sobre o segundo experimento da personagem, denominado “dieta 
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cromática”, uma restrição alimentar baseada em cores designadas para cada dia. “Segunda 

laranja: cenouras, melão, camarão cozido” (AUSTER, 1992, p. 60/61 apud CALLE, 2007). À 

terça-feira é atribuída a cor vermelha; à quarta, branca; à quinta, verde, “e assim por diante” 

(ibid). Peter cita, ainda, outra divisão de dias, como a ‘dieta cromática’, porém baseada em letras 

do alfabeto. Dias inteiros seriam dedicados às letras b, c ou w, até que Maria abandonasse o 

jogo. Este se torna o segundo experimento da primeira seção de Jogo duplo, já que seria outro 

projeto inventado por Auster.  

O narrador de Leviatã comenta, entretanto, que esses seriam apenas pequenos 

experimentos de Maria com as ideias de classificação e hábito, mas jogos similares poderiam 

estender-se por anos. Como exemplo, cita o projeto relacionado ao guarda-roupas do Sr. L, um 

estranho que Maria conhecera em uma festa.  Nesse momento, vê-se o segundo corte no texto e 

outra inserção em grafia vermelha. No lugar de “festa”, agora riscada, lê-se, acima, a palavra 

“conferência”. A próxima frase, entretanto, é apenas sublinhada (“um dos homens mais bonitos 

que ela já viu”). Ao lado, um comentário na borda da página: “excessivo!”. 

Da mesma forma, riscam-se, a seguir, as palavras “dramática” e “sempre”: em vez de 

dramáticas mudanças, pequenas; em vez de o Sr. L sempre usar as novas roupas que Maria lhe 

dera em segredo, ele às vezes as usava. Quando Peter descreve como ela ia conversar com ele 

onde o encontrasse e o elogiar pela aparência, todo esse trecho, somando 4 linhas, é cortado e, 

por isso, deixado “de fora”. Não seria necessário lê-lo, mas a curiosidade ligada ao que é 

parcialmente velado é atiçada. Joga-se, também, com as expectativas do leitor. 

 Adiante, Peter descreve detalhes acerca da vida pessoal de Maria. Todas as informações 

específicas sobre sua idade, origem, formação universitária, assim como a decisão de viajar por 

um tempo são cortadas e, por cima delas, adicionadas alterações: nasce em Paris, pais 

divorciados aos três anos de idade, não conclui um curso universitário, torna-se uma andarilha. 

Viaja de país em país, por mais ou menos 7 anos, trabalhando temporariamente em cada lugar. 

Quando Peter fala de um de seus primeiros “loucos projetos compulsivos”, ela apenas corta a 

palavra “loucos”. Sublinha, também, a descrição desse projeto como algo extraordinário, sem 

sentido e arbitrário. À margem, escreve: “excessivo novamente”. 

 Depois de viajar, elas retornam para casa: Maria para um apartamento em Nova York, 

Sophie, na sua versão, para a casa do pai em Paris. Nesses locais, começam a seguir estranhos 

nas ruas, a tirar fotos deles e escrever histórias que imaginavam para eles. Outros projetos se 

seguiram, com uma constante, “seu interesse era o olho, o drama de ver e ser vista” (AUSTER, 

1992, p. 63 apud CALLE, 2007).  

 Na versão de Auster, Maria contrata um detetive particular por alguns dias para segui-la 

pela cidade. Nessa versão de Sophie, ela pede à mãe que a siga por uma semana. Apesar de 
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artificial, o exercício tornava pequenas ações e hábitos mecânicos em algo carregado de 

sentidos. Ao final, veio a sensação de tornar-se uma estranha, um ser imaginário, frente ao olhar 

do outro e, agora, à análise que poderia fazer de seus próprios movimentos gravados em fotos. 

Essa sensação foi levada ao extremo em seu próximo projeto, em que decide seguir um estranho 

até Veneza (em Suite vénitienne, 1983). Vários cortes, nesse trecho, substituem os detalhes 

dados por Peter por correções de Sophie: vai de trem à Veneza, compra uma peruca loira, e o 

segue de volta à Paris, todo o tempo usando um diário para escrever sobre seus movimentos. O 

sentimento, agora, era de vazio, como se tirasse fotos de coisas que não estivessem lá. A câmera 

transformara-se em uma forma de fazer o mundo desaparecer (em vez de aparecer), uma técnica 

para encontrar o invisível. 

 Desesperada para desfazer esse processo, Maria se envolve em um novo projeto. 

Trabalha em um “bar topless” por uma noite. Nesse ponto, os cortes e inserções de Sophie 

modificam mais drasticamente a experiência. Trata-se, para ela, de um “boteco de strip-tease”, 

em vez de um bar. Ela trabalha por um mês, não uma semana, e pede para um amigo fotografá-

la por uma noite, o que se torna a exposição intitulada Striptease (na versão de Auster: “A Dama 

Nua”). Além disso, nas anotações em vermelho de Sophie, lê-se que a descrição de Peter sobre 

seu belo corpo é “lisonjeira” e a do jeito como dança, movendo-se de forma bastante sensual e 

provocadora, é “exagerada”. Assim, não apenas reconta a experiência de forma mais crua e mais 

complexa – o tempo é mais longo, o local é mais realista – recorrendo a menos eufemismos, 

mas também recorta a parcela que acaba por idealizar o corpo feminino, resumindo-a em uma 

expressão reiterada: um exagero.  
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Figura 3 – Outro pedaço de Leviatã. 

 

 O próximo parágrafo sofre o mesmo tipo de mudança e é em grande parte também 

riscado. À margem, mais uma vez, a razão: “too much imagination”. Sobram a primeira e as 

últimas frases, que relatam a vez em que Maria “foi longe demais”, ao encontrar uma agenda 

telefônica na rua. O trecho se refere à suposta responsabilidade de Maria sobre os 

acontecimentos catastróficos nas vidas de Benjamin Sachs e Lillian Stern. Assim, é essa 

“responsabilidade” sobre os acontecimentos que é riscada da página e classificada em vermelho 

como “muita imaginação”. Permanece ali escrito, porém, o momento em que Maria encontra o 

Address Book78. A história desse achado também é descrita como “miserável”, resultando em 

“violência, caos e morte” (violence, mayhem, death). Porém, tanto o primeiro adjetivo 

                                                             
78 Esse título se refere à obra Le Carnet d’adresses (ou L’Homme au carnet), publicada em 1983, e como Address 
Book, em 2012. Nela, Sophie traz em textos e fotos o diário de suas experiências com o objeto encontrado. Dessa 
vez, porém, foi contatada pelo homem que teria sido o dono do caderno de contatos, o que a levou a jurar que não 
relançaria o livro até depois da morte dele. Em Leviatã, o design da agenda é descrito como retangular, capa flexível 
imitando couro, encadernação com espiral, e abas com as letras do alfabeto. Era um objeto desgastado, com 
aproximadamente 200 (correção de Sophie: 400) nomes, endereços e telefones. Muitas das entradas haviam sido 
riscadas e reescritas, e diversos tipos de canetas haviam sido usadas, o que sugeria que havia pertencido ao dono 
por um longo tempo. Na versão de Peter, o dono não havia escrito seu nome na agenda, portanto Maria decide leva-
lo para casa. Na “edição” de Maria, havia sim um nome, mesmo assim ela decide fazer cópias da agenda. 
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(miserável) quanto os resultados da experiência com o caderno de contatos são sobrepostos pelo 

traço vermelho e, dessa forma, parcialmente “anulados” pela leitura de Sophie. 

 Um dos últimos trechos riscados fala da intenção de Maria em devolver a agenda para o 

dono. No entanto, desta vez o traço que antes cobria frases inteiras da versão de Auster, 

transforma-se em pontilhados sobre suas palavras. Parece ser um tipo mais suave ainda de 

sobreposição. Quando Maria decide começar uma busca pelos nomes escritos no caderno, o 

relato termina, mais uma vez pela interrupção da última frase. Sobre essa última página, lê-se 

um “adeus Maria” ampliado e escrito em diagonal.  

A introdução à seção seguinte (parte 1 de Jogo duplo), retoma a ideia de que Sophie 

decide seguir “as regras do livro”79 de Leviatã. Há “regras”, no entanto, que não estão 

claramente expressas no romance de Auster, mas que podem ser percebidas pela forma como 

Jogo duplo é organizado. O mais aparente guia para isso são as alterações de corte e enxerto 

descritas previamente. Afinal, pode-se interpretar o “desaparecimento” de Sachs, em Leviatã, 

como um corte na narrativa, e o projeto de escrever o livro deixado por ele como uma operação 

de articulação com a versão prévia, além de adição de um novo texto.  

 É necessário questionar o que esses cortes significam. Da maneira como são feitos, com 

uma caneta vermelha, ao mesmo tempo em que imitam o gesto do proprietário da agenda 

telefônica em The Address Book, diferenciam-se deste, pois é possível ainda ler o texto abaixo. 

Há uma sobreposição, portanto, de vermelho sobre preto, do traço sobre a palavra. A seleção 

das páginas que compõem o suplemento também são um corte, e envolvem uma costura. A 

costura de um corpo em outro. O enxerto desse corpo estranho, sua articulação. Por isso a 

necessidade das operações. Esses gestos, aliás, não são incomuns na obra de Sophie Calle. Um 

movimento similar – e ao mesmo tempo completamente diferente – é repetido em Fantasmas 

(Fantômes, 2000), que fará sua aparição aqui mais tarde. Trechos de Leviatã dispostos nesse 

suplemento também retornam em cada novo “capítulo” de Jogo duplo. Antes de cada título, que 

introduz um projeto diferente, encontram-se novamente os parágrafos do romance de Auster que 

o descrevem. Trata-se de mais uma reprodução do texto, com novas marcações, que agora 

selecionam o que será trabalhado, sem cortar palavras ou frases, mas apenas envolvendo o que 

está sendo enfocado (cada parágrafo selecionado) pelo traçado da caneta vermelha. Tratam-se, 

então, de caixas de texto, como se estivesse analisando esses trechos e marcando o que importa 

para mais tarde relembrar. Assim o corpo de Leviatã surge e ressurge, nesse jogo duplo, para 

                                                             
79 Aqui usa a expressão "to go by the book", um jogo de palavras, ou duplo sentido, que combina com o título "jogo 
duplo" e com os "duplos" desses livros. Isso porque pode-se entender a expressão no seu sentido mais cotidiano de 
“seguir as regras”, ou pode-se perceber o “livro” (book), nesse caso, como Leviatã, e a vida ficcional de Maria 
como as “regras do jogo”. 
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diferir-se a cada nova aparição. É um corpo recortado, meio monstruoso na forma em que surge: 

página amarelada com fonte preta sobre fundo vermelho vibrante.  

  Enxerto, prótese e suplemento, portanto, relacionam-se nesses espaços. Jacques Derrida, 

em A farmácia de Platão (1972) mostra como os paradoxos do suplemento, entendido como 

phármakon e como escritura, como gravura e como bastardia, são aqueles do enxerto e de sua 

operação ("gravar", engrave), operação do escrivão. As dimensões biológicas, psíquicas e éticas 

mais modernas do problema do enxerto, segundo ele, inclusive quando envolvem as partes 

consideradas hegemônicas, "claras", do que se acredita ser o indivíduo – intelecto ou cabeça, 

afeto ou coração, desejo ou rins – estão apreendidas (seized, arrested) no “gráfico do 

suplemento” (DERRIDA, 2005). 

  

1.4 ARTICULAÇÕES  

 

 A articulação permite mobilidade. São necessários, para isso, diferentes elementos, 

revestimentos, para dar resistência às partes, que então deslizam e se encaixam. A articulação 

se inicia a partir de um jogo de forças entre as partes envolvidas80.  

 Os trabalhos aqui apresentados são, nesse contexto, trabalhos de articulação: são 

textuais, visuais, verbo-visuais, por vezes vocoverbovisuais ou audiovisuais. Também levam a 

exposições e muitas vezes partem de instalações, mas também de caminhadas, de diálogos, de 

contatos. Articulam-se diferentes artes, mídias, nomes e disfarces, mas também diferentes 

pensamentos. Multiplicam-se noções do corpo. Permitem amarrar, por fim, leituras de obras 

teóricas complexas, como são as de David Wills e de Jacques Derrida, para falar da dupla 

palavra-imagem, e do suplemento-prótese, da diferença na escritura e da escritura que opera 

através da diferença. 

 Para falar do corpo, na obra de Sophie, é necessário colocar-se como observador de suas 

fotos. É preciso, portanto, observá-la como modelo, ler a escrita de Sophie autora, presenciar a 

ficção de sua vida nas fotos em preto e branco. Em algumas dessas fotos, porém, há o corpo 

seminu, o Striptease. Avançamos em alguma intimidade, entramos parcialmente em cena, e é 

possível que, nesse movimento, a dimensão obs-cena também seja considerada. A sedução é da 

                                                             
80 As edições de algumas das obras de Sophie Calle, como as Violette e as da Actes Sud, mostram este tipo de 
trabalho. Cada uma envolve um tipo diferente de formato – mais fino, mais grosso, mais alto, mais ou menos 
profundo, ou invaginado – mas o revestimento da capa dura é constante, assim como o investimento em folhas 
mais firmes, para que as imagens impressas possam ter boa sustentação e visibilidade. A edição de Jogo duplo, de 
2007, é um desses casos e envolve, em especial, outras formas de articulação dos elementos. Nela, existe um laço 
vermelho preso à coluna (lombada), que envolve o corpo do livro. A fita é leve e desliza pela capa. Com ele fechado, 
pode-se ver a intercalação entre as cores mais claras e escuras, que são as divisões entre as seções, marcadas, nas 
entradas, pelo vermelho brilhante. 
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imagem, do corpo, mas também daquela tentativa de desvendamento de um mistério, de uma 

“verdade”, que frequentemente sentimos na leitura dos vários tipos de (auto)ficção.  

O próprio método comparativo de associação, ou articulação, utilizado nesta análise e 

em tantas outras é “cadeia protética”, e assim “indiscriminadamente contágio e promiscuidade”, 

como diria Wills. Mistura, desse modo, sem reservas, sem o medo de tornar “impuros” 

diferentes textos, gêneros e corpos. Costuram-se, por isso, nessa ficção, ou autoficção, e nessa 

crítica teórica: comentário, descrição, explicação, anedotas, histórias, vidas, pai e filho, pai e 

filha, mãe e filha, amantes, conclusões e dúvidas, a techné e o constructum, o facticius e o 

factum.  

 Assim, como suplemento, Leviatã, é articulado a Jogo duplo. Como a perna mecânica 

do pai, em Prosthesis (1995), é um elemento estranho e ao mesmo tempo familiar. Faz parte do 

corpo do livro, na medida em que Sophie Calle costura suas páginas às páginas desse projeto, 

aos textos e fotos que surgem a partir do jogo duplo. À medida que sofre operações de inserção 

e corte, torna-se parte ainda mais orgânica, porém mantém sua diferença, sua disjunção.  

 Quando essas duas obras falam da mistura que realizam entre ficção e “fato”, envolvem 

outro tipo de articulação: aquela que Barthes (2003) descreveu através de graus de linguagem: 

o 1º é escrever, o segundo é escrever que se escreve. Neste caso, escrever sobre a própria escrita. 

Segundo ele, Pascal já fazia isso, quando falava de um pensamento que queria escrever, mas 

escapava. Escrevia, em vez disso, que ele escapou. Boa parte do trabalho intelectual é fazer 

suspeitar de qualquer enunciado. O “2º grau” é também um modo de viver, torna-se condição: 

que não cesse de fazê-lo, indefinidamente. Assim, em vez de parar no segundo grau, “retira-se 

a trava de segurança” (da razão, da ciência, da moral), e se coloca a enunciação (essa loucura da 

linguagem) em roda livre, abre-se um caminho para um desligamento sem fim, elimina-se a boa 

consciência da linguagem. 

“O livro do eu” escrito por Barthes (2003) não é o livro de suas “ideias”, ele afirma que 

é o livro de suas resistências às suas próprias ideias. Para dizer isso ele emprega inicialmente a 

primeira pessoa e depois a terceira pessoa, dando assim mais distância no discurso, por escrever 

sobre elas (essas ‘pessoas’) em um livro ensaístico que contém “crítica (de si)”. Ele avisa: tudo 

isto deve ser considerado como dito por um ou mais personagens de romance; o imaginário é 

onde se extravia, nessa narrativa, aquele que fala de si mesmo e é assumido por várias máscaras 

(personae) – e, no entanto, não há ninguém por detrás delas. Sente ser necessário, por isso, 

remodelar os gêneros, pela intrusão dessa terceira pessoa no discurso do ensaio que não remete 

a nenhuma outra criatura fictícia. Que o ensaio confesse ser quase um romance, um romance 

sem nomes próprios. 
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Nos corpos imagético-textuais aqui apresentados, vimos não apenas a interrelação de 

diferentes artes, mas sua hibridez ou inespecificidade. O “híbrido” vem da noção grega de 

hybris, como excesso, descomedimento, desmesura, segundo o E-Dicionário de termos 

literários, de Carlos Ceia. Da hybris chega-se ao adjetivo "híbrido", no latim hybrida, “pois os 

gregos consideravam a miscigenação, e o hibridismo consequente, uma violação das leis 

naturais” (CEIA, 2009, s./p.). Disso vem também a interpretação de que o híbrido, na linguagem, 

poderia se referir a palavras que incorporam elementos de línguas diversas, como explica a 

pesquisadora Rita Lenira Bittencourt (2010) em O comparatismo à beira do fim: tensões do 

híbrido poético. Ao falar sobre o híbrido que transita entre poética e política, ela propõe pensar 

a busca por um espaço para trânsitos teóricos que suportem uma reflexão “para além” dos limites 

linguísticos e disciplinares. Se o híbrido é o que excede porque incorpora elementos 

estranhos/estrangeiros, ele permite errar, no sentido de erro (de vocabulário) e de errância. 

Bittencourt chama atenção, ainda, para o monstro (outra forma do híbrido) como aquela 

criatura que se move entre luzes e sombras, entre o mágico e o racional, entre o recalque e a 

sublimação, e cujos corpos/palavras assustam tanto quanto seduzem.  
 
Partícipe de uma lógica circular e, ao mesmo tempo, intercalar, o monstro permite que 
os gestos de resistência às taxonomias e às totalizações que o configuram se exibam, 
então, como a própria crise de categorias (2010, p. 139).  
 

Transita-se, ainda, pelo terreno da linguagem que propõe suas próprias diferenças, que 

faz conviver, em um mesmo texto, o pensamento teórico com seus paradoxos e disjunções 

operativas (BITTENCOURT, 2010). Trata-se, portanto, não apenas da dimensão estética do 

monstro, do híbrido, mas também de sua potência política, na medida em que se questiona tanto 

a forma desse corpo e sua linguagem, como também a forma paradoxal com que pode falar de 

si e de outros.  

Assim, é necessário pensar o híbrido a partir da mistura de linguagens, por um lado, e de 

discursos, por outro, já que ambas instâncias estão articuladas nessas obras. Derrida, em A 

verdade na pintura (1987a) e Bittencout (2005) referem-se tanto a uma quanto a outra, quando 

falam da convivência, em um mesmo quadro, da palavra e da pintura, ou da escritura (incluindo 

a teoria) e da pintura. Gostaria de me ater, por um momento, porém, na mistura entre ficção e 

autoficção (ou autobiografia) realizada por Sophie e Auster. 

Para Eurídice Figueiredo, em Mulheres ao espelho, apesar de ser difícil fazer a separação 

clara entre personagem / narradora / autora em muitos dos textos analisados, deve ficar claro 

que “mesmo a figura da escritora já é uma ficcionalização, porque não há como escrever sem 

organizar, selecionar dar ênfase, ocultar ou velar, criar um certo suspense de maneira a manter 

o interesse do leitor” (2013, p. 10-11). Ou seja, a escrita literária exprime, paradoxalmente, a 
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“verdade” e a mentira. Ao realizar leituras de narrativas como as de Nélida Piñon, Conceição 

Evaristo, Eliane Potiguara e Tatiana Salem Levy, Figueiredo nota que, no romance 

contemporâneo, aparece a imagem do “escritor em sua mesa”, suas crises e suas dificuldades no 

trabalho de criação. Ou seja, ele envolve não só um relato de sua vida (a escrita de si), mas da 

produção de seu trabalho (escrita sobre a escrita)81. 

 Em seu ponto de vista, em Roland Barthes por Roland Barthes, ocorre, porém, uma 

“volta do sujeito” quando o filósofo se dedica a escrever sobre a homossexualidade, recordações 

da infância, dores e exames médicos. Esse livro, portanto, contém alguns biografemas, isto é, 

pequenos detalhes que emocionam em uma biografia, que mais uma vez mostram a visão do 

texto não como um todo, mas como “um conjunto de objetos parciais” que faz emergir um 

imaginário, do qual ele fala em A câmara clara (1980). Para Figueiredo, há nele “um hibridismo 

genérico que mistura ensaio, fotografia e recordações pessoais” (2013, p. 20) e em que figura 

um “eu” aberto, inacabado, conectado ao indecidível. Figueiredo considera que a noção de 

sujeito que ele discute em O prazer do texto (2004) é mais próxima à do sujeito da autoficção, 

porque retoma o sujeito não como ilusão, mas como ficção. Aí, a volta do autor se dá no 

momento em que há seu “desrecalque”82. 

O conceito de autoficção tenta dar conta das transformações do romance autobiográfico 

clássico. A autoficção, na visão de Serge Doubrovsky, se contrapõe à autobiografia entendida 

como um livro que tenta dar conta de uma vida inteira. Figueiredo chama atenção, no entanto, 

para a problemática acepção do conceito de autoficção se pensado a partir dos dois critérios 

definidos por Doubrovsky: os nomes do autor, do personagem e do narrador devem ser idênticos 

e a obra deve ser um romance. Teóricos como Philippe Gasparini e Philippe Vilain procuram 

expandir o termo “autoficção”, segundo a pesquisadora. Gasparini inclui sob esse nome textos 

que apresentem traços de oralidade, inovação formal, complexidade narrativa, fragmentação, 

entre outros. Já Vilain considera que a autoficção pode ser anominal (não apresentar o mesmo 

nome do autor). Bastaria que o autor remetesse implicitamente ao autor do texto. Seria o caso 

de seus próprios romances e de Marguerite Duras em O amante, por exemplo. Vicent Colonna 

                                                             
81 Ela discute a questão da autoria a partir de publicações de Foucault e Barthes: A morte do autor (1968) e O que 
é um autor, de 1969. Barthes privilegia a ideia do sujeito falado pela linguagem, fugindo da busca pela “voz do 
autor”. Para ele, o que conta é o que está entre as palavras. O “eu” que escreve, portanto, só existe como enunciador. 
Figueiredo ressalta que assim ele retira o foco da figura do autor e privilegia o leitor, a quem cumpre dar sentido 
ao texto no processo da leitura. Para Foucault, que considera o autor como uma função no texto (a função-autor), a 
escrita é uma questão de abertura, e a marca do escritor “é singularidade da sua ausência” (1992, p. 36). Seria 
preciso perguntar o que há nesse espaço vazio deixado pelo desaparecimento do autor, nessas lacunas ou fissuras. 
82 Ela também cita Jean-François Lyotard (1979) pra argumentar que, com a pós-modernidade e o fim das grandes 
narrativas (sobretudo o marxismo), o futuro desaparece do campo de visão, deixa de ser o depósito de todas as 
esperanças. O sujeito agora está ‘atolado no presente’ e se projeta no passado, o que explicaria a proliferação de 
escritas da memória e da história. Pode até ser paradoxal falar tanto do passado no “presentismo” atual, mas essa 
poderia ser uma forma do sujeito marcar sua existência. 
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o expandiu também para procedimentos de “ficcionalização de si”. Para ele pode haver 

autoficção fantástica, biográfica, especular e intrusiva, por exemplo. 

Esses últimos esforços poderiam permitir a inclusão de publicações de Sophie e Auster 

como autoficções, mas não sei se resolvem totalmente o problema. Em A invenção da solidão, 

de Auster, o nome do personagem não é sempre o do autor, já que passa depois a chamar-se A. 

(ainda que isso pareça indicar que se trata da inicial de seu sobrenome, o ato de transformá-lo 

em apenas esta letra sinaliza uma mudança importante). Além disso, é difícil tratar essa 

narrativa, ou outras, como Diário de inverno, como romances – elas simplesmente não se 

encaixam bem nesse gênero, por seu formato. Seria necessário trata-las como uma mistura entre 

autobiografia não-convencional ou autoficção, memória, diário, crítica e ficção. No caso de 

Sophie, o problema é ao mesmo tempo mais complexo e mais simples: pode-se dizer com maior 

segurança que não escreve romances (e sim textos que apresentam fotografia e relatos, 

minicontos, etc.). Além disso, parece haver uma autoficcionalização do “eu” em alguns de seus 

projetos, como Striptease, A detetive, Gotham Handbook e na performance de personagens 

como Maria Turner, em Jogo duplo. Ou seja, ela faz algo entre uma ficção do “eu” e uma 

encenação de um personagem em um trabalho conceitual. Ainda que Figueiredo defenda que se 

possa considerar como autoficção sempre que a narrativa indicar que se inspira nos “fatos da 

vida do autor”, como saber quais são esses “fatos”? Ou melhor: se se desconsidera atualmente 

o próprio conceito de “fatos”, como apontam teóricos como Derrida, como identificar os limites 

das escritas / estéticas de si? Basta dizer que são (auto)ficcionalizantes? 

Esses cruzamentos e esfacelamento de limites de que falamos inclui, ainda, a mistura de 

linguagens, como já foi apontado. Entre os esforços para se entender a condição híbrida dessas 

artes estão discussões que envolvem sua inespecificidade ou condição fronteiriça, suas 

transferências e interferências textuais ou sua “iluminação recíproca”. Em Frutos estranhos: 

sobre a inespecificidade na estética contemporânea (2014), Florencia Garramuño examina 

obras como as do artista brasileiro Nuno Ramos, que parecem estar sempre fora de lugar, de 

uma categoria própria, isto é, que não são únicas, fechadas, pristinas ou contidas. Segundo ela, 

em muitas dessas práticas, questiona-se a especificidade de um meio quando se utiliza de vários 

meios ou suportes diferentes, em que se entrecruzam, por exemplo, instalação, filme, literatura, 

fotografia, poesia, desenho. Deixa-se, nesses casos, a especificidade do meio, do próprio, da 

propriedade. Esses entrecruzamentos de suportes e materiais tornam-se, na visão desta teórica, 
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uma condição de possibilidade, de horizonte, da produção de práticas artísticas contemporâneas. 

Ela defende, assim, uma ideia de arte, em si, como inespecífica83.  

Essas descrições do híbrido e da inespecificidade estética têm diversos pontos similares. 

Ainda assim, quando se fala do híbrido ou do disjunto, reitera-se, frequentemente, que não se 

trata de uma inespecificidade ou indiferenciação completa, o que faria compor um todo 

homogêneo, sem a tensão marcada pela diferença. Isso, porém, não parece ser tão marcadamente 

discutido em estudos sobre a convergência (produções em meios diferentes que convergem em 

um novo texto, ou mídia) ou sobre a inespecificidade estética. Parece priorizar-se, nesses casos, 

a resultante mistura.  

Os exemplos de obras híbridas se multiplicam ao longo do século XX e nessas primeiras 

décadas do XXI. Em Contatos e contágios, Maria Salete Borba (2014) apresenta O mez da gripe 

(1981), do brasileiro Valêncio Xavier, mostrando como põe em jogo fragmentos, textos, 

imagens e recortes, tomando características do fazer moderno e “brincando” com a ficção e a 

realidade. Nesse tipo de texto, entram em contato, assim, elementos diversos que também 

revelam “contágios” entre as artes.  

Gostaria de ressaltar, entretanto, a proposta de se pensar o híbrido como o disjunto, o 

que se aproxima bastante da ideia de articulação (não-dialética) que coloco aqui em jogo. Em 

sua tese de Doutoramento, Poéticas do presente: limiares (2005), a professora Rita Lenira de 

Freitas Bittencourt discute a ideia de “disjunto” a partir do capítulo “+R” na obra A verdade em 

pintura, de Derrida. Nela, o teórico faz uma leitura dos desenhos do artista italiano Valério 

Adami em que usa o termo “dis-joint”. O trecho do texto em francês em que aparece a expressão 

é traduzido por Bittencourt como: “Duplo encaixe, dupla medida, a mesma, todavia, um encaixe 

sobreposto ao outro [...]. Cada encaixe é uma dupla coluna que desliza ou estria sobre a outra. 

Mas como sempre em Adami, o desarticulado, o dissociado, o deslocado se retém, capturado ao 

mesmo tempo em que exposto: o dis-junto (agora feito obra)”84 (DERRIDA, 1978, p. 77). 

O dis-junto, o desarticulado, em trabalhos de Adami, é feito obra, para Derrida, porque 

articula a palavra e a pintura, linguagens que, a princípio, não estariam “juntas”, mas também o 

discurso (sobre a arte) na própria pintura. Isto é, “juntam-se” pintura e escritura, ainda que 

permaneçam dis-juntas. Bittencourt chama atenção para o entendimento de que o disjunto é 

duplo, nesse sentido, pois invoca o que está na obra e o que faz a obra, ao mesmo tempo. Por 

                                                             
83 Para Eurídice Figueiredo (2013), o romance, por exemplo, já é um gênero “impuro”, pois pode utilizar todos os 
procedimentos, como descrição, narração, drama, ensaio, comentário, etc.; pode se apresentar como fábula, história, 
apólogo, idílio, crônica, etc. Em geral é prosa, mas pode recorrer também à poesia. E eu acrescentaria: pode ser 
bastante visual.  
84 Em francês: “Double échelle, double mesure, la même pourtant, une échelle sur l’autre hisée [...]. Chaque échelle 
est une double colonne Qui glisse ou coulisse sur l’autre. Mais comme toujours chez Adami, le désarticulé, le 
dissocié, le disloqué se retient, arrêté en même temps qu’exposé: le dis-joint (maintenant fait oeuvre)”.  
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isso, o disjunto reenvia à junção, não é diametralmente oposto a ela (não é seu contrário). Uma 

expressão similar aparece também em Espectros de Marx, em que Derrida fala do tempo “fora 

do eixo” (“out of joint”), isto é, o tempo desarticulado ou disjunto. 

Bittencourt ainda entende que, dessa forma, a estética derridiana não privilegia nem a 

palavra escrita, nem a pintura ou o desenho. “Se o discurso sobre a pintura é, por definição, 

heterogêneo a ela, se seus domínios disjuntos não podem ser tidos por separados, podem ser 

pensados juntos” (2005, p. 158). Não se pode nem traduzir um poema em um quadro, nem um 

desenho em palavras, porque ambas atividades são intraduzíveis entre si. Assim, para ela, na 

ação de disjuntar, também se “des-mistura” ou se “des-faz” alguma coisa, já que, na experiência 

estética, o disjunto resiste à compreensão automática e à unicidade do sentido. Quando falo em 

articulação, estou justamente me referindo à convivência, à relação, de elementos distintos que 

entram em contato e que podem gerar movimentos. Por isso o uso da barra ( / ) que mantém essa 

conexão enquanto ainda indica um certo limite, ou um limiar. Às vezes o limite é tão tênue, que 

é muito difícil de se ver. Às vezes a própria arte necessita dessas articulações para viver (é o 

caso do cinema, que necessita da imagem em sequência em um tempo, mas que hoje em geral 

integra também som e texto). São dois ou mais elementos juntos e separados, dis-juntos. Assim, 

acredito que é mais relevante discutirmos aqui as repercussões dessas misturas ou disjunções 

(desses contatos e articulações), do que decidirmos por um só termo que consiga abranger as 

múltiplas possibilidades criadas pelas obras.  

A articulação, ou disjunção, além disso, é dupla, como se disse. Coloca em tensão a dupla 

falar/fazer (falar daquilo que se faz), ou escrever/fazer. Em Mil platôs, Deleuze e Guattari não 

veem essa dupla operação como uma articulação de conteúdo, de um lado, e uma articulação de 

expressão, de outro, porque a articulação de conteúdo já é dupla e constitui uma expressão 

relativa no conteúdo. Da mesma forma, a articulação de expressão também é dupla porque 

constitui um conteúdo relativo na expressão. É por isso que, de acordo com o filósofo e o 

psicanalista, entre o conteúdo e a expressão, entre a expressão e o conteúdo, há estados 

intermediários, níveis, trocas, equilíbrios pelos quais passa um sistema estratificado. Essas 

novas distinções mostram como cada articulação “já é ou ainda é dupla” (1995, p. 57)85. É o que 

chamam de double binds dos extratos: “uma multiplicidade de articulações duplas que ora 

atravessam a expressão, ora o conteúdo” (ibid). Reforçam, com isso, a importância da relação, 

                                                             
85 Barthes também comenta sobre o possível mal-estar de produzir um discurso duplo cuja visada é excedida pelo 
mundo, e que não lida com a verdade. Que remédio irrisório, diz ele, o de “acrescentar a cada frase alguma cláusula 
de incerteza, como se algo vindo da linguagem pudesse estremecer a linguagem” (2003, p. 61). Contra uma espécie 
de “fichamento”, de fixidez intelectual, ele quer adotar uma doutrina interior, a atopia (do habitáculo em deriva), 
superior à utopia, segundo ele, pois esta última é reativa, tática, literária, procede do sentido e o faz avançar. 
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do “e”, isto é, a ideia do rizoma86. 

Já em Disseminação, Derrida propõe pensar uma tripla articulação. Deixando para trás 

a dialética, ela marcaria o efeito de uma ressalva, uma “re-marca” (observação, reflexão) que, 

através do simulacro, refere o nome de um dos termos ao fora absoluto da oposição. Com essa 

estratégia desconstrutivista, a disseminação desloca, desacomoda o três ontoteológico ao longo 

de uma certa re-dobra (re-folding / reploiment). Ou seja, a oposição não permanece irresolvível 

porque é deslocada, gerando uma “crise do versus”. Isso evidencia, de acordo com Derrida, os 

imbricamentos entre os dois elementos antes em oposição. Desencadeia-se uma desestruturação 

da estrutura.  

A partir dessa discussão, apresentamos, na próxima seção, as operações de articulação 

desenvolvidas por Sophie Calle em Jogo duplo, quando resolve “encarnar” a personagem de 

Maria, na primeira parte da obra, e quando reapresenta seus trabalhos anteriores, na segunda 

parte, através da interpretação que Auster faz deles em Leviatã. Na terceira e última parte do 

livro, os dois colaboram para desenvolver um roteiro e, posteriormente, intervenções urbanas 

em Gotham Handbook (O manual de Gotham). 

 

1.4.1 Maria e Sophie  

 

 Parte I. Passar pelos mesmos rituais que Maria.  

 “O autor impõe à sua criatura um regime cromático” (CALLE, 2007, p. 10), que restringe 

sua alimentação a comidas de apenas uma cor a cada dia. Sophie segue as instruções. E a palavra 

“criatura”, que pode passar despercebida, talvez como “criação”, mas que assume um papel 

específico. Criou-se uma criatura, uma monstra de Frankenstein, e resta agora seguir seus 

passos, criar ainda outras criaturas a partir do nascimento e da morte desta. 

 Não passar pelos mesmos rituais, portanto. Reproduzir rituais em imagens. Montar a 

cena, a ceia na cena, dispondo os elementos necessários, comida – sólidos, líquidos – garfo, 

faca, colher, tudo aparentemente de plástico, pratos, guardanapo de papel, elementos 

combinando, quase tom-sobre-tom. Formas geométricas (círculos, retângulo) lado a lado com 

os formatos esquisitos dos talheres que lembram festas infantis. Câmera em off sobrevoando as 

refeições. Comer é dispensável, ao menos para a artista. Romances são ótimos, mas não 

necessariamente tão gostosos se você tentar vive-los ao pé da letra87. Os convidados, porém, 

comeram a comida preparada, mesmo que sem entusiasmo, segundo Sophie.  

                                                             
86 Eles descrevem a escrita desse livro como um rizoma, composto em platôs. Ele teria, assim, uma forma circular, 
em que cada platô pode ser lido em qualquer posição e posto em relação com qualquer outro. Para a construção do 
múltiplo, defendem que é necessário um método que o faça efetivamente, não apenas através de jogos de palavras.  
87 “Novels are all very well but not necessarily delectable if you live them by the letter” (CALLE, 2007, p. 21). 
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 As mesas preparadas são como quadros na página branca. Sob essas fotos (“quadros” 

sem moldura), a explicação do cardápio daquela semana: um título, seguido pelos itens no meu, 

como as descrições de materiais usados na pintura, que seriam vistos em um catálogo.  
 

SEGUNDA-FEIRA: LARANJA 
Menu imposto: 
Purée de cenouras 
Camarões cozidos 
Melão cantaloupe 
 
Paul Auster esqueceu de mencionar as bebidas, então me permiti completar seu menu 
com: 
 
Suco de laranja  
(CALLE, 2007, p. 14). 

 
 Terça vermelha, quarta branca, quinta verde, sexta amarela, sábado rosa, domingo 

laranja, vermelho, branco, verde, amarelo e rosa. A partir de sexta-feira, nenhuma cor foi 

prescrita pelo Leviatã, portanto ela determinou o que entraria no cardápio. Na sexta-feira, a 

sobremesa é “Young Girl’s Dream” (banana e sorvete de manga), em uma composição que 

depois retorna, em outra fotografia, no livro Histórias reais, de Sophie Calle: as duas bolas de 

sorvete posicionadas acima da pequena banana, formando o sonho fálico de menina indicado no 

título. 

 A mesa de domingo, onde se misturam as cores sobre um pano preto, reforça outra 

semelhança, a de algumas oferendas dedicadas a um ou outro deus que se veem nas calçadas em 

frente a cemitérios. Desta vez, sem velas e sem galinha morta, porém mantendo as flores 

artificiais no centro. 

 A mesa, o posicionamento dos itens, dos alimentos, as cores e texturas são matéria de 

inspiração para as artes plásticas há alguns séculos88. Quando se desloca a mesa da casa rural 

para a sala de jantar, no século XIX, ainda é possível ver retratos da ceia em que a mulher está 

afastada da mesa ou apenas servindo o homem. Em Repas de paysans (1642), de Louis Le Nain, 

por exemplo, o homem ao centro, sentado à mesa com dois companheiros, é cercado pelas 

crianças (duas das quais olham em direção ao espectador), pela mulher que volta sua atenção a 

eles, pois os serve, e por um cachorro, no canto inferior direito que também está observando o 

espaço fora da cena apresentada no quadro. Os homens bebem o vinho ou apenas repousam e 

concentram-se em seus gestos, sem parecer dar atenção ao que os rodeia. Uma das crianças toca 

um instrumento, que parece um violino. A mulher está de pé, posição que se repete em outros 

                                                             
88 Uma das cenas que marcou profundamente a história da arte no Ocidente foi justamente o retrato da ceia, na 
mitologia cristã. Há diversas obras representando essa cena, em materiais diferentes. Entre as mais conhecidas 
provavelmente estão A última ceia (1498), de Leonardo da Vinci, e a Instituição da Eucaristia (1441-1442), de Fra 
Angelico. 
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quadros da época. Às vezes também se encontra sentada, um pouco distante, ou preparando os 

alimentos89. 

Importa chamar atenção para essa história, para famosos retratos da ceia, da eucaristia, 

da comunhão, por exemplo, e seus significados através dos séculos, já que, ao retratar essa cena 

de maneira tão diferente, Sophie se insere nessa tradição para subverte-la. Na apresentação de 

Sophie dessas mesas, em Dieta cromática, é interessante observar que o foco é dado para os 

alimentos, os talheres, as cores, as diferentes texturas, e não para os convidados, ou aqueles que 

prepararam ou serviram a comida. É uma espécie de natureza morta, nesse sentido, já que são 

os objetos inanimados que ganham vida. A atenção é deslocada não para o ato (ou ritual) de 

comer, de cear, nem para etapas de uma refeição, ou as posições do corpo, mas para o resultado 

dos gestos envolvidos na elaboração dessa dieta cromática. O ritual foi seguido, segundo o texto 

que acompanha os quadros, e estes são os produtos finais. Aqui, vemos o catálogo do que 

supostamente se pôs à prova do toque, do cheiro, do gosto, aqui o menu, aqui o retrato dessa 

experiência, ainda que a experiência desses gestos esteja fora de nosso campo de visão, seja 

apenas parte de um diário. 

 No próximo projeto, intitulado Dias sob o signo de B, C & W, a regra é basear dias 

inteiros em uma letra do alfabeto. Em uma terça-feira, 10 de março de 1998, B comanda as ações 

do dia, e surge em cena a Big-Time Blonde Bimbo (Super Loura Interesseira, ou título 

aproximado). Ao lado da foto dela, o texto indica que a inspiração é uma fotografia da revista 

Paris Match, de 2 de novembro de 1989, em que aparece o retrato de BB. Segundo Sophie, em 

anos recentes BB tomou preferência pela causa dos animais, ao invés dos humanos, a ponto de 

tornar-se caricatura90. Na fotografia, que tem como fonte esse retrato, a modelo, por sua vez, é 

Sophie, de peruca loura e camisola azul, deitada na cama e coberta até a cintura por um lençol 

branco com pequenos desenhos de moscas azuis. Ela segura uma pequena coruja e está rodeada 

por outros animais, um cachorro, um gato, as cabeças de um cervo e de um touro, parte do corpo 

de um esquilo, uma raposa, e umas borboletas coladas à parede. Bichos de pelúcia. Olhos fixos 

em algum lugar distante, corpos caídos em um ângulo ou outro, e o sorriso da “loira falsa” ao 

centro. Tudo ali é artificial, e os corpos cortados dos animais na cama parecem prêmios de um 

caçador. Abaixo da imagem, o texto: “B de Bela e o Bestiário”, seguido por uma série de 

aliterações, em nomes de animais, de berros e bramidos, brincando com o B de BB, de burrice, 

                                                             
89 A imagem da pintura de Le Nain, Repas de paysans, pode ser vista no site do Museu Louvre, em: 
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=14543. Outra obra desse pintor, Famille de 
paysans dans un intérieur, pode ser vista também em: http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/famille-de-paysans-
dans-un-interieur. Algumas obras interessantes, do século XVII ao XIX, que retratam a mesa de jantar, a refeição 
ou sua preparação, encontram-se reproduzidas lado a lado neste site: http://www.musee-virtuel-vin.fr/famille. Entre 
elas, retratos feitos por Velázquez, Claude Monet e Edouard Manet. 
90 Infelizmente, até o momento a busca por esse retrato não revelou a imagem procurada. 
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de beleza, e de bestialidade91. Retrato um tanto mórbido, um tanto cômico, que pode ser uma 

leitura da cultura contemporânea da extinção, seja de animais (pela diferença que ainda 

colocamos entre o humano e o animal, ainda que sejamos também animais), seja de outras 

culturas.  

 Em uma terça-feira de 1998, sob o signo de C, de Calle & Calle no Cemitério, senta-se 

uma mulher, interpretada por Sophie, e próximo a ela um homem, em pé, interpretado por seu 

pai. Ambos voltam o olhar para um túmulo vazio – apesar de ser impossível ver seu interior, e 

por isso esse vazio está apenas na imaginação do espectador – com algumas flores acima dele. 

A foto é em preto e branco, o que a distingue do colorido visto na imagem anterior. Ainda assim, 

é como se os animais de pelúcia com seu olhar parado conversassem com esse local de 

preservação do corpo dos mortos, o cemitério.  

 O C de Confissão faz com que Calle passe uma quinta-feira “Cordialmente conciliando 

contrários”, na cerimônia de C que a levou a confessar sua conduta descuidada, confissão 

concernente ao credo. Ela confia ao clérigo católico a confissão da não conversão, mas conserva 

a candura, concebendo que o contrato de Calle consignando confiança entre Criatura e Criador 

não contém certificação, apesar de o clero nem consentir nem conceder permissão, et cetera.  

 O último dia da vida de Sophie como Maria é um sábado, sob o signo de W. Para isso, o 

roteiro do dia foi guiado pela página 321 do dicionário Harrap pocket Francês-Português. A 

organização da página segue os casos anteriores desse projeto: título, breve descrição do 

experimento, e abaixo, em fonte maior, de cor vermelha, os jogos de palavras com a letra 

escolhida (W). Além de brincar com as sonoridades, esses textos são pequenas anedotas, que 

contam um pouco sobre a foto, e também espécies de entradas nesse diário, composto por apenas 

quatro dias. São, ainda, prosa poética, e acompanham a imagem (assim como ela os acompanha), 

ao invés de explica-la simplesmente. Se são legendas, confundem mais do que esclarecem, e 

apontam referências a outros textos, imagens e espaços, como pistas em um jogo de detetive.  

 As fotografias são também cheias de signos e, neste caso, cheias de palavras. Os itens 

sobre a mesa do vagão de um trem são livros sobre a fotografia de Weegee e de William 

Wegman, o romance W ou le souvenir d’enfance, de George Perec, um Walkman, para escutar 

as músicas de Wagner, um computador, para acessar a World Wide Web, uma garrafa de 

whiskey e uma placa de WC. O reflexo no vidro da janela, na parte superior da foto, mistura os 

objetos, iluminados por uma lâmpada de 20 Watts, aos trilhos do trem em movimento. 

 Cada palavra sinaliza caminhos diferentes, rotas de pensamento, que possivelmente nos 

levariam a longos devaneios. Portanto, decido não continuar, a não ser por um título: W, ou a 

                                                             
91 “B for Beauty and the Bestiary, for Bat, Bantam, Boar, Bull, for Bug, Badger, Bray, Bellow, Bleat, Bark, for 
Beastly Birdbrain, for BB” (CALLE, 2007, p. 25). 
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memória da infância. Esse romance de Georges Perec, publicado em 1975, parece desenvolver 

quase exatamente a mistura anunciada por Sophie e Auster nas entradas de suas obras: fato e 

ficção, ficção e fato. Entendido pela crítica como um texto parcialmente autobiográfico, 

parcialmente ficcional, ou então semi-autobiográfico, ele articula memórias incertas ou 

duvidosas a descrições de fotos de infância. Trata-se da história de mais um sobrevivente da 

Segunda Guerra Mundial, da separação de membros da família, perda dos pais. É um livro da 

memória, que por isso se conecta aos livros da memória escritos por Paul Auster, em A invenção 

da solidão, e aos livros de memórias descritos por ele, de exilados, sobreviventes e prisioneiros 

de guerra.  

 Escrevendo sobre a memória, o narrador de Perec narra desaparições misteriosas, trocas 

de identidades, papeis forjados, falsas lembranças. W é a inicial do personagem, é a pista para 

os jogos de palavras (word plays), é a sigla do momento histórico dos campos de concentração 

nazistas, a WW II (World War II). E W é o que leva Sophie a Perec, que me leva a Auster, que 

volta ao A do nome próprio e ao A de Anne Frank e da primeira letra do alfabeto, do início, 

início do romance e fim de muitas vidas.  

 

1.4.2 Sophie e Maria  

 

 A segunda parte de Jogo duplo é composta por projetos que foram usados como 

inspiração, por Auster, para criar Maria. Ele os cita, utilizando nomes diferentes, como rituais 

aos quais Maria não conseguia resistir, então se deixava envolver de acordo com os impulsos de 

seu desejo artístico experimental. Três desses projetos envolvem modos de vestir e despir o 

corpo, seja ele humano ou não humano. São eles: O guarda-roupas (The Wardrobe), O strip-

tease (The Striptease), A cerimônia de aniversário (The Birthday Ceremony). 

 O guarda-roupas é o primeiro projeto relembrado por Sophie nesta seção. A anedota 

introdutória conta o momento em que ela viu um homem – não nomeado aqui (enquanto que 

em Leviatã ele ganha o nome de Sr. L) – dando uma palestra, em dezembro de 1985. Achou-o 

atraente, a não ser por um detalhe: a gravata horrorosa que ele vestia. No dia seguinte ela envia 

uma gravata a ele anonimamente. Na próxima vez que ela o vê, ele está usando a nova gravata. 

Desta vez, porém, esse item não combinava com a camisa. Sophie toma então uma decisão: todo 

ano, no Natal, ela enviaria uma peça, até vesti-lo, dos pés à cabeça, com roupas dadas por ela. 

Nas próximas páginas, vemos os itens presenteados, entre 1985 e 1992: a gravata, meias de seda 

pretas, um suéter de alpaca preto, uma camisa branca, abotoaduras folhadas a ouro, uma cueca 

boxer com uma estampa de árvores de Natal e uma espécie de duende preso no ato de correr, e 

calças sociais cinzas. E um desejo escrito, ao fim: “Um dia, quando ele estiver totalmente vestido 
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por mim, eu gostaria de ser apresentada a ele”92. Essa era sua resolução, porém em 1993, quando 

chegou o momento de presenteá-lo com sapatos, ela conta ter estado na França. A distância, um 

interrogatório mal feito e seu consequente medo de cometer um erro trágico sobre o tamanho 

que ele calçava dominou seu escrúpulo profissional. Sua conclusão: a roupa permanece 

incompleta; o homem não tem casaco e anda descalço. 

 A combinação usual, em Jogo duplo, de fotos, descrições dos objetos fotografados e 

comentários pessoais permite uma leitura bastante interessante, porque complementar. Nesse 

caso, a descrição dos objetos é apresentada no topo da página, como a narração da história, 

contando quando cada peça foi enviada, de que material é feita, e, quando não foi possível enviá-

la, a razão para isso ter acontecido, até que se chega ao momento final da interrupção do ato de 

vestir o estranho, como um fim para esse miniconto verbo-visual. O encontro e a apresentação 

desejados, portanto, não ocorrem. Em Leviatã, o narrador vai por um caminho um pouco 

diferente. Maria encontra o Sr. L em alguns momentos, em festas ou outros eventos sociais, e 

inclusive o elogia pela roupa que usa (que teria sido dada por ela), mas nunca chega a revelar 

de quem vinham os presentes.  

 Essa relação entre a artista (ou seu personagem) e o estranho envolve mais um ritual e 

uma performance, a de se vestir, porém in absentia. Abstinência e ausência, de fato. E ausentam-

se duplamente, já que nem o homem veste-se frente à câmera, nem a artista acompanha o ato de 

presentear, ou de vestir. É como se Sophie tomasse aí o lugar de uma amante que presenteia, 

secretamente, o amado. No entanto, os objetos são enviados à distância, anonimamente, e as 

roupas só as vemos fora do corpo. A sensualidade de trocar a veste por outra – o strip-tease que 

acompanha a troca – ou de cobrir o corpo nu é cortada. A calça estendida sobre o branco da 

página é só sugestão de um ato – é um corpo “sem pés nem cabeça”. 

 Dessa forma, esse projeto é quase o inverso do seguinte, O strip-tease. Na anedota 

introdutória, a motivação para a performance: quando tinha seis anos, diz a narradora que vivia 

em uma rua chamada Rosa Bonheur (nome bastante sugestivo) com seus avós e que diariamente 

seguia um ritual. Despia-se no elevador a caminho do sexto andar, onde chegava nua, depois 

saía correndo pelo corredor e, ao chegar no apartamento, pulava na cama. Vinte anos depois, ela 

resolve repetir esse gesto todas as noites em um bar em Pigalle, usando uma peruca loira caso 

seus avós, que ainda moravam no bairro, passassem por perto.  

 As fotos em preto e branco mostram, primeiramente, um letreiro parcialmente iluminado 

sobre um grupo de mulheres sorrindo, olhando o apresentador, de microfone em mãos, vestindo 

roupas com estampa de oncinha, ou tecidos brilhantes, ou, no caso de Sophie, mais ao fundo, o 

preto. O letreiro indica o nome do local: Eros. Na sequência, fotos de Sophie, de chapéu preto, 

                                                             
92 “Someday, when he is fully dressed by me, I would like to be introduced to him” (CALLE, 2007, p. 42).  
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véu sobre o rosto, vestido e salto alto, subindo no palco. Em poucas instâncias olha para a 

câmera. O rosto está voltado para o público, aparentemente, e então para o alto. Os movimentos 

captados pela câmera são sensuais. A cada duas fotos, uma peça de roupa é retirada. Na sexta e 

sétima fotos, pelo deslocamento da modelo, o fundo do palco muda: em vez da cortina escura 

vista anteriormente, agora vemos um papel de parede com estampa de maçãs (sugestão nada 

discreta do fruto proibido). Após esse momento, a modelo mantém o véu parcialmente 

transparente sobre o rosto, mas já se encontra sem vestido, apenas de calcinha, sutiã, meias e 

cinta-liga. Nos últimos momentos, senta-se, retira os sapatos e as meias, o sutiã, e por fim a 

calcinha. A cinta-liga, no entanto, cobre seu sexo parcialmente, até o momento em que é também 

retirada. Ela se agacha, coloca a echarpe sobre os ombros, e recolhe as roupas do chão. Nas 

únicas fotos em que aparece uma parte do público, no canto inferior direito, o olhar da modelo 

é primeiramente direcionado para baixo, e então para o alto, em uma expressão altiva, como um 

desafio.  

 Em todas essas imagens, não há texto escrito, a não ser na última, que mostra Sophie 

deitada, de olhos fechados, com seu cabelo escuro, vestida e coberta por itens dispersos. O 

pequeno bloco de texto ao lado diz que a última performance na profissão ocorreu depois de ter 

sido agredida por uma colega. Após ter recusado dar seu lugar para que a outra sentasse, Sophie 

conta que esta mulher tentou “arrancar seus olhos” com o salto do sapato. Ela perde consciência. 

Como um último ato de stripping, a mulher arranca sua peruca. Assim, há uma carência de 

descrição do ponto de vista de Sophie sobre esse projeto. A única menção é a do final, quando 

comenta o fim violento da experiência93 e a última peça retirada, a peruca que a permitia 

disfarçar-se frente à possibilidade de ser reconhecida por um familiar. A peruca servia, portanto, 

como um disfarce, objeto de alteridade. Permitia transformar o “eu” em “outro”.  

 Outra consequência dessa ausência da escrita parece estar relacionada à dimensão 

ficcional desse projeto, que parece ser mais dramática quando comparado a outros. A primeira 

pista para isso é o posicionamento da câmera. Há outros trabalhos em que Sophie transforma-se 

em modelo e de alguma forma incorpora uma personagem, e é nesses em que a performance é 

atuada pelo corpo da artista. Nessas instâncias não é ela quem fotografa. O ato envolve a 

presença de outro tanto quanto a presença dela. Seu posicionamento é pose. E é a performance 

que também alia de forma tão próxima a experiência vivida através da atuação – o corpo em si, 

                                                             
93 Nesse ponto, um primeiro “problema” de datas pode saltar aos olhos do leitor atento. Em Leviatã, como se disse, 
a correção/edição de Sophie indica que o projeto teria durado um mês (o texto de Auster falava em apenas um dia). 
Na introdução desse projeto em Jogo duplo, Sophie diz ter iniciado a experiência do strip-tease em 1979, porém, 
na última foto, o comentário diz que sua última performance ocorreu em 1981. Ou seja, passamos de um período 
de um dia, para um mês, para dois anos nesses relatos. Esse “erro” (proposital ou não) sugere que o projeto pode 
ter levado mais tempo do que a sua descrição nos livros deixa ver. Também nos faz ver a mera “documentação” do 
strip-tease através das fotos com outros olhos, revelando um pouco da preparação e edição por trás do que se 
apresenta nas páginas.  
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o próprio corpo – à ficção da narrativa. A exterioridade da câmera, esse fora do corpo do 

fotógrafo, nos coloca como espectadores, na posição de quem olha para a cena nesse ângulo.  

 Apesar das diferenças entre todos esses projetos apresentados pela artista, percebemos a 

constância de certos rituais, interpretados à sua maneira: comer, vestir-se, despir-se, ir ao 

cemitério (para enterrar e velar?), orar, etc. Entretanto, por todos os elementos levantados, fica 

evidente que o tratamento dado a essas ações cotidiadas, repetitivas, significativas no ciclo da 

vida, é outro. Nas fotos e relatos escritos não se come, mas se explora um menu e se insinua a 

ação de comer. O mesmo ocorre com o vestir um homem à distância: não se vê o envio, a 

chegada, ou a colocação das roupas, mas apenas o gesto de montar e catalogar um guarda-roupa. 

A visita ao cemitério é ensaiada, a cova está vazia, e a oração não se dirige ao divino. Cada uma 

dessas instâncias subverte, de alguma forma, o que constituiria um “ritual completo”. Tratam-

se de inícios ou fins, de preparações ou listas de itens envolvidos. De um jeito que lembra muito 

Borges e sua Biblioteca de Babel, as listas servem para não encerrar esses elementos em uma 

estrutura fixa, como um ritual tradicional, que segue etapas e normas previamente estabelecidas, 

um caminho traçado, do qual não se recomenda desviar. Em vez disso, nesses casos e em outros 

Sophie desvia, ou anda à deriva. O único ritual que é iniciado, que progride e depois tem um 

fim mais esperado é o do strip-tease. No entanto, ela se despe não para que os outros a vejam, 

particularmente, mas em especial para que ela mesma se veja sendo vista, para que possa se ver 

de fora. Inicia o projeto, portanto, não para tomar a posição da Mariée mise à nu, a noiva 

desnudada, mas como aquela que tira a própria roupa, invertendo a antiga lógica que mantinha 

a mulher passiva nesse gesto. As maçãs que decoram o cenário (na parede atrás de Sophie), por 

fim, acentuam a relação entre ela, Lilith e a serpente, entre a mulher e o “pecado original”, 

porém transgredindo essa associação. Ela desnuda o próprio ritual de despir-se através da 

fotografia, deixando sempre espaços de incerteza, de sombra, que o olho não pode penetrar. 

 

1.4.3 Auster e Sophie  
 

 Gotham Handbook é o título da terceira parte de Double Game. Esse manual, ou roteiro, 

surge de uma proposta de colaboração entre Sophie Calle e Paul Auster. Calle pede ao escritor 

que crie uma personagem diferente, com quem ela tentaria se parecer. O projeto poderia durar 

até um ano, e ela seguiria todas as instruções elaboradas por ele. Entretanto, Auster rejeita a 

ideia, dizendo não querer se responsabilizar pelo que pudesse acontecer com Sophie durante 

esse tempo. Em lugar disso, ele envia a ela o roteiro Personal Instructions for SC on How to 

Improve Life in New York City (Because she asked...)94. As páginas reservadas a esse projeto, 

                                                             
94 Instruções pessoais para SC sobre como melhorar a vida em Nova York (porque ela pediu...).  
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no livro, são de cor cinza, ou prata, substituindo o vermelho vivo usado nas outras seções. 

Gotham Handbook leva o nome de Paul Auster e de Sophie Calle, e surge como um momento 

de colaboração planejada por ambos, após os primeiros dois momentos. Convergem, dessa 

forma, um roteiro escrito, um diário, fotos, e uma instalação em uma cabine telefônica. Se nos 

primeiros dois “capítulos” dessa história (Sophie representando o papel de Maria e vice-versa) 

não era fácil, era talvez impossível, falar de adaptação (quem sabe recorrer à apropriação?), aqui 

nenhuma das noções tem lugar. Por isso, talvez se possa empregar o termo “convergência”, 

recorrendo ao trabalho desenvolvido por Henry Jenkins (2006).  

 O roteiro escrito por Auster começa, na verdade, com uma carta dirigida a Sophie Calle, 

datada de 6 de março de 1994. Vemos a foto dessa carta, escrita à mão. Nela, o escritor diz ter 

escrito o roteiro sem muitos detalhes, embora espere que eles possam suscitar “algumas 

atividades interessantes”. Ele explica ter deixado o texto “aberto”, de maneira que ela pudesse 

achar seu próprio caminho através das ideias. Termina dizendo esperar que ela não fique 

desapontada pela “leveza” do que propõe. O roteiro de cinco páginas, feito na máquina de 

escrever, por sua aparência, é dividido em quatro “temas”: sorrir, conversar com estranhos, 

pedintes e pessoas sem teto, e cultivar um espaço.  

-  

 Sorria quando a situação não pede um sorriso, diz a primeira instrução. Quando você 

estiver se sentindo irritada, ou triste, esmagada pelo mundo – veja se sorrir faz alguma diferença. 

Sorria para estranhos na rua, mas com cuidado. Nova York pode ser perigosa. Então sorria 

apenas para estranhas, se preferir95 (“homens são bestas, não se pode dar a eles a noção errada” 

– 2007, p. 1). Sorria, de qualquer forma, no banco, no restaurante, em qualquer lugar, e veja se 

a pessoa para quem estiver olhando sorri de volta, mas não fique desapontada caso isso não 

aconteça.  

 Em segundo lugar, fale com estranhos, afinal existirão pessoas que desejam conversar 

depois do primeiro sorriso. Pode ser que queiram falar com você por se sentirem confusas com 

sua atitude amigável. Responda de imediato com um elogio sobre a roupa da pessoa, por 

exemplo. Outros serão naturalmente amigáveis também. Nesses casos, tente manter um contato 

genuíno com a pessoa, fale e deixe-a falar. Se acabar o assunto, fale sobre o tempo. (“O tempo 

é o grande equalizador” – p. 2). Todos somos afetados por ele, não importa se ricos ou pobres, 

                                                             
95 Apesar desse conselho ter sido dado em 1994, meu guia da cidade de Nova York da série Rough Guides, de 
2016, repete instruções similares às viajantes do sexo feminino, como: fingir saber o que está fazendo e onde está 
indo, evitar olhar para quem a está incomodando, deixar o local, ou dizer o que pensa em voz alta e firme, evitar 
ficar intoxicada ou andar acompanhada de um amigo confiável e, por fim, “pedir conselhos a outras mulheres” caso 
se sinta insegura (GODFREY; MILLS, 2016, p. 35, tradução minha). Isso não surpreende. Afinal, cidades como 
Nova York se desenvolveram muito em termos de planejamento urbano, mas pouco no que se refere à segurança 
da mulher ao caminhar pelas ruas, ou a um plano econômico-social voltado aos estratos mais pobres da população. 
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negros ou brancos. Falar do tempo é um sinal da humanidade compartilhada e serve para unir 

as pessoas, quando tantas coisas as separam, com tanta raiva e discórdia no ar. 

 Em terceiro lugar, não ignore aqueles em miséria. Eles estão em todos os lugares, e a 

pessoa pode se acostumar tanto a eles, que é possível esquecer que eles estão lá. (“Não esqueça” 

– p. 3). Saia de casa com alguns sanduíches prontos. Todas as vezes que você enxergar alguém 

passando fome, lhe dê um sanduíche. Leve cigarros também. (“A sabedoria popular diz que eles 

fazem mal pra saúde, mas o que ela esquece de mencionar é que eles também dão muito conforto 

para quem os fuma” – p. 3). Quando acabarem os sanduíches, dê cupons de refeição do 

McDonald’s. E se você não souber o que dizer para a pessoa quando der esses cupons, fale sobre 

o tempo. 

 Por fim, as pessoas não são as únicas esquecidas em Nova York. As coisas são 

negligenciadas também. Não as coisas grandes, como pontes e trilhos de trem, mas as pequenas, 

aquelas que ninguém nota mesmo que estejam bem na frente do seu nariz: “pedaços de calçada, 

paredes, bancos de praça. Olhe de perto as coisas ao seu redor e você verá que quase tudo está 

caindo aos pedaços” (p. 4). Por isso, escolha um local na cidade, um ponto, e o chame de seu. 

Pode ser qualquer lugar. Mantenha-o limpo, cuide dele, tome responsabilidade, embeleze-o. Vá 

lá todos os dias no mesmo horário e passe uma hora observando tudo que acontece ao seu 

espaço, todos que por ali passam. Tome notas, fotografe, descreva essas observações e veja se 

aprendeu algo sobre o local, as pessoas, ou sobre si mesma. Sorria aos visitantes, converse com 

eles e, se não houver mais nada pra dizer, “fale sobre o tempo” (p. 5). 

- 

 Um sorriso, na primeira página das aventuras de Sophie pela cidade de Nova York. Foco 

apenas na boca entreaberta, os dentes à mostra. Imagem esticada, compondo exatamente o 

espaço das duas páginas que preenche. Imagem com aparência “pixelada”, como se a foto em 

baixa resolução tivesse sido ampliada. Nesta altura de minha relação com Sophie, compreendo 

que cada detalhe é muito provavelmente pensado na obra, de forma que a ideia de esse detalhe 

não ser proposital parece absurda. Assim, o sorriso de baixa resolução, meio fragmentado, ou 

borrado, sugere uma primeira impressão de artificialidade. Sorriso falso.  

 Essa impressão é acompanhada pelo relato que abre os diários da artista nesse projeto. 

Paul Auster parece ter tirado as ideias para seu manual de instruções de um programa de reuniões 

dos Alcoólicos Anônimos, diz ela, ou pode ter se baseado em uma ordem de serviço comunitária. 

Ainda assim, há uma tarefa a cumprir. Várias tarefas, que incluem submeter-se aos sorrisos, 

doações e conversas diárias descritos no roteiro.  
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 Ela comenta sobre a necessidade de algumas adições suas ao manual, baseadas em coisas 

que ele esqueceu de mencionar (um oversight do autor)96. Repete, logo, o que faz em Dieta 

cromática, em que adiciona itens ao menu. Aqui, fala da necessidade de contar não apenas os 

sorrisos que recebe, como sugerido por Auster, mas os que direciona a outras pessoas. Ela 

compra um contador e um relógio para esse fim. A necessidade de ter controle sobre os detalhes 

de seus experimentos é mais uma vez atrelada a de fazer adições, “suprir” faltas.  

 Durante sua preparação para o projeto, portanto, ela escreve ter pensado algumas 

fórmulas para enfrentar a tarefa de falar com estranhos. Para poder desempenhar bem seu papel, 

terá de praticar algumas expressões, já que não está acostumada a dizer coisas como “seu sorriso 

valeu o dia”. Além disso, aproveita a instrução sobre falar do tempo para melhorar seu 

vocabulário em inglês. Talvez se lembre então de falar sobre “brisas, tempestades, turbulência, 

neblina, rajadas de vento, instantes ensolarados, pequenas melhoras...”97. Poderá também fazer 

observações a estranhos sobre o calor ou o frio, utilizando palavras como boiling, baking, 

roasting, freezing, melting, que mais parecem se aplicar a comidas do que a pessoas. Lista, 

enfim, uma variedade de vocábulos para expressar ideias sobre a temperatura, o clima, o ar, o 

calor, o dia, o céu. Paul Auster, em sua opinião, está certo: daria para continuar falando sobre 

isso para sempre. A quantidade de adjetivos que a língua oferece é imensa, talvez imensurável. 

 Para poder distribuir sanduíches e cigarros, ela compra: pão branco, queijo, presunto, 

tomate e quatro pacotes de Marlboro, Camel, Benson & Hedges, e Kool. A quarta cláusula, que 

a instrui a escolher um espaço na cidade para chamar de seu, leva-a a decidir-se por uma cabine 

telefônica na esquina das ruas Greenwich e Harrison. Ali há uma cabine dupla. Ela escolhe a da 

direita. Para decorá-la, ela compra um limpador de vidros, um produto para polir metal, tinta 

spray, seis blocos de papel, seis lápis, um espelho, cola, correntes, cadeados, um buquê de rosas 

vermelhas, um cinzeiro, duas cadeiras dobráveis, e uma revista Glamour.  

 Durante uma semana (de 20 a 27 de setembro de 1994), ela procura seguir as regras 

dispostas em Gotham Handbook. Inicialmente, limpa a cabine telefônica. Um grupo de homens 

a observa. Um deles pergunta se ela limpa janelas também. Ela decide não responder (nota 

mental: começar a sorrir amanhã). Cinco minutos depois os Pigs (em referência à frase usada 

por Paul, “homens são porcos/bestas”) a consideram louca. Ela pinta o chão de verde, coloca 

alguns cartões postais, espelhos, um cinzeiro, flores e uma cadeira presa por uma corrente. Ela 

também cobre o logo da cabine, NYNEX, com uma placa que diz “TENHA UM BOM DIA”98. 

                                                             
96 Oversight, palavra que curiosamente pode significar tanto desatenção, descuido ou engano, como vigilância ou 
supervisão. 
97 “Breezes, storms, turbulence, fog, squalls, sunny spells, slight improvements (…)” (CALLE, 2007, p. 246). 
98 “HAVE A NICE DAY”. 
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Sophie observa que essa é uma das expressões americanas mais utilizadas em conversas diárias, 

depois de “Enjoy!”99. São também as frases que ela mais odeia. A primeira é a escolhida para 

se tornar a placa, já que a segunda “não poderia” ser utilizada. “Imagine, colocar o prazer no 

imperativo dessa forma!” (CALLE, 2007, p. 246).  

 No diário (digitado dessa vez, em vez do uso da caligrafia), marcações de dia, horário e 

identificações do que pra ela tornam-se personagens na atuação dessa rotina. No dia seguinte, 

os dois Porcos transformaram-se em cinco. Tudo parece indicar que essa é a esquina deles. De 

início, ela evita contato visual. Alguns visitantes chegam à cabine. O primeiro faz uma ligação, 

mas se recusa a posicionar o corpo de frente à cabine-instalação, permanecendo mais à esquerda, 

esticando-se um pouco para alcançar o gancho. Ela escuta as conversas e as anota, mas só pode 

ouvir um lado do diálogo. Uma mulher, ao terminar sua ligação, vira-se para Sophie, aponta 

para a cabine e diz que alguém deve ter morrido, que alguém deve estar de luto. Ao longo dos 

dias, os visitantes continuam passando pelo local, fazendo ligações e comentários sobre a 

novidade.  

 Fotos e escrita são intercalados nas páginas. São fotos da cabine em seus vários estados, 

com o passar do tempo, e dos sanduíches preparados sobre pratos de louça branca. Ela visita a 

cabine todos os dias e nota que sempre há algumas alterações. Objetos somem, como a placa 

HAVE A NICE DAY. Ela a substitui por um par de olhos e também adiciona o “desejo”, 

ironicamente, na lateral direita. 

                                                             
99 Aproveite, divirta-se, aprecie. Sinônimo de “take pleasure”. 
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Figura 4 – Adição de ENJOY e substituição de HAVE A NICE DAY, em Gotham Handbook.100 

 

Nas primeiras tentativas de sorrir para estranhos, ela não tem sucesso. O primeiro sujeito 

apenas a olha severamente e pressiona os lábios em resposta. Reflete que talvez devesse seguir 

o conselho de Auster e apenas sorrir para mulheres, para cortar o número de sorrisos pela 

metade. Quando Sophie consegue sorrir, por vezes esquece de puxar papo. Quando se concentra 

na conversa, esquece de sorrir. Os nomes das ruas pelas quais caminha são descritos, assim 

como o conteúdo das conversas que consegue levar adiante. Alguns são falantes espontâneos, 

talvez discípulos de Auster, e comentam sobre o tempo como se estivessem recitando algo de 

cabeça. Ou então desenvolvem monólogos por prolongados minutos sobre sua vida, a guerra de 

que participaram, sobre informações desencontradas, nomes perdidos, delírios e opiniões 

enfáticas. Muitas vezes, não dá tempo de dizer nada, apenas oferecer um sorriso ou um 

sanduíche. O ritmo é acelerado em Nova York.  

                                                             
100 Fui em busca dessa cabine (de cabines como essa) em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, em Nova York. 
Apresento parte de minhas recordações fotográficas da experiência no Apêndice 3: Em busca de cabines 
telefônicas. Como Auster e Sophie, notei as depredações nessas cabines, apesar do tempo que passou entre seu 
experimento e o meu. Também podem ser vistas várias inscrições perto do gancho do telefone e da palavra 
“telefone” (“Phone”). Porém, esses objetos de uso público não são mais muito utilizados, se comparado à situação 
que Sophie registra, em 1994. São espécies de ruínas da cidade, de marcas do passado-presente, e de fantasmas. 
Prestam-se, hoje, quase a uma arqueografia. 
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 Há momentos em que lhe faltam clientes (alguém que aceite um sanduíche ou cigarro). 

Em outros, recebe elogios esquisitos à sua aparência, vindos de homens. Para poder acompanhar 

melhor as conversas pelo telefone, vai a uma loja de artigos de espionagem. Como não é possível 

grampear um telefone público, ela escolhe um gravador simples, que pode ser colocado na 

cabine. O vendedor avisa-a sobre o possível resultado desse ato: dois anos de prisão. Com isso, 

o surgimento de mais uma fantasia – um juiz lhe dá duas opções, ir para a prisão, ou falar com 

estranhos, sorrir e distribuir comida. A prisão parece uma boa opção. 

 Ainda assim, o projeto continua. Ela telefona para o número da sua cabine, mas não há 

serviço para recebimento de chamadas. Prossegue com as gravações das conversas e as reproduz 

no papel, incluindo as tentativas frustradas. Fotos frontais em plano médio acompanham os 

diálogos amputados. A última inclui Sophie sentada no colo de um dos Porcos, um pedido 

especial do “cliente”.  

 Há fotos, ainda, em tamanho bem reduzido, em preto e branco, posicionadas lado a lado, 

como em um filme fotográfico, ou como nos estudos de movimentos do corpo feitos no século 

XIX101, e por isso mesmo como o cinema, ou melhor, quadros de um filme. Nessa linha, 

conversa muito bem com um dos filmes lançados por Paul Auster e Wayne Wang em 1995, 

intitulado Smoke (Cortina de Fumaça)102. Particularmente, uma cena em que dois amigos 

conversam sobre fotografia. O proprietário de uma tabacaria e fotógrafo amador, Auggie Wren, 

mostra a Paul Benjamin, seu amigo escritor, as fotos que tira diariamente e cola em uma espécie 

de álbum ou caderno de recordações. Paul folheia as páginas desse livro e os dois discutem sobre 

o que as fotos retratam. São sempre as “mesmas cenas”, ou seja, Auggie fotografa dia após dia 

o mesmo local, do mesmo ângulo, no mesmo horário. Ainda assim, nenhuma foto é igual à outra. 

A cada instante capturado, as pessoas que passam pela frente da câmera são outras, o tempo se 

modifica, e a intensidade da luz. Assim, a cena reflete o ponto de vista adotado pelo fotógrafo, 

a escolha dos aparatos, condições do local, entre outros elementos, que sempre resultarão em 

uma percepção diferente e em uma imagem única103.  

 As fotos de Sophie e do filme de Auster e Wayne se aproximam tanto, pelo 

posicionamento da câmera, cores, composição, que é inevitável rever as datas em que foram 

                                                             
101 Veja uma reprodução de Cavalo em Movimento, c. 1886, de Eadweard Muybridge, em: 
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/windows/southeast/eadweard_muybridge.html.  
102 O segundo filme é Blue in the face (Sem fôlego, 1995). Essa relação com a cidade contemplada por Paul Auster 
diz muito sobre os filmes, ambos filmados no Brooklyn, que colocam em cena situações cotidianas e diálogos entre 
os diversos habitantes do local. Blue in the face é uma espécie de falso documentário, que intercala entrevistas com 
moradores e situações na tabacaria de Auggie Wren, também escritas por Auster e Wayne Wang. 
103 Procurei pela tabacaria também, mas não a encontrei, já que agora, em seu lugar, há um café, ou melhor, um 
“pie shop” (casa ou loja de tortas). Depois de tomar uma xícara, resolvi conversar com o novo dono, que ainda 
lembrava de que naquele local havia sido filmado Cortina de fumaça. O encontro gerou o que se vê no Apêndice 
4: Visão de dentro/de fora do café. O dono, que era também o caixa, ainda disse que na verdade a tabacaria do 
filme ocupava o espaço de seu café e da loja ao lado (curiosamente ainda uma tabacaria), que depois foi dividido 
nesses dois espaços comerciais. 
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produzidas. Enquanto o projeto Gotham Handbook foi desenvolvido, em 1994, é provável que 

Smoke estivesse sendo gravado, já que foi lançado no ano seguinte. A primeira edição de Jogo 

duplo, entretanto, aparece somente em 1999.  

 Além disso, enquanto as conversas do fotógrafo Auggie com os visitantes da tabacaria 

ou com Paul são registradas / colocadas em cena, no filme, as de Sophie e seus visitantes são 

registradas / transcritas nos diários escritos. Formas de leitura distintas, mas que refletem 

processos mais uma vez aproximados. Seria possível argumentar, é claro, que os diálogos que 

acontecem em Smoke são todos frutos de um roteiro, por isso ficção. Isso tornaria a comparação 

ainda mais frutífera, contudo, já que as conversas de Gotham também partem de um roteiro, 

apesar de desenvolverem-se, depois, um tanto ao acaso. Restaria, por isso, o argumento da 

espontaneidade de Sophie, de um lado, versus a encenação do filme, de outro, o que depende 

totalmente do “pacto de confiança” entre o leitor e o livro, na crença de que a oposição total 

entre ficção e “realidade” é em algum momento possível nessas obras. O mais provável é que 

se misturem ambas dimensões (como a própria Sophie avisa, no início) – roteiro, planejamento, 

ficção, de um lado, e espontaneidade, acaso, acontecimento, de outro – e que sejam organizados 

e dispostos da forma desejada pela autora na página. 

 Outro ponto revelador das conversas ouvidas por Sophie é o do poder da sugestão. Como 

tratam-se basicamente de fragmentos, espécies de diálogos mancos, em que apenas um é ouvido, 

só é possível interpretá-las a partir da sua relação com os vazios com que são articuladas. 

Menções a lugares e pessoas, assim um tanto descontextualizados, podem indicar ao ouvinte 

histórias em potencial. A menção de um encontro “no local usual” e de um pedido de discrição, 

pode significar um romance às escuras, um caso. A surpresa, um suspiro, uma expressão de 

tristeza, pode significar um acidente, uma morte, ou uma infinidade de outras ficções. Algumas 

falas são em línguas que a ouvinte não compreende, e por isso não são registradas. Outras não 

entram no diário por serem entediantes, ou inexistentes, no caso de ligações não atendidas. 

 Em meio a esses registros, surgem também comentários sobre a cabine-instalação, assim 

como dúvidas e tentativas de desvendá-la, vindos de usuários ou transeuntes. Entre eles:  
 
“É uma causa humanitária.”  
“Não gostaria de estragar isso. Eles têm tudo aqui, é uma pequena moradia.” 
“Essa é sua sala de estar? (...) Parece um cemitério.”  
“Muito legal. Vou deixar umas moedas caso alguém precise.” 
“Pra que serve?” 
“É vandalismo!” 
“É um santuário? Alguém morreu aqui?” 
“É estranho...” (CALLE, 2007, várias páginas). 
 

 O comentário de que a cabine parece um túmulo, em particular, aborrece a artista, já que 

sua intenção, segundo ela, era de “embelezar o lugar”. À medida que os objetos vão sendo 

utilizados ou retirados, ela acrescenta novas adições ou suplementos. Uma dessas é uma folha 
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de comentários104, que é também atualizada todos os dias, pela quantidade de recados deixados 

pelos visitantes. Fotos dessas folhas são seguidas por suas transcrições, nas páginas do livro, o 

que motiva a tentativa de tradução de escritas muitas vezes ilegíveis.  

 No domingo ela escolhe contratar uma pessoa para sorrir por ela, um escritor chamado 

D, que “escreveu um livro sobre a filosofia das boas maneiras”. O relato dele, nesse ponto, 

aparece em lugar do texto dela, mas com a mesma formatação. Segundo a escrita do substituto 

D105, as pessoas são mais educadas e amigáveis do que ele esperava, mas parecem ir a lugar 

nenhum. Além disso, muitos não prestam atenção a ele. Diferente, portanto, do que acontece 

com ela.  

 Todo esse exercício em sorrir, por dever e não vontade, estimula reflexões tanto de 

Sophie quanto de D, diferentes das intenções escritas por Auster. Eles se veem forçados a tentar 

mostrar empatia e simpatia, o que os coloca na posição de serem rejeitados constantemente, ou 

simplesmente ignorados. Não é usual sorrir a estranhos. Sorrir nessas circunstâncias é um tipo 

de exposição, de abertura, de brecha que o corpo mostra sem saber o que terá em retorno. Por 

isso, as diferentes reações são igualmente esperadas e coerentes. Registram-se, então, os 

sorrisos, sanduíches e cigarros recusados e aceitos. Os comentários escritos também dizem 

muito sobre a ideia que se tem da apropriação da cabine telefônica, e das “oferendas” deixadas 

aos transeuntes: 
 

“Isso é assustador!” 
“Isso é maravilhoso! Mas estou com sede, cadê a bebida?” 
“Só um artista pensaria em algo assim (...).” 
“Muito bom, um verdadeiro nova-iorquino!” 
“Gosto da generosidade. É incomum. Se você estiver tentando ser descoberto, é menos 
interessante” (CALLE, 2007, p. 279).  

 
 No fim dessa experiência, some, entre os objetos, a letra Y de ENJOY, e depois o O. Por 

essa razão, em algumas fotos vê-se EN JO, em outras EN JOY (e o espaço em branco entre N e 

J). A experiência acaba quando um dos Porcos avisa a Sophie que a companhia telefônica a está 

procurando, depois de contar a ela mais uma história de assassinato que ocorreu no bairro. Dessa 

vez, uma mulher só foi notada morta, em seu apartamento, pelo acúmulo de correspondências 

em sua caixa de correio. O ENJOY nesse caso se torna ENVOI – correspondência como ‘envio’, 

‘espera’, e expressão discutida em Post Card, de Derrida106. 

                                                             
104 “Caro Visitante: Obrigada por escolher essa cabine telefônica. Seus comentários nos ajudam a assegurar o 
padrão que você espera e merece” (CALLE, 2007, p. 259). 
105 O nome do escritor permanece uma incógnita. Porém, alguns candidatos a D são: détective, devoir, desire. 
106 Em O cartão-postal: de Sócrates a Freud e além (1987b), Derrida, compõe um ensaio filosófico-literário 
formado, na primeira parte, por espécies de mensagens de amor, ou postais, que “interrompem” o outro texto, a 
discussão mais teórica. Ambos se interferem mutuamente e assim dialogam, como o que ocorre em Parergon, por 
exemplo, em A verdade na pintura. Além disso, é interessante observar que cartões são mídias que também podem 
integrar imagens, como fotografia ou desenho, à escrita. Incluem um endereço de partida e um de destino final: 
envolvem a ação do envio, que nem sempre tem a contrapartida da chegada, e, por isso, o desejo e a espera. 
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 As últimas fotos mostram a nota de despedida, que a artista deixa na cabine, e um 

autorretrato, em que se encontra sentada em uma das cadeiras no local. O relato também nos 

informa da janta, naquela noite, com Paul Auster, e do sorriso que ela ainda tinha congelado no 

rosto. A foto que encerra o projeto duplica a da abertura. Trata-se da boca, em imagem de duas 

páginas, porém dessa vez não há dentes à mostra. 

 Como sugere Judith Butler, em Corpos que importam, os corpos não somente tendem a 

indicar um mundo que está além deles mesmos, mas esse movimento que supera seus próprios 

limites, “um movimento fronteiriço em si mesmo, parece ser imprescindível para estabelecer o 

que os corpos são” (2015, p. 12/13). Esse movimento fronteiriço pode ser a tentativa de 

percepção do próprio-eu, do corpo próprio, o exercício de posar, frente à câmera para ver-se 

sendo visto, como acontece em Jogo duplo, Gotham Handbook e em Leviatã, de formas 

distintas.  

 Na instalação dos adereços da cabine telefônica, foi também o corpo da artista que se 

expôs. Abriu-se a comentários, a críticas, a questionamentos, a piadas, ao toque de estranhos, à 

não compreensão, à liberdade de escolher o que fazer com o tempo e com sua presença naqueles 

espaços e seus trajetos pela cidade. Os estranhos a quem buscou constantemente mostraram o 

quanto ela, a eles, era uma completa estranha. Em nenhum momento, além disso, se sabe seus 

nomes. Se ela fez essas perguntas, não inscreveu as respostas, ou não os gravou, na memória ou 

nesse papel que resta ler e ver. Tomaram nomes, ainda assim, tornando-se Bestas, Porcos, Caller 

(aqueles que fizeram ligações) #1, #2, #3 – o homem da bengala, o homem sentado na escada, 

etc. Ela, estrangeira, mostra também na fala os sotaques esquisitos – apagados na escrita pela 

revisão de um terceiro – e, através de sua surpresa com as expressões locais, mostra sua posição 

deslocada, fora de lugar. Ao expor na cabine telefônica (esse meio de comunicação já quase 

esquecido e raro) a forma como é tocada por elas, as desnaturaliza, torna essas palavras também 

estranhas, e com isso incomoda o olhar dos transeuntes.  

 Assim, essa mulher estrangeira, com seus adereços e ornamentos e palavras amigáveis e 

ofertas, por isso um tanto incomuns, com sua rotina circular e suas fotografias, ousa ainda ocupar 

a rua, não apenas com seu corpo, mas com sua postura, sua fala e sua escrita, ousa ocupar, tomar 

posse, de um objeto público, por isso objeto qualquer, utilitário, cotidiano, já pronto – (al)ready 

made –, transformando-o em outra coisa, mais próxima à sala de visitas, túmulo ou oferenda 

insólita. Essa caminhada circular, além disso, reflete o pensamento-feito-escrita que lemos, que 

pode nos tocar de maneiras diferentes, dependendo de quão estranhos ou estrangeiros já nos 

tenhamos sentido antes. Também se conecta, por isso, à problemática da nomeação, a qual é 

posta em crise.  
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1.5 NOMES PRÓPRIOS 

 
“As personagens permanecem inexistentes enquanto não forem batizadas”  

André Gide, Diário dos Moedeiros Falsos, 2009. 

 

 Cada cidadão é nomeado, identificado, ao mostrar seu documento, com sua foto e seu 

nome próprio. Pertence-se assim ao Estado, que desse modo tem o poder de (também) nos 

identificar da forma que melhor se assentar ao contexto: trabalhador, criminoso, adulto, 

brasileiro, etc. Passamos a ser “referências identificáveis”, como dizem Gilles Deleuze e Suely 

Rolnik, em Micropolítica. Nomes são uma parte importante da nossa identidade, portanto. Em 

documentos, não é incomum que se comece pelo sobrenome: FERREIRA, Gabriela Semensato. 

Pode ser até que o nome do meio, em muitos casos o nome “materno”, não interesse. Coloca-se 

apenas a primeira letra. Há casos em que essa desaparição do nome materno corta tão fundo que 

é bastante difícil conhecer essa parte da “identidade” de alguém. Pode ser que nunca tenha 

existido o registro do nome materno. Pode ser que tenha sido cortado na hora do matrimônio. 

Forma-se nova família, integra-se o nome de um novo pai àquela que será a nova mãe e a sua 

prole. Se nascesse um menino, ele “carregaria o nome da família”. Se menina, o nome morreria, 

já que ela não tinha o poder de passa-lo adiante, em muitas sociedades. Patronímico, o nome do 

pai, sua palavra.  

 No entanto, apesar da inscrição do nome, dessa aparente imobilidade, fixidez, é possível 

subverter seu uso. Nomear é dar vida ao objeto, é chamar, trazer à existência, mas também pode 

ser declaração de morte. Ainda que impossível não levar um nome, pode-se leva-lo ao jogo, 

torna-lo enigma, evidenciando a seleção, e por isso o corte, já feito. Um nome pode se 

transformar em outro, palavra que gera palavra e sentidos diversos. Suplementar em série. 

Duplicar o duplo, em nós.  

 Paul Auster é um desses escritores para quem o ato de nomear é um jogo. Esconde-se, 

na palavra designada ao personagem, a alcunha, alguma qualificação que o envolve, descreve, 

mas também confunde. Há algum tempo, escrevi sobre a utilização dessa técnica em algumas 

de suas obras107, como A invenção da solidão (The Invention of Solitude, 1982) e Viagens no 

Scriptorium (Travels in the Scriptorium, 2007). A primeira é classificada como não-ficção, por 

editoras e, por consequência, em diversos textos que mencionam a obra, seja em críticas, seja 

em listas de títulos do autor. Têm o mesmo destino outras de suas publicações, tais como: O 

caderno vermelho (The Red Notebook, 1995/2009), Da mão para a boca (Hand to Mouth, 

                                                             
107 Em minha dissertação de Mestrado, por exemplo, intitulada Paul Auster, entre outros: sobre a crise da 
representação nas artes (2014).  



91 
 

  

1997/2010), e O diário de inverno (Winter Journal, 2012). É interessante questionar a razão 

dessa categorização. Por que nomear como “não ficção” esses textos, e como “ficção” outros, 

como Cidade de vidro (City of Glass, 1985)? Esse não parece ser um tópico muito discutido nas 

leituras dessas obras. De um lado, parece envolver a dimensão autobiográfica, presente em todos 

esses títulos. De outro, seu gênero ensaístico108. Assim, é possível afirmar que, nas instâncias 

em que o nome do autor mais se apresenta, em que mais elementos da vida do escritor são 

supostamente reconhecíveis, também mais forte é a tendência a ensaiar técnicas, a desafiar 

“verdades”, a refletir sobre a memória, a velhice, a literatura, a guerra.  

 Levando em conta a forma e a linguagem das obras autobiográficas ou autoficcionais 

citadas, fica claro que nomear personagens, nesses casos, é parte essencial da brincadeira entre 

“verdade” e “ilusão”, entre ficção e não ficção. Essas operações, no entanto, também podem ser 

reconhecidas em trabalhos de Sophie Calle, em especial na colaboração entre ambos artistas 

apresentada em Jogo duplo e Leviatã.  

 O nome do autor, no caso de Paul Auster, assombra diversas de suas narrativas, 

independentemente do gênero que se quiser atribuir a elas. E a memória, justamente por isso, é 

uma parte importante do jogo. Depende da memória do leitor investigativo o reconhecimento 

desses rastros, dessas pistas. E depende dele também a interpretação da espécie das memórias 

narradas. Em Leviatã, Benjamin Sachs lembra Paul Benjamin Auster, o nome completo do 

escritor norte-americano. E relembra também figuras históricas, um dos temas do livro. 

Benjamin, no Antigo Testamento, foi o décimo-segundo filho de Jacó e Raquel e fundador de 

uma das comunidades judaicas. Benjamin, inicialmente o “filho da dor” – talvez como todos os 

filhos. Mas também Benjamin Franklin, inventor, cientista, filósofo, e homem de Estado, 

político. Conhecido, ainda, como jogador de xadrez, este Benjamin se envolveu em 

experimentos com a eletricidade, chegando a propor o conhecido teste da pipa em uma 

                                                             
108  Michel Montaigne, conhecido por seus ensaios do final do século XVI, afirmava que o leitor deveria preocupar-
se mais com a forma como desenvolve seus escritos, do que com seu conteúdo, a matéria discutida. Sobretudo, 
reconhece que a fantasia predomina no escrito, não a sabedoria, apesar da intenção em conservar seu conhecimento 
vivo através da palavra. Paul Auster, nessa direção, combina epígrafes de Heráclito e de Pinóquio, de Carlo Collodi, 
em A invenção da solidão, o que resulta na proposição, logo de início, de que a busca pela verdade leva ao enigma. 
Como para continuar essa reflexão, a forma desse “ensaio autobiográfico” é composta por duas partes, a primeira 
em primeira pessoa (sobre a família Auster), a segunda em terceira pessoa, a partir do nome “A”. Procurando, 
ainda, pelos elementos da vida do escritor no escrito, encontramos “fotos de família”. A primeira é do pai, cuja 
figura é multiplicada por uma técnica com espelhos. O resultado é a visão do mesmo homem repetido cinco vezes, 
compondo uma “reunião espírita” (séance), na descrição do narrador. Para o narrador, replicando-se a imagem do 
pai, ela inadvertidamente torna-se invisível. Nesse sentido, cada memória é uma "ressurreição passageira", a 
aparição de fantasmas, mas também o tornar visível, por um instante, o invisível. Em Paul Auster, or the Heir 
Intestate, Paul Bruckner (1995, p. 28) chama atenção para esse "senso de anulação redentor" presente em Invenção. 
O "eu" precisa morrer para poder viver no texto. Nesse confinamento na sala fechada que é o espaço da escrita, o 
escritório, encenam-se o nascimento e a morte, e o desaparecimento, para Roland Barthes (1968), do corpo daquele 
que escreve. 
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tempestade, para estudar os raios e suas cargas. Em 1751, fundou, com o Dr. Thomas Bond, o 

primeiro hospital americano pós-independência, o Hospital da Pensilvânia109.   
 Peter Aaron ainda compartilha com Paul Auster suas iniciais, que por sua vez 

compartilha com Paul Benjamin, de seu filme Cortina de Fumaça, os primeiros nomes. E com 

o detetive Paul Auster, de Cidade de Vidro, o nome e sobrenome. Como Daniel Quinn é quem 

substitui esse detetive, no romance, e toma seu nome, ele passa a ser Paul Auster. Daniel Quinn, 

no entanto, é escritor, e por isso utiliza dois outros nomes: William Wilson e Max Work. Preso 

nos livros como Dom Quixote, compartilha também com esse as iniciais. E com o personagem 

duplo de Edgar Allan Poe, William Wilson, o pseudônimo, para que não se revele o “nome 

verdadeiro” do narrador. Até Max Work pode entrar na jogada, já que soa suspeitosamente como 

Marx, pensador do trabalho (“work”) e do capital.  

 Mesmo Leviatã se multiplica: é o monstro multiforme, lembra o monstro de Moby Dick, 

o tratado sobre o Estado de Thomas Hobbes, o livro de Benjamin Sachs, o de Peter Aaron, sem 

falar no de Paul Auster. Como se não bastante, os nomes dos filhos e da segunda esposa de Peter 

ecoam os da família de Auster, assim como a referência a Sophie Calle. Assim, David/Daniel, 

Sonia/Sophie, Iris/Siri, jogos de palavras, de nomes próprios. O primeiro romance de Peter é 

Luna, que pode ser a transformação de Moon Palace, de Paul Auster, em que aparece o 

personagem Marco Fogg, voltando mais uma vez à neblina, ao nevoeiro, às fronteiras 

embaçadas.  

 Nessa trama, aparece, em Leviatã, Maria Turner, aquela que retorna e participa desse 

jogo em Jogo duplo. O nome Maria poderia conduzir também a diversos caminhos: a mãe do 

filho de Deus, a “virgem”, e antes disso talvez “soberana” ou “vidente”, do hebraico Myriam, a 

irmã de Moisés e Arão (Aaron). Na obra de Auster, é uma artista que gosta de projetos que 

misturem linguagens, sem prender-se a uma regra, porém inventando algumas para si. A criação 

de Maria inspira-se em Sophie Calle, que também baseia suas regras no desejo de experimentar 

diferentes rituais – comer, despir-se, relacionar-se amorosamente – e funções ou posições – 

detetive, stripper e performer, fotógrafa, escritora, camareira, aniversariante, entre outras. Em 

cada caso, a função pode ser o nome que será tomado para desenvolver o projeto.  

 O sobrenome Turner também pode indicar algumas relações, ou ficções de uma origem. 

William Turner foi um pintor romântico inglês. Chamam atenção em seus quadros os usos que 

fez das cores e da luz, que alguns ligam à arte impressionista posterior. Ele também pintou 

máquinas que utilizam tecnologia da época, como o antigo navio de guerra a vapor em The 

                                                             
109 Informação fornecida pelo Hospital da Pensilvânia, na página disponível em:  
http://www.uphs.upenn.edu/paharc/features/creation.html. Outra “coincidência” é que a primeira companheira de 
Peter Aaron, em Leviatã, é Delia Bond, compartilhando o sobrenome com um dos fundadores.  
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Fighting Temeraire (A última viagem de Temeraire, 1839) e o trem na ponte ferroviária em 

Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway (Chuva, vapor, velocidade, 1844)110. 

Curiosamente, como sempre, o primeiro nome da mãe de Turner era Mary. Pensando nisso, é 

também interessante notar a combinação dos dois nomes: Maria + Turner. O primeiro não é um 

nome particularmente inglês, ou americano, mas sim espanhol, latino, bíblico. E há uma artista 

brasileira que exibiu suas esculturas, no século XX, tanto na Europa e nos Estados Unidos, 

quanto no Brasil, a quem também pertence esse nome: Maria Martins. Esta, por sua vez, foi 

amiga de Marcel Duchamp e modelo de pelo menos uma de suas obras.  

 Com esses jogos de palavras, pode-se pensar na arbitrariedade da nomeação de objetos. 

Há estudos sobre essa problemática como os de Michel Foucault em As Palavras e as Coisas 

(2000) e Isto Não é um Cachimbo (2004), em que analisa obras de René Magritte, como A 

Traição das Imagens (1928-29). Nelas, há provocações a partir de contradições criadas na 

disposição da obra. O cachimbo que se vê é dito não cachimbo. Um ovo é chamado de chapéu, 

e assim por diante. Fala-se, enfim, da diferença existente entre um nome e uma coisa, mas 

também entre o que vemos/lemos na arte e o que isso diz sobre nossa forma de “ver” o mundo.  

 Há ainda a complicada utilização do nome próprio em obras literárias. Michel Foucault, 

Paul Ricoeur, Roland Barthes, Walter Benjamin, entre outros teóricos, já abordaram a questão 

do “autor”, ou “posição autor”, da relação de ausência e presença que isso envolve; daquele 

nome, na obra, que se refere a alguém, um corpo, que não está lá presente, mas que deixa essa 

marca, essa função. Em casos de obras com traços autobiográficos, como as de Auster e Sophie, 

isso se torna ainda mais complexo. É como se retornássemos de alguma forma à questão 

colocada por Magritte quando apresenta a pintura de um cachimbo. Dessa vez, porém, não 

vemos o desenho do objeto e seu nome junto à negação logo abaixo. Vemos Sophie como 

modelo, sentada em um túmulo de cemitério, com o pai ao lado, ou com uma peruca loira, 

cercada por animais de pelúcia, exemplos da primeira parte de Jogo duplo. 

 Nessas obras, portanto, há uma série de duplos e, com isso, um pensamento sobre a 

própria série, envolvendo a repetição, mas também a diferença, como na arte modernista de 

Andy Warhol e de Marcel Duchamp. Pensa-se, ainda, na era da reprodutibilidade técnica, 

comentada por Walter Benjamin (1936/1955), ou no jogo de leitura presente em Um Lance de 

Dados (1897), de Mallarmé.   

 O nome próprio nas obras ainda traz à tona a posição que ocupa a assinatura em uma 

obra, em um documento. Assinatura e rasura, nesses casos, operada na divisão do corpo, do 

nome, do corpo do nome próprio. Na sigla, por exemplo, que é enigma e abertura. Sobre isso, 

                                                             
110 Essas pinturas podem ser vistas no site da The National Gallery, Londres, em: 
https://www.nationalgallery.org.uk/artists/joseph-mallord-william-turner.  
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Jacques Derrida escreve, em Gramatologia (1967), relendo as Confissões (1782), de Jean-

Jacques Rousseau, assim como Emílio, ou da Educação (1762). Derrida propõe não ser preciso 

pensar conjuntamente a experiência e a teoria rousseaunianas da escritura, o acordo e 

discordância que, sob o título de escritura, relacionam Jean Jacques com Rousseau, unindo e 

dividindo seu nome próprio. Conecta-se a isso o que o teórico chama de “esquivança” na própria 

fala experimentada por Rousseau.  

 Em Confissões, Rousseau narra sua vida, dizendo, inicialmente, que este é o retrato de 

um homem pintado exatamente segundo a forma com que natureza o forjou, o retrato de um 

homem que é “ele mesmo” (“eu mesmo”, portanto, igual a “Jean-Jacques Rousseau”). Esse “eu” 

que se narra, entretanto, não é “único” no texto, como nome próprio. Divide-se, ou multiplica-

se, dependendo da instância, em “pobre Jean-Jacques”, em “J.J. Rousseau”, em apenas 

“Rousseau”, em “eu” e em “ele”. Muda, dessa forma, de uma primeira para uma terceira pessoa, 

e “confessa” mentiras contadas durante a vida, inclusive na abertura de Emílio, em que teria 

mentido sobre sua idade. Logo, em sua autobiografia, Rousseau também mistura relato, 

testemunho, a reflexões sobre suas obras.  

 A mistura ocorre, dessa forma, na pintura desse retrato baseado em um corpo “natural”, 

apesar das “verdades” ali narradas, e se estende ao pensamento sobre delírios, “quando os 

homens não devem ser julgados a partir de suas ações”. De paixão em paixão, um “mero nada” 

o chama para longe daquilo a que se sente mais apegado, em um determinado momento, e ele 

então cede à nova ideia, que se torna nova paixão, e imediatamente os desejos antigos são 

esquecidos (ROUSSEAU, 1903)111.  

Em Gramatologia, Derrida trata dessa “divisão” do nome próprio do autor de 

Confessions para falar da busca, que se pode empreender na leitura, pelo significado do que 

Rousseau “quer dizer” no texto. O teórico afirma que o significado, entretanto, é a própria 

escritura. Da mesma forma, não se deve buscar a “verdade significada” por estes escritos, ou 

então a “vida de Jean Jacques atrás de sua obra” (DERRIDA, 1973, p. 184). Esse corte do nome 

próprio serve, ainda, para pensar o “próprio” do nome (propriedade, reapropriação) e pode ser 

relacionada às operações de divisão e criação de nomes próprios desenvolvidas por Auster e 

Sophie. 

Em Salvo o nome (1995b), Derrida constrói um diálogo entre duas vozes, evidenciando 

a necessidade de ser mais do que um para poder falar. Dialoga, ainda, com os escritos de Santo 

Agostinho, de Angelus Silesius, e evidencia, através desse endereçar-se ao outro, o 

endereçamento ao leitor, presente na confissão, no testemunho, na autobiografia. A partir de um 

                                                             
111 A partir da versão em língua inglesa de Confissões (Londres, 1903): “This is another of my peculiarities; a mere 
nothing frequently calls me off from what I appear the most attached to; I give in to the new idea; it becomes a 
passion, and immediately every former desire is forgotten”.  
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congresso – no qual Jacques Derrida não compareceu, por isso e apesar disso a escrita – as vozes 

em interlocução aproximam-se da ideia de khôra, de Platão, e depois de khôra, no ensaio 

homônimo de Derrida (1995a), que, junto com Passions, forma uma espécie de trilogia. Esse 

lugar fora da polis, dá a ver a relação entre o dentro e o fora, propõe uma margem, uma borda, 

e também um transbordamento, excesso, post-scriptum. Eu e outro em diálogo, como se disse, 

na escrita. “Cada coisa, cada ente, você, eu, o outro, cada X, cada nome e cada nome de Deus 

pode tornar-se o exemplo de outros X substituíveis. Processo de formalização absoluta” 

(DERRIDA, 1995b, p. 65). 

Os desejos abandonados de Rousseau, como os rituais interrompidos de Sophie Calle, 

rondam a escritura, carregam em si uma suspensão, a morte ou o fantasma do desejo, nas vozes 

sobre o nome, ou salvo o nome. Buscar o outro absoluto, mover-se nessa direção da alteridade, 

é caminhar ao desejo apesar do desejo de renúncia, de repressão de um impulso, de apropriação. 

Confissão como ato de memória, além disso, essa busca do que assombra o próprio escritor no 

escrito.  

Em Viagens no Scriptorium, de Paul Auster, o nome do protagonista é Blank (espaço em 

branco, vazio, perda de memória, vácuo). Ele é supervisionado pela voz narrativa – incógnita – 

a partir de câmeras que tiram fotos a cada segundo. Blank, exilado, enfrenta, no quarto em que 

está preso, o mistério do próprio passado, que procura também reconstituir a partir da memória 

e de fotos deixadas em cima de uma mesa. Visitam-no desconhecidos, que se dizem conectados 

a ele, personagens cujos nomes já frequentaram escritos anteriores de Auster, nomes que se 

repetem e, nessa repetição, diferem. Blank, no entanto, só enxerga aquilo que está em seu campo 

de visão mais próximo. Ou melhor, só existe, para ele, o que ele pode enxergar. Ou melhor, só 

se dá conta da existência de outros quando os percebe no espaço. A porta, para o lado de lá, para 

o exterior, é um completo mistério, alteridade infinita. Sua própria identidade é um enigma, é a 

lacuna que poderia ser preenchida por qualquer outra palavra, nome, e que, no extremo da cadeia 

dos falsos, descrita por Deleuze (2005), encontra-se com o nome do escritor. Ele é o escritor dos 

personagens visitantes do quarto (que é o livro), são deles os fantasmas.  

Sobre o nome, palavras que nomeiam, Derrida liga o dirigir-se ao outro, ao grande Outro, 

a Deus, inominável112 ou impronunciável, em um movimento de deferência, transferência, 

referência ou différance. Nomear o grande pai, falar dele, fazer referência àquilo que o nome 

                                                             
112 Esse inominável, como Blank, é uma espécie também de suspensão, sem deixar em branco, graficamente, o 
espaço reservado ao nome. Dá nome, assim, a esse branco, perda ou vazio. Esse trabalho aproxima-se, por isso, de 
algumas narrativas de Enrique Vila-Matas, como Bartleby & Companhia, em que o texto escrito se constitui como 
notas de rodapé a outro texto invisível, suspenso além de nosso campo de visão. Essas notas ocupam o centro da 
página, no entanto, deslocadas do espaço convencional, à margem. 
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supõe nomear para além dele mesmo (DERRIDA, 1995b), para então perder o nome, sem 

destruí-lo. Esquecer para chamar, trazer à escrita, lembrar-se do outro. 

Em conversa com o artista dinamarquês conhecido como Nameless Man113, Sophie Calle 

discute formas de enterro do próprio corpo. Enquanto ele decidiu abandonar o nome de Claus e 

enterrar um corpo que de alguma forma representa essa identidade, a artista francesa considera 

o projeto de planejar o próprio funeral a partir da experiência de acompanhar a própria mãe até 

os últimos dias de sua vida, organizando sua despedida, como ritual e festa. Sophie questiona 

essa possibilidade de recusa do nome próprio. Pergunta ao Homem Sem Nome, por exemplo, se 

ele viaja e como é seu passaporte. Ele explica que após passar 5 anos lutando para não ter nome 

ou foto no passaporte dinamarquês, não conseguiu vencer a batalha. Portanto, diz ter colocado 

uma foto de Andy Warhol em lugar da sua e, como nome, o endereço escrito em sua caixa de 

correio. Ela reage a essa anedota perguntando se isso é permitido em seu país, já que na França 

não seria, mas ele reafirma a possibilidade de ser “non-addressable”, não-endereçável.  

 Ao invés de procurar negar o nome, de recusar esse “endereçamento”, Sophie recorre a 

outras estratégias, como adotar o nome de Maria, para tentar “incorporá-la”, e depois despir-se 

dele, retirar a peruca loira e virar o jogo, o par fictício da verdade/ficção. Com Derrida (1995b), 

pensamos também essa impossibilidade de recusa do nome, apesar da necessidade de 

desapropriação. Entrevemos, com isso, a possibilidade de deixa-lo nesse lugar de suspensão, de 

indecidível114, indeterminável, como a fórmula da refutação de Bartleby, repetida e relida por 

Gilles Deleuze (2007), na maneira em que parece escavar, na língua, uma língua estrangeira. 

“Meu nome é ___, este não é meu nome”, escrito no diário de Quinn, que se transforma no 

detetive Paul Auster, a partir da voz incógnita da narração, que é escrita pela mão elipsada, 

eclipsada, eliminada na leitura. Auster, ou Blank, espaço em branco, neblina de Fogg e fumaça 

de Smoke; retomando o ser ou não ser de Hamlet, mais uma vez, como ser e não ser, e a questão 

que René Magritte responde, ou instiga, com o “isto não é (...)”, apontando para um caligrama 

                                                             
113 Essa entrevista foi gravada no Museu da Louisiana, em 2010, entre Sophie Calle e o artista “sem nome”. Ele 
conta que em 2001 foi declarado morto, sem saber por quem. Pela história que narra, no entanto, compreende-se 
que ele se declarou morto, nesse ano, a partir de um de seus livros publicados, passando a não mais utilizar seu 
nome, Claus Beck-Nielsen. Em 2011, ele e a empresa Das Beckwerk fizeram o enterro desse corpo, uma efígie de 
silicone, no cemitério Assistens em Copenhagen. O homem “sem nome” (atualmente chamado de Nielsen) conta 
que há a possibilidade de Claus ter morrido para dar lugar a um ser vivo utópico, um ser “além das identidades 
pessoais e nacionais”, na tentativa de descobrir se isso seria possível. A partir de 2011, o corpo de Claus passou a 
ser mantido no Das Beckwerk Museum. A entrevista está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KYpeTrSFsvI.  
114 Como lembra Nicia Adan Bonatti, em sua tradução de Salvo o nome (1995), “indecidibilidade” é um neologismo 
já empregado por Silviano Santiago, organizador do Glossário de Derrida (1976), e exprime a qualidade das 
“unidades de simulacro, falsas propriedades verbais, nominais ou semânticas que não se deixam compreender na 
oposição filosófica (binária) e que, no entanto, habitam-na, resistem-lhe e a desorganizam, sem jamais constituir 
um terceiro termo, sem jamais dar lugar a uma solução na forma da dialética especulativa” (apud Derrida, Positions, 
Paris, Minuit, 1972, p. 58). Assim, o indecidível é justamente a não escolha entre ou/ou, ficando nesse entrelugar 
do pharmakon, do suplemento, do hímen, nem isso nem aquilo e ao mesmo tempo “bem isso ou bem aquilo”. 
 



97 
 

  

desfeito, nos esquemas desenhados por Michel Foucault (1973), para o outro ser que nem estava, 

mas que nasce na linguagem. Enquanto em retratos uns multiplicam o pai, ou se multiplicam, 

para poder desaparecer; outras performam, misturam, recortam e colam e costuram, amarram, 

despem e travestem(-se), perseguem e são seguidas, posam, posicionam-se, deslocam. Nomeiam 

Marias, ou Sophias, e expõem, nos corpos, nos nomes, desejos. 
 

1.5.1 Marias despidas115 
 

3. The Female Body is made of transparent plastic and lights up 
when you plug it in. You press a button to illuminate the 

different systems. The Circulatory System is red, for the heart 
and arteries, purple for the veins; the Respiratory System is 

blue; the Lymphatic System is yellow; the Digestive System is 
green, with liver and kidneys in aqua. The nerves are done in 

orange and the brain is pink. The skeleton, as you might expect, 
is white. 

Margaret Atwood, The Female Body (1990, p. 491). 
 

 Como sugeri há pouco, a menção do nome ‘Maria’ pode levar à aproximação dessas 

obras, de Auster e Sophie, ao trabalho desenvolvido pela escultora brasileira Maria Martins no 

século XX. Surge, nesse sentido, um “terceiro” a partir do duplo. Maria Turner, Sophie Calle, 

Maria Martins. Para Lacan (n’O seminário, livro 8, 1960-1961), este terceiro elemento pode ter 

sentido de agalma, ornamento, ou enfeite, mas com valor de enigma. Isso porque, quando entra 

em jogo “o outro”, não há apenas um, mas dois outros. “Em outras palavras, no mínimo eles são 

três” (1992, p. 140). Parte-se do princípio de que o que desejamos é desejar, desejar o mistério, 

o que não temos. De certa forma, quando se colocam os nomes de Maria e de Sophie, ao mesmo 

tempo, em Jogo duplo, surge uma impossibilidade: a de sua convergência em um “mesmo”, 

uma “mesma mulher” ou personagem. [Afinal, quantas Marias pode haver nesse jogo?] Apesar 

de duplos, elas têm existências textuais e visuais diferentes, posicionando-se em papeis e 

espaços diversos. O que acontece é uma multiplicação desses papeis, ou um possível 

desdobramento dos nomes ‘Sophie’ e ‘Maria’, conforme as posições que ocupam116. 

 Maria Turner, em Leviatã, assim como Sophie Calle, aproxima-se da figura de Maria 

Martins, em alguns aspectos. Em particular, destaca-se um posicionamento frente à arte 

vinculado às formas do corpo feminino. Martins (1890-1973), nascida em Campanha, Minas 

Gerais, viajou pelo mundo, escreveu livros sobre essas experiências, estudou no exterior e 

                                                             
115 Em 2017, publiquei um texto muito próximo ao que se apresenta nesta seção na Revista Internacional de Artes 
Visuais Art & Sensorium, intitulado Maria Martins – formas femininas em diálogo. Agradeço à Profa. Dra. Daniela 
Kern pela generosa leitura desse artigo, o qual escrevi para sua disciplina voltada ao estuda de mulheres artistas 
modernas e contemporâneas no PPG em Artes Visuais da UFRGS. 
116 Pode-se pensar, além disso, na personagem em que Sophie se transforma como modelo das próprias fotografias, 
em Gotham Handbook e outros projetos, uma posição diferente da de autora, realizada a partir de performances. 
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também viveu e expôs dentro e fora do Brasil. Conhecida como Embaixatriz117, ela tinha muito 

a dizer sobre os lugares de onde veio. Seus “locais de origem” podem ser tomados no plural, 

pois não designam necessariamente a cidade natal ou de residência. A Amazônia e os trópicos 

foram também os locais de onde veio Maria. Ela os assim determinou, ao esculpir suas Yemanjá, 

Boto, Samba e Iara, por exemplo. É sua, além disso, a criação de um Prometheus. Sua versão 

do Prometeu, entretanto, não está acorrentada, mas também tem os braços estendidos para o 

alto. Suas mãos e seus dedos alongam-se, transformando-se talvez em galhos, talvez em chamas, 

em fogo.  

 Maria Martins foi artista, portanto. Conheceu e relacionou-se com grandes nomes das 

artes literárias e visuais, incluindo seu padrinho Euclides da Cunha e seu amigo, talvez amante, 

Marcel Duchamp. Porém, importa agora não mais lembrá-la por causa dos homens ilustres com 

os quais conviveu, mas sim a partir da obra que deixou, das colaborações que fez, das palavras 

que escreveu e das formas que criou.  

 Nos últimos anos, a obra de Maria Martins foi revisitada pela crítica. Ainda assim, parece 

que as relações de Maria com certos artistas, como Marcel Duchamp, precederam e por vezes 

ainda precedem sua arte. Este não é um caso isolado, entretanto.  A mesma situação parece ter 

acontecido com muitas outras mulheres artistas, como foi o caso de Camille Claudel, revisto por 

Kristen Frederickson (1996), e Marie Laurencin. O que ocorre, além disso, é que seus trabalhos, 

apesar de serem expostos, muitas vezes, e bem recebidos, acabavam não aparecendo nas 

histórias da arte. Na literatura, o problema se repete. Recentemente, por exemplo, foram 

relançadas e relidas escritoras brasileiras dos séculos XIX e XX virtualmente desconhecidas, 

mas que hoje causam impacto pela qualidade de seus trabalhos e por seu pensamento sobre a 

cultura e a sociedade. Este é o caso de Júlia Lopes de Almeida e de Maria Firmina dos Reis, 

apenas para citar dois nomes. 

 Essa situação nos leva a questionar não apenas o currículo dos cursos acadêmicos, mas 

a formação escolar, a crítica e a cultura falocêntrica ainda dominante, muitas vezes, mesmo nos 

meios em que a liberdade de expressão e o acesso ao conhecimento são pregados. Na 

contracorrente desse viés repressor, os discursos e as formas femininas criadas por intelectuais 

como Maria Martins, Sophie Calle, entre outras intelectuais, são fundamentais para a abertura 

de diálogos sobre a arte, sobre outros saberes e sobre identidades.  

 A partir das viagens que fez e de sua formação no exterior, Maria Martins vivenciou 

diferentes realidades e discursos. Após diversas exposições individuais em Nova York e em 

                                                             
117 Ela foi casada com o Embaixador Carlos Martins, com quem viveu no Japão e na Europa no período pré e pós 
2ª Guerra Mundial. 
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Paris118, ela volta ao Brasil, definitivamente, em 1950. Sua obra, apesar de bem recebida no 

exterior, principalmente por artistas vanguardistas, no Brasil causa uma reação diferente. Ela 

realiza apenas três mostras individuais aqui e sofre algumas críticas negativas, como as de Mário 

Pedrosa. Talvez os anos vividos no exterior tenham contribuído para o olhar diferenciado de 

Maria. Como sugere Veronica Stigger (2006), ela olha de fora do Brasil para dentro, enquanto 

os concretistas, na época, olhavam de dentro para fora. Esse “olhar de fora” assinala não apenas 

o estranhamento causado por essa artista quando retorna ao Brasil, mas também o que ela 

causava, como brasileira – e, portanto, “exótica” – no exterior. Ou seja, não importa onde 

estivesse, Maria era uma estrangeira, uma estranha. Seu problema parecer ter sido o da 

“identidade”, como se viu: identificar-se com os mitos, ou como brasileira, ou a partir de suas 

formas estranhas. O que admira é que, ao invés de negar esta condição, de tentar apenas ser 

aceita, ela ao contrário afirma seu lugar de “origem” como os trópicos. Coloca em evidência 

essa sua estranheza e a apresenta ao olhar do espectador. Sophie Calle, por outro lado, sofre 

críticas, por vezes, que se referem ao seu “autocentramento”, isto é, um foco no “eu” que escreve 

ou fotografa, nessa escrita de si119. 

 Enquanto Sophie posa rodeada de animais de pelúcia, com seus olhares fúnebres, em sua 

imitação de Maria Turner, Maria Martins compõe esculturas de titãs, deusas e monstros, seres 

também estranhos e híbridos, que lembram a forma humana, mas também a vegetal e a animal, 

ou formas informes, mais abstratas. Escreve poemas120, além disso, e por vezes os inscreve, 

entalha, como é o caso de Explication (1946), o qual foi inscrito em chapas de cobre para a 

exposição na Valentine Gallery, em Nova York. 

 Como se pode notar ao observar as esculturas, desenhos, e pinturas de Maria Martins, 

ela trabalhou com diferentes temas, formas e através de processos e materiais distintos ao longo 

de sua carreira artística. Há obras como Yara, com formas mais reconhecidamente humanas, no 

início da década de 1940, mas há também esculturas em que se percebe a ligação ou 

entrelaçamento entre humano, animal e vegetal, formando espécies de híbridos, como Yemanjá 

                                                             
118 Suas primeiras exposições ocorreram nos Estados Unidos e na Europa. A primeira exposição individual foi em 
Washington, em 1941, quando tinha 47 anos. A partir da segunda mostra individual, em 1942, na Valentine Gallery, 
em Nova York, Maria entra em contato com artistas como André Breton, Marcel Duchamp, Piet Mondrian, Yves 
Tanguy e Max Ernst, fugidos da guerra que assolava a Europa, como explica Veronica Stigger (2006).  
119 No documentário sobre a artista dirigido e escrito por Ben Lewis (na série Art Safari Series nº 2) e veiculado na 
BBC Four, algumas pessoas têm a oportunidade de opinar sobre a obra de Sophie, e um dos destaques é nessa 
“preocupação consigo mesma” e no trabalho de arte a partir de “regras”, o que poderia não ser “arte”.  Críticos 
como Yves Michaud, entretanto, leem sua obra a partir da abordagem sobre a vida cotidiana atual, que, para ele, se 
parece mais e mais com a arte. A arte, por outro lado, também usaria cada vez mais objetos desse cotidiano. Isso 
mostra, de acordo com o escritor, a obsessão da sociedade contemporânea com a intimidade refletida nos trabalhos 
de Calle, assim como no trabalho com a pornografia, com confissões, e com reality shows. 
120 Maria Martins publicou três livros. Neles, podem-se ler reflexões sobre a obra de Nietzsche, assim como suas 
visões a partir de diversos países pelos quais passou. Escreveu também colunas em jornais, que só agora ganham 
maior circulação, a partir da exposição de 2013, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, intitulada Maria Martins: 
metamorfoses. 
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(1943) e Prometheus I (1949). São muitas, ainda, as esculturas mais abstratas, em que pode se 

atribuir a certas formas semelhança a bocas, vulvas, folhas, raízes ou ossos, por exemplo. Assim, 

o corpo feminino é frequentemente moldado, por Maria, a partir dessas relações entre humano 

e não humano, ou a partir desse “outro” feminino – uma “outra” – que caminha por mundos 

distintos, como o do sagrado e do profano, misturando erótico e político a partir das posições, 

poses ou posturas dadas às suas esculturas, como acontece em Yemanjá, Amazônia (1942) e Iacy 

(1943), com corpos à mostra e olhares voltados para o alto, como faz Sophie em Striptease. 

 O corpo, ponto central desta discussão, é também um dos tópicos discutidos, por vezes, 

em relação à biografia da escultora, em sua relação com Marcel Duchamp. Se até pouco tempo 

a obra de Maria não ganhava muito destaque na crítica brasileira, por vezes era retomada apenas 

a partir desse affair121. Caso semelhante acontece com o simultâneo desconhecimento das obras 

de Sophie, ou então seu reconhecimento como suposta ex-namorada de Paul Auster. 

Em Maria con Marcel: Duchamp em los trópicos (2006), Raúl Antelo menciona o 

relacionamento entre Duchamp e Maria Martins e discute o vínculo entre suas obras, deslocando 

o foco para o processo e resultado de seu trabalho colaborativo. Segundo ele, a partir de uma 

abertura que Duchamp fez na parede próxima a Grande Vidro (1912 a 1923), no museu da 

Filadélfia, podia-se ver a escultura de Maria Martins intitulada Iara – Não te esqueças que venho 

dos trópicos (1942). Para Antelo, essa escultura, como suplemento do Grande Vidro, pode ser 

vista como “uma figura feminina que emerge, por um lado, de uma fonte, um Fountain, mas sai 

de uma apropriação antropofágica, não menos ready-made que Fountain” (2006, p. 24, tradução 

minha). 

Em algumas fotos do Grande vidro nesse museu é possível visualizar essa abertura para 

um jardim e uma fonte, onde estaria, naquele momento, a escultura de Maria. Antelo se refere, 

adicionalmente, à obra Fonte, de Duchamp, o conhecido mictório branco enviado a uma 

exposição, nos Estados Unidos, e rejeitado inicialmente. Iara - Não te esqueças que venho dos 

trópicos, que seria esse suplemento, um “complemento” ao Grande vidro, na verdade também 

diz muito da obra do artista francês. Apesar de não termos acesso à imagem da versão em bronze 

da escultura exposta naquele ano na Filadélfia, a escultura N’oublies pas que je viens des 

tropiques, 1945, pôde ser vista na exposição Maria Martins: metamorfoses, em 2013, no Museu 

de Arte Moderna de São Paulo. Essa obra coloca em jogo, justamente, a metamorfose. É um 

corpo em transformação, como descreve Stigger (2013), no catálogo da exposição. Sua forma 

                                                             
121 Veja, por exemplo, a notícia da Folha de São Paulo online, de 5 de janeiro de 1994, intitulada Duchamp teve 
uma musa brasileira: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/1/05/ilustrada/3.html. Nessa matéria, escrita por 
Mario Cesar Carvalho, Maria é vista meramente como o provável caso do renomado Duchamp, já que, apesar de 
conhecida na Europa e nos Estados Unidos na metade do século XX, hoje sua obra “caiu no ostracismo”.  
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não é reconhecidamente humana, mas também não é exclusivamente animal ou mesmo vegetal. 

É algo entre uma esfera e outra, uma espécie e outra.  

 O Grande vidro, por outro lado, é um quadro sobre vidro, sem frente nem verso, sem 

acima nem abaixo, com forma “hiperdimensional”, como descreve Raúl Antelo (2006). Por isso,  
 

Está allí también implícita una simultaneidad temporal ya que, para Duchamp, em cada 
fracción de la duración, la durée bergsoniana, se reproducen, en efecto, todas las 
fracciones, futuras y las anteriores, de tal modo que todas esas partes, la pasadas y las 
venideras, coexisten en un presente que no es lo que comúnmente se llama el instante 
presente sino algo que Duchamp denomina un ‘presente de múltiples duraciones’ 
[présent à étendues multiples] (ANTELO, 2006, p. 11)122.  
 

 A ideia dessa coexistência de múltiplas durações se explica como referência ao Eterno 

retorno, de Nietzsche, como argumenta o pesquisador, uma forma de repetição em sucessão ao 

infinito, e ainda se associa aos trabalhos de Duchamp pela presença recorrente da figura 

feminina em suspensão, le pendu femelle123. 

 Assim, a Iara, de Maria (com seu imperativo “não te esqueças”), poderia ser vista a partir 

da abertura na parede e da transparência no vidro. Essa deusa das águas, ressurgida da fonte, 

dialoga, dessa forma, com o corpo feminino suspenso no Grande vidro. Este nome, no entanto, 

também pode ser visto como uma espécie de adição, entre parênteses, ao título da obra: A noiva 

despida por seus celibatários, mesmo (O Grande Vidro)124. A noiva (mariée) retratada aí está 

em suspensão, e é formada, ao mesmo tempo, por elementos associados ao sexo, à via láctea, a 

bombas de ar, envolvida pela veste, separada, dos celibatários, por uma divisão, um horizonte. 

Formas mecânicas, portanto, que refletem aparatos tecnológicos, técnicos, e um posicionamento 

de Duchamp percebido ainda através de suas Notas. A ideia, e o desejo, de Duchamp de que a 

fotografia pudesse ajudar a desqualificar a pintura até que um novo meio a tornasse insuportável 

é também discutida por Raúl Antelo em seu livro, assim como a concepção da televisão como 

aparato que permite ver à distância, denominado telefoto, um tipo de “prótese anestésica”, que 

ajudaria a entender melhor o estatuto da imagem mesma (ANTELO, 2006). 

 Maria Martins ainda teria sido a musa inspiradora de Étant donnés (Dados 1.º A Queda 

de Água, 2.º O Gás de Iluminação), instalação na qual Duchamp trabalha entre 1946 e 1966. A 

primeira versão, de 1947, teria incluído o nome de Maria no título. Nessa posição de modelo, 

                                                             
122 “Está aí também implícita uma simultaneidade temporal, já que, para Duchamp, em cada fração de duração, a 
durée bergsoniana, se reproduzem, com efeito, todas as frações, futuras e anteriores, de tal modo que todas essas 
partes, as passadas e as vindouras, coexistem em um presente que não é mais o que comumente se chama o instante 
presente senão algo que Duchamp denomina um ‘presente de múltiplas durações’ (présent à étendues multiples)”. 
123 O autor ainda propõe a leitura de trabalhos de Duchamp, incluindo seus escritos, como testemunhos de uma 
ação anarquista em que sujeitos soberanos “morrem como moscas”, em referência à Semana Trágica, em Buenos 
Aires. Essa expressão, em referência a uma metáfora de Nietzsche, estaria ligada à noção do eterno retorno e à ideia 
do labirinto como estratégia de desnudamento, evidenciando uma teoria do texto, do hipertexto palimpsestuoso e 
potencializado.  
124 La mariée mise à nu par ses célibataires, même. Fotos da obra podem ser vistas no site do Museu da Filadélfia: 
http://www.philamuseum.org/collections/permanent/54149.html.  
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entretanto, ou de musa, Maria é também artista: é aquela que se dá a ver (ao outro/artista) e ao 

mesmo tempo não se pode ver, na obra. Essa posição traz ainda outros ecos: sua condição de 

“suplente” em relação a Duchamp, não como secundária, mas em posição de diálogo, de troca 

de ideias, sobre a guerra, sobre o corpo. O corpo que se vê em Dados, como instalação mixmedia, 

é observado através de dois orifícios numa porta de madeira. Esse corpo feminino – labirinto – 

encontra-se nu, com o sexo à mostra, mas é ao mesmo tempo “escondido” pela porta. O 

espectador torna-se voyeur, precisa espiar para enxergar o que está além da porta. Não pode ver, 

entretanto, o rosto da mulher, que está oculto, além do campo de visão permitido (ou então 

cortado da tela). Ela está deitada, além disso, em meio à natureza. É uma cena erótica e quase 

mítica – aí está, na mulher, “a origem do mundo”.   
 Antelo (2006; 2013) argumenta que a escultura Impossible, de Maria, conversa com essa 

obra. Nela, porém, o corpo feminino, que é ao mesmo tempo vegetal ou talvez animal, aproxima-

se do outro sem conseguir encostar. É como se ambos fossem se devorar, mas o ato erótico 

ficasse suspenso. O impossível pode ser o amor, pode ser o encontro sexual, ou qualquer 

possibilidade de encontro, de toque, ou de diálogo. Frente a frente, porém, as bocas, garras, 

tentáculos, se voltam uma para a outra. O espectador é voyeur, como em Dados, mas não precisa 

espiar – a relação está exposta, ou explícita. 

 O grande vidro, por sua vez, parece ter sido retomado, por Sophie Calle, em uma das 

seções da segunda parte de Jogo duplo, intitulada The Birthday Ceremony (A cerimônia, ou 

celebração, de aniversário). Nascido do “medo de ser esquecida” em seus aniversários, o 

projeto é desenvolvido entre 1980 e 1993, no dia 9 de outubro. A cada ano, Sophie se propõe a 

convidar um número de pessoas equivalente à idade que estaria completando. Entre elas, um 

estranho, escolhido por um dos convidados. Os presentes dados nessas ocasiões foram todos 

guardados e colocados em uma espécie de armário envidraçado cujo formato e proporções evoca 

o do Grande vidro. O corpo desse armário, sua armação branca, é a moldura, e a tela é a porta, 

que parece de vidro. O conjunto lembra, ainda, uma vitrine. Dentro dela, são expostos os objetos 

recebidos, como oferendas em uma cerimônia aos deuses, como relíquias e objetos antigos 

expostos em um museu.  

 A variação na composição desses quadros, de ano a ano, foto a foto, motiva leituras 

diferentes do que poderiam ser monstruários – formas de mostrar, indicar, ensinar, aconselhar, 

do latim monstrare. Feitos de elementos diferentes, compõem uma cena, cruzam-se, conectam, 

por relações talvez infinitas. Na primeira formação, de 1980, a parte de cima dessa “vitrine”, de 

tamanho menor, mostra quatro cavalos de papelão e veludo com cabeças móveis, um cinto de 

plástico dourado e, suspensa pela alça, presa na divisória entre essa parte superior e a inferior, 

uma bolsa metálica, como a noiva, mariée. Visível atrás dela, o que parece um livro, mais 
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abaixo, no chão da “cristaleira”, objetos como uma caixa de chocolates “Mozart”, fotografias, 

um diário, uma colagem, buquê de flores e uma caixa preta intitulada Petit matériel mystérieux 

pour jolie detective privée, com variados tubos e outros componentes elétricos arcaicos. Na 

página ao lado, em todos os casos, a lista de objetos expostos, não necessariamente em ordem. 

No canto inferior direito, uma observação (remark) sobre o evento – quem não compareceu, 

peculiaridades dos presentes ou fins que eles tiveram, como o telegrama que foi aberto e em 

seguida rasgado, pois continha a informação de que o convidado não compareceria.  

 No segundo, terceiro e quinto monstruários, a disposição dos presentes também poderia 

trazer à tona relações com a noiva e seus celibatários. Em 1981, os presentes expostos no andar 

de cima incluem, entre outros, um vestido de cetim vermelho decorado e uma máscara, o manual 

de uma máquina de lavar (a máquina foi um presente da mãe, que conseguiu por esse meio 

subverter o ritual), um buquê de flores, dois livros (A casa verde, de Mario Vargas Llosa, e 

Insônia ou o diabo em liberdade, de Henry Miller)125 e uma composição de David Rochline 

formada por um espelho, madeira folheada a ouro, marshmallows, chocolates, balas e uma 

boneca de plástico – que de longe parece a pequena imagem emoldurada de um santo. No andar 

de baixo, estão os fálicos guarda-chuva e garrafa de champanha, nas laterais, e um retrato ao 

centro – Le rêve éveillé (O devaneio), de Manuel Álvarez Bravo, 1931 – além de um cinzeiro, 

livros, botões, cadernos de desenho, etc. 

 Os aniversários de 1983 e 1984 reuniram, na vitrine, uma quantidade grande de 

presentes. Em 1983, foi mantida a composição, mais à esquerda, de objetos suspensos na parte 

superior, ultrapassando a divisória e precipitando-se para baixo, em uma mistura de xícara de 

chá e pires, cachecol de nylon vermelho, livros, retrato, e quatro esculturas dinâmicas de papelão 

com formatos de sobremesas, a bomba de chocolate, um bolo, uma torta e um doce não 

identificado – estes posicionados desde o primeiro andar até a base, pendurados no tecido, em 

uma planta, ou em um retrato, dando a impressão de flutuarem pela estrutura. No mundo inferior 

do armário, a planta suculenta mencionada, com suas folhas espetadas em diversos ângulos, à 

esquerda, e um dildo de madeira africano em cima de outros objetos, à direita. Na base, 

semioculto por outros objetos, o livro Duchamp et la photographie, de Jean Clair. Só vemos, na 

capa verde, as letras amp, já que o resto do corpo do nome, em branco, foi amputado, velado. 

 Em 1984, as prateleiras de vidro do armário são reposicionadas, para formar três níveis 

cujas extremidades inferior e superior ainda são um pouco maiores do que o nível intermediário. 

                                                             
125 O primeiro, publicado em 1966, conta a história de uma casa verde, que funciona como um prostíbulo, em um 
vilarejo no Peru, palco de lutas de poder e corrupção. O segundo, de 1964, é a narrativa de um menino que decide 
investigar de onde veio o cachorro Grk, que o segue até em casa. Escritor controverso nos Estados Unidos (em que 
seus trabalhos eram banidos), Miller compôs esse livro com uma série de aquarelas, após noites de insônia 
motivadas pela preocupação com seu relacionamento amoroso.  
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Na parte de cima, vemos um aspirador de pós de corpo metálico e plástico, com mangueira 

cinza, mais à direita, enrolada, formando um círculo que acaba com a boca de sucção em sua 

extremidade. Está aí atualizada a noiva, com veste cilíndrica e reflexiva, com a “bomba de ar” 

da forma feminina em suspensão, que agora suga ao invés de bombear. Atrás e em meio a ela, 

um livro de Marquis de Sade, com 60 gravuras (em água-forte, i.e., entalhes, sulcos), Histoire 

de Juliette ou les prospérités du vice126. Atrás desse, provavelmente outro livro, sobre a volta ao 

mundo em 80 pratos, um livro de receitas. E ainda envolto pela mangueira do aspirador, uma 

imagem de Santa Teresa de Lisieux127, em moldura incrustrada com conchas, acompanhada de 

vela e isqueiro. Lado a lado, portanto, a profanação e o sagrado, a escritura do amoral e a 

escritura a partir da palavra do pai. 

 No andar que media, o intermediário, uma caixa de chocolates com alguns a menos, que 

foram comidos, dois frascos, uma garrafa de champanha, o livro L’Amant, de Marguerite Duras, 

um quadro ex-voto em painel de madeira, de 1811, entre outros objetos. Abaixo, chama atenção 

o varal circular de estender roupas, de plástico azul. Pelo posicionamento da câmera e do varal, 

podemos ver em torno de nove grampos, nove mini-celibatários caídos, compartilhando sua 

função de pendurar, deixar estendidas as roupas. O próprio varal está também suspenso, 

provavelmente por um fio de nylon transparente, preso à divisória. Ao seu lado, um espelho com 

base de uma réplica da Torre Eiffel, o buquê de flores mortas estirado, balas de um revólver em 

sua caixa, e um bracelete de bolas de borracha. Atrás de um pequeno retrato, estão meio 

escondidas o que provavelmente são as 13 penas de pavão, descritas na lista ao lado, o que, 

como o resto, pode ser uma leitura cômica de Marcel Duchamp, intermediada por um “retrato” 

do artista, que será retomado adiante.  

                                                             
126 Romance publicado em 1800 que trata de Juliette, uma ninfomaníaca assassina e niilista moral bem-sucedida, 
em comparação com a irmã, Justine, que é “correta” – segue a palavra, a lei – e por isso infeliz.  
127 Foi uma jovem freira carmelita canonizada, que se tornou em 1997 uma Doutora da Igreja. Ela escreveu textos 
autobiográficos, publicados, após sua morte, ainda muito jovem, como A História da Alma. 
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Figura 5 – A cerimônia de aniversário (1984), em Jogo duplo. 

 

 Na fotografia de 1985, mais uma vez o móvel envidraçado é dividido em três, como 

ocorre ainda em 1986 e 1990. O andar superior é tomado por imagens em diferentes formatos, 

molduras retangulares maiores ou menores, e cilíndricas, em seis pequenos copos, onde mal se 

veem desenhos de mulheres. Esse presente foi acompanhado por uma nota: Un glaçon et elles 

se déshabillent, um cubo de gelo e elas se despem. Entre os outros desenhos, há um trabalho de 

Annette Messager, que consiste em um “cartão postal de Hieronymus Bosch com pintura em 

tela” e no verso a dedicatória: “Para Sophie, por seu amor por cartões postais ‘dos mestres’, por 

seu amor pela Espanha, etc....a vizinha” (CALLE, 2007, p. 210, tradução minha). Não há 

indicação do nome da pintura de Bosch e ela não é facilmente reconhecível, entre os itens 

expostos, porém a menção nos direciona ao trabalho desse pintor, que viveu entre o final do 

século XV e o início do XVI. As telas tríplices e crípticas de Bosch, seus trípticos, dão vida a 

uma multidão de corpos monstruosos e fantásticos, com cores vibrantes, dispostos em cenários 

que hoje poderiam ser considerados ‘surreais’. O misterioso pintor do Julgamento Final, do 

inferno, da tentação, das visões do além, da morte, e do Jardim das Delícias ainda confunde o 

observador de sua arte. Os monstruários de Sophie, com suas formatações duplas ou triplas, a 

colorida disposição dos itens catalogados, e os traços de sagrado e de profano, podem relacionar-
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se com essas obras, assim como com uma longa lista de outros nomes, como se pode notar pela 

profusão de informações. 

 O amor pela Espanha, por exemplo, a referência ao clube Eros – boate de strippers – e 

diferentes detalhes dos trabalhos de Sophie retomam escritos de Georges Bataille, como 

História do olho e Erotismo, e suas ‘profanações’ vinculam-se ao que discute Giorgio Agamben 

no livro que leva esse título. Essas releituras indicam a criação de uma linguagem, da artista, em 

que profanar é criar a partir dessas “separações” entre o “superior” e o “inferior”, mas também 

com a intermediação entre elas, com o corpo híbrido, quimérico. Trabalho de colaboração, como 

se disse, entre ela e tantos outros, em especial Paul Auster nesse caso, mas também Cindy 

Sherman, Ralph Gibson, Greg Shepard, etc128.  

 Essas visíveis relações são, ao mesmo tempo, potencialmente imperceptíveis. Talvez a 

incrível quantidade de objetos, títulos, nomes, formas, cores confunda a ponto de não ser mais 

possível reconhecer, entre um e outro, sua aparência, sua autoria, seu nome, ainda que este esteja 

listado. Como ver detalhes em meio a um turbilhão de detalhes? Listas e mais listas de presentes, 

de objetos colecionados, de envios (cartões postais, cartas, bilhetes, etc.) e desejo, entre os 

velados e os desvelados. No vidro das vitrines, mais uma pista entre tantas: palavras escritas 

quase completamente invisíveis ao olho nu. Não há nenhuma descrição do que seria esse texto, 

ele não se deixa ser lido, e assim nossa curiosidade, minha curiosidade, é atiçada, mais uma vez, 

pela artista, que distribui pequenos presentes pelo caminho como a bruxa de João e Maria. O 

desejo de descobrir e a negação, ou o quase ocultamento, que é mais provocador que a revelação, 

se desdobram múltiplas vezes. 

 Assim, francês mistura-se ao inglês, e o artífice e a arte, ao artificial, tecnológico. Nesse 

seu pequeno (móvel de) vidro, entre as diversas imagens em retratos, estão as imagens de 

aparatos, como máquinas de lavar, aspirador de pó, telefone, radiador elétrico, aparelho de vídeo 

cassete, televisão, fogão, ou então seus manuais ou garantias que os substituem. E esses 

combinam-se com os mecanismos de dissimulação do nome – como o L.H.O.O.Q, de Mar-cel 

– como o P.A, de Leviatã, como o amp, de Duchamp, e Sophie que também é Maria. Essas 

“uniões”, estes isto que é aquilo, aquele que é também este, porém, não nos deixam enganar. 

São parte do possível que é Impossível, de Maria Martins. O casal escultural, escuro, cujas 

                                                             
128 Em 1993, Cindy Sherman lhe deu duas fotografias em 1993, autorretratos conceituais em que aparece 
caracterizada como homem, na primeira, e como mulher, na segunda. Entre os presentes de Ralph Gibson, em 1993 
aparece uma fotografia pornográfica com uma inscrição: “Sophie, certas fotografias insinuam que não há razão 
para que os vários objetos nelas contidos não possam existir em diferentes perspectivas autônomas. Isto foi um 
mandato da pintura Renascentista [sic] e continua a fascinar o fotógrafo que, na verdade, permanece unido a uma 
única distância focal. FAUX-PHOTOGRAPH Ralph Gibson” (CALLE, 2007, p. 226). Greg Shepard a presenteia 
nesse ano com um trabalho feito com arame, chupeta e corrente. Em 1992, Shepard e Calle trabalham 
conjuntamente no filme Double Blind (No Sex Last Night), mistura de diário bilíngue e road movie pelos Estados 
Unidos, em que se misturam percepções subjetivas e “objetivas”, o público e o privado, o visível e o invisível.  
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formas parecem humanas e também naturais, planta carnívora, um corpo no movimento de 

devorar o outro (corporalmente, culturalmente, graficamente?), de devorar-se, porém 

congelados, fixos, no ato, para sempre em um instante, como na fotografia.  

 

1.5.2 A embaixatriz, a baronesa e a detetive  

 

 Expus alguns encontros, muitos caminhos e, por isso mesmo, brechas, aberturas, espaços 

vazios, ou seja, faltas, em relação, por exemplo, à vinculação de Sophie – e também de Auster, 

em certa medida – com a performance. Diz-se que a arte, hoje, é inspirada pela vida cotidiana, 

e que a vida cotidiana é inspirada pela arte. Uma reflete a outra, juntando-se máquinas de lavar 

ou sucos de laranja a instalações, mídias com mídias, em que até Shakespeare é reencenado no 

Twitter, livros que são objetos de arte, produtos, edições limitadas, mas também reproduções 

infinitas de uma latinha de Coca Cola. O “eu” falando consigo mesmo a todo momento em 

meios diferentes. E o “eu” falando com o “outro”, é claro, em grande medida desconhecido, 

chegando cada vez mais próximos a exposição e o anonimato. 

 Sophie Calle e Paul Auster inventam a partir dos próprios nomes, utilizando diários, 

ensaios fotográficos, roteiros, desenhos, imagens em movimento. Sophie se autorretrata frente 

à câmera, mas convida também outros fotógrafos à ação. Em A detetive, de 1981, seu diário 

descreve o projeto, a rotina diária, que inclui ter contratado detetives particulares para seguirem-

na pelas ruas. As fotos das fotos, isto é, as fotos dos filmes fotográficos, na página ao lado, 

mostram-na caminhar pelas ruas, junto ao devaneio que acompanha esse movimento. Os 

detetives também são observados por ela, “sem saber”. Segundo ela, eles não sabem que foi ela 

quem os contratou. Depois disso, o relatório que eles entregam relata as atividades do “sujeito” 

investigado. Com isso, ela pode ver-se sendo vista, mais uma vez. As fotos em preto e branco, 

mostram o corpo de diferentes ângulos, enquanto o corpo da câmera e o olho do fotógrafo se 

posicionam detrás de árvores, à distância, em esquinas.  

 Essas posições são também as funções que intitulam alguns dos projetos. O/A detetive, 

nesse e em outros trabalhos, como Suite vénitienne e To follow, a camareira em O hotel (The 

hotel), a dançarina em O strip-tease, a aniversariante, em A cerimônia de aniversário, e a 

própria Sophie Calle, em todas essas, em Gotham Handbook. Essas funções preenchem vagas, 

cargos, posições sociais, como as atribuídas, por Marcel Duchamp, a cada celibatário. Parte da 

brincadeira, portanto, é a de dar novas funções a essas palavras e a esses objetos. É o que 

acontece com os ready-mades do artista, como a conhecida Fountain,  

 A própria designação de autoria, nos casos desses objetos, pode ser cômica, apesar de 

ainda motivo de debates acadêmicos sérios. Em 1917, assinada como “R. Mutt”, a fonte, um 
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urinol de porcelana branco, não teria sido aceita, em primeiro momento, para uma exposição 

nos Estados Unidos, devido à recepção que teve. Segundo Janis Mink (2006, p. 67), “o primeiro 

problema que se punha era a embaraçosa questão da altura de colocação, apesar de R. Mutt ter 

pago os seis dólares” de inscrição. Mink explica que Katherine Dreier, familiarizada já com os 

ready-mades de Duchamp e membro da comissão de seleção, não percebeu quem poderia ser R. 

Mutt. Ao final, não se conseguiu nem mesmo achar o objeto, que foi, tempos depois, encontrado 

atrás de um tabique, onde ficara por todo o período da exposição. Muitos dos ready-mades, 

como a Fonte, o Escorredor (ou Porta-Garrafas, ou Ouriço, 1914/1964) e a Roda de Bicileta 

(1913/1964), foram extraviados e, mais tarde, substituídos por réplicas, já que era o “sentido” o 

que devia ser salvaguardado, não o objeto, necessariamente.  

 A autoria da Fonte, entretanto, é questionada por investigadores como Irene Gammel 

(2003). Segundo essa escritora, a Baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) teve um 

importante papel nessa obra e contribuiu decisivamente para a arte dadaísta. A Baronesa, 

praticamente desconhecida ou esquecida pelas histórias da arte até a publicação da biografia 

escrita por Gammel, foi uma artista múltipla, performer, modelo, escultora e escritora, ela foi 

respeitada e reconhecida no círculo artístico e intelectual do início do século XX, mas ficou à 

sombra de outros nomes. 

 Irene Gammel (2003) fala da amizade entre ela e Duchamp, e do contato que tiveram na 

segunda década do século XX. A autora da biografia cultural da Baronesa Elsa comenta ainda 

o papel crucial dessa artista no movimento dadaísta nova-yorkino. Uma das peças da Baronesa, 

por exemplo, foi uma escultura-assemblage intitulada Retrato de Marcel Duchamp (1920), e 

mencionada anteriormente, que lembra e talvez ironize as fotos tiradas por Man Ray. Esse 

“retrato” parece um coquetel-pássaro, com pena de pavão e cauda eriçada, que, segundo 

Gammel, poderia aludir ao cross-dressing de Duchamp, que se vestia com roupas femininas 

para incorporar a personagem Rrose Sélavy, seu “alterego”. A forma e aparência do coquetel 

também podem ser um jogo de palavras, já que cocktail, em inglês, é composto pelas palavras 

“cock” (galo/pênis) e “tail” (cauda/rabo/coroa), o que talvez aludisse à personalidade dandy de 

Duchamp. O retrato, da Baronesa, também poderia ser uma leitura do Retrato de cinco ângulos 

de Marcel Duchamp (1917), de Henri-Pierre Roche, em que o corpo do artista aparece 

multiplicado cinco vezes, como ocorre, em A invenção da solidão, de Paul Auster, no Retrato 

de um homem invisível, o retrato do pai. Enquanto o “pai”, neste caso, pode ser 

Duchamp/Sélavy, as penas de pavão, sutilmente expostas como presente de aniversário, na 

fotografia de Sophie, indicam também uma das “mães” da performance, a Baronesa Elsa. 

 Para Gammel, o cocktail, uma assemblage, é uma crítica a Duchamp, cuja obra teve 

bastante sucesso nos Estados Unidos, enquanto que a Baronesa, apesar do título, enfrentava 
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graves problemas financeiros. Por questões de aceitação, na época, as consequências do 

esquecimento desse nome são sentidas até hoje, na crítica da obra dessa artista. As composições, 

esculturas, poemas e performances da Baronesa incorporavam formas humanas e não humanas. 

Nessa instância, as esculturas de Maria Martins entram em diálogo com as obras da Baronesa 

Elsa e de Sophie Calle, apesar de elas trabalharem de formas distintas.  

 Já em 1914, antes da chegada de Duchamp em Nova York, a Baronesa repensava, do 

ponto de vista artístico, objetos cotidianos que encontrava e “transformava” em arte, como os 

ready-mades. Um desses objetos foi o Enduring Ornament (Ornamento duradouro), um anel, 

cuja conexão simbólica com o casamento é evidente. A artista também escreveu um poema 

sobre O grande vidro, de Duchamp, colocando-se no lugar da noiva, e ensaiando papeis de 

protagonista e antagonista, entre Marcel e ela. Por essas razões, essa artista performática, que 

vestia suas obras, que posava para outros artistas, que escrevia poesia, crítica e pensava a 

modernidade, parece antecipar, de alguma forma, trabalhos de artistas mais recentes, como 

Sophie Calle. 

 Além disso, impossível não ver esses atos como formas de fazer com que a noiva, a 

mulher nua, inspiração, observada pelo observador, passe a tomar o lugar de artista e de modelo 

no próprio trabalho, voltando seu olhar também para quem a observa. A suposta passividade 

torna-se então posição ativa. A assinatura, além disso, tem papel crucial nessas obras e na forma 

como são lidas. A Fonte, por exemplo, é assinada por R. Mutt, um nome andrógino. Gammel 

observa que, quando o nome é invertido, a partir do sobrenome – Mutt R., a palavra se torna, 

lida foneticamente, Mutter (mãe). R. Mutt também pode soar como Armut (pobreza). 

 A assinatura das esculturas de Maria Martins e a forma como ficou conhecida, 

principalmente no exterior, por sua vez, não incluía o nome do marido Embaixador, mas apenas 

o primeiro nome da artista: Maria. Essa palavra, por si só, a singulariza, liberta-a, mas ao mesmo 

tempo a aproxima de outras Marias, de outras mulheres e artistas. O ornamento duradouro, como 

o anel apropriado pela Baronesa, inclui o peso de um sobrenome, uma assinatura, que, ao ser 

abandonada, em certos contextos, põe à vista – mis a nu – um corpo em transformação e a 

possibilidade de uma outra identidade.  

 Os corpos vistos até aqui, que se mostram, se nomeiam e jogam com seus nomes, 

conectam-se, de diferentes formas, com tudo aquilo que não conseguem nomear, apontar, fixar, 

ver ou mesmo entender mais concretamente. Surge, a todo momento, esse outro, que não é bem 

isso nem aquilo, que morreu e no entanto ainda existe, mas que não é o mesmo. Surgem 

memórias, fantasmas, assim com outras ideias ou a crise de conceitos que ainda assombram o 

“eu” constantemente 
 



 
 

  

 
 
 
 

 

 

Figura 6 – Fantasma mediastínico. Texto da autora; ilustração de Felippe Steffens. 
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2. FANTASMAS  
 
Quando eu era criança, estava sempre esperando por algo. Uma viagem, que raramente 
acontecia, o final de semana, as férias, meu aniversário, a visita de alguém, o Natal, e assim por 
diante. Eu não vivia tanto no presente, mas muito em um futuro projetado, planejado, desenhado, 
às vezes, até os seus menores detalhes. Vivia no ‘pode-ser-que-aconteça’, no ‘é-possível-que-
venha’, no ‘tomara-que-chegue-logo’. Estar presa ao presente, por outro lado, era isso: estar 
presa. Era aceitar uma falta constante, muitas não presenças, a repetição infindável do acordar 
cedo, ir para a escola, prestar atenção, falhar, voltar para casa, tentar fazer a lição (falhar 
novamente, por horas, insistindo na procrastinação), e esperar pela inevitável noite, 
acompanhada do medo da insônia e do pesadelo. Até que, enfim, obliviouness. Viver no aqui, 
no agora, seria aceitar o que eu tinha e, mais ainda, o que não possuía, assim como trabalhar 
com esses dois lados da moeda. Seria lutar diariamente, falhar constantemente, ao invés da 
calmante tarefa de planejar. Mas sinto, agora, que esperar era um ato de esperança também. Eu 
não aceitava, simplesmente, não queria de bom grado o que me era dado e, ainda que não 
protestasse verbalmente com frequência, criava mundos de possibilidades na minha cabeça. 
Fantasiava. Enxergava mentalmente imagens e mais imagens de praias, tarde inteiras com minha 
mãe, visitas do meu pai, parabéns e presentes e a família reunida. Eu esperava, construía aquelas 
visões internamente, e até hoje sua sombra me acompanha. Atualmente, habito esses mundos de 
projeção mais raramente, porque passo mais tempo encarando o aqui e agora, mas não deixo 
nunca de esperar. E, assim como lanço o olhar para frente, para o futuro, também me volto 
constantemente para o passado. Como este, dos meus dez anos. Esses três tempos irrompem, 
aqui, vez ou outra, porque eles resistem a tentativas de silenciamento de minha parte. A 
discussão que se poderia fazer apenas distante do “eu”, distante de mim, focada no outro, 
neutralizada, acaba adotando alguns desvios e vais e vens, mas chega, como tudo, a um fim. Ou 
melhor, a um ponto final, um momento de parada da marcha, o fim da busca por um sentido. 
 

O que são fantasmas?  

Talvez a dificuldade que me impus, ao tratar deste assunto, se deva, em boa parte, ao 

próprio tema. Como falar de fantasmas? Será possível simplesmente responder esta pergunta, já 

de início, apresentando uma definição, subdividida conforme os diferentes significados que o 

termo pode ter, e contentar-se, logo em seguida, a uma análise de obras a partir disso? Não, não 

é este meu objetivo, nem método. Talvez seja possível, claro, mas não se trata disso, aqui. 

Parto, então, de uma aparente impossibilidade. E, no mínimo, de uma grande dificuldade. 

Não existe uma definição singular, um conceito vinculado a uma perspectiva teórica que 

claramente possa responder à grande quantidade de dúvidas que os fantasmas, nas obras lidas, 

sugerem. Ou seja, há mais de um fantasma, ou mais de um sentido para os fantasmas que se 

percebe nelas. Quando se amplia o escopo e se parte a uma visão mais ampla do fantasma na 

cultura ocidental, é evidente que a dificuldade cresce, assim como a impossibilidade de um 

simples fechamento do assunto. Assim, considerando as muitas vias disponíveis, escolhi as que 

pareciam mais viáveis para este momento, com a intenção de estabelecer relações entre as obras 

artísticas que são a base de nosso estudo, aquelas outras com as quais elas conversam, e as 

perspectivas teóricas que se apresentam mais próximas desta problemática (ainda que, de início, 

sejam bastante distantes de nós temporalmente). 
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Em The Ghost, a Cultural History (2017), Susan Owens fala de fantasmas em múltiplos 

sentidos, levando em conta a história de sua sobrevivência nas ilhas britânicas, em especial. Um 

dos sentidos que mais a atrai é do fantasma como algo que criamos em nossa imaginação, o que 

se conecta, é claro, ao contexto em que estamos. Para ela, fantasmas são “espelhos de seus 

tempos”. Refletem nossas preocupações, movendo-se também conforme tendências culturais e 

a disposição ou “estado de espírito” de cada época. Nem sempre foram as “presenças 

insubstanciais” que tendemos a imaginar hoje. Na Idade Média, por exemplo, era mais provável 

que uma história contasse sobre um fantasma que quebrou uma porta, do que um que flutuou 

gentilmente através da porta. Enquanto na metade do século XVIII, os escritores associados à 

“escola do cemitério” (“graveyard school”) convidavam seus leitores a descer até as criptas e 

conjuravam espectros macabros para lembra-los de sua mortalidade, os românticos pensavam 

que os fantasmas podiam nos revelar os recônditos da nossa alma.  

Para Owens, a reforma religiosa na Inglaterra teve grandes impactos, tanto para os 

fantasmas quanto para as pessoas. A noção de purgatório foi substituída pela ideia de que depois 

da morte a alma iria diretamente para o céu ou o inferno. As “fronteiras permeáveis” do 

purgatório foram retiradas, o que podia antes permitir ocasionalmente que uma alma encontrasse 

uma forma de se comunicar com alguém vivo. Participantes da reforma queriam se livrar da 

‘parafernália’ católica. Ainda assim, fantasmas continuaram a ser vistos, sobreviveram, mas 

sofreram um novo grau de escrutínio para que fossem considerados “reais”. A partir daí, “já que 

os fantasmas não existiam oficialmente, eles tiveram de ser inventados” (2017, p. 35). É assim 

que se veem obras, no século XVI e XVII, por exemplo, em que se tentou explicar, 

literariamente, a surpreendente persistência dos fantasmas. Of Ghostes and Spirites Walking by 

Night, por exemplo, do suíço Ludwig Lavater, foi o primeiro tratado sobre o assunto a ser 

publicado na Inglaterra pós-Reforma (em 1572)129. Defendia que espíritos aparecem aos 

homens, mas com menor frequência. Para o autor, muitos fantasmas se tratariam, na verdade, 

de “ilusões ópticas”, ou produtos de “mentes exageradas”. Aparições interpretadas como 

fantasmas na verdade eram “espíritos bons ou ruins”. Muitas experiências, porém, eram meros 

resultado de “imaginações frenéticas” (2017, p. 36).  
Como se vê, os fantasmas, há séculos, são conectados tanto com nossa percepção do 

mundo, quanto com a memória. Podem, por isso, ser considerados ‘ilusões’, ou ‘aparições reais’ 

de seres que deveriam ter ficado no passado, como se este fosse algo sepultado e acabado. São 

                                                             
129  1572 é também a data em que Lusíadas foi publicado. Interessante, então, que uma nação estivesse tentando 
inventar suas origens (na cultura greco-romana) enquanto a outra estivesse tentando inventar fantasmas, talvez para 
entender melhor o próprio passado. Essa problemática em ambos os casos não deixa de tratar da ‘invenção de 
origens’, ou da própria história (do passado mitológico), portanto, na linha do que argumenta Stuart Hall, em A 
identidade cultural na pós-modernidade (1992). 
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considerados, ainda, imagens, as quais são, ao mesmo tempo, visíveis e invisíveis, ou amarram 

uma dimensão material a uma dimensão abstrata, uma ausência a uma presença, sem que seja 

possível distingui-las claramente. Os caminhos que levaram a essas relações serão explorados, 

neste capítulo, de forma a mostrar, ainda que fragmentariamente, essas conexões. 

Minha primeira relação com a palavra “fantasma”, no que diz respeito a esta tese, foi 

motivada pelas obras artísticas de Paul Auster e de Sophie Calle. Ao considerar de que formas 

elas se conectavam, observei o que, naquele momento, parece uma “incrível coincidência” não 

muito explorada: além do trabalho colaborativo realizado por Auster e Sophie em Gotham 

Handbook e dos contatos, trocas e correspondências entre Leviatã e Jogo Duplo, havia ainda 

dois livros, um de cada escritor, cujos títulos eram “idênticos”: Fantasmas. As aspas, aqui, são 

bem importantes, porque tratam-se de obras intituladas, em inglês e francês, respectivamente, 

Ghosts e Fantômes. Ou seja, não são palavras idênticas. Quando traduzidas a uma mesma língua, 

como o português, acabam se tornando apenas “fantasmas”. Curioso trabalho de transformação 

da tradução. Nesta única palavra encerram-se muitas outras possibilidades: ghost, fantôme, 

phantom, phantasma, phantasmata, phantasie, espectro, specter, spectrum, espírito, alma, 

psyché (...). A tradução conecta-se ao fantasma (da língua), com sua dimensão intraduzível, mas 

também à necessidade, na leitura desses textos, de realizar uma “tradução suplementar”. Não é 

claro de que fantasmas se trata aqui. Tudo depende do contexto. Alguns termos permanecem 

estrangeiros, por isso, e alguns são traduções. Os títulos das obras de Sophie e Auster serão 

mantidos em francês e inglês para evitar maior confusão do que o necessário. 

 

2.1 GHOSTS, DE PAUL AUSTER 

 

Imagine uma tela em branco, ou então encontre uma. Pode ser de qualquer material: tela 

para pintura ou desenho, papel para desenho ou escrita, tela de computador, tanto faz. Agora 

acrescente algumas cores: primeiro, Azul, depois Branco, depois Preto, do modo que achar 

melhor: com uma caneta, o dedo, etc. Ah, mas antes do Azul entraria também o Marrom. 

Acrescente o Marrom se quiser. Não dei nenhuma instrução sobre como cada cor deveria ser 

colocada, se deveria formar algum desenho específico, ou se poderia ser só jogada na tela. Isso 

fica a cargo de cada um. Mas, de uma forma ou de outra, aí está a imagem e a cena. Mais ou 

menos figurada ou abstrata? Outro fator pode ser determinante nisso: o tempo. Se minhas 

instruções foram seguidas, por exemplo, todas em rápida sucessão, e as ações tomadas com 

rapidez, o resultado será provavelmente diferente de uma imagem criada com deliberada calma. 

Pode ser que cada cor tenha se tornado uma espécie de mancha ou risco solto na tela, pode ser 
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uma “composição mais aleatória”. Também pode ser bem intencional. Você reconhece o que 

pintou/desenhou? A imagem criada lembra algo de sua experiência?  

A tentativa de criação de uma imagem como esta me passou pela mente quando li as 

primeiras linhas de Ghosts, de Paul Auster130: “Em primeiro lugar, há Azul. Depois há Branco, 

e então há Preto, e antes do início há Marrom” (AUSTER, 2004, p. 137). No início, somos 

apresentados, rapidamente, a todos os personagens principais, e mesmo alguns secundários, ou 

de fundo de cena. Este trecho poderia ser interpretado de diversas formas: como “instruções 

para a composição de um quadro”, como “descrição da composição de um quadro”, como 

apresentação de uma cena e da ordem em que aparecerão os personagens, seja em um roteiro 

teatral ou em um romance. O que chama atenção, e que parece alinhar este trecho a uma 

narrativa, a uma história, é aquela adição ao fim: “e antes do início...”. Este adendo mostra se 

tratar não de uma simples descrição do que é dado a ver a um leitor ou observador, mas sim um 

conhecimento prévio ao que é apresentado neste instante. Ou seja, quem dita esta frase sabe que 

antes havia (ou há) algo ou alguém chamado Marrom. Esta visão em hindsight, em 

retrospectiva131, atravessa a obra de Paul Auster, d’A Trilogia de Nova York (TNY), passando 

por Leviatã, até 4321 (2017). Alguém, como um maestro, diretor ou narrador semioculto habita 

essas páginas e gosta, vez ou outra, de mostrar-se como o mestre do jogo132. 

Este ser semioculto, mas constante, nos fala desses personagens, que são também nomes 

de cores. É claro que, em inglês, um sobrenome como White, Black ou Brown não é incomum. 

Blue chama um pouco mais atenção neste grupo, e por isso se destaca. Coincidentemente ou 

não, ele é também o personagem principal.  

Por causa dos nomes dos personagens, portanto, é inevitável uma associação com cores, 

e consequentemente imagens, algo relativamente constante, também, em narrativas austerianas 

(veja O livro das Ilusões, por exemplo). Não é que reproduções de imagens sejam 

particularmente constantes em seus livros – fotos e desenhos até aparecem em A invenção da 

Solidão e em Cidade de Vidro, na TNY, respectivamente. Mas imagens são assunto constante, 

seja como cinema ou pintura, seja como a percepção da própria visualidade das palavras – como 

                                                             
130 “First of all there is Blue. Later there is White, and then there is Black, and before the beginning there is Brown”. 
Todas as traduções de The New York Trilogy apresentadas aqui são minhas. 
131 Este tipo de narrador conecta, em uma simples frase ou tempo verbal, o presente, o passado e o futuro da 
narrativa. Avisa “saber” o que acontecerá (seja porque escreveu a história, seja porque já a conhece). Ainda assim, 
é como se nada pudesse ser mudado por ele. Os dados já foram lançados. Resta narrar o que já aconteceu, a partir 
de uma perspectiva. É por isso que, apesar de “saber a história”, o narrador não sabe toda a história, nem mesmo 
entende completamente o que está acontecendo nela. Poderíamos dizer que este é o caso, também, da narrativa 
histórica (como falar do passado sem deixar a maior parte para trás?), e que, no romance moderno, é frequente este 
“não saber”, estes buracos, esta incapacidade de compreender (apreender, capturar) totalmente qualquer coisa.  
132 Isso lembra o papel do Game Master conhecido por qualquer participante de RPGs (Role-Playing Games), um 
jogo de interpretação de papeis, iniciado nos anos 1970, que é mais colaborativo do que competitivo, porque todos 
devem querer chegar ao fim da narrativa – ditada pelo mestre – contribuindo com suas habilidades particulares.  
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os nomes de objetos em caixa alta, em Viagens no Scriptorium. Isso sem falar de sua atuação 

como roteirista e diretor de cinema. Então os personagens-cores, em Ghosts, não são um caso 

único, mas sim mais uma peça na construção de um pensamento que parece volver ao redor da 

questão da proximidade ou relação entre a literatura e as artes visuais. Não é um caso também 

só da poética de Auster, ou de Sophie, obviamente, mas está presente há séculos na filosofia e 

crítica de arte133. 

Como já se viu, a escolha dos nomes dos personagens, na obra austeriana, é bastante 

importante no jogo de leitura. É uma escolha relevante em qualquer obra. Cada escritor ou 

criador adota um tipo de critério, mas há uma lógica ou ideia por trás dessas palavras que são 

invocadas a cada vez que se quer trazer alguém à luz em uma narrativa134. A primeira vez que 

leio “Blue” isso me salta aos olhos. Ao longo das páginas, acabo me acostumando com ele. Blue 

passa a ser um nome como qualquer outro. Poderia talvez ser substituído por qualquer palavra, 

por apenas uma letra, como A., ou até por um “espaço em branco” (como Blank, personagem 

de Viagens no Scriptorium)135. 

De qualquer forma, o narrador nos informa, desde o princípio, o local onde acontece essa 

história, e também o tempo. Nova York, no presente. E comenta: “Neither one will ever change” 

(“nenhum deles jamais mudará”, 2004, p. 137). O enredo em si é simples: trata-se de mais uma 

história de detetive ao estilo austeriano. O que quer dizer que não se deve esperar uma resolução 

do caso ao fim. Haverá frustração, se essa for a expectativa. Certamente há um fim, porque a 

história acaba, e até pode se dizer neste caso que há uma certa resolução. O narrador, como nos 

três romances de TNY, dá, ao fim, algumas possibilidades ao leitor. É possível que o 

personagem tenha ido para esta ou aquela cidade, é possível que tenha feito isso ou aquilo, mas 

não sabemos bem o que aconteceu, ou então isso não importa muito.  

                                                             
133 Como em tantos outros momentos, neste trabalho, poderíamos voltar à pergunta: será que a escrita de um 
romance é como a pintura de um quadro? Mais uma questão que nos assombra, e que demanda retornarmos às 
prévias discussões do assunto, como em Horácio (65-8 a.C., no Ars Poetica), ou Lessing (1729-1781, sobre 
Laocoonte), ou teóricos mais recentes, como Orhan Pamuk. Pintor e escritor aparecem já em Platão, em sua teoria 
sobre a forma como as palavras existem dentro de nós. 
134 Em textos dramáticos, como roteiros, isso parece mais claro, porque os nomes em geral figuram em caixa alta, 
chamando atenção para si, indicando de quem “é” aquela fala. Na literatura, às vezes, os nomes parecem passar 
batido na leitura. Ou se repetem tantas vezes, em uma narrativa mais longa, que são até esquecidos. 
135 Ainda assim, tratam-se de cores. Existe Black e White (B&W, como no cinema preto e branco), existe Blue, 
palavra que é simultaneamente o adjetivo ‘triste’, ou ‘melancólico’, em inglês, o que dirá muito sobre o destino 
deste Blue em particular. Existe até mesmo a possibilidade de uma provocação étnico-racial na escolha desses 
nomes, já que o narrador comenta as mudanças pelas quais passa o Brooklyn, onde habitam os personagens, 
transformando-se gradualmente, de um distrito mais pobre, de um local de luta racial, para um distrito mais rico e 
branco. Na Orange Street, onde passam a viver Blue e Black, também Walt Whitman fez à mão a primeira edição 
de Leaves of Grass em 1855. E foi lá que Henry Ward Beecher lutou contra a escravidão do púlpito de sua igreja 
de tijolos vermelhos. Mas agora, “so much for local color” (2004, p. 139). Ou seja, para o narrador, essa foi a última 
aparição da “cor local” nesse bairro.  
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O que importa? Se os nomes não nos levam a nenhuma resposta definitiva (a uma 

interpretação simbólica possível), se o enredo não é o foco (de forma tradicional), se o detetive 

não consegue todas as suas respostas, então o que importa? Tradicionalmente, o conteúdo 

narrativo é uma parte crucial: é aquilo que alimenta a leitura, que nos leva de uma ação à outra, 

com certa expectativa, estabelecendo um pacto. Se não é este o caso – podemos pensar, ao invés 

disso, no que vem a se chamar ‘romance pós-moderno’136 – então o foco deve ser outro. A busca, 

em si, parece ser a questão principal da narrativa, e também o que nos faz continuar a ler de 

forma interessada. O processo da busca do detetive por respostas, de sua procura por pistas, ou 

pelo próprio personagem evasivo, seja Black ou White, e mesmo de seu mentor, Brown, que 

não lhe fornece respostas úteis. O caso é este: White pede a Blue que siga Black o tempo todo, 

que fique de olho nele pelo tempo que for necessário. O mesmo pedido feito a Quinn, em Cidade 

de Vidro, por exemplo. A mesma observação que se faz de Blank, em Viagens no Scriptorium. 

O que ecoa a busca que aparece em O livro das ilusões, ou em Invisível, as perseguições, em 

Leviatã, e assim por diante. Ou seja, as buscas se repetem, e ainda vão se repetir mais adiante 

(veja o capitulo 3). 

White também demanda receber relatórios semanais, instrução seguida por Blue, mas 

que progressivamente o atormenta. Ele passa a se perguntar constantemente o que deve escrever. 

Nunca teve dificuldades com relatórios, mas estes o desafiam mais do que qualquer outro. Chega 

à conclusão de que, simplesmente, não há muito o que escrever. As palavras não bastam137. 

Chegamos à mesma conclusão. O encadeamento de ações, aqui, não é o forte. “Ações”, 

inclusive, são escassas. Não se trata exatamente de um sentimento constante de paralisia, como 

é comum em James Joyce, por exemplo, em Dubliners ou n’O retrato do artista quando jovem. 

Mas sim de uma transição permanente de um ‘nada fazer’ (que na verdade é um ‘tentar 

escrever’) e um constante andar (um ‘pensar em movimento’). Olha-se para fora tanto quanto 

para dentro. Ou talvez mais para dentro de si do que para fora, para a cidade. Blue varia entre 

ficar sentado em seu pequeno apartamento, de frente ao apartamento de Black138, vendo este 

escrever, ou então sair à rua para segui-lo. Como ele não parece ir a nenhum lugar particular 

(sua caminhada não tem o objetivo de chegar do ponto A ao ponto B), é como se só andassem a 

                                                             
136 Em A condição pós-moderna, Jean-François Lyotard (1979/2009) define o pós-moderno como uma espécie de 
crítica e fim das narrativas totalizantes (ou que viam a história de forma totalizante), como a da filosofia iluminista. 
137 Em Life in Words, livro de entrevistas com Paul Auster, este escritor descreve o medo constante de falhar, de 
não conseguir escrever o que pensa, que o assombra desde o início de sua carreira até hoje. 
138 Esse olhar para o outro apartamento, para tentar enxergar o outro, espiando sua rotina, é difícil de fazer quando 
se está caminhando na rua. Não me surpreendo, portanto, que o detetive tenha escolhido posicionar-se no 
apartamento da frente. Ainda assim, em minhas caminhadas pelo Brooklyn, de cima da ponte que liga esse distrito 
a Manhattan, pude notar o que pode significar chamar Nova York, ou outras metrópoles, de “cidade de vidro”. É 
possível, mesmo de certa distância, entrar, parcialmente, na “privacidade” do outro, observá-lo em sua própria 
rotina, mesmo que ele não saiba que está sendo observado. Nessa caminhada, vi um homem em seu apartamento 
que muito me lembrou Black ou Blue. Ele estava como que escondido nas sombras, apenas parcialmente visível, e 
por isso decidi registrá-lo. A foto se encontra no Apêndice 5: Observador na janela. 
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esmo. Os únicos pontos mais aproximados a um conflito são as vezes em que Blue já não 

aguenta mais a situação, mais para o fim do texto, e decide entrar em contato com Black e depois 

confrontá-lo. Quando isso finalmente acontece, chegamos ao “fim” incerto.  

Se as ações são limitadas, os tipos de “descobertas” dos detetives são recorrentemente 

similares. O que povoa a Trilogia são identidades potencialmente “falsas”, personagens com 

múltiplos nomes, ou com nomes que lembram personagens de outras narrativas ou históricos, 

assim como elementos que brincam com dados autobiográficos do autor, ou nomes que são 

cores, trocadilhos ou declaradamente ‘duplos sentidos’. Em Ghosts, isso não é diferente. Quando 

encontra White, Blue imediatamente acha que ele está disfarçado, que a barba é falsa, que está 

“escondendo sua identidade”. Mais adiante, suspeitando que o caso seja uma farsa, um jogo (que 

bela ironia), Blue aguarda White aparecer no posto de correios para buscar seu último relatório. 

Porém, quando um homem suspeito aparece, está usando uma máscara. Depois, quando 

confronta Black, este também está com uma máscara. E o próprio Blue, nas primeiras vezes que 

fala com Black, decide se disfarçar de morador de rua (parecido fisicamente com Walt Whitman, 

segundo Black). 

Quando se somam todos esses disfarces, parece que não apenas os nomes são 

intercambiáveis, como também as “identidades” ou as faces dos personagens. Quem é White? 

E quem é Black, ou mesmo Blue? Não sabemos exatamente. Este detetive sente-se cada vez 

mais próximo de Black, já que passa todo o seu dia o observando. Sua antiga vida acaba 

desaparecendo, porque ele se torna uma sombra do outro. Seus olhos veem só aquela figura, 

leem o que ele lê, e ele vai onde o outro for. A imitação dessas “ações” passa a ser uma diretriz 

em sua vida. Frustra-se, é claro, mas é assim que entendemos por que ele se sente perdido, por 

que nunca consegue saber tudo sobre o outro, ou ver tudo que ele vê139.  

Assim, semana após semana, Blue se distancia de si e se aproxima do outro. Não liga 

para sua namorada, a “futura sra. Blue”140, não fala com mais ninguém. Quando chega mais 

perto de Black, vê que ele é ‘um homem qualquer’, tem uma face indistinguível de outras mil 

faces. Eles têm também idades aproximadas (20 e muitos ou 30 e poucos). Ambos leem Walden, 

de Henry David Thoreau141.  

                                                             
139 Há sempre um “ponto cego”, como o canto do apartamento de Black que Blue não consegue enxergar, de onde 
está posicionado. Se o apartamento fosse um palco, esse ponto seria o que está por trás das cortinas, ocultado do 
espectador. É como se Black saísse de cena. Além do mais, como está a uma certa distância, não consegue ler o 
que Black escreve. E escrever é quase tudo o que Black faz.  
140 Ou seja, ele se refere a ela não apenas pelo sobrenome, mas pelo sobrenome que ela um dia supostamente terá 
(quando casarem). O nome da personagem, por isso, é mais um blank, de lacuna. Nesta parte da narrativa, percebe-
se a situação de forma irônica: o narrador diz que Blue não quer parecer fraco, que “o homem deve sempre ser o 
mais forte” (“The man must always be the stronger one”). 
141 Walden é uma autobiografia de Thoreau, mas também um manifesto. É a história de seu isolamento, solidão e 
uma crítica social. Isola-se na floresta, em vez do apartamento (como é o caso dos personagens de Auster). 
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Frustra Blue, ainda, precisar assistir alguém ler e escrever o dia todo. Ele reflete que o 

único jeito seria ler seus pensamentos, “mas isso é impossível” (2004, p. 141)142. No jogo textual 

mise en abîme, acabamos nos posicionando em um lugar similar ao de Blue, mas em outra 

camada, como um outro reflexo. Blue observa Black, o narrador observa ambos, e nós 

observamos todos eles, mas de forma crescentemente intermediada, indireta. Sabemos pouco 

sobre Blue, menos sobre Black, e praticamente nada sobre essa figura semioculta, essa voz 

narradora que parece vir quase do além. 

Como Blue sente que observar essa leitura/escrita é não fazer nada, quando escreve seus 

relatórios eles se tornam uma descrição do nada, do vazio de sua vida. Entra em crise. Antes, as 

palavras pareciam transparentes. Mantinha-se perto da ação e longe da interpretação. Agora, não 

o pode mais fazer. Os relatórios que antes se detinham apenas a “fatos conhecidos e verificáveis” 

(2004, p. 148), passam a depender de palavras que agora fazem os fatos desaparecerem. Não 

pode mais contar com pistas, como as caminhadas/perseguições, com a rotina investigativa 

convencional. Tem a tentação de começar a inventar cada vez mais, para fugir dessa escuridão, 

desse simples não saber. Ou seja, sua crença no poder de descrição se arruína. Ou melhor, no 

poder de representação. As palavras “não necessariamente funcionam”, é possível que elas 

obscureçam o que ele tenta dizer (2004, p. 149). Crise, enfim. Uma crise que começou na 

passagem para a modernidade, talvez? Quando o mesmo – de que fala Foucault (2000), sobre a 

crise na relação entre as palavras e as coisas – caiu para fora da própria representação, quando 

as palavras e as coisas deixaram de aparentar uma relação de similitude, e começamos a prestar 

atenção na quantidade de pontos cegos em nossas imagens143.  

No momento em que Blue se dá conta de tudo que não vê e não sabe, mesmo sendo um 

detetive competente, joga toda cautela aos ares e decide confrontar seu objeto de investigação, 

o homem que persegue, o centro do mistério. Black, no entanto, continua sendo também a cor 

preta, ou negra. Ele é o próprio ponto cego, a escuridão. Blue o vê, mas é como se nada visse. 

Conversa com ele, mas continua não sabendo nada. Isto é, a obtenção de informações, de 

                                                             
142 Outra ironia, já que “ler pensamentos” (do personagem) é exatamente o que estamos fazendo, através do ‘poder’ 
ou alcance do narrador. 
143 Note como Black e Blank são quase “o mesmo nome” – são espelhados em um jogo de palavras. Blue, ainda 
assim, tenta se orientar pela identificação entre as palavras e as coisas no mundo em que vive, pois sente que isso 
lhe dá estabilidade: “ele vê um abajur e diz a si próprio, abajur. Ele vê uma cama e diz a si próprio, cama. Ele vê o 
caderno e diz a si próprio, caderno. Não pode chamar o abajur de cama, ele pensa, ou a cama de abajur” (2004, p. 
150). As palavras se encaixavam confortavelmente ao redor das coisas que representavam (ou que substituem – 
“stand for”), e no momento que Blue as pronuncia, ele sente uma satisfação, como se tivesse acabado de provar a 
existência do mundo. Então olha para o outro lado da rua e vê Black pela janela. Está escuro agora, e Black está 
dormindo. Identifica aquele como o problema. Black está lá, mas é impossível vê-lo. “E mesmo quando o vejo é 
como se as luzes tivessem se apagado” (2004, p. 150). Já Blank, em uma cena bem similar em Viagens no 
scriptorium, passa dessa aparente estabilidade (em uma situação totalmente instável), para o que lhe parece o caos, 
quando os objetos ao seu redor “mudam de nome” (as etiquetas grudadas a eles são trocadas). Entra em uma crise 
de desidentificação entre as palavras e as coisas.  
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conhecimento, não resulta em uma verdade. Se Black é como um fantasma, entretanto, Blue 

também o é.  

Vemos tudo duplicado ou triplicado. Blue e(é) Black. O narrador inominado e(é) Blue e 

Black. E nós também entramos nesta equação. Quando leio, eu também “vejo” uma escrita. O 

que é ler, afinal, senão acompanhar uma escrita? Eu que aqui escrevo também sou/serei lida, e 

eu me leio/escrevo a todo momento. E, quando leio/escrevo, reflito criticamente sobre a escrita 

de uma escrita, a leitura de uma leitura. Por ser um texto que reflete sobre si, pode-se dizer que 

a obra é metaficcional, mas esta autorreflexão faz parte de nós constantemente. Com a 

introdução do conceito de inconsciente, começamos a discutir, com Sigmund Freud e a 

psicanálise, nossa capacidade de pensar sobre o pensar, de estarmos conscientes sobre termos 

uma consciência, sobre a crucial importância da linguagem, nisso tudo, a ferramenta desta 

autorreflexão, e também, inegavelmente, sobre o quanto não sabemos sobre nossa própria 

interioridade, justamente o que está oculto, o que não é totalmente acessível, ou mesmo, depois, 

com Lacan, sobre o inatingível ou indescritível real.  

Refletimos, portanto, sobre uma reflexão, escrevemos sobre a escrita. É como se nos 

tornássemos texto. E fantasmas. Nem totalmente isso, nem aquilo. Nem totalmente ausentes, 

nem presentes. Observar Black se torna parte de quem Blue é. Ele se torna um olhar. É tudo que 

importa, este olhar. Dele sobre o outro, da voz sobre ambos, de nós sobre eles. De nós sobre nós 

mesmos, sobre os outros que nos cercam. De tanto observar, ele não precisa mais manter os 

olhos abertos. Vê o outro até com os olhos fechados. Talvez mesmo em sonhos, em sua mente, 

sua imaginação, sua memória. Começa a lembrar-se de casos antigos. Acompanhamos, por 

algumas páginas, a história de Redman, Gray e Green (vemos outras cores, através deles). Blue 

vai tão além do que os olhos podem ver, que chega à especulação.  
 

Especular, do latim speculatus, que significa espelho. Porque ao espionar Black do 
outro lado da rua, é como se Blue estivesse olhando em um espelho, e em vez de 
meramente observar um outro, ele descobre que também está se observando 
(AUSTER, 2004, p. 146)144. 

 
À medida que os dias passam, Blue percebe que não há fim para as histórias que ele pode contar. 

Porque Black não é mais do que um tipo de “blankness” (vazio), um buraco na textura das 

coisas, e uma história pode preencher esse buraco tão bem quanto qualquer outra145.  

Se o narrador é o mestre do jogo, porque sabe detalhes de antes do início da narrativa e 

talvez depois do fim desta, e porque consegue acessar os pensamentos do personagem, não vai 

                                                             
144 “To speculate, from the Latin speculatus, meaning mirror or looking glass. For in spying out at Black across the 
street, it is as though Blue were looking into a mirror, and instead of merely watching another, he finds that he is 
also watching himself.” 
145 Blank(ness), como o espaço de uma sala escura, que parece “vazia”. Essa imagem de sala vazia, que é ocupada 
quando o escritor está presente, entra em paralelo, nesta obra, com a escrita do livro e com a mente, e as formas 
como são “preenchidos” com palavras e ideias. 
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muito além disso, ou então não nos mostra muito além desta cortina. Os buracos, os blanks, não 

são apenas recorrentes, mas fazem parte “da textura das coisas”, mais uma vez. Especula-se, 

especula-se, mas não se chega nunca a uma resposta sobre o mistério da história. Seu fim não é 

uma resolução, ou sua resolução não é um fim. 

Quando Blue vai ao cinema, ele entra em contato com o escuro da sala, e ali se sente 

bem. Ver as imagens da tela é como ver os próprios pensamentos quando fecha os olhos. Ele 

gosta particularmente de filmes de detetive, é claro. Assim, assiste Lady in the Lake, Fallen 

Angel, Dark Passage, Body and Soul, Ride the Pink Horse e Desperate. Em A dama do lago146, 

temos uma situação similar a este aprisionamento em um ponto de vista (a condição de não 

podermos nunca nos ver, ou ver qualquer coisa, por completo, de uma só vez). No filme, vemos 

através dos olhos do personagem Marlowe. Por isso mesmo, não podemos vê-lo de fora. 

Estamos “em primeira pessoa” constantemente, como se tivéssemos incorporado o personagem, 

o que transformaria o espectador em uma espécie de espírito ou fantasma encarnado. Esse efeito 

é duplicado, por um lado, pela incapacidade de Marlowe de se colocar no lugar de um outro, ser 

empático. Seu posicionamento ideológico é declaradamente machista ou misógino (“Pare de ser 

uma mulher!”, ele diz para sua interlocutora). Por outro lado, essa mesma cena gera um certo 

alívio, na experiência visual, já que o espectador consegue ver a imagem de Marlowe refletida 

no espelho da sala, e pode dessa forma sair do aprisionamento deste ponto de vista. 

Blue descreve apenas um dos filmes, entretanto: Out of the Past147. Robert Mutchum é 

um ex-detetive tentando reconstruir sua vida com um pseudônimo. O personagem Markham 

(que soa como “mark him”, “marque ele”) é um homem marcado e o seu pseudônimo, Jeff 

Bailey, visto por Blue como o produto de um desejo, ou ilusão. Ele foi marcado pelo passado e 

não pode fugir dele. O passado não pode ser mudado, nem desfeito. Blue começa a se sentir 

assombrado por esse pensamento, porque o vê como uma espécie de aviso, uma mensagem de 

dentro dele mesmo, uma escuridão que não o abandona.  

O passado não pode ser mudado. Trabalhar com a memória, entretanto, e com a história, 

com a literatura, são formas de “trazer” o passado ao presente, de alguma forma, de reconta-lo. 

Ou melhor: são formas de ver como o passado não está totalmente acabado, como pensa Blue. 

Como dissemos anteriormente, trata-se, aqui, de um passado-presente. É como se parte do que 

foi retornasse, repetidamente, ainda que nunca mais possa ser o mesmo. E há elementos do 

passado (sejam nomes ou histórias) que são repetidas com frequência aqui, assim como a própria 

                                                             
146 Lady in the Lake é um filme noir, de 1947, protagonizado e dirigido por Robert Montgomery. É uma adaptação 
da história de Raymond Chandler, com o mesmo título, publicada em 1943. A história de mistério sobre um 
assassinato é construída, cinematograficamente, unicamente a partir do ponto de vista de Marlowe, com exceção 
de alguns momentos em que ele se dirige ao espectador, ou à câmera. Essa circunstância curiosa foi considerada 
revolucionária no cinema à época. 
147 Traduzido no Brasil como Fuga do passado e, em Portugal, como O arrependido. 



 

 

121 

 

necessidade de continuar olhando para trás, sem que se consiga parar de esperar pelo futuro, 

teme-lo e deseja-lo.  

Ao fim, para aproximar-se da resposta para a incógnita sobre a identidade de Black, ou 

da motivação para o caso como um todo, Blue tenta enganar White (dizendo que Black está 

morrendo), tenta alcança-lo na sede dos correios, mas nada tem o efeito desejado. Chega a um 

plano: perturbar as coisas sempre que possível, corroer cada enigma até enfraquecer a estrutura. 

Mas ao tentar desmembrar um enigma, outra charada surge em seu lugar148. Será que deve 

observar Black ou na verdade está sendo observado? Será condenado a sentar em uma sala e ler 

um livro pelo resto de sua vida? Seria a vida do escritor. A vida de um pensador – tentativa 

infindável de tradução dos pensamentos em palavras. Vida como a de um copista, mas que não 

sabe bem como passar uma ideia a um texto. Até que, um dia, Blue se sente, no máximo, apenas 

meio vivo (half alive). Vê o mundo só através das palavras, vive só através da vida dos outros, 

como uma história que precisa ser contada, ouvida ou lida para existir, como um personagem 

que toma conhecimento de si como personagem, um autorreconhecimento da ficção como 

ficção.  
 

Este livro não oferece nada a ele. Não há história, nem enredo, nem ação – nada senão 
um homem sentado em uma sala escrevendo um livro. Isso é tudo, Blue percebe, e ele 
não quer mais fazer parte disso. Mas como sair? Como sair da sala que é o livro que 
continuará sendo escrito enquanto ele permanecer na sala? (AUSTER, 2004, p. 172)149. 
 

Voltamos a um ponto anterior, ou a uma posição anterior, como em uma espiral. Se não há ação 

– ou esta não é o foco da história – por que contá-la? Por que refletir sobre o fato de se estar 

preso a um mundo imaginado, do qual parece impossível sair? 

 Por um lado, o narrador conclui dizendo que a história não chegou ao fim, já que o 

momento final só virá quando Blue sair da sala. Onde ele irá depois disso “não é importante”. 

Por outro, quer nos lembrar de que tudo isso aconteceu mais de 30 anos atrás, “nos dias de nossa 

primeira infância”150. Fornece, então, várias opções sobre o possível paradeiro de Blue depois 

deste ‘final’: poderia ir de trem até o Oeste, ou mesmo ir de navio até a China. Mas melhor 

                                                             
148 Não sabe nem mesmo que livro Black está escrevendo há tanto tempo. Talvez não seja nada. Uma cópia dos 
nomes em uma lista telefônica, uma cópia de cada palavra do dicionário, ou uma cópia a mão de Walden (o que 
lembra Pierre Menard, autor de Dom Quixote, de Borges, mas também, mais uma vez, a atividade do copista). 
Talvez, ele reflete, o que Black escreve seja só nonsense. Isso faria de White o verdadeiro escritor, e Black seria 
seu “stand-in” (substituto), um “fake”, um ator sem substância própria (2004, p. 173). Outras vezes, ele acha que a 
explicação mais lógica é de que Black não é um homem só, mas vários. Múltiplos “look-alikes” se revezando frente 
a Blue. Ou seja, como atores em uma peça. Mas ele conclui que este é um pensamento “monstruoso demais” para 
ser verdade. 
149 “This book offers him nothing. There is no story, no plot, no action – nothing but a man sitting alone in a room 
and writing a book. That’s all there is, Blue realizes, and he no longer wants any part of it. But how to get out? 
How to get out of the room that is the book that will go on being written for as long as he stays in the room?” 
150 Dada a data de publicação deste livro, esta data coincidiria com a primeira infância do autor, que nasceu em 
1947 e que, portanto, estaria “se incluindo” nesse “nós”. 
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deixarmos isso assim. Por enquanto “ele levanta da cadeira, coloca seu chapéu, e atravessa a 

porta. Deste momento em diante, não sabemos mais nada” (2004, p. 198)151. Ou seja, quando 

para de observá-lo, sua história acaba. 

 Se “todo homem tem um duplo” (2004, p. 174), como defende Black, é coerente 

argumentar, aqui, que o próprio Black parece um duplo de Blue, ou vice-versa, e de White, e 

assim também o próprio narrador, e mesmo o autor do texto. Neste ponto deixamos de falar em 

duplos, já que se tratam de tantos. São múltiplos, réplicas, pontos em um espectro de cores.  

 Os personagens chegam a discutir outros escritores, como Walt Whitman, Henry David 

Thoreau e Nathaniel Hawthorne, descrevendo-os como “fantasmas”. “Há fantasmas ao nosso 

redor” (2004, p. 176), eles concordam152. Finalmente, portanto, a palavra que dá nome ao título 

do livro é usada explicitamente. Quando se pensa na dimensão crítica do texto, os escritores, ou 

artistas, em geral, são colocados, aqui, como “fantasmas que assombram” os personagens e, 

pode-se entender a partir disso, que assombram o texto literário e o escritor. Tema este que 

persiste como um certo tabu, quando se fala, na crítica e na teoria, de “influências”. Não se trata 

aqui de influências, ao que parece (em seu sentido hierarquizante, de um artista mais antigo que 

influencia um mais recente), mas sim de algo como a invenção dos próprios precursores, como 

diria Borges. Os fantasmas resistem ou sobrevivem, na medida em que habitam os textos 

daqueles que os fazem ressurgir, através, por exemplo, da intertextualidade. E é justamente isso, 

paradoxalmente, que pode determinar o que se entende por “originalidade” (ou “original”) 

atualmente: a forma como esses fantasmas figuram em um trabalho recente. 

 Outra questão discutida na obra é que os escritores “parecem não ter vida própria”. 

Fecham-se em suas casas, escritórios, e lá passam a vida. Escrever é um trabalho solitário. Como 

não tem vida própria, decerto o escritor vive através de seu trabalho, de seus personagens. 

Mesmo quando está presente, é como se não estive lá. Como se estivesse lá, no mundo dos 

vivos, mas ausente. “Outro fantasma”. Portanto, há “fantasmas” como figuras históricas que 

deixaram suas marcas, e que por isso ainda sobrevivem nos discursos, estátuas e em nossa 

memória. Mas e os escritores como fantasmas? Esse “não estar realmente lá, presente” parece 

um aceno em direção à ausência do corpo do escritor, como nas discussões de Barthes e Foucault 

sobre o assunto. Isto é, a investigação da autoria como uma posição, no texto, ou como uma 

                                                             
151 “(…) he stands up from his chair, puts on his hat, and walks through the door. And from this moment on, we 
know nothing”. Esse “atravessar a porta” soa muito como se tivesse literalmente passado através dela, como um 
fantasma. 
152 Nesta mesma passagem, há um trecho irônico que considero muito útil para entender a posição de Auster em 
relação a interpretações biografistas de sua obra. Black diz que há uma similaridade entre as entranhas e o cérebro. 
Quando se tenta ver o que há dentro de um escritor para entender seu trabalho, pode-se descobrir que não há nada 
de tão diferente do que qualquer outra pessoa. Ou seja: entranhas e um cérebro.  
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espécie de morte, e não como uma “presença intratextual”, como se a vida de alguém 

simplesmente se estendesse para dentro daquilo que escreve.  

  Há vários tipos de semi-sobrevivência nos escritos de Auster. Quer dizer, vários mortos-

vivos. Aparecem através das anedotas, dos nomes, da inserção de lembranças e dados 

autobiográficos. 
 
 Um dia você está vivo e no outro está morto. 
 Quando desmaia (black out) é como se sua cabeça fosse se desprender do corpo e flutuar 
para longe. Você cai no chão, como alguém morto. A escuridão toma conta. O tempo para.  

E quando você enlouquece? Como é se sentir fora de si?  
 
Quando volta a seu apartamento, Blue lê os papeis que roubou de Black, e percebe que 

são seus próprios relatórios. Começa a rir histericamente. Depois disso, demora um tempo para 

voltar a si, ao seu self anterior, se é que consegue. Entrar em Black (como em uma sessão 

espírita, uma séance), foi como entrar em si mesmo e, dentro de si, ele não consegue mais 

conceber estar em qualquer outro lugar. Mas é aí precisamente que Black está, apesar de Blue 

não saber disso (AUSTER, 2004). Sem seu (nosso) olhar, nenhum deles sobrevive.  

Blue finalmente lê o livro. Qual será sua história? Será a mesma que lemos? Será que 

faz diferença? O presente não é menos escuro que o passado, ele diz. 
 
Apresentamos Ghosts, sem chegar à história de nenhum fantasma em particular, apesar 

de termos discutido muitos deles. Afinal, não se trata de uma história de fantasmas “tradicional”. 

Esses fantasmas são diferentes do que conviveu com os Canterville (na história de Oscar Wilde, 

1887), ou do que foi o pai de Hamlet153. Talvez não complemente diferentes. Mas, em suas 

próprias histórias, eles não respondem exatamente por esse nome.  

                                                             
153 Como afirma Owens (2017), Shakespeare reflete uma variedade contraditória de crenças de sua época ao encenar 
fantasmas em suas peças, como ocorre em Hamlet (1609). Segundo a autora, os membros mais ‘sofisticados’ da 
plateia (mais cientes da nova direção do pensamento protestante) poderiam, por exemplo, concluir que o fantasma 
do pai de Hamlet se trata de um espírito que assumiu a forma do falecido rei. Outros, talvez a maioria, 
provavelmente tinham interpretações mais incertas – seria um espírito malévolo? Ou a alma do pai de Hamlet que 
sofria no purgatório? Apesar do pensamento pós-reforma ter “abolido” o purgatório, “velhos hábitos demoram a 
morrer” (OWENS, 2017, p. 50). Não é difícil imaginar que antigas crenças coexistissem com novas teorias. Assim, 
para esta pesquisadora, Shakespeare criou uma arena na qual todas as explicações contemporâneas possíveis para 
o fantasma poderiam ser expressas. 1) a ideia de que um fantasma é uma invenção de uma imaginação exagerada 
e frenética, que se pode ver no personagem Horácio. Ele diz ter sido convencido da existência do fantasma por tê-
lo visto com seus próprios olhos, ainda assim mantém uma postura cética, chamando-o de “ilusão”. Isto é, imagina 
ser uma “fantasia”, no sentido de imaginação. 2) Hamlet questiona se o que viu é um espírito bom ou mau. Percebe 
essa ‘visão’ como uma “forma questionável” (questionable shape). Parece então aceitar, temporariamente, a 
aparente identidade do fantasma, chamando-o de “Hamlet, rei, pai, dinamarquês real”. 3) Mas em seguida volta a 
pensar outras possibilidades: pode ser um defunto que sai de seu túmulo e anda pela noite vestido para uma luta (o 
que vincula o fantasma a uma tradição mais antiga, mas talvez ainda presente: a de um “revenant”, uma 
assombração). 4) O fantasma dá sua própria explicação, que se vincula à doutrina católica: ele é a alma do velho 
Hamlet no purgatório, apesar de não nomear esse lugar de sofrimento. Mas será que se pode acreditar nele? Por 
motivar e permitir essas múltiplas possíveis explicações para a mesma manifestação fantasmática, Hamlet 
transforma, segundo Owens, o fantasma dramático, partindo do clássico Sêneca como base, mas moldando-o para 
combiná-lo à ideologia turbulenta de seu tempo. Para a autora, este é o fantasma mais representativo de sua era. 
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Esses fantasmas aparecem de diversas formas. Um artifício é, como se viu, o uso de 

nomes alternativos, disfarces e máscaras, combinados com mistério, enigmas e duplos sentidos. 

Parecem ser isso, e logo se vê que são aquilo, mas então rapidamente mudam novamente, e já 

não se sabe mais quem são. Neste caso, assumem nomes de cores, mas já houve ocasiões em 

que adotaram simplesmente uma letra, como A., ou se intitularam “vazio” ou “espaço em 

branco”. Já brincaram até mesmo com o nome do autor, em variadas combinações, usando Paul, 

Benjamin, e até Auster. Esse tipo de artifício fantasmagórico é difícil de desvendar, justamente 

por fazer com que pareçam transformar-se constantemente. Ao longo da leitura das muitas 

histórias que habitam, por vezes reaparecem, após anos sem que ninguém os houvesse visto. 

Um caso ilustre é o de Viagens no Scriptorium, em que o pobre Blank é visitado por esses 

fantasmas e acusado de ser seu criador.  

Esses personagens fantasmagóricos nascem não se sabe bem de onde, ganham nomes 

quase que imediatamente, não se sabe por que, e somem assim que termina a história. A menos 

que decidam reaparecer oportunamente em outra narrativa. Ainda que sua origem permaneça 

obscura, são fruto da fantasia, certamente, mas inquestionavelmente também da observação. E, 

em parte, é claro, de alguma vida extratextual que lhes soa distante demais para contemplar. 

Ouve-se, vez por outra, rumores de que seja parte do jogo autobiográfico, ou autoficcional, de 

que fazem parte, mas isso não lhes diz muito respeito. Esse tipo de fantasma é muito resistente, 

de qualquer forma, e apesar de seus nomes não virarem títulos de histórias, continuam a 

assombrar a ficção (e a suposta “não-ficção” do escritor ao qual estão conectados). São múltiplas 

incorporações do que poderia ser chamado, enfim, de “ponto de interrogação”. Isto é, esses 

fantasmas surgem sempre que se precise reafirmar a quem encontram que nada aqui é real. Você 

está participando de um jogo de espelhos, quase como naquela narrativa de John Barth, Lost in 

the Funhouse (1968/1980)154. Mas não se deixe enganar. Eles não estão sozinhos. Habitam, 

essas mesmas histórias, outros tipos de fantasma, talvez mais perigosos ainda, porque 

conectados a outros mundos textuais, amarrados a outras teias (intertextualmente). 

                                                             
154 Nessa narrativa, o espelhamento também se dá em relação ao narrador, que conta a história de Ambrose. Pode 
ser que Ambrose seja o narrador, o que faria que ele contasse a própria história, mas distanciando-se de si no uso 
da terceira pessoa. Curiosamente, tudo começa pela visita que o menino faz ao parque de diversões no dia da 
independência americana, o mesmo dia que marca a vida de Sachs, em Leviatã (em que sente ter morrido, apesar 
de continuar na narrativa, como um fantasma), repetindo-se essa data algumas vezes ao longo da narrativa. Tanto 
a narrativa de Barth quanto a de Auster são autorreflexivas (fazem uma reflexão sobre o próprio texto, ou sobre a 
construção do texto literário), assim como ficcionais, o que faz com que possam ser consideradas metaficções. Em 
Metafiction: the theory and pratice of self-conscious fiction (1984), Patricia Wugh se refere, além disso, ao papel 
da metaficção ao colocar em cena questões importantes surgidas depois da segunda guerra mundial e das 
consequentes mudanças culturais, políticas e tecnológicas surgidas, como a falta de “identidades fixas”, que tornou 
o romance mais vulnerável, aberto e flexível. A autora propõe que se pense nesta transformação não como o fim 
do romance, mas como uma resposta à necessidade de ele teorizar sobre ele mesmo. Por fim, os espelhamentos 
também nos reenviam para a questão do ciclo, das repetições e do myse en abyme (a história dentro da história), 
assim como ao eterno retorno e, consequentemente, a noção não linear de tempo. 
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Mais uma vez o uso de nomes é importante, ainda mais quando se trata de nomes 

conhecidos. Os escritores famosos, como os chamados transcendentalistas Ralph Waldo 

Emerson e Henry David Thoreau aparecem como exemplos. Assim como Walt Whitman e 

Emma Lazarus. Há alguns que não são citados nominalmente, mas parecem rondar os mesmos 

locais: Walter Benjamin, Herman Melville, Jorge Luis Borges, para citar apenas alguns. Outros 

são citados, mas sob pseudônimos, como o célebre caso de Sophie Calle (aka Maria Turner), ou 

mesmo de Siri Hustvedt (aka Iris)155. Espécies de disfarce, novamente, talvez com o intuito de 

proteger suas “identidades”. Esta razão é dada no final de Invisível, mas nunca me convenceu, 

porque foi usada para se referir a personagens que nunca foram figuras históricas. Parece ser, 

ao invés disso, parte de um jogo, novamente. 

Há ainda pelo menos três tipos de fantasmas, que certamente retornarão aqui, por serem 

incrivelmente resistentes. A memória, a imaginação, e o que só pode ser chamado de “espectro”, 

vinculando-se a ideias específicas, mas também, por vezes, ao que parecem figuras históricas, 

imagens do passado, ou ruínas. Difíceis de entender, e não supomos conseguir categorizá-los de 

forma alguma, além do que já fizemos. Mas, como não se pode evitar, voltaremos a eles. Um 

último detalhe, entretanto, não pode escapar: aparentemente, quanto mais se tenta silencia-los, 

escondê-los, reprimi-los, rejeitá-los, mais eles tendem a resistir. 

 

2.2 FANTÔMES, DE SOPHIE CALLE  

 

O que é olhar para o passado? Geralmente dizemos “olhar para trás”, mas será que o 

passado está atrás de nós, às nossas costas? Às vezes me parece que há muito na nossa frente 

que também faz lembrar do que já foi. Indicações de ausências presentes. Segundo Antelo, em 

seu livro Ausências,  
 

a ficção estrai o sentido da presens, a partir do absens das imagens que ela mesma 
coordena, monta e dispõe para nosso uso. São essas furtivas imagens que produzem o 
presente, longe de atuarem no espaço imaginário do recôndito, elas são autênticas 
produções de presença potencial (2009, p. 6).  

  
Ao falarmos, portanto, dessas ausências, indicamos também a ‘presença potencial’ a que 

se refere Antelo, e não ao ‘espaço imaginário do recôndito’, isto é, o que permanece oculto, 

profundamente, que é desconhecido. As imagens produzem o presente, na mesma medida que 

surgem ‘do absens’, o “ausente”, aquilo que está em falta. Para o pesquisador, essas imagens 

furtivas ainda nos apresentam a vida como ela foi em algum momento, mas que se perdeu para 

nós. Não exibem matéria, mas sim uma impressão ou vestígio. Essas ausências são, por isso, o 

                                                             
155 Que, casualmente, é companheira de Paul Auster há algumas décadas. 
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próprio sentido, “um movimento ou deslocamento, que é sempre feito de espaçamento 

originário, bem como produto de incessante desidentificação simbólica” (2009, p. 6). 

Desidentificação esta que muito interessa, nesta discussão, como se viu a partir das crises 

comentadas, entre as palavras e as coisas, entre o nome próprio e uma identidade, entre os 

diversos “eu’s” ou “self’s” que habitam esses textos. 

Fantômes (2000/2013), de Sophie Calle, foi publicado como parte da trilogia cujo título 

leva o nome, justamente, de L’Absence (França, Actes Sud), a qual inclui, além deste título, 

Souvenirs de Berlin-Est (1999/2013) e Disparitions (2000). Essas três obras se dedicam a 

tópicos que se correlacionam. Enquanto em Fantômes a artista busca obras ausentes 

(emprestadas a outros museus) e em Disparitions156 obras perdidas, roubadas, queimadas, em 

Souvenirs de Berlin-Est ela fotografa vestígios da antiga Alemanha Oriental (símbolos que 

foram apagados, mas deixaram marcas) e pede a transeuntes que descrevam suas memórias 

sobre eles. Ou seja, tratam do que se perdeu, que está ausente, mas que deixa vestígios no 

presente. A artista dialoga, por isso, com o cenário contemporâneo da perda, através das 

consequências do mercado de obras de arte e da necessidade de lucro, assim como com a 

transformação geopolítica, provocada por mudanças ideológicas, sociais, e pelas alterações que 

ocorrem no espaço urbano. Sobretudo, investiga o que ficou – na memória, ou no espaço visual 

com o qual convivemos.  

A versão que utilizo de Fantômes é a da Actes Sud de 2013, traduzida ao inglês como 

Ghosts por Sophie Calle e Charles Penwarden. Uma bela encadernação, como sempre é o caso 

com Sophie, capa preta dura, e o desenho de uma moldura “vazia” ao centro, abaixo do título. 

A moldura atrai o toque e, quando passo meus dedos sobre ela, sinto um suave relevo. O relevo 

está também nos nomes, da obra e da autora, e agora me parecem como entalhes nesse material 

negro que deve ser um tipo de tecido.  

Não marginalizo essas informações. Elas são parte crucial de uma busca que parece 

nunca terminar. Onde o interesse – ou desejo – de encontrar um caminho persiste, também 

permanece resolutamente a dificuldade de acompanhar os percursos de Sophie. Dificuldade 

minha é, claro. Não culpo mais ninguém pela árdua jornada. Nem mesmo a organizadora do 

jogo, a criadora das regras, muitas vezes também escondidas, a própria S. Tome este “própria” 

com uma colher de chá de açúcar, por favor. Ela certamente se apropria de uma variedade de 

objetos, dos menores aos maiores, que guarda para si, em uma coleção contínua de 

                                                             
156 Em minha edição de Ghosts, os projetos Fantômes e Disparitions (ou pelo menos partes deles) parecem ter se 
tornado parte dessa mesma coletânea. As obras que foram roubadas ou que se perderam, que parecem fazer parte 
de Disparition aparecem em Ghosts como “Last Seen”. 
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“souvenirs”157. Pode-se dizer até que os nomes são próprios. Como associá-los ao ser é que é 

incerto. 

A quantidade de informações cruzadas que se obtém ao estudar seus livros e projetos é 

parte da dificuldade. Que livros vieram de quais projetos e como se deu essa passagem? Para 

identificar uma certa sequência, basta olhar as datas. Mas e depois? É preciso sair de seus livros 

e ir em busca de outros documentos, pessoas e websites. Mais uma vez, o leitor é jogado na 

posição de detetive. A obra Fantômes de 2013 difere da de 2000, por exemplo, já que ao menos 

um dos projetos ainda não havia sido realizado (What do you see?, que faz parte dessa obra, é 

desenvolvido em 2013, no Isabella Stewart Gardner Museum, em Boston). Só que essa 

informação não é facilmente captada apenas pela leitura, já que todos esses dados (as datas 

precisas) não são esclarecidos. Tudo que está escrito, como uma mini-introdução a essa parte, é 

que, em 1994, houve uma mudança no museu que fez com que a artista lá retornasse.  

Há muitas outras diferenças entre cada edição, com certeza, apesar de não termos 

condições de examina-las aqui. O mais interessante, entretanto, é compreender que este exame 

não nos revelaria tudo que mudou e exatamente o que gerou cada obra. Ou seja, a consulta aos 

“originais” não nos contaria toda a história de seu processo de criação. Outras ausências, dessa 

vez formais (ausências de informações, também), que se cruzam com aquelas ausências na 

dimensão do espaço geopolítico, citado acima.  

Em certo sentido, nenhuma dessas obras é a original. Começando pela língua. Todas as 

versões são traduções e todas são seleções de materiais – ou seja, escolha e corte, edição. Sophie 

publica em francês. É sua língua materna e é nessa língua que escreve seus diários, em geral – 

ou pelo menos as partes que vi publicadas. Porém, seus projetos não são desenvolvidos apenas 

utilizando o francês. Em Fantômes, ela viaja aos Estados Unidos, a Boston, a Nova York e a 

Chicago, especificamente, e lá conversa com diversas pessoas em inglês, assim como acontece 

em Gotham Handbook. Portanto, os textos inseridos em Fantômes, que advém dessas conversas, 

estão em inglês. Já as partes realizadas na França, por exemplo, no Musée d’Art Moderne em 

Paris, em 1989, e no Musée Cantonal des Beux-Arts em Lausanne, Suíça (por volta de 1980 ou 

1981, provavelmente) surgiram primeiro em francês. O que é certo é que houve tradução. E não 

apenas linguística. Em um sentido mais amplo, trata-se de mais de um tipo de tradução, devido 

ao trabalho realizado nesses locais.  

As principais ferramentas empregadas por Sophie em Fantômes foram a investigação do 

espaço e dos objetos presentes, o diálogo e o olhar. Ferramentas que parecem bastante 

importantes para seu trabalho em geral. A partir disso, foram criados textos e fotografias, o que 

                                                             
157 A tentação era chama-los de mementos, mas a associação com as preces aos ausentes (vivos ou mortos) me 
pareceu dramática – ou eclesiástica – demais para este estágio de nossa discussão. 
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resulta na publicação do livro, após as exposições. Como se vê, entretanto, são várias fases até 

chegar a este produto impresso.  

Em junho de 1989, foi convidada a participar de uma exibição no Musée d’Art Moderne 

em Paris. A pintura de Pierre Bonnard Nu dans le bain (Nu na banheira, 1937) havia sido 

emprestada temporariamente. Ela pediu a curadores, guardas, e outros funcionários para 

descrever e desenhar a pintura que um dia preencheu aquele espaço vazio. “Substituí a pintura 

que estava ausente com aquelas memórias” (CALLE, 2013, p. 7)158. 

 
Figura 7 – Foto da produção em Fantômes a partir de Nu dans le bain. 

 
Dessa forma, não vemos um nu de Bonnard nas páginas de Fantômes, mas lemos/vemos 

as lembranças de algumas pessoas que conviveram com a obra. Isto é, as lembranças podem ser 

consideradas “marcas” (traços, vestígios) do que se perdeu (ainda que inicialmente invisíveis) e 

que existem no presente. Observe a seguir os fragmentos de 16 descrições lado a lado, 

intercaladas não com os pequenos desenhos produzidos a partir dessa falta, como acontece na 

obra de Sophie, mas com o espaço das reticências: 

“É horizontal, como mostram os ganchos” (...). “Há uma mulher deitada na banheira” 

(...). “Vejo a maior parte das cores: laranja, roxo. (...) o corpo de uma mulher sem rosto (...) o 

                                                             
158 “I replaced the missing painting with those memories”.  
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resto não lembro” (...). “Passei por ela caminhando pelos últimos 7 anos. Acho que está morta, 

ela não se move mais. Provavelmente é por isso que não olho mais para ela”. (...) “sensual. Mas 

a ideia está faltando. É apenas uma emoção sensível colorida” (...). “Nada especial” (...). “Vejo 

ouro, marfim, música de Ravel, um perfume em pó”, etc. (fragmentos de CALLE, 2013). 

Cada participante descreveu a pintura, em suas palavras, e desenhou no papel, em cores. 

A maior parte dos desenhos não conseguimos ver com clareza, pelo tamanho das reproduções. 

São tão pequenos que se tornam um sinal que separa cada trecho de texto. Quase uma pontuação. 

Textos e desenhos foram impressos e enquadrados (ainda que com outros desenhos) e aparecem 

– nestas fotos – exibidos na parede do museu, como um novo quadro. Deste, brotam também 

algumas flechas bastante confusas, que tentam indicar a posição de alguns elementos em 

caligrafia. Mas quanto lembram da imagem, quanto percebem a partir da falta, e quanto 

imaginam, a partir do vazio e da lembrança? 

Em outubro de 1991, Sophie é convidada a participar de uma exibição no Museum of 

Modern Art em Nova York. Cinco pinturas (de Magritte, Modigliani, de Chirico, Hopper e 

Seurat) haviam sido temporariamente emprestadas. Ela pediu a curadores, guardas, e outros 

funcionários que descrevessem e desenhassem as pinturas que antes ocupavam os espaços 

vazios. Mais uma vez, substituiu as pinturas ausentes com a memória dessas pessoas. 

Nas fotografias que se seguem, nas próximas páginas do livro, vemos que os textos 

obtidos a partir da memória foram enquadrados com o uso de uma suave linha, uma moldura 

quase invisível. Na obra que agora ocupa o lugar de L’assassin menacé (O assassino ameaçado, 

1926), de René Magritte, linhas desenhadas de dentro desse novo bloco de texto levam, em suas 

margens, às palavras “Gramophone” (“Gramofone”) e “Blood out of mouth” (“Sangue saindo 

da boca”).  

A plaquinha colocada ao lado do novo quadro inclui o título Ghosts, identificado como 

uma instalação por Sophie Calle para Dislocations (Deslocamentos), o título dado ao projeto 

realizado neste museu, na época. Os textos que descrevem “O assassino ameaçado” são um 

pouco mais longos do que os do nu de Bonnard e parecem mais confiantes de lembrar da obra. 

A primeira pessoa sem nome a falar sobre a pintura – nenhum dos participantes é identificado – 

começa dizendo que parece se tratar de um quarto de hotel. No centro há uma mulher nua [mais 

uma, coincidentemente, eu diria], sangrando pela boca, com uma toalha sobre o pescoço. Na 

janela atrás dela vemos os rostos de três homens que muito se parecem, “do jeito que típicos 

rapazes bonitos dos anos 1920 pareceriam, como manequins em sua simplicidade”159. Agora 

                                                             
159 “(...) the way typical handsome 1920s fellows would look, dummylike like in their simplicity” (2013, p. 20). 
Aqui, a palavra “dummy” poderia significar não apenas manequim ou boneco – uma réplica de um ser humano, ou 
algo feito para se parecer com um objeto, simula-lo e substituí-lo – como uma pessoa estúpida, no inglês norte-
americano.  
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voltemos à mulher no centro, diz ela/ele, e dois passos à frente, à direita, há um homem com sua 

mão direita em uma mesa onde está um fonógrafo. Mais alguns passos à frente, e temos a 

entrada. Escondidos atrás de paredes há dois homens. Um com um porrete e um com uma rede. 

Vestem roupas formais e chapéu-coco. Poderiam ser policiais se escondendo do agressor. A 

primeira coisa que impressiona é a terrível imagem de violência, simples e crua. Faz lembrar 

daquela ironia distante de Hitchcock (...). 

Para outro(a), a mulher não está só nua, mas morta, como se fosse um sacrifício. Para 

outra(o), a cena parece artificial ou forçada (“contrived”), como um melodrama ruim, um filme 

“B”. Para outros, ainda, é: “grande, terrível”, “fraco, nada visceral na forma como é pintado”, 

“tem uma superfície suave, fácil de reconhecer”, “é o pesadelo de uma mulher”, “apenas mais 

uma pintura onde a mulher está nua e os homens vestidos”, “há um corpo, acho que masculino”, 

“tem um aspecto de filme noir”, “é só uma cena de assassinato”.  

No centro da nova obra, mais à direita, uma mancha vermelha é pintada sobre algumas 

das palavras: Pintura (...). Em um (sofá vermelho). Olhando (...)160. Seguem-se as descrições de 

Reclining Nude (Nu reclinado, ou O grande nu, 1919), de Amedeo Modigliani161, The Enigma 

of a Day (Enigma de um dia, 1914), de Giorgio de Chirico, Evening, Honfleur (Noite, Honfleur, 

1886), de Georges-Pierre Seurat, e House by the Railroad (1925), de Edward Hopper162. Um nu 

feminino tomando banho, a cena do assassinato de um nu feminino, e um nu deitado. De outro 

lado, uma misteriosa paisagem urbana, ou o enigma de um dia, o brilho suave de uma paisagem 

ao entardecer, em Honfleur, e uma casa no estilo da Nova Inglaterra, próxima aos trilhos de um 

trem. Corpos femininos, formas arquitetônicas, luz, cor e sombra.  

Em meios às descrições que partem das lembranças sobre essas obras, diversas questões 

interessantes surgem, amarradas às dúvidas sobre o que estava ou não presente naquelas 

imagens, assim como o que suscitam, ou suscitavam, nestes observadores. Elencamos alguns 

desses discursos atribuindo números a cada obra de que falavam: 

                                                             
160 “Painting. On a (red sofa). Looking (in).” 
161 Segundo o crítico de arte Arthur Pfannstiel (1929), na breve biografia do pintor disponível no site do Tate 
Museum, Modigliani (1884-1920) teve uma vida que pareceu uma “lenda”, já que é difícil separar os fatos da ficção 
(mistura muito presente na obra de Sophie Calle). Ele pintava a sociedade parisiense, no início do século XX, foi 
também escultor e desenhava muito. Ficou conhecido, ainda, pela forma de pintar rostos, os quais parecem 
máscaras (ritualísticas). Sua musa e modelo para muitos retratos foi Jeanne Hébuterne (1898-1920), pintora 
francesa. Como era (é) o caso de muitas outras mulheres artistas, ela também ficou mais famosa pelo 
relacionamento com o pintor do que por sua própria obra, que só foi mostrada ao público no final do século XX. 
Entre suas pinturas, entretanto, chama atenção um autorretrato, de 1916, com fortes tons de azul, preto e vermelho, 
e um olhar marcante voltado ao espectador, e também o retrato de Modigliani (1918), com tons mais terrosos e 
amenos, e uma expressão facial melancólica. 
162 Essas obras são tão conhecidas hoje a partir dos títulos traduzidos ao inglês que é difícil encontrar seus títulos 
antes de serem mantidas pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Em todo caso, parecem ter sido intituladas: 
Le Grand Nu, L’Enigma di um giorno, e Honfleur, un soir, embouchure de la Seine. A única cujo título já estava 
em inglês é a de Hopper, pintor norte-americano. De Chirico foi um artista greco-italiano, conhecido por sua 
“pintura metafísica” precursora do surrealismo, e Seurat um artista pontilista francês.  
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[1] O corpo da mulher voluptuosa reclinada se estende por toda tela. Mas os pés estão 

de fora? Pernas cortadas ou ausentes. (...) Rosto oval, olhos vazios, como de uma escultura 

antiga (...). Olhos ocos – abertos ou fechados? (...) Está confortavelmente deitada. Ou não? (...) 

Ela é sensual. (...) Ela não é bonita. (...) É uma mulher que se parece com uma serpente163. 

Afinal, quem é essa mulher? 

[2] É um espaço aberto, uma piazza. No meio há uma estátua cinza de um homem. O 

tamanho lembra um monumento, mas sua figura parece mais a de um turista perdido. Em algum 

lugar da pintura há duas figuras pequenas projetando longas sombras. É como se o tempo 

estivesse suspenso (...). Realidade ou set de filmagem? Há um terrível suspense. Não lembro se 

havia um trem. Quase sempre tem um trem (...). É uma cidade abandonada habitada por sombras. 

O usual. Coisas psicológicas. Imagens surrealistas, como em um sonho. Talvez uma cor bege e 

um azul no céu (...). É uma pintura fria, tão vazia. Uma vista cênica de coisas estranhas, um 

rosto mascarado, um homem que parece refém. Isolamento. Lembra a história de um homem 

preso em uma cidade fantasma (...). O título reflete a imagem, mas onde está o enigma?  

Do lado direito do desenho a lápis que vemos na página 41, há um ponto de interrogação. 

Apesar de estar fora do quadro, é como se a estátua do homem olhasse diretamente para ele. 

[3] É a vista de um porto, pelas cinco ou seis da tarde, no início do verão ou da primavera. 

Não é uma paisagem pastoral, é um local de trabalho. Há um píer no primeiro plano. A maré 

está baixa e os trabalhadores foram embora. Lembro que as nuvens no fundo parecem baguetes 

(...). É um pouco escapista. Não há conceitos pesados, só uma cena agradável fora de Nova 

York. (...) Não tenho nenhuma memória da cena, do que era ou com que parecia (...). As cores 

são branco, azul marinho, rosa, e água. De longe se misturam, mas de perto dá pra ver todas 

aquelas cores fraturadas e pinceladas. (...) Dá aquela sensação de coisas que não terminam (...). 

É entediante. Meu pesadelo seria ficar preso naquela imagem por um final de semana que não 

acaba (...). É uma cena romântica na costa ao entardecer (...). Apesar da técnica barulhenta, há 

uma quietude ali na qual eu não confio. Como a calmaria que antecede a tempestade (...). Anos 

atrás comprei um cartão postal dessa pintura para enviar ao meu pai, mas nunca enviei. Então 

associo essa pintura a um pouco de culpa.  

A obra composta de todos esses discursos e desenhos é enquadrada com muitos pontos 

coloridos, lembrando a moldura de Seurat. 

[4] É uma ótima pintura. Uma grande casa, com colunas brancas, telhado preto, chaminé 

laranja. Me lembra estar na estrada e achar as coisas monótonas. Mesmas casas, mesmos postos 

de gasolina, mesmos McDonalds. Você está dirigindo há tanto tempo e cada casa emerge como 

uma aparição extraordinária. Uma mansão vitoriana assombrada surgindo do nada (...). Uma 

                                                             
163 Fragmentos a partir das descrições presentes em CALLE, 2013. Tradução minha. 
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casa grande pra uma família gigante, provavelmente uns vinte e cinco quartos, três andares e 

um sótão. Não lembro de nenhuma pessoa, mas talvez existisse um homem sentado na varanda. 

Ou uma mulher na janela (...). Acho que havia pessoas dentro da casa (...), provavelmente um 

casal mais velho com um filho que nunca casou, um cara triste que vive com os pais. Estão 

presos naquela casa com os insetos batendo nas telas (...). É um óleo em tela muito famoso e 

identificado com este Museu, já que foi a primeira pintura doada a ele em 1930. Virou um ícone 

da arte americana (...). A casa me lembra Psicose, me assusta. Quando eu tinha dezesseis anos 

em North Dakota havia casas assim (...). Há algo convidativo sobre o lugar. Lembra minha casa 

na Geórgia (...). Deve ter sido um hotel, porque quem moraria em uma casa perto de trilhos de 

trem? (...). A tristeza é parte do título (...).  

Sobre as palavras, há o suave desenho de uma casa atrás de um trilho. Uma flecha leva 

a outra palavra, esta em caligrafia, puxada para fora dos limites da moldura improvisada: 

“errado” (“wrong”). No lado direito, desenhos de cubos. Problemas de perspectiva?  

A maioria dessas obras continuava em exposição no Museu de Arte Moderna de Nova 

York em setembro de 2017 e janeiro de 2018, quando o visitei. Eu pude ver de perto os quadros 

de Magritte, de Chirico e Seurat, mas não vi Bonnard nem esta pintura de Hopper (Gas, de 1940, 

estava sendo exposta em vez dela). The Menaced Assassin164, por exemplo, é maior do que eu 

esperava. Lembro dos tons escuros, que na verdade eram apenas das roupas dos personagens. 

Incrivelmente, o nu feminino (o cadáver) não me chamou atenção em particular. A cena é bem 

povoada, parece que chama o olhar para todos os lados ao mesmo tempo. E as sombras também 

me intrigaram. Era como se a luz viesse da frente do quadro, como se houvesse uma janela ou 

porta aberta do lado de onde eu olhava para a pintura, mais à esquerda.  

Lembro que o famoso quadro The Starry Night (A noite estrelada, 1889), de Vincent 

Van Gogh também estava sendo exposto. Pela quantidade de gente na frente dele e pela fixidez 

com que era observado, parecia a Mona Lisa do Louvre. Desse eu nem consegui chegar muito 

perto, na verdade. Um tempo depois fiquei me perguntando se toda essa popularidade era 

comum para um Van Gogh, ou se ela se devia à estreia, um tempo antes, do filme Loving Vincent 

(2017), uma animação de efeitos estonteantes, justamente porque pintada quadro a quadro, à 

mão, por um bocado de artistas, utilizando estilo similar a Van Gogh. Os personagens no filme 

são criados a partir daqueles que povoam suas telas.  

Quando vi Evening, Honfleur, eu não lembrava que esse era um dos quadros do projeto 

Dislocations/Ghosts. Minha primeira sensação foi de espanto. Fiquei simplesmente 

                                                             
164 The Menaced Assassin ao lado do papagaio empalhado de Joan Miró (Objeto, 1936). Dá para ver um dos 
policiais (ou assassinos?) no canto direito da tela, segurando a rede, através do vidro que protege o objeto de Miró. 
O papagaio está acima de algo que parece o modelo de uma perna feminina de madeira em um suporte também de 
madeira. Há uma bolinha suspensa e um mapa colado na parte debaixo. 
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impressionada com a técnica, porque nunca havia visto nada assim antes. Depois de ler as 

descrições dos funcionários do museu que constam no livro de Sophie, fiquei espantada no 

sentido quase inverso. Como tantos podem ter achado aquela pintura entediante ou sem graça? 

Mais tarde ainda, pensando novamente na imagem, percebi que não lembrava do que fazia parte 

da cena, só me vinham imagens sem forma concreta, impressões de traços e cores em tons 

suaves, uma sensação de entardecer, mas nada como uma “narrativa”, bem diferente da 

impressão de ver algo como The Menaced Assassin.  

Já as obras de Hopper ou de Chirico são do tipo que fazem a pessoa parar no meio de 

uma caminhada, por mais desinteressada (como aquela caminhada já mais para o fim do passeio 

no museu, quando os olhos começam a se negar a obter qualquer tipo relevante de informação). 

Por motivos talvez bastante diferentes e, no entanto, similares, eles chamam atenção. O quadro 

Gas (1940), de Hopper, é um tanto inquietante, não sei se mais ou menos que House by the 

Railroad. Enquanto este último não tem a sugestão de qualquer tipo de ação, na minha visão, 

mas tem esse ar de mistério notado acima, nas diversas descrições que constam em Fantômes, 

Gas apresenta um homem em um posto de gasolina, próximo a uma das bombas vermelhas. 

Parece ser outono, pelo verde das árvores, já que a grama é parcialmente laranja e verde. E talvez 

seja crepúsculo, como em House. As cores parecem se fundir umas nas outras. Por mais inocente 

que seja a pose do homem, algo na cena incomoda. Talvez tudo se passe na região da Nova 

Inglaterra, como acontece em House by the Railroad. Foi lá que morei no tempo que passei nos 

Estados Unidos e, como observado por alguns, é difícil não pensar nas casas dessa região quando 

se olha para essa imagem. É exatamente isso que ela me lembra. E a sensação de filme de terror, 

ou noir. Há mistério, tanto quanto havia, para mim, nas casas pelas quais passei nas minhas 

caminhadas por Providence, em Rhode Island, por exemplo. Especialmente no final do ano, 

principalmente perto do Natal, quando muitos desses edifícios passam a mostrar velas elétricas 

em cada janela, que ficam ligadas todas as noites, como se protegessem os habitantes da entrada 

de espíritos maus165. 

O ar de mistério da pintura de de Chirico é diferente da de Hopper e realmente me traz 

a ideia de um enigma. A paisagem vai além da simples apresentação de uma cena, de um objeto, 

ou da representação de qualquer elemento. O que é aquela estátua ao centro, gigante quando 

comparada com as pequenas figuras no topo? Um enigma parece diferente de um símbolo. É 

                                                             
165 Ao que parece, colocar uma vela acesa na janela é um sinal de boas-vindas e um costume bastante antigo nos 
Estados Unidos. Também foi associado como sinal da ausência de um dos moradores. Havia, supostamente, uma 
razão mais sinistra na Irlanda. Na época em que católicos foram perseguidos, colocar uma vela na janela perto do 
Natal e deixar a porta aberta era um sinal de que um padre poderia entrar na casa para se esconder. Os imigrantes 
que viajaram aos Estados Unidos teriam então levado a prática com eles, junto com muitos outros costumes. 
Heranças de uma transição do paganismo ao Cristianismo e da resistência ao Protestantismo.  
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uma ambiguidade, uma charada, talvez indecifrável. Não é que ele diga algo por substituição – 

isso significa aquilo – ou que represente alguma outra coisa. O enigma é a própria mensagem166. 

Em janeiro de 2018 havia outras pinturas de Giorgio de Chirico em exposição, entre elas 

The Anxious Journey, The Song of Love, The Seer, The Double Dream of Spring e The Great 

Metaphysical Interior. Por razões talvez óbvias, me detive por um tempo em frente à Jornada 

Ansiosa (1913). Bem no canto esquerdo da tela, vejo um trem vindo em minha direção, a fumaça 

saindo pelos ares. Deve ser impressão minha, mas o corpo do trem parece uma câmera, a minha 

câmera, inclusive. Sinto-me observada. Os arcos acinzentados de um edifício que ocupam a 

maior parte da tela são as tantas portas pelas quais decerto se pode entrar e sair a todo momento, 

sem saber exatamente para onde se vai. Mas aquela última abertura bem escura, no canto direito, 

me dá um certo receio do desconhecido. Não sei se eu entraria ali. Será que entrando por ali 

iríamos parar na cena de A canção do amor (1914)? Talvez só chegássemos um ano depois, mas 

as cores do cenário, a forma dos arcos e a fumaça do trem parcialmente oculto me lembram a 

jornada anterior. E só agora me dei conta de que talvez o Enigma do dia faça parte desse mesmo 

trajeto, afinal de contas também apresenta elementos similares, como as aberturas e um contexto 

em comum: a Paris do início do século. O pintor dentro da pintura de Duplo sonho da primavera 

(1915) devia estar olhando isso tudo de cima e, por isso, tentou desenhar o que viu, mas sem 

muito sucesso. Ou melhor, desistiu de reproduzir o que viu e foi criar algo novo, por isso aquelas 

linhas ainda inconclusivas no quadro dentro do quadro ao centro. 

Mas chega de perambular a esmo pelo museu. Importa ainda dizer que, entre tantas obras 

famosas e o sentimento de caos interno por querer gravar aquilo tudo dentro de mim, sem 

sucesso, lembro de ter visto uma pintura chamada Dive Bomber and Tank, de José Clemente 

Orozco, uma obra de Frida Kahlo, Fulang Chang and I, de 1937167, um Paul Klee, Portrait of 

an Equilibrist, e vários Marcel Duchamp: Bottle Rack, The Passage from Virgin to Bride, 

Standard Stoppages, Fresh Window, Why Not Sneeze, Rose Sélavy, Optical Disks e o curta-

metragem Anemic Cinema [filme 35 mm, B&W, 6 min], assim como To Be Looked At… (or 

The Small Glass) / Ser visto/a...(ou Pequeno vidro).  

Talvez tenha me chamado mais atenção, entretanto, o que não estava lá. O nu de Bonnard 

não estava presente, nem a casa de Hopper, como eu disse. Em 9 de setembro de 2017, havia 

                                                             
166 Por exemplo, há algo na proporção e postura do homem-estátua que me lembra ditadores e repressão; um ditador 
que, pela máscara de populista, torna-se “ídolo”, grande figura que oprime de cima, pairando sobre as cabeças dos 
outros mortais. E é claro que, um ano mais tarde, em 1915, a Itália entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da 
Alemanha Nazista e, na década de 1920, inicia o governo autocrático de Benito Mussollini. Mas o que intriga, na 
pintura, não é a estátua que “representaria” um ditador, mas sim a impossibilidade de decifrá-la a partir de uma 
única explicação. 
167 Um autorretrato de Frida com um macaco e, ao lado, um espelho, no qual o observador se enxerga na mesma 
medida em que enxerga a obra da artista.  
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uma pequena placa em uma das paredes indicando a ausência (por empréstimo) de Portrait of 

Gala (Retrato de Gala), de Salvador Dalí168. Já em janeiro de 2018: 

 

[The Persistence of Memory is out on loan.]169 

 

Fazendo um exercício similar ao proposto por Sophie Calle em Fantômes, tento ver esta 

imagem de olhos fechados. A Persistência da Memória (1931) é um dos quadros mais 

conhecidos de Dalí. Não consigo lembrar de detalhes sem olhar uma reprodução do quadro, mas 

lembro de uma ideia: objetos que parecem derreter no espaço. Há um relógio, talvez mais para 

a esquerda, e ele está apoiado em alguma superfície plana, como uma mesa, uma parte de seu 

corpo caindo, mole, em um canto, como se o calor do ambiente fosse extremo e derretesse até 

mesmo metal. Talvez haja mais de um relógio, afinal de contas. A pintura não é sobre o tempo? 

E talvez uma distorção do tempo, pensando nos relógios derretidos. É surreal, como um sonho. 

A noção de tempo aí se alarga e encolhe diferentemente do tempo cronológico e contínuo da 

realidade. Dizem que a criatura que ocupa boa parte da cena, neste quadro, pode ser um 

autorretrato de Dalí, e que a natureza, ao fundo, pode ser uma aproximação da Catalunha, na 

Espanha, sua terra natal. Dizem muitas coisas sobre o quadro. 

Deslocamentos, afinal. Dislocations, como diz o título. Não apenas pelos empréstimos, 

pelas idas e vindas das obras e das pessoas, mas talvez porque há uma distância entre as imagens 

e as interpretações literais que se poderia fazer delas. Elas as evitam. Vejo um prédio, mas 

envolto em mistério. Uma estátua, arcos, uma paisagem, um cadáver. O que eles me dizem? 

Não sei ao certo. E nas descrições, na memória dos visitantes, essas contradições são evidentes 

e fazem parte das obras. Em diversos casos, a lembrança não é tanto da pintura, mas sim de 

alguma experiência pessoal, apenas de longe relacionada àquela obra. Uma casa que me lembra 

minha casa, um objeto que me lembra meu avô, uma mulher nua que me lembra a beleza, ou a 

tristeza, ou não lembra absolutamente nada. Não seriam essas imagens, portanto, ausência 

presente, como dissemos antes? O presente de uma ausência? Deslocamentos, certamente, no 

tempo e no espaço, na memória, na história. E imagens da perda, assim como perdas de imagens. 

Vidas que se perdem, com regimes autoritários. Partes da memória coletiva, partes da cidade, 

nas ruínas pós-guerra. Perde-se a conexão, também, entre uma imagem e outra, uma imagem e 

uma lembrança, entre o que ela mostra e o que entendo do que mostra. Perde-se a certeza, a 

                                                             
168 Ao lado da placa, havia um pequeno parágrafo comentando a pintura Illuminated Pleasures, que estava sendo 
exposta. Nela, Dali joga com a disjunção entre realidade e ilusão numa sala escura de cinema. Mistura colagem e 
pintura, e fala de sonhos e ansiedades universais e individuais. A cabeça desincorporada (desencarnada) de Dali 
aparece sobre a caixa do meio, enquanto uma alegoria da ansiedade da castração aparece abaixo. 
169 A Persistência da Memória foi emprestada para a Fundação Louis Vuitton, Paris, de 11 de outubro de 2017 até 
5 de março de 2018, na exibição Being Modern: MoMA in Paris. Retornaria ao Museu na primavera de 2018.  
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certeza de uma verdade. E perdem-se quadros, nomes de artistas, ou obras cuja importância 

nunca foi realmente registrada na história da arte, ainda que mantenham uma certa resistência, 

uma certa sobrevivência, e por isso podem retornar. 

A segunda parte de Fantômes/Ghosts chama-se Last Seen170. Logo depois do título de 

abertura que a separa do resto do livro, há um texto de uma página intitulado Three deaths, three 

absences (Três mortes, três ausências), que conta a história das mortes de Manolo Montoliu, 

Hervé Guibert e Jean-Marie, amigos de Sophie Calle171. Em uma década, três mortes imprevistas 

ocorrem, três ausências. Esse pequeno texto – que é um pouco dedicatória, abertura, conto e 

diário – dá o tom do trabalho apresentado a seguir. Grande parte de Last Seen foi desenvolvido 

no Isabella Stewart Gardner Museum172, em Boston. O primeiro projeto de Sophie nesse museu 

ocorreu entre 1990 e 1991 logo após o roubo de treze objetos173. Diferentemente das obras em 

empréstimo, do MoMA de Nova York, estas desapareceram do olhar público indefinidamente, 

perdeu-se o controle sobre elas. É uma espécie de morte também. Duas delas retornam, 

entretanto, porque são encontradas mais tarde e devolvidas aos museus. Uma nota no final do 

livro, espécie de post scriptum, brevemente comenta esses retornos, desejando que isso possa 

trazer sorte às outras obras desaparecidas, onde quer que estejam.  

Sophie frequentava o Isabella no início da década de 1990174 e, após o evento, contatou 

o museu com uma ideia. Com o apoio da então diretora Anne Hawley, Sophie vai até o museu 

e, em frente aos espaços agora vazios, pergunta a curadores, guardas, conservadores e outros 

funcionários sobre o que lembram das obras ausentes. Como o espaço dedicado a essa artista no 

site do museu explica, o corpo textual resultante, um amálgama de diferentes respostas dessas 

pessoas, foi emoldurado e colocado ao lado de imagens fotográficas, na exposição que depois 

ocorreu, mostrando os espaços “vazios” onde os trabalhos costumavam ficar. Para o Isabella, 

esses dois componentes, juntos, constituem um retrato das peças roubadas, assim como uma 

                                                             
170 Uma tradução aproximada poderia ser “Vistos pela última vez” mas, como em inglês não há marcação de gênero 
ou número em “Last seen”, também poderíamos entende-lo como “Visto/vista por último”. 
171 Manolo foi um toureiro que, em 1º de maio de 1992, em Sevilha, foi morto na arena por um touro. Com um 
golpe, o chifre perfurou seu coração. Sophie estava longe de Sevilha quando aconteceu. Hervé morava na América. 
Quando ela estava no avião para ir visita-lo, em dezembro de 1991, ele faleceu. Depois de um verão em que ela 
trabalhara no projeto Exquisite Pain, em setembro de 1999, Jean-Marie, a quem ela via regularmente, enforcou-se 
por conta de uma decepção amorosa. Ela também não viu nada.  
172 Isabella decidiu, juntamente a outros funcionários do museu, o local e posicionamento de cada um dos objetos, 
os quais, dialogando entre si, contariam histórias diferentes do que se estivessem isolados. Que conversas têm ainda 
hoje são difíceis de descobrir – apesar de os guias, ou instrutores do museu, tentarem contar algumas delas aos 
visitantes – mas partiram dessa decisão inicial da fundadora. Ela deixou também estipulado em testamento o desejo 
de que nada fosse alterado no museu após sua morte, razão pela qual, mesmo após o roubo de 13 peças, os locais 
onde ficavam não foram redecorados/reocupados com obras diferentes.  
173 Até hoje, o museu, em seu website, pede informações sobre o roubo e oferece $10 milhões de dólares por pistas 
que possam levar ao local dos objetos. Apesar de terem descoberto alguns detalhes sobre o caso, desde 1990, ele 
permanece em aberto. O museu, o FBI e o governo americano continuam investigando. 
174 Ela é considerada pelo museu como a primeira “artista-em-residência”, ainda que este programa só tenha 
iniciado dois anos após Last Seen. 
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meditação sobre a ausência e a memória, e uma reflexão sobre o poder emocional que as obras 

de arte podem ter para seus observadores. Segundo o museu, essa série mudou o enfoque do 

roubo, da perda e tristeza, para a criatividade e a vida. E, eu acrescentaria, passou a enfocar 

sobrevivências, ou vestígios ainda presentes, apesar da perda.  

Minha primeira visita ao Isabella Stewart Gardner Museum foi no dia 21 de outubro de 

2017. A jornada dessa vez foi solitária. Primeira saída de Providence sozinha, primeiro passeio 

de trem, primeira visita a Boston e ao museu. Passei três horas lá dentro, apenas com um bloco 

de notas e a câmera do meu celular, que pouco utilizei. Naquele momento, eu só queria ver e 

ouvir. O museu tem três andares cujo acesso é permitido aos visitantes. Há pelo menos mais um 

andar, o último, que foi utilizado por Isabella em vida, mas é agora fechado a visitas. De fora, 

não se vê todo o seu tamanho. A nova entrada foi construída aparentemente de modo a ocultar 

um pouco o prédio. Há uma entrada antiga também, na rua ao lado, mas não é mais utilizada. 

Deixaram uma placa lá, indicando o local correto de ingresso ao museu, mas pelo jeito ainda é 

comum se perder. 

 Cada canto do Isabella é uma obra de arte, ou então coberto por uma. É difícil imaginar 

algum espaço vazio naquele lugar, mesmo que as obras roubadas tenham deixado “vazios”. 

Alguns desses espaços parecem nus, no entanto, em comparação ao resto, porque uma porção 

do papel de parede ficou “descoberta”, quando todas as outras são ocupadas. Em certos pontos 

específicos, além disso, sinaliza-se uma falta, com as molduras que permanecem nos mesmos 

locais, mas “vazias”.  

Minha sala favorita talvez seja a pequena galeria (Short Gallery), apesar de a sala 

holandesa ser mais “grandiosa”. A pequena galeria é quase um corredor, um local de passagem. 

É de lá que foram retirados cinco desenhos de Edgar Degas, de bailarinas, cavalos e jóqueis. A 

surpresa é que os desenhos estavam atrás de portas de madeira, portas que não levam a lugar 

nenhum, apenas a mais desenhos. Elas estão fixadas em uma das paredes e, ao abri-las, 

descobrem-se os pequenos quadros. Para se notar que cinco estão faltando, é necessário abrir a 

maioria das portas, até que se veja uma nota informando sua ausência.  

A parede onde fica a águia napoleônica pode passar despercebida, mas, quando se chega 

à sala holandesa, não há como não notar as duas grandes molduras douradas na parede ao fundo 

que não emolduram quadro algum, mas apenas o próprio papel de parede. Prestando atenção a 

essas molduras a partir das fotos que tirei, o professor David Wills e eu notamos que há uma 

espécie de moldura extra na parede, também dourada e que, por sua vez, emoldura a moldura. 

Diversas linhas desses diversos retângulos acabam alinhando-se, incluindo os quadros vizinhos, 

dando a impressão de que há um grande quadro (ou painel) que se forma pela justaposição desses 
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vários retângulos, quando o observador dá um passo atrás e considera tudo a uma certa 

distância.175  

Meu olhar acabou se voltando constantemente para a série de aberturas retangulares que, 

nesse museu, me chamaram a atenção. A cada sala parecia que essas aberturas eram tão parte 

da exposição quanto o resto dos objetos. A séria apenas se expandia com a inclusão de cada 

nova entrada, arco, janela, porta, espelho, moldura, painel, mesa, escrivaninha, outro espelho, 

saída (...)176. Os formatos retangulares desses objetos ou de partes da arquitetura podem ser 

pensados, ainda, como “enquadramentos”, que resultam em espécies de “delimitações” do 

espaço, entre um dentro e um fora, um interior e um exterior, que, no entanto, não permitem que 

vejamos o “conteúdo” das pinturas como separado totalmente do que as delimita ou do que está 

“fora delas”. Tanto porque há uma conexão entre essas partes, e elas mesmas não se deixam 

delimitar claramente, muitas vezes, quanto porque, neste caso em particular, os “conteúdos” das 

obras (as pinturas) sumiram. 

Em minha primeira visita, entretanto, eu praticamente não notei que havia molduras 

vazias. Notei que havia obras emprestadas ou em reforma, porque havia alguns bilhetes 

sinalizando isso. Foi preciso outra visita, outra caminhada e mais diálogos para que esses 

espaços se tornassem mais visíveis para mim. 

 

“Quais são suas lembranças das obras?”, perguntou Sophie. 

[1] Tempestade no mar da Galileia177. Pessoas em um navio, talvez vomitando. Não 

lembro das cores (...). Uma tempestade no mar e o navio é arremessado para todos os lados. Eu 

visualizo Jesus lá também, ele vai salvá-los (...). Havia 14 no navio em vez de 13, como na 

Bíblia, porque Rembrandt havia se colocado na pintura. Por que ele estava lá? (...). Acho que é 

daí que Hitchcock tirou a ideia de se colocar em seus filmes (...). Esse Rembrandt estava frente 

a frente com um autorretrato anterior de Rembrandt, então os dois Rembrandts se olhavam 

através dos séculos (...). Ele está olhando para você (...). Me lembro de ação, não de cores (...). 

Muita luz dourada (...). A primeira vez que vi essa pintura foi em uma latinha de doces que 

ganhei no Natal, quando era jovem. Era minha posse mais valiosa178. 

                                                             
175 Duas fotos tiradas das molduras vazias deixam ver esses retângulos. Estão no Apêndice 6 – Molduras. 
176 Um dos marcos (door frame, também moldura da porta), na sala holandesa, é do século XIV e faz parte do 
catálogo, juntamente com objetos que variam desde têxteis empregados na parede, até vasos, cadeiras, mesas e 
outros utensílios. Duas dessas espécies de recortes ou “emolduramentos” do espaço podem ser vistos no Apêndice 
7 – Enquadramentos. Trata-se de uma das molduras vazias, na Sala Azul, e de uma janela. 
177 Deixo, como Anexo 1 – Contagem de ausências, a lista de obras roubadas e seus autores, além de outras 
características de sua composição, retiradas do site do museu. 
178 Fragmentos a partir das descrições presentes em CALLE, 2013.  
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Emoldurados, lado a lado, na exposição de Sophie, os textos escritos e as fotos dos 

vazios. O texto, à direita, é impresso em tinta preta, papel branco, formato retangular, quase um 

quadrado. Entre cada trecho escrito, um losango preto do mesmo tamanho da fonte.  

[2] Uma dama e um cavalheiro de preto. Um casal de preto. Parecia bem impessoal, 

bem estático. Havia um mapa pendurado na parede ao fundo (...). Há algo de bastante solitário, 

mesmo que haja duas pessoas. Uma falta de contato (...). Quando realizaram um Raio-X na 

pintura, descobriam que antes havia uma criança entre o casal, segurando a mão da mãe (...). 

Havia uma teoria sobre uma criança sentada na cadeira, cujo espírito enchia a pintura de 

melancolia. Parecia que um fantasma estava presente (...). A história é de que a criança havia 

morrido, por isso a removeram. No seu lugar, Rembrandt pintou uma cadeira (...). A dama era 

o sonho de mãe de qualquer um, correta, sólida e bem alimentada (...). 

[3] Autorretrato (de Rembrandt). O pequeno autorretrato? Era uma gravura linda, muito 

parecida com Rembrandt. Um tanto rabiscada, solta, mas muito eficaz. Parecia que sua cabeça 

flutuava (...). Eu gostava deste. Parecia que ele estava contente, andando em algum vilarejo 

italiano (...). Não achava que havia algo de belo nele. Ele parecia um hippie (...). A maioria das 

pessoas nem o notava quando entrava. Era bem pequeno (...). Passava muito tempo olhando para 

ele, porque parecia que ele olhava de volta (...).  

[4] O jornalista. Era um homem jovem, bebendo algo e escrevendo, com chapéu e 

casaco escuros (...). Não me lembro dele (...). Era um escritor local que sempre almoçava nesse 

café. Manet comia lá e um dia disse: “você se importa se eu o pintar?” (...). Ele estava 

aproveitando a vida, mas não buscava apenas prazer (...). Estava bem abaixo do retrato da mãe 

de Manet. Eu odiava ela, parecia tão dominadora (...).  

O texto emoldurado ao lado da foto parece bem pequeno comparado à imagem da mãe. 

[5] Paisagem com obelisco. Bela paisagem com um obelisco à distância, uma grande 

árvore e uma estrada, pela qual passavam dois homens e um jumento...e parece que ia começar 

uma tempestade (...). Era uma cor difusa, luz através de toda imagem. Verde, amarelo, um pouco 

de vermelho e azul (...). Paisagem muito rica e festiva, tem algo de solidão nela, e um obelisco 

no cume, uma natureza impressionante (...). Lembro de ser bem escura, com um ponto de luz 

(...). Só o obelisco no centro, bem enigmático, uma anomalia (...). Era quase um Rembrandt! 

(...) Eu não passava muito tempo com esta pintura, estava sempre olhando para o Vermeer do 

outro lado. 
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Figura 8 – Foto da foto de Sophie - Mulher em frente à paisagem/reflexo. 

 
[6] O concerto. Sempre lembrarei desta pintura porque eu não conseguia vê-la (...). Não 

poderia descrevê-la, mas lembro de uma moldura dourada, entalhada, ornada (...). Um piano ao 

fundo coberto com um têxtil, e um instrumento, um violoncelo, parcialmente escondido. Uma 

menina tocando cravo, um homem tocando flauta, uma mulher que parecia grávida cantando. 

Uma das pinturas ao fundo era The Procuress, de Van Baburen, um rude contraponto a esta cena 

modesta, imaculada do concerto (...). Costumava vir aqui a noite e apenas parar em frente a ela 

(...). Está tão perdida em seu mundo de ideias que não está nem presente. O homem toca um 

instrumento meio fálico (...). Lembro da profundidade, é Vermeer e, você sabe, Vermeer é 

Vermeer (...). Há silêncio no concerto.  

[7] Cinco desenhos. Eu costumava olhar para eles de vez em quando, mas isso não me 

excitava nem um pouco (...). Na verdade, não me lembro deles. Sei que já os vi, mas não consigo 

lembrar (...). Não vi antes de serem roubados, não gostava desse negócio (...). Acho que havia 

um instrumento em algum lugar (...). Havia bailarinas e o pescoço de um violoncelo e uma 

corrida de cavalos mais desenvolvida (...). Pelo jeito como estavam pendurados na porta, era 

difícil de separá-los. Acho que eram cinco, mas eles eram um só (...). Meu favorito era o do 

jóquei indo para a corrida, bem detalhado, linhas afiadas para um Degas (...). Acho esquisito 

terem sido roubados. Talvez por ser mais fácil livrar-se deles. 
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[8 e 9] Há (havia) ainda o copo ou vaso chinês e a bandeira e águia napoleônicas. O 

primeiro, dizem as lembranças, era o objeto mais antigo do museu. Talvez uns 2000 anos de 

idade. Talvez azul e dourado. Cobre? A boca era tão larga que de repente escorria vinho pelo 

queixo de quem bebia dele, nas cerimônias. Fazia uma das pessoas lembrarem dos vasos antigos 

da mãe que mora no interior. Outra dizia não ter sido intrigada pelo objeto. Outro não o notou, 

porque estava ao lado de umas flores artificiais. Outro ou outra o apreciaram.  Já a águia causa 

mais impressão agora (em 1990), em alguns, por causa de sua ausência, já que um pedaço da 

parede, naquele canto, parece vago, descoberto. Uns gostavam da cor dourada, outros achavam 

que era de bronze, outros gostavam mais de Napoleão, ou das abelhas. Uma pessoa acha que a 

águia foi tomada como um troféu por quem conseguiu roubar as outras obras. 

O segundo projeto realizado por Sophie no Isabella Stewart Gardner Museum ocorreu 

em 2013 e, segundo o site da instituição, se intitulou What do you see? (O que você vê?). No 

livro Fantômes, este segundo experimento está dentro da mesma seção Last Seen. Sophie 

também escreve, na mini-introdução a esta parte, que as molduras dos quadros de Flinck, 

Rembrandt e Vermeer foram deixadas para trás e que, em 1994, foram colocados de volta em 

suas posições, enfatizando a ausência das pinturas. Passados todos esses anos desde o roubo, ela 

perguntou mais uma vez a curadores, guardas, outros funcionários e, desta vez, a visitantes 

também, o que viam dentro das molduras. 

O que você vê? 

[1] Foto de uma mulher loira, cabelos longos, blusa amarela, de frente para uma moldura 

dourada, com um pano preto ao fundo. Ela está sentada na cadeira, vejo apenas suas costas. Olha 

para o que antes era a cena do concerto. A foto é horizontal (como uma paisagem) e é possível 

ver uma parte da sala holandesa. Ao fundo, o lado esquerdo do corpo do “homem de lei”, de 

Francisco de Zurbarán (A doctor of law, cerca de 1635), é visível. É um quadro de quase dois 

metros de altura por 104cm de largura. O sujeito pintado provavelmente foi Juan de la Lanza, 

apontado chefe do departamento do Direito na Universidade de Sigüenza na época. Um retrato 

de corpo inteiro; ele olha direto para nós. 

Os participantes veem muito. Tanto, que é impossível resumir, como tudo o mais aqui. 

Veem uma mulher concentrada tocando cravo, ouvem música tocando, veem uma moldura sem 

nenhuma imagem dentro, um pano preto, e perguntam-se por que devem olhar, o que há para 

ver? Veem espaço, apenas espaço. Uma pintura que surge, mais forte do que a ausência. Mais 

visível no veludo escuro do que em uma reprodução. Não se vê quase nada, uma moldura vazia, 

mas ainda assim um espaço solene. Um tanto reprovador. Veem-se cores, vermelho, amarelo e 

azul. Vê-se até um Mondrian ali, de alguma forma. Vê-se frustação também. E algo assustador. 

Cenas de crime. Tristeza e nostalgia. Texturas e nuances. Poeira. Flores na moldura. Uma 
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moldura que olha de volta para ele, ou ela, para mim. Uma ausência e uma recusa. “Meu 

emprego é trazê-la de volta, então eu vejo minha falha”. Um vazio, mesmo em sonhos. Mas o 

sonho de um retorno. 

[2] Nesta foto, uma senhora está sentada e olha para a moldura. Ela sustenta um vidro, 

então vejo seu reflexo, muito suave. O pano, ao fundo, é preto também. Atrás, uma parte do 

corpo de Isabella Clara Eugenia, Arquiduquesa da Áustria (cerca de 1600), de Frans Pourbus, 

o jovem. Isabella tinha um especial apreço por outras Isabellas.  

No quadro, vê-se um reflexo e uma tristeza. Um vazio escuro emoldurado em dourado. 

Algo estranho, uma imagem de si como num espelho. Narcisismo, o eu como sujeito de uma 

pintura, ou a imagem do eu como algo sedutor. Um Zurbarán também refletido. Vê-se alguém 

cansado, mas moderno, que acompanha um monge de capa vermelha. Vê-se um obelisco, 

definitivamente. Esse objeto tão misterioso que reflete a luz. Figuras caminhando por uma 

estrada. Uma história contada pela moldura vazia, um sentimento de perda. Um tributo perfeito, 

melhor que uma reprodução. Uma instalação, um convite para que as pessoas olhem a si próprias 

como uma obra de arte. Vê-se até mesmo um avô que partiu, mas deixou para trás uma cadeira 

que usava muito. Agora olham muito para a cadeira. E se vê uma falta já presente há tempo 

demais. Falta de algo que não se sabe o que. “O que você vê é você mesmo”. 

[3] A fotografia de um homem, também de costas. Sempre. Cabelo preto curto, apenas 

o colar da camisa azul visível, e um suéter escuro. A moldura dourada sobre um papel de parede 

florido. 

Vê-se algo não muito comunicativo. Uma ausência, mas de que? Um espaço vago que 

não está vago. Um lugar de meditação sobre a falta. Uma moldura que não está ali como 

substituta ou estudo de uma pintura. Um espaço de sustentação. Tudo que se vê é um fantasma, 

uma criança desaparecida, entre um homem e uma mulher. Um segredo maravilhoso. A 

lembrança de uma ausência, mais do que de uma pintura. Vê-se o rosto de um homem e de uma 

mulher, perfeitamente. Mas, ainda, uma falta de significado. Vê-se sacrilégio. Um espaço que 

não pode mais ser ocupado. Substituição que seria desonesta. Veem-se muitas rosas. E uma 

narrativa. Um pensamento: talvez devesse haver um sentimento maior de ausência, onde não 

há. Deveríamos sentir que “algo está faltando”. Se não houvesse a moldura, poderiam pensar 

que há uma lacuna. Poderia ser a cortina em um palco, antes da peça começar. 

[4] Outra foto. Uma pessoa de azul, cabelo curto escuro, de pé, em frente a uma grande 

moldura dourada, sobre um papel de parede florido. 

Este Rembrandt parece papel de parede. Um papel de parede que não era para ser visto. 

Um olhar por trás das cortinas. Uma etiqueta na moldura: Rembrandt. Um mistério. Uma 

estranha justaposição com um ar alegórico: aqui está ele, mas não há nada lá. Como um 
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imperador sem roupas. É como um túmulo. Uma instalação. A história de um roubo. Não teria 

visto nada se você não tivesse apontado. Vejo A tempestade no mar da Galileia bem ali. Não, 

apenas um pedaço de pano. A luz bate nele e vejo rugas e ondulações. Não vejo (não se vê) 

nada. Por que enquadrar este espaço vazio? Veem crueldade, pedaços de tecido rasgados a força. 

Plantas, flores, orquídeas, camélias, rosas. Talvez uma borboleta. Apenas a tempestade.  

Sophie perguntou ainda à vidente Maud Kristen o que ela via nas molduras vazias. Ela 

vê fantasmas, como se o roubo tivesse libertado os personagens, deixado que eles fugissem das 

representações congeladas, mas permanecessem, ainda assim, no local. Eles estão mais 

presentes em sua ausência. Os olhares dos visitantes os fizeram ficar, e agora passeiam pelo 

museu. Mesmo que a tela tenha sido queimada179, a mulher que posou não foi desfigurada, 

“como se, desvinculada de um corpo, fosse também desvestida de sua imagem” (2013, p. 167). 

Na página final, mais uma foto. A sala está escurecida, mas há uma luz que vem do fundo 

e se estende sobre uma das molduras vazias, sobre as três cadeiras abaixo dela. Tons de azul, ou 

cinza, e um rosa escuro. O dourado. E sobre esta cena, uma sombra feminina. Um leve traço à 

esquerda de seu rosto mostra o contorno de um objeto. Uma câmera. A fotógrafa assombra o 

espaço. 

Assim, há (houve) Cristo na tempestade no mar da Galileia e Rembrandt, ao centro, 

como um dos discípulos, olhando diretamente para o espectador180. Há outro autorretrato de 

Rembrandt, e outro ainda. O desaparecido e o que ainda aparece. E tantos autorretratos, o olhar 

fixo em nós. Até mesmo um em que se veste como o Apóstolo Paulo. Os fantasmas continuam 

povoando as telas, os corredores, as molduras. Até mesmo uma criança apagada, mas que ainda 

é lembrada, entre a dama e o cavalheiro de preto (1633). 

 No concerto (1665-1666), de Johannes Vermeer, chama atenção não apenas o piano 

decorado, e as três figuras ao seu redor, mas a quantidade de formas geométricas. Quadrados e 

retângulos, em especial. Eles se repetem pintura após pintura. São as janelas à esquerda, tão 

frequentes, que permitiam a entrada de luz no estúdio. Janelas envidraçadas com pequenos 

retângulos e losangos decorativos. São mapas, são instrumentos, cadeiras, mesas, fachadas de 

                                                             
179 Um dos outros museus visitados por Sophie e cuja foto e textos aparecem neste livro é o Musée Cantonal des 
Beaux Arts em Lausanne. Lá, em agosto de 1980, a pintura Le Major Davel (1850), de Charles Gleyre foi 
parcialmente destruída pelo fogo após um ato de vandalismo. Apenas uma parte da pintura sobreviveu: a imagem 
de um soldado chorando, no canto direito inferior da tela. Sophie então pede a guardas, curadores e outros 
funcionários do museu para descreverem as partes que faltam da pintura. No quadro que monta, após essas 
conversas, aparece o texto com as lembranças cobrindo toda a parte desaparecida da imagem, mas deixando, à 
margem direita, a parte sobrevivente da pintura do soldado, como em uma colagem.  
180 Única paisagem marítima de Rembrandt, concluída em 1633. A rendição detalhada da cena, as expressões faciais 
das figuras retratadas, e as pinceladas relativamente polidas são tidas como traços marcantes do início da carreira 
do pintor. A cena bíblica se torna um drama pictórico não tão distante, com o jogo entre claro e escuro, também 
marcante. Aparentemente, Rembrandt insere, ainda, sua própria imagem (um autorretrato) entre os discípulos 
presentes na cena.  
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edifícios, com suas portas, mais janelas e arcos. São molduras douradas, ladrilhos, pinturas, 

livros, vestidos. Vejo enquadramentos por todo lado. 

 Em relação a Édouard Manet (1832 – 1883), imagino que Sophie tenha uma relação 

especial com suas pinturas de toureiros, touradas, arenas e de um cantor espanhol, mas talvez 

também com a imagem do homem simplesmente sentado em um café, com uma taça ao lado, 

como é o caso de Chez Tortoni (cerca de 1875). De qualquer forma, Manet é uma figura muito 

importante na arte modernista. Aparecem mais evidentemente, agora, as ruas de Paris, os prédios 

mais modernos, uma grade ao fundo. Ou então cafés, ou bares, uma multidão. A vida cotidiana. 

Misturam-se diversos fantasmas nas leituras dessas obras, portanto: memória e 

imaginação, a partir da percepção da imagem que se guarda mentalmente (na lembrança), mas 

também da que se vê diante de si, nos espaços ‘vazios’, nos papeis de parede, nos emoldurados 

panos negros, nos enquadramentos ao redor do museu, e nos reflexos que se vê no espelho.  

2.3 PHANTASMATA  

 

Quais são os limites? Mas também as limitações, as restrições. Constraints é a palavra 

que ele gostava de usar. Pode também ser contenção, repressão, constrangimento. Cada uma 

dessas palavras me leva a muitas outras e a uma avalanche de lembranças, imagens, flashes. 

Essa busca, a minha busca, é cheia de interrupções. A cada passo que avanço, uma barreira 

invisível quer se erguer em meu caminho. Não é coincidência, eu imagino. Meu foco recai sobre 

um objeto tão antigo que a mera menção de voltar o olhar sobre ele causa arrepios. Não 

deixamos que se vá totalmente, entretanto. Ele permanece, mesmo quando se faz quase invisível. 

As perguntas, em si, são difíceis. O que é olhar para o passado, por exemplo? Ou então: 

o que é olhar para o presente, tão fugaz, e perceber que o passado ainda sobrevive? Como ruínas 

dos campos de concentração. Como pilhas de sapatos. Como fotografias, tantas. Como palavras 

ditas e escritas. Nossos corpos, itens de vestuário, rituais, normas, convenções. É possível “olhar 

para trás” e ver o que ficou? Ou às vezes basta olhar para frente? Será que o passado é mesmo 

apenas o que foi, o que já não é mais, o que passou, morreu, e nunca se repetirá? It was. It will 

never be again, como o começo e o fim de A invenção da solidão. Ou está mais próximo da 

hipótese de que se repete, de que não está totalmente acabado, mas presente, ausência-presente? 

A frase de Invenção parece mais uma prece, um desejo, uma esperança. Não se pode, é claro, 

voltar totalmente ao passado, assim como não se pode apenas fugir do presente. Mas a memória 

é uma forma de resistência e sobrevivência, assim como as imagens. 

O que permanece, o que fica, é o que resiste ao tempo. Perdas parecem inevitáveis, na 

maioria das vezes, e por isso o que resiste pode ser também o que se transforma. Há também o 

que parece ter desaparecido, mas estava apenas oculto, escondido; que estava lá e é em algum 
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momento invocado, chamado à superfície. O fantasma pode ser aquele que vê – pela viseira – 

mas não é bem visto, ou visto por inteiro, como em Hamlet.  

Há limites, com certeza. Restrições, barreiras e muitos constrangimentos. Um deles é 

saber que não é possível falar aqui sobre a memória satisfatoriamente. Quero falar de fantasmas, 

mas como pensar neles sem pensar nelas? A memória tem uma longa história, de mãos dadas, 

aparentemente, com a história do corpo, da alma, do pensamento e da linguagem. Mesmo hoje, 

séculos depois dos tratados filosóficos da antiga Grécia, ainda nos questionamos o que é 

lembrar, rememorar, quais são os problemas ligados à memória, e como se conectam a ela o 

trauma, a repressão, o sonho, a fantasia.  

As limitações são tantas que chega a ser descabido tentar invadir esse território. E, no 

entanto, aqui me coloco, um pé para dentro e outro para fora. Giorgio Agamben parece entender 

o desconforto. Contrário ao que acontece com a poesia, diz ele, é comum esperar resultados de 

um trabalho de crítica, ou ao menos posições, argumentos, hipóteses. Só que a crítica na filosofia 

ocidental significa “investigação nos limites do conhecimento”. Em seu livro sobre o fantasma 

e a palavra no ocidente, ele traça, a partir deste tipo de problema, os “limites da verdade” (1993, 

p. XV).   

Os trabalhos com que escolhi dialogar lidam diretamente ou indiretamente com a 

memória. Como seria diferente, quando se quer pensar sobre o passado, a todo momento? Ou 

quando não se pode deixar de olhar, mesmo na ficção, em retrospectiva? Lidam, ainda, com 

desaparecimentos, como se viu, e buscas. Por sua temática e pela forma como são construídos, 

também não são textos que se esforçam por uma “completude”, um fechamento, uma síntese 

final ou uma resolução. Ao contrário, partem de aberturas, lacunas, ausências, espaços em 

branco ou vazios, e fragmentos. Não é apenas disso que falam, é isso que são, é como são 

construídos; é o que problematizam. Como trabalhar, aqui, de forma diferente, portanto? 

Não surpreende que esses textos sejam assim, cheios dessas lacunas, já que se tratam de 

obras feitas no final do século XX e no início do XXI. Seguem uma longa tradição, mas de 

quebras, em vez de se focarem na conservação das “grandes tradições do passado”. Seguem a 

arte modernista, inserem-se como herdeiros dela (ou criam seus próprios precursores?), de 

alguma forma. Ainda assim, não há um grande consenso – entre teóricos, críticos, leitores – 

exatamente de que forma se relacionam com ela. Alguns optam pelo nome de pós-modernista, 

outros por entender o presente como mais uma etapa da modernidade. Nomes ou categorias, 

entretanto, podem esperar. O que importa, agora, é que não se encaixam especificamente em 

uma categoria. E isso apenas repete características já elencadas aqui: a de diversos desses textos 

não serem apenas ficção, nem totalmente não-ficção, de serem obras literárias, mas não apenas 

literárias, muitas vezes, ou, como obras literárias, incluírem também imagens visuais, por 
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exemplo. São, enfim, obras híbridas. Desafiam limites. É possível que já estejam além desse 

desafio e em algum terreno diferente, mais inespecífico, de conjunção e disjunção de diferenças. 

Neste contexto, trabalhar com a ideia de fantasmas também diz muito sobre elas, e é coerente 

com esses formatos. De um lado, afinal, temos corpos não integrais, mistos, lacunares. De outro, 

figuras ao mesmo tempo presentes e ausentes, ou então visíveis, mas invisíveis. São criaturas 

do aqui e agora e do além, simultaneamente. Vivem em nosso interior tanto quanto dizem 

respeito a algum exterior incerto. 

 

Mas o que são fantasmas? 

No Dicionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano (2007), na entrada “fantasma” (p. 

428), encontra-se apenas a indicação “ver IMAGEM”. Imagem, por sua vez, é uma “semelhança 

ou sinal das coisas, que pode conservar-se independentemente das coisas”. Esse sentido está em 

escritos de Aristóteles, como De anima, onde trata as imagens como coisas sensíveis sem 

matéria. A imagem, portanto, é (1º) produto da imaginação e (2º) sensação ou percepção, vista 

por quem percebe. Ou seja, já é as duas coisas (imaginação e percepção). O segundo significado 

do termo, segundo Abbagnano, é adotado tanto por antigos quanto por modernos. Ainda se nota, 

neste dicionário, uma tentativa de acompanhar a transformação da relação dos diferentes 

pensamentos filosóficos com esses termos, da Idade Média em diante. Foram retomados, por 

exemplo, por Bacon e Hobbes. Para este último, a imagem seria o “ato de sentir”, diferindo da 

sensação assim como o fazer difere do fato. O termo imagem começou a perder espaço para 

‘ideia’, segundo Abbagnano, em Descartes, e para representação em Wolff (no sentido de 

sensação ou percepção vista por quem o recebe).  

Já no Dictionary of Philosophy (2004) editado por Dagobert D. Runes, phantasm181 é 

definido como sinônimo de “phantasma”, do grego, ou “aparência”. Explica-se, mais uma vez, 

que o termo foi usado por Thomas Hobbes para designar uma imagem ou representação 

diretamente dada ao recipiente. Ao falar sobre a história do fantasma na cultura britânica, Susan 

Owens (2017) comenta que, em Leviatã (1651), Hobbes era cáustico/mordaz em relação ao 

fantasma, ou o “fantasma da imaginação”, como o chamava (na parte 3, capítulo 34). Ele dizia 

                                                             
181 Na língua inglesa há pelo menos três palavras que poderiam ser traduzidas ao português como “fantasma”: 
phantasm, phantom e ghost. “Phantom” e “ghost” são mais associados ao espírito de uma pessoa que já morreu. 
Porém, como mostra Susan Owens (2017), por um bom tempo, fantasmas eram entendidos a partir de várias 
possibilidades: poderiam ser a alma de alguém que vive no purgatório, ou um espírito que vaga por aí e que pode 
ser malévolo, ou aparecer a alguém para alertá-lo sobre um crime. Além disso, o termo escolhido para se referir a 
esses ‘fenômenos’ varia de escritor para escritor, ao longo do tempo. “Aparição”, por exemplo, era mais favorecida 
por autores “sérios” da Restauração Inglesa (período Stuart) e do Iluminismo (diferentemente de escritores de 
baladas e panfletos, nessa época). Já “revenant” (assombração, aparição) começa a aparecer em relatos do século 
XII. “Revenir” é retornar, talvez como presenças corporais, tangíveis, que assombravam os viventes. “Revenants” 
eram ainda considerados espíritos que mudam de forma (“shape-shifting spirits”). Eles primeiro atraíam atenção 
como objetos ou animais que se comportam estranhamente (um pedaço de tela, um cavalo, feno, etc.), para depois 
assumirem forma humana para poderem se comunicar. 
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que a própria palavra ‘fantasma’ não significava nada, nem no céu nem na terra, mas “habitantes 

imaginários do cérebro”. Ainda assim, ciente da posição complicada em que sua visão o 

colocava em relação ao Cristianismo, segundo Owens, Hobbes tomou cuidado para distinguir 

as aparições ‘reais e substanciais’, como anjos, formados por Deus (substâncias com 

dimensões), de outros seres mais duvidosos/suspeitos. Para ele, porém, o problema com os 

fantasmas era sua falta de substância. Não possuíam matéria, por serem incorpóreos (na visão 

materialista), o que invalidava a hipótese de que existiam182. Por isso é que, segundo Hobbes, 

os fantasmas, que estão em lugar nenhum, apesar de parecerem alguma coisa, “não são nada”.  

No Dictionary of Philosophy (2004), há ainda o termo phantasy, descrito como “sentido 

interno perceptivo dos objetos, mesmo de objetos ausentes, previamente percebidos pelo sentido 

externo” (RUNES, 2004, s./p.). O fantasma (phantasm), por isso, “é a espécie de objeto 

percebido por um sentido interno e retido na fantasia” (Ibid)183. A partir dessas definições, 

percebe-se a conexão entre o fantasma e a fantasia, ou imaginação, na filosofia, e o sentido do 

fantasma como imagem ou representação de um objeto que fica retida, mesmo quando este está 

ausente. Aristóteles é um dos filósofos mais citados para falar deste termo, já que tem tratados 

sobre a memória e a alma em que o descreve mais detalhadamente. Aristóteles distingue 

memória (mneme), o que para ele conserva o passado, da reminiscência (mamnesi) através da 

qual se invoca o passado voluntariamente. A memória pertence a uma parte da alma – a qual a 

imaginação (phantasia) também pertence – mas, para lembrar, é preciso estar ciente de um 

phantasma, ou seja, acessar uma “marca corporal”, uma imagem, ou ícone (dependendo da 

tradução ou do autor citando Aristóteles, esta palavra varia).  

Em Space, Time and Phantasms in Aristotle, De Memoria 2, 452B7-25 (1997), John 

Sisko analisa o que chama de “assinatura de tempo” e “assinatura de evento” (time-signature e 

event-signature)184 envolvidas na memória. Para lembrar é preciso tanto usar uma cópia 

apropriada do evento (um phantasma apropriado) quanto estar mais ou menos ciente do tempo 

em que a experiência original (agora lembrada) ocorreu (449b22-3, 450b25-451a8). 

Phantasmata, portanto, são imagens que representam elementos, como figuras geométricas ou 

pessoas específicas.  

                                                             
182 Owens (2017) mostra o modo como o materialismo da época pode ter motivado essa problemática, na obra do 
escritor. Os novos conceitos de como o mundo físico era estruturado, a partir de René Descartes, desafiavam as 
correntes superstições. O materialismo propunha que o universo era composto inteiramente de matéria física e 
governado por leis mecânicas, o que negaria a presença de espíritos invisíveis, apesar da crença que se tinha neles 
até então. Por isso a necessidade de encontrar um “caminho do meio”, na obra de Hobbes, mantendo a linha de 
pensamento cristã, mas levando em conta o que se discutia cientificamente na época. 
183 “The internal sense perceptive of objects, even of absent objects, previously perceived by the external sense. 
The phantasm is the species of the object perceived by an internal sense and retained in the phantasy.” 
184 A “assinatura de tempo” seria uma mudança conectada com o tempo que é empregada na memória de um evento. 
A outra mudança (“assinatura do evento”) é aquela conectada com a coisa, através de phantasmata.  
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É preciso estar mais ou menos ciente do tempo, porque, é claro, é possível enganar-se ao 

lembrar de algo, isto é, não lembrar direito do que aconteceu ou de quando aquilo que lembro 

aconteceu. Aristóteles analisa esses casos em seus estudos sobre a memória, procurando 

entender como alguém consegue ter uma lembrança em particular, e não outra, se pode usar os 

mesmos phantasmata para qualquer uma delas. Em outras palavras, o que torna verdade que se 

está lembrando de algo que ocorreu ontem e não semana passada? Para John Sisko (1997), esse 

é um problema levantado pelo filósofo grego, o qual talvez pudesse ser resolvido por meio das 

assinaturas de evento e de tempo e da análise das distâncias (relação ou proporção, ratio) de um 

objeto, aplicadas à assinatura.  

De qualquer forma, Aristóteles descreve a memória como um estado ou qualidade 

utilizada quando o tempo já passou. Trata-se, então, do passado lembrado no presente, como 

sabemos. Isso quer dizer que apenas as criaturas que são conscientes do tempo podem lembrar. 

Como explica a professora Ana Luiza Smolka (2000), para Aristóteles, as impressões sensoriais 

são a fonte básica de conhecimento, sem as quais ele não pode existir. Essas percepções185 

trazidas pelos sentidos são primeiramente tratadas pela faculdade da imaginação. As imagens 

que se formam a partir disso são material para a faculdade intelectual. A imaginação é 

intermediária entre a percepção e o pensamento. “É essa parte da alma, responsável por produzir 

imagens, que possibilita os processos superiores de pensamento. A alma nunca pensa sem uma 

‘imagem mental’; a faculdade de pensar pensa em imagens mentais” (SMOLKA, 2000, p 176-

177). 

O que nos leva a pensar, novamente, na ligação corpo-alma. Existem coisas, para 

Aristóteles, que são da alma, e coisas que são da alma-e-corpo, como observa Eugene T. Gendlin 

(2012) que faz uma tradução ao inglês de De anima comentada. A alma é o primeiro princípio 

(arche) das coisas vivas (De anima, livro 1, 402a4-10). É o que constitui o ‘vivo’ (o que vive, o 

animado) nelas (GENDLIN, 2012)186. Aristóteles busca considerar sua natureza e substância 

(ousia)187, e os atributos pertencentes a ela. Pensa-se que alguns sejam afeições (pathe, atributos 

“passivos”) peculiares à alma, enquanto outros pertenceriam, por causa da alma, às coisas vivas. 

A distinção aqui seria, portanto, não entre o corpo e a alma, mas entre a alma e a combinação 

ou unidade alma-e-corpo. 

                                                             
185 Em De Anima, Aristóteles vê a percepção como recepção de formas sensíveis sem matéria, como lembra Smolka 
(2000). Quando um objeto é percebido, sua forma sensível está naquele que percebe, mas não sua matéria. Essa 
forma sensível em alguns casos (não em todos) é análoga à forma sensível no objeto.  
186 Esta leitura de De anima é feita a partir dos livros 1 e 2 da obra traduzida por Eugene T. Gendlin (2012), com 
comentários página a página feitos pelo tradutor. Ele explica, por exemplo, que a palavra “alma”, atualmente, 
dirige-se a algo que pode ou não existir. Para Aristóteles, essa não é a questão. Há coisas vivas, animadas, como as 
plantas, e as inanimadas, como as pedras. A questão seria entender o que algo vivo é e o que o constitui.  
187 Substância – qualquer coisa que existe “independentemente” e age por si própria (GENDLIN, 2012). As coisas 
vivas são substâncias.  
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Ao pensar sobre como considerar o que a coisa é, o filósofo escreve que, quando 

pudermos apontar todos ou a maioria dos atributos como eles aparecem para nós (φαντασίαν, 

phantasian) é que poderemos falar melhor das substâncias também (2012, 402bI6). Ou seja, de 

um lado temos a necessidade de phantasmata para lembrar (entendidos como cópias, imagens, 

marcas) e, de outro, temos a imaginação, phantasia, também formadora de imagens mentais, 

tidas como aparências. O Dicionário Cambridge de Filosofia reforça essa impressão ao definir 

phantasia como: (1) o estado em que nos encontramos quando algo aparece a nós (ou quando 

algo nos parece alguma coisa), (2) a capacidade através da qual as coisas aparecem a nós (AUDI, 

1999, p. 663). Apesar de frequentemente usada para falar de experiências conscientes e 

imagéticas, a imaginação não se limita a isso, segundo esse dicionário. Pode ser aplicada a 

qualquer atitude proposicional, onde algo parece ser o que sucede. Porém, assim como o verbo 

“appear” (aparecer ou parecer), em inglês, indica reservas epistêmicas sobre o que de fato 

ocorre, também phantasia sugere a possibilidade de ser levado pelas aparências e, portanto, é 

frequentemente sujeita a críticas. Como lembra este dicionário, de acordo com Platão, phantasia 

é uma “mistura” de sensação e crença. Para Aristóteles, é uma faculdade distinta que faz a 

verdade e a falsidade possíveis. Os Estoicos tomam phantasia como constituinte de um dos 

estados mentais mais básicos. Em animais racionais, carrega o conteúdo proposicional expresso 

na linguagem. Esse uso se torna proeminente para designar a habilidade da linguagem de nos 

mover e de expressar algo vividamente, ultrapassando os limites de nossa experiência imediata. 

É o uso moderno da ideia de “imaginação”. Isso nos levaria a perguntar, mais adiante, qual a 

distância, portanto, entre a memória e a imaginação, em certos casos. 

Pela forma como Aristóteles compõe textos como De Anima, os autores que 

contribuíram para o Dicionário Cambridge de Filosofia consideram que seu tratamento de 

tópicos como “as faculdades cognitivas da alma” são “psicológicos” no sentido moderno. Na 

entrada sobre a Psicologia, por isso, é preciso falar da alma (psyche), como a forma de um corpo 

com potencialidade de vida. Chama-se atenção para a aplicação do aparato forma e matéria, por 

Aristóteles, à visão tradicional grega da alma como princípio e causa da vida. Textos 

subsequentes, como os agrupados como Parva naturalia, partem dessa “teoria geral” para o 

estudo de fenômenos considerados, então, como psicológicos, em especial a memória e a 

recordação, ou reminiscência, o sonho, entre outros.  

Segue-se, nessa definição, para a descrição da mente como o lugar das formas, porque 

consegue captar objetos separados da matéria. Isso distingue esses objetos das formas descritas 

por Platão, que existem separadamente. Assim, o pensamento tem uma autonomia. 

Diferentemente das faculdades perceptivas, ele não é fortemente dependente do corpo. Já as 

emoções e a percepção são coisas que não podem existir ‘sem’ o corpo (só com a alma-e-
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corpo)188. A faculdade da sensação-percepção (a parte sensível da alma) em nós é apenas 

potencial, ou seja, sentir/perceber não é uma atividade dentro do corpo ou dentro da coisa viva, 

mas é algo externo que ativa o sentido. 

Memória e imaginação, então, pertencem a uma parte da alma, mas conectam-se a 

marcas corporais. A participação do corpo na memória, por exemplo, é evidenciada, quando 

Aristóteles explica que podemos melhorar a velocidade com que lembramos com a prática. Da 

mesma forma, o estado do corpo (a juventude ou a velhice, por exemplo) afeta a capacidade de 

lembrar.  

Corpos, por sua vez, são substâncias de matéria e forma, e podem ser naturais ou 

artificiais. Os naturais podem ser inanimados e animados. Os corpos artificiais podem ser, como 

máquinas, implementos, obras de arte, etc. Entretanto, o principal interesse de Aristóteles, em 

De anima, é a definição (logos) mais abrangente do que a alma é. Quando fala das imagens 

produzidas pela mente, entendemos que elas são baseadas fisicamente, mas sua dependência do 

corpo é fraca, como dissemos. Se a percepção depende de objetos externos, o pensamento 

depende de nós.  

No livro 3 de De anima, o mais fragmentado, Aristóteles fala mais detidamente sobre os 

sentidos e as faculdades da alma relacionados com o pensamento. A alma é definida 

especialmente por duas diferenças: por ter um movimento espacial e por entender e pensar. O 

filósofo diz que poderia se supor, assim, que o entendimento é corpóreo, tal como o 

percepcionar, e que o semelhante se percepciona e pensa pelo semelhante (2010, 427b). Mas 

percepcionar e pensar não são o mesmo. Todos os animais percepcionam, enquanto poucos 

pensam. Percepcionar também não é o mesmo que entender. Entender corretamente é a sensatez, 

a ciência e a opinião verdadeira. O entender incorretamente é o contrário disso. A percepção dos 

sensíveis próprios é sempre verdadeira. A imaginação é diferente.   

A imaginação, portanto, é aquilo segundo o qual dizemos que se forma em nós uma 

imagem (até quando temos os olhos fechados aparecem imagens visuais), mas não é uma 

potência de acordo com a qual discriminamos, dizemos a verdade ou mentimos. Desse tipo são 

a percepção sensorial, a opinião, a ciência e o entendimento (2010, 428a). Enquanto a ciência 

ou o entendimento são faculdades “sempre verdadeiras”, a imaginação pode ser falsa. E 

enquanto o entendimento não está misturado com o corpo, pois é separável, não tem qualquer 

órgão (2010, 429a-25), a faculdade perceptiva não existe sem o corpo (2010, 429b-5).  

                                                             
188 Este é o conjunto do corpo e da alma, solidamente ajustados um ao outro, que ele designa por ser vivo e mortal. 
O imortal não se explica de forma racional, mas se pode conjecturar a ideia de Deus: “um ser vivo, imortal, que 
possui uma alma, que também possui um corpo, ambos unificados para uma duração eterna, o que depende da 
vontade da Divindade” (p. 59). Já Platão, em Fedro, dá graus às almas: a alma do profeta tem maior grau que a do 
poeta, que é maior que a do artesão ou camponês, que é maior que a do sofista, que lisonjeia o povo. A última é do 
tirano. 
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Assim, a forma de a alma “entender” o mundo é através de imagens (2010, 431a-15), 

que são como sensações, só que sem matéria. Isso não lembra levemente o conceito de 

significante, para Saussure? O significante é uma “imagem acústica” associada a um significado, 

formando dessa forma um signo. Ela não é uma imagem material, mas sim uma impressão 

psíquica. Em qualquer caso, presenciamos dualismos. De um lado, temos um objeto, de outro a 

impressão ou sensação imaterial deixada por ele. Imagens como cópias, ou ícones, ligadas a 

esses objetos, que de alguma forma são conectados à memória.  

 

2.4 A ESCRITA E A MEMÓRIA 

 

Fedro, ou da beleza (c. 370 a.C.), de Platão, trata da memória, ou da sua importância 

para o escritor e o apresentador de discursos. Nesse diálogo, Fedro quer contar a Sócrates sobre 

o discurso de Lísias, o qual conteria um paradoxo envolvendo a aceitação do não-amante ser 

maior do que a do amante. Neste ponto, Fedro pergunta-se se ele seria capaz de repetir de cor o 

que foi dito por Lísias189. Admite, depois, que não conseguiu decorar o discurso palavra por 

palavra. Mesmo assim, procurará expor com exatidão “tudo o que Lísias escreveu sobre a 

diferença do homem que ama e do homem sem amor, focando cada um dos pontos, 

sumariamente, mas por ordem, a começar pelo primeiro” (2000, p. 13). Sócrates, curiosamente, 

pede que Fedro mostre o que esconde com a mão esquerda debaixo do manto. “Quase juro que 

é o discurso!”. Após essa revelação (ou seja, da tentativa de “trapaça” de Fedro, de uma quase 

“ilusão”), Sócrates nega-se a ouvir o discurso dessa forma. Ele diz que, estando Lísias “presente 

dessa maneira”, não está disposto a deixar-se utilizar como ouvinte de um discurso repetido. 

O que podemos entender disso é que, se Fedro tivesse conseguido apenas lembrar o 

discurso (não ler), a repetição teria sido aceita e bem-vinda. Afinal, seria de cor, do “coração” 

(ou melhor, da alma). Como não tem essa habilidade, precisa recorrer ao texto escrito (“cópia” 

do discurso falado, algo, portanto, de segunda ordem). Sócrates aceita a leitura, mas não a farsa 

de se ler algo que promete ter sido memorizado. Neste sentido, Pierre Menard, autor de Dom 

Quixote, teria sido mais bem-sucedido que Fedro190. 

                                                             
189 “Que te parece, excelente Sócrates, achas que eu, um simples profano, poderia repetir dignamente, de cor, à 
altura do seu autor, o que Lísias, o mais hábil dos escritores contemporâneos, escreveu em tanto tempo e com tanta 
paciência? Ah! Antes assim fosse, pois isso significaria para mim mais do que ganhar uma grande fortuna!” (2000, 
p. 11).  
190 No conto, o narrador, um crítico literário, comenta a obra “visível” de Pierre Menard, assim como a “subterrânea, 
a interminavelmente heroica” e a “inacabada” (dois capítulos da primeira parte de Dom Quixote, de Cervantes, e 
fragmentos). Menard, entretanto, não tinha o objetivo de escrever “um Quixote contemporâneo”, mas sim compor 
“o” Quixote. Não queria copiá-lo mecanicamente também, mas produzir páginas que “coincidissem” com as de 
Cervantes. Para isso, adota o “solitário jogo” de experimentar variantes formais e psicológicas e, por outro lado, 
sacrificá-las ao “texto original”. Para o narrador, o texto de Menard é verbalmente idêntico ao de Cervantes, mas 
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Em seguida, Fedro diz que Sócrates acaba de deitar por terra o sonho de efetuar com ele 

uma experiência de memória. A partir daí, resignado, lerá o discurso. Poderíamos dizer que ele 

não conseguiu acessar os fantasmas do discurso, não conseguiu lembrar bem do evento (palavra 

por palavra – sua imagem dele não ficou bem impressa na alma), e por isso recorre à escrita. 

Recorrer à escrita não deixa de ser um rebaixamento, mas pode ser usado nos casos em que 

acaba sendo necessário. É apoiado neste diálogo, entre outros, que Jacques Derrida, em A 

farmácia de Platão (2005), defende a escrita.  

Pulamos, temporariamente, toda a defesa do amor das próximas páginas do diálogo, e 

os discursos de Sócrates que, motivado por Fedro, procura demonstrar como a crítica de Lísias 

aos amantes tem suas falhas. Isso porque é nas últimas páginas que surge a história de Thoth, ‘o 

inventor da escrita’, ou seja, daquilo que deveria servir para fortalecer a memória. Supõe-se que 

a escrita tornará os homens mais esquecidos, porque deixarão de exercitar a memória. Ela não 

será, deste modo, um remédio para memória, mas sim para a rememoração. O maior 

inconveniente da escrita parece-se com o da pintura. As figuras pintadas têm atitudes de seres 

vivos, mas, se interrogadas, permanecem em silêncio, o que também acontece com os discursos. 

Falam das coisas como se estivessem vivas, mas, se alguém os interroga, limitam-se a repetir 

sempre a mesma coisa. Ou seja, a escrita “não responde”, como a fala. Parece ser animada, mas 

é inanimada. Parece ter em si coisas vivas, mas elas não estão vivas. Estariam mortas, portanto? 

Seria a escrita composta de fantasmas? 

Para Sócrates (ou Platão, através dele), o discurso “conscienciosamente escrito, com a 

sabedoria da alma”, capaz de defender a si mesmo, e que sabe quando convém ficar calado e 

quando convém intervir (PLATÃO, 2000, p. 123) é o discurso vivo e animado do sábio, do qual 

todo discurso poderia ser tomado como um simulacro. Assim, o melhor tipo de discurso é o que 

é fruto da inspiração e só serve de memorando aos que já o conhecem, assim se gravando na 

alma, sobre o que é justo, belo e bom191. 

Em A farmácia de Platão, Derrida retoma essa discussão. Refere-se a Theuth, um 

semideus que fala ao rei dos deuses. O rei (o pai, o bem, o capital, o senhor) é quem dá o valor 

à escritura, ao phármakon (remédio para a rememoração), ao artefactum que é a arte. Ou seja, 

o capital dá o valor à arte. “A escritura não terá valor em si mesma, a escritura só terá valor se 

e na medida em que deus-o-rei a estime” (2005, p. 22).  

                                                             
“infinitamente mais rico”, porque mais ambíguo. Assim, Borges mostra que interpretar Dom Quixote a partir do 
olhar contemporâneo é ver, em uma sentença composta no século XVII, uma interpretação diferente da que se 
podia ter então. O narrador dá o exemplo da frase sobre a história como “mãe da verdade”: “a verdade histórica, 
para ele, não é o que aconteceu; é o que julgamos que aconteceu” (BORGES, 1995, p. 53). 
191 É interessante refletir sobre que tipo de discurso é esse que lemos, escrito por Platão, “enunciado” pelo 
personagem de Sócrates. Seria ele vivo e animado, ou morto e inanimado, ou entre um e outro, nem exatamente 
um nem o outro? 
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Deus o rei não tem necessidade de escrever, pois a fala é suficiente. O suplemento de 

uma transcrição por um escriba é secundário. Paradoxal inutilidade, portanto, da escrita, e sua 

ameaça e malefício. Deus-o-rei-que-fala age como pai. O phármakon é apresentado (ofertado) 

ao pai e por ele rejeitado. O pai ao mesmo tempo suspeita e vigia a escritura.  

Para Derrida, o platonismo instaura toda a metafísica ocidental na sua conceitualidade. 

A origem do logos é seu pai. O sujeito falante é o pai de sua fala, sem necessidade do uso de 

metáforas. O logos aparece como filho. Sem pai, ele é apenas, precisamente, uma escritura. É o 

que diz aquele que diz, é a tese do pai. Logo, a especificidade da escritura se relacionaria com a 

ausência do pai.  

Derrida identifica nessa situação a aflição do órfão. Do ponto de vista do rei/pai, o desejo 

da escritura é denunciado como desejo de orfandade e subversão parricida. O phármakon pode 

ser o criminoso, o presente envenenado. Graphein, não sendo filho de ninguém no momento 

mesmo em que vem a ser inscrito, mal permanece filho e não reconhece mais suas origens: no 

sentido do direito e do dever.  

Logos, um ser vivo, animado, é um organismo engendrado. Ele reconhece sua dívida 

para com o pai (que é também o bem/agathón, o chefe, o capital, o senhor, etc.). Pater noster192. 

Thot, o deus da escritura, é filho de Rá (ou Amon), deus-sol, e seu substituto. Como explica 

Derrida (2005), com o cômputo do logos, dos suplementos, Sócrates introduz a possibilidade do 

que é falsificado, alterado, mentiroso, enganador, equívoco. As contas falsas dos juros. A 

mercadoria falsificada. O medo de ser cegado pela intuição direta da face do pai, do bem, do 

capital, da origem do ser em si leva ao recurso ao logos. A fonte solar (pai) nos ameaça cegar se 

fixarmos nosso olhar nela (como Behemoth), por isso recorremos ao logos, mas também quando 

ocorre o eclipse, quando (o pai está) morto, apagado ou oculto, pois aí é ainda mais perigoso.  

Derrida diz que a inserção do deus egípcio Thot, tão rigorosa e estreita, na sistemática 

dos filosofemas de Platão, é uma junção do mitológico e do filosófico que remete a uma 

necessidade mais subterrânea. A colocação em evidência desses traços deve dar acesso à 

problemática geral das relações entre mitemas e filosofemas na origem do logos ocidental. Da 

história que se produziu inteiramente na diferença filosófica entre mûthos e logos, 

aprofundando-se nela, às cegas, como na evidência natural de seu próprio elemento (DERRIDA, 

2005). Platão teve que adequar sua narrativa a leis de estrutura.  
 

As mais gerais, aquelas que articulam e comandam as oposições fala/escrita, 
vida/morte, pai/filho, mestre/servidor, primeiro/segundo, filho legítimo/órfão 
bastardo, alma/corpo, dentro/fora, bem/mal, seriedade/jogo, dia/noite, sol/lua, 

                                                             
192 Em República (VI, 506 e), Sócrates renuncia a fala do bem em si mesmo e propõe substitui-lo por seu ékgonos, 
seu filho, seu descendente. O filho substitui o pai para falar do bem, pois é o lucro, o descendente, o suplemento. 
Tókos é associado a filho também. É a produção e o produto, o nascimento, a criança, etc. É um lucro. Um dos 
defeitos da democracia reside, para Derrida, no valor dado ao capital por alguns, mesmo na República.  
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dominam igualmente e segundo as mesmas configurações as mitologias egípcia, 
babilônica e assíria. Sem dúvida também as outras (...) (2005, p. 31).  

 
Assim, apesar da tensão entre mitologia e filosofia, Platão fez uso de mitos em seus diálogos. E 

apesar da crítica à escritura, Fedro recorre a ela. Afinal, é um phármakon, uma forma de auxiliar 

a rememoração, mas que também pode levar ao esquecimento. Quanto mais eu escrevo, mais 

eu esqueço. 

 Se a escrita existe independentemente do falante, ela existe levando em conta uma certa 

ausência. É na ausência de Sócrates, de Platão e de Lísias que lemos seus discursos. A posição 

de Sócrates em relação à escritura, portanto, é complexa. Mesmo a “validade” da avaliação desse 

filósofo sobre este ponto é questionada por sua relação com as referências usadas por ele para 

comprovar a verdade de certos pontos do discurso. Utiliza rumores, por exemplo? Sócrates a 

todo momento aponta para outros textos, como suas referências, para provar o que diz, além, é 

claro, do uso da lógica. Apelos como “não é verdade que...?” são frequentes, remetendo a um 

“fora” do discurso em questão (mas ainda a discursos). Para lamentar-se sobre a escritura, 

Sócrates emprega recursos definitivos da escrita.  

Derrida explica que o phármakon é colhido na mistura da qual fala também Filebo (45e), 

por exemplo: essa hubris (que se conecta à hybris e ao híbrido), esse excesso violento e 

desmedido no prazer que faz gritar aos descomedidos como loucos. Fala-se, nesse diálogo, de 

uma dolorosa fruição ligada tanto à doença quanto ao apaziguamento, um phármakon que 

contraria a vida natural e é artificial. A escritura, este phármakon, é produtora não da verdade, 

mas de aparências.  

No centro do diálogo, além disso, indaga-se o que é a logografia (275c). Homens mais 

poderosos (lembra Fedro) sentem vergonha de “escrever discursos” e temem o julgamento da 

posteridade, temem passar por “sofistas” (275 d). O logógrafo redigia para outros, escrevia 

discursos que ele mesmo não pronunciava e cujos efeitos se produziam em sua ausência. Lísias 

é tido como um logógrafo, um fabricante de discursos, que escreve demais. “O autor do discurso 

escrito já está instalado na posição do sofista: o homem da não-presença e da não-verdade. A 

escritura já é, portanto, encenação” (DERRIDA, 2005, p. 12). Anuncia-se aí a incompatibilidade 

do escrito e do verdadeiro. Com isso, os homens, como diz Sócrates no diálogo, são levados 

para fora de si, ausentam-se de si mesmos, esquecem-se e morrem na volúpia do canto (259 c).  

Entretanto, Derrida defende que somente uma leitura cega ou grosseira poderia deixar 

correr o boato de que Platão condenava simplesmente a atividade do escritor. O Fedro procura 

também, na sua escritura, salvar (o que também é perder) a escritura como o melhor e mais 

nobre jogo. A última parte desse texto é consagrada à origem, à história e ao valor da escritura, 

uma instrução do que envolve seu processo.  
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A mistura de que falamos, então, é a do pharmakon, da hubris/hybris, do excesso que 

gera prazer, ou do excesso de prazer. Quem se deixa levar pelo prazer do texto, da imagem, da 

arte pode ser considerado “louco”, porque afasta-se da necessidade de distinção clara de 

verdadeiro e falso. A arte pode ser esse desmedido, essa mistura incontrolável – não sabemos 

bem onde começam e onde terminam seus limites. Sophie entra nesse jogo duplo quando 

mistura, com Auster, “fato” e ficção, sem que saibamos exatamente de que Sophie fala o texto. 

Pode ser Maria, pode ser o nome – ‘idêntico’ ao da autora – de uma personagem. Pode ser 

encenação do eu frente à câmera, mas também a artista-investigadora em busca de objetos. 

Auster, de outro lado, mas também nesse jogo, fala das “imprecisões” que podem surgir em seus 

livros mais autobiográficos (ou autoficcionais), mas já notamos que a inexatidão (como falta de 

fronteira fixa) é, de qualquer maneira, inevitável. Essa mistura da imaginação e da memória não 

sustenta a oposição entre falso e verdadeiro. Trata-se, como diz Derrida, da escrita como 

encenação: encenação da própria escrita, da própria linguagem, do “eu” ou do nome próprio, 

elementos dos quais, entretanto, é tão difícil se apropriar, porque justamente repelem categorias 

estáveis. Ainda assim, é claro que também não são um “mesmo”, uma união total das duas 

esferas. Tanto que se transita entre uma e outra, ainda que, como eu disse, não se saiba bem 

demarcar seus limites precisos. É a escrita do disjunto, que articula, portanto.  
 

2.5 O FANTASMA E A POSSIBILIDADE DE (DIS)JUNÇÃO  

 

Em Filebo, de Platão, aparecem também os fantasmas. Discute-se o pintor que vive 

dentro de nós (39a), o qual pinta a imagem das coisas descritas pelo escritor, que vive lá junto 

com ele. Isso se dá quando, “em decorrência de alguma visão ou de qualquer outra sensação, 

alguém leva consigo uma opinião pensada ou falada, e vê, de algum modo, dentro de si mesmo 

as imagens do que ele pensou ou disse”. Para Agamben, em Stanzas (1993)193, o artista que, em 

Platão, desenha as imagens (eikonas) das coisas na alma é a fantasia. Essas imagens são na 

verdade definidas em seguida como “fantasmas” (phantasmata) (40a). O tema central do Filebo 

não é, entretanto, o conhecimento, mas o prazer e, se Platão aí evoca o problema da memória e 

da fantasia, é porque está ansioso para mostrar que o desejo e o prazer são impossíveis sem esta 

“pintura na alma” e que um prazer puramente corporal não existe. Portanto, desde o início do 

estudo de Agamben, o fantasma se conecta ao desejo, um detalhe que não devemos esquecer194.  

Filebo é um diálogo interessante por sua forma, também. Começa como se já no meio 

de uma discussão, ou mais no fim de uma aula ou conversa, com Sócrates dizendo a Protarco 

                                                             
193 Usei a versão em inglês deste livro. Portanto todas as referências a ele aqui são minhas traduções. 
194 Esta conexão se relaciona à tese lacaniana, citada por Agamben, de acordo com a qual “le phantasme fait le 
plaisir propre au desir” (algo como “o fantasma torna o prazer adequado ao desejo”). 



 

 

156 

 

que veja a tese de Filebo que irá defender ou refutar. Vão recapitular as duas teses. Ou seja, 

começa já se referindo a algo que não está presente, que deve ser lembrado. O diálogo também 

acaba “sem terminar”. Sócrates simplesmente diz que terminou e quer ir embora, mas Protarco 

diz que falta uma coisinha só. Não sabemos que coisinha é essa, porque o texto não prossegue. 

Durante sua discussão, querem decidir se o preferível é o prazer ou a sabedoria. Claro que 

Sócrates vai conseguir defender ao fim que é a sabedoria, mas não descarta totalmente o prazer. 

“De nossa parte, defendemos o princípio de que talvez não seja nada disso, mas que o saber, a 

inteligência, a memória e tudo o que lhes for aparentado, como a opinião certa e o raciocínio 

verdadeiro, são melhores e de mais valor que o prazer” (...) (p. 1)195. 

Para Platão, a outra classe de prazeres que atribuímos exclusivamente à alma só provém 

da memória. A memória é a conservação da sensação. A reminiscência é diferente da memória. 

Reminiscência é “quando a alma recebe alguma impressão juntamente com o corpo, e depois, 

sozinha em si mesma, recupera-a tanto quanto possível”. E também quando perde a lembrança, 

seja de sensação ou de conhecimento, e a recupera só em si mesma. O corpo está vazio. É a alma 

o que aprende a repleção, pela memória. Assim, é a memória que nos leva para os objetos de 

nossos desejos, o que demonstra, no mesmo passo, que todos os impulsos e desejos e o comando 

de todos os seres animados pertence à alma. 

É interessante notar que Filebo, ainda que dê nome ao diálogo e que a proposição 

discutida seja ‘dele’, está, de forma geral, ausente (é como um fantasma). Já de início dizem 

que, como abriu mão de seu ponto, de sua posição, não pode discutir com eles. Vez que outra 

ele surge para dizer uma frase, mas logo é mandado calar novamente. 

Há situações discutidas pelos interlocutores em que vemos algo de longe e queremos 

distinguir o que esse objeto é, mas não temos certeza. Nessas ocasiões, a alma se assemelha a 

um livro. Sócrates explica que a memória, em consonância com essas sensações, é como se 

escrevesse, por assim dizer, discursos na alma; e quando o sentimento da ocorrência escreve 

certo, então se forma em nós opinião verdadeira, da qual também decorrem discursos 

verdadeiros; “porém quando o escrevente que temos dentro de nós escreve errado, produz-se 

precisamente o contrário da verdade” (PLATÃO, p. 28).  

Ou seja, a memória é o que escreve dentro de nós, é o escritor. Já o artista que pinta é a 

fantasia. Segundo Agamben (1993), em Stanzas, a fantasmologia medieval nasceu de uma 

                                                             
195 Sócrates defende um ‘misto de prazer com inteligência e discernimento’. Sem alma, não pode haver sabedoria 
nem inteligência. O mundo é governado pela inteligência [não pelo prazer], a qual pertence ao gênero que é “a 
causa de tudo”. Já o prazer “é infinito em si mesmo e pertence ao gênero que não tem nem nunca terá em si e por 
si mesmo nem começo, nem meio, nem fim” (p. 18). O prazer e a dor se originam do gênero misto [o terceiro, que 
ele chama igual e duplo]. Não devemos procurar o bem na vida sem mistura, porém na mista, segundo Sócrates. 
Se juntarmos a toda a sabedoria todas as espécies de prazer, há bastante probabilidade de alcançarmos a mistura 
ideal, apesar disso poder ser perigoso. 
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convergência entre a teoria aristotélica da imaginação e a doutrina neoplatônica do pneuma196 

como um veículo da alma, entre a teoria mágica da fascinação e a teoria médica das influências 

entre espírito e corpo. 

 De acordo com esse complexo doutrinal multiforme (que Agamben identifica como uma 

junção da Teologia pseudo-aristotélica, da obra de Alquero e de Sinésio), a fantasia 

(phantasikon pneuma, spiritus phantasticus) é concebida como um tipo de corpo sutil da alma 

que, situado no ponto extremo na alma sensitiva, recebe imagens de objetos, forma os fantasmas 

dos sonhos e, em determinadas circunstâncias, pode separar-se do corpo e estabelecer contatos 

e visões sobrenaturais. Essa mesma teoria permitiria, segundo Agamben, que se explicasse a 

gênese do amor, assim como compreender o cerimonial amoroso que a lírica trovadoresca e os 

poetas do dolce stil nuovo deixaram como herança para a poesia ocidental moderna. O filósofo 

enfatiza que, antes, deve-se, entretanto, considerar que esse cerimonial amoroso se apresenta 

como um processo fantasmático desde a origem. Não se trata de um objeto externo, mas uma 

imagem interior, um fantasma impresso, através do olhar, nos espíritos fantásticos. Esta é a 

origem e o objeto do enamoramento.  

 De acordo com os traços gerais dessa teoria, objetos sensíveis imprimem sua forma nos 

sentidos, e essa impressão sensível, ou imagem, ou fantasma (como os filósofos medievais 

preferem, na esteira de Aristóteles) é então recebida pela fantasia, ou virtude imaginativa, a qual 

a conserva mesmo na ausência do objeto que a produziu. A imagem, “pintada como em uma 

parede” do coração, é talvez precisamente este “fantasma”, que adquire uma função muito 

importante na psicologia medieval, de acordo com Agamben (1993).  

 Platão explica a metáfora da “pintura interior” em outros diálogos (Theaetetus, 191d-e, 

por exemplo) com outra metáfora, cujo legado seria tão rico que podemos ainda discernir seu 

eco na teoria freudiana do traço da memória (Mnemosyne). O que é apagado ou não consegue 

imprimir-se (fixar-se), nós esquecemos e não conhecemos.  

 Em De anima (424a) de Aristóteles, como vimos, o processo da sensação é aquilo que é 

receptivo da forma dos objetos sensíveis sem matéria. Então o sentido é afetado por aquilo que 

tem cor, sabor ou som. Em De memoria (450a), esta impressão é definida como um desenho 

(zoographema). Aristóteles explica o mecanismo da visão (argumentando contra quem o 

explicava como um fluxo que vai do objeto ao olho) como uma paixão impressa/marcada pela 

                                                             
196 Pneuma é entendido como sopro/respiração, vento, espírito. Como explica o filósofo, na pneumatologia 
neoplatônica e estoica o pneuma aparece associado à fantasia. Em Sinésio eles são fundidos na ideia de espírito 
fantástico (phantastikon pneuma), sujeito a sensações, sonhos, divinação, influências divinas, em cujos sinais a 
exaltação da fantasia como mediadora entre o corporal e o incorpóreo, racional e irracional, humano e divino, é 
conquistada. 
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cor no olho, em cujo elemento aquoso a cor se reflete como em um espelho (AGAMBEN, 1993, 

p. 75).  

 O movimento ou a paixão produzida pela sensação é então transmitida à fantasia (ou 

imaginação) que pode produzir o fantasma. A parte exata da alma onde os fantasmas estão 

localizados não é fácil de determinar. Aristóteles confessou ser esse um problema sem solução, 

em De anima. Mas foi um dos que primeiro teorizou explicitamente sobre a atividade autônoma 

dessa parte da alma.  

 A imaginação ou fantasia toma seu nome da luz (phaos), para Platão, porque sem luz 

nada pode ser visto. Pelo fato de o fantasma persistir e ser similar às sensações (ainda que 

possam ser produzidos na ausência das sensações, quando os olhos estão fechados, por 

exemplo), os animais, ao desenvolverem diversas ações, são governados por eles.  

 A memória – o possuir de um fantasma como ícone, imagem, representação ou cópia – 

é intimamente associada à fantasia/imaginação. Isso permitiria, para Agamben, explicar 

fenômenos estranhos como o deja vu e a paramnésia. Este nexo é tal que não há memória sem 

fantasma, mesmo de coisas que são objetos do conhecimento intelectual. A função do fantasma 

no processo cognitivo é tão fundamental que pode em certo sentido ser considerado uma 

condição necessária da intelecção. Também tem papel essencial no sonho, que Aristóteles 

definiu precisamente como um tipo de fantasma que aparece no sono.  

Em De anima (420b), Aristóteles também afirmou que apenas sons acompanhados de 

fantasmas são palavras porque palavras são sons que significam. Isso é central na constelação 

psíquica, e determinante para nosso entendimento da linguagem, o que também faz perceber 

como a definição de linguagem como signo não é uma descoberta da semiologia moderna. Antes 

dessa formulação, já estava implícita na definição aristotélica da voz humana como semantikos 

psophos, “som significante”, como aponta Agamben. Em De anima, Aristóteles diz ainda que é 

necessário que quem faz o ar vibrar deva ser animado e ter fantasmas. A voz, portanto, é um 

som significante e não apenas ar respirado (4206). O caráter “semântico” da linguagem humana 

é explicado por ele em termos de teoria psicológica com a presença de imagem mental ou 

fantasma. Então, se quisermos transcrever aos termos aristotélicos o algoritmo agora usado para 

representar a noção de signo (S/s, onde o significante é o ‘s’ e o significado é o ‘S’), Agamben 

(1993) propõe que isso se configuraria como F/s, onde ‘s’ é o som e ‘F’ o fantasma. 

Um dos principais argumentos de Agamben, em Stanzas, é de que, modernamente, 

somos fortemente dominados pelo racionalismo e esquecemos como a imaginação foi (ou é) 

importante. Talvez pelo hábito de enfatizar o racional e o aspecto abstrato do processo cognitivo, 

paramos de nos impressionar pelo misterioso poder da imaginação interna que anima nossos 

sonhos e domina os momentos em que estamos acordados. Por isso, para ele, seria difícil 
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entendermos a atenção obsessiva e reverencial que a psicologia medieval devotava à constelação 

fantasmológica de Aristóteles. A psicologia medieval concebia o amor como um processo 

essencialmente fantasmático, envolvendo imaginação e memória num ato de cercar uma 

imagem pintada ou refletida no self (ou “eu”) mais profundo (como acontece com Narciso). 

Estamos tão acostumados com a interpretação do mito pela psicologia moderna, que define o 

narcisismo como um fechamento e retirada para dentro de si da libido que esquecemos de que 

Narciso não estava diretamente apaixonado por si mesmo, mas por sua imagem refletida na 

água, que ele achou que fosse uma criatura real. Ou seja, ao não se dar conta que a imagem 

refletida era a própria imagem, ele se afoga. A busca do outro, portanto, é uma busca pela 

imagem de si. O fantasma surge como objeto do amor.  

Agamben questiona, ainda, como podemos nos apropriar do objeto inapropriável do 

amor (quer dizer, do fantasma) sem acabar como Narciso (que sucumbe à própria imagem) ou 

como Pigmaleão (que amava uma imagem sem vida). Como Eros pode encontrar seu lugar 

próprio entre Narciso e Pigmaleão? Propõe que o link pneumático, unindo fantasma, palavra e 

desejo abriria um espaço em que o signo poético aparece como o único invólucro oferecido para 

a realização do amor e do desejo erótico, em seus papeis como fundação e significado da poesia 

(como em Dante, por exemplo). 

 Essa ambiguidade de significar viria de uma fratura original da presença, inseparável da 

experiência ocidental do ser. Por causa dela, tudo que vem à presença se integra a um espaço de 

diferimento e exclusão, isto é, há um “co-pertencimento originário” da presença e da ausência, 

do aparecimento e do ocultamento, expresso pelos gregos através da noção de verdade como 

‘aletheia’ (revelação). Para Agamben, porque a presença é dividida e descolada é que algo como 

‘significar’ é possível, e apenas porque lá na origem não há plenitude, mas diferimento (como a 

harmonia dos opostos ou como a diferença ontológica entre o ser, Sein, e o ente, Sciende) é que 

há a necessidade de filosofar. Ele ainda nota que essa fratura foi ignorada e eclipsada através da 

interpretação metafísica – da relação do ser mais verdadeiro com o menos verdadeiro, do 

paradigma da cópia, do latente à manifestação sensível. Esta interpretação é cristalizada, ainda, 

na noção de signo como unidade expressiva do significante e do significado. Nela, a fratura da 

presença se torna parte do processo de ‘significação’. Agamben aponta que, de acordo com essa 

concepção na estética, por exemplo, a maior relação entre forma e significado é aquela na qual 

a aparência sensível é totalmente identificada com o significado e o significado é totalmente 

absorvido em sua manifestação, como se vê a partir da leitura hegeliana. 

 É o diferimento da presença, portanto, que deveria ser questionado. Agamben explica 

que, na semiologia moderna, o esquecimento da fratura original da presença é manifesto 

precisamente no que deveria trai-la, na barra (/) do gráfico S/s (significante/significado). O 
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significado dessa barra ou barreira é constantemente ignorado, fica na sombra, e assim esconde 

o abismo que é aberto entre os dois elementos. A barreira, que estabeleceria a possibilidade de 

significar, deveria, nessa perspectiva, ser ela mesma resistente à significação. No entanto, com 

a fórmula de Saussure, a da unidade linguística como dupla, muitas vezes não se questiona o 

paradoxo que surge e é insuperável (mas que ele mesmo identificou). A colocação da 

barra/barreira, ainda assim, indica uma relação e um abismo; uma presença fragmentada e a 

formação de uma linguagem. 

 A partir da relação (distância e proximidade insuperáveis) entre a palavra e a imagem, 

também se poderia examinar a constituição do enigma. Ele não é apenas obscuridade, mas um 

modo de fala; como o labirinto, a Górgona, a Esfinge que profere o enigma tem um poder que 

repele, mas o atrai e o assume dentro de si. Trata-se de uma relação com o estranho. Além dessas 

características, o enigma também permite colocar elementos “opostos” juntos, sem que estes se 

excluam. Este teria sido o projeto de Heráclito, um enunciado que nem ‘esconde’ nem ‘revela’, 

mas sim ‘significa’ a conjunção insignificável (synapsis) entre presença e ausência, entre 

significante e significado. Heráclito, o filósofo do “mundo em movimento perpétuo” (citado 

algumas vezes por Auster, em suas narrativas) ganhou a reputação de ser obscuro, e também 

ficou conhecido por estabelecer proximidades entre os contrários e por criar oximoros em que 

afirmações aparentemente contraditórias não se excluem, mas apontam para pontos de contato 

invisíveis. Desse ponto de vista, é significativo que Aristóteles, para caracterizar o enigma, tenha 

empregado uma expressão que pode retraçar o que Heráclito disse sobre colocar opostos juntos. 

Na Poética (58a), Aristóteles definiu o enigma como um “colocar junto coisas impossíveis”. É 

uma espécie de paradoxo, de disjunção, de articulação. Para Heráclito, toda significação 

autêntica é sempre enigmática. Assim, no Fragmento 10, afirma: “Conjunções: o todo e o não 

todo, o convergente e o divergente, o consoante e o dissonante, e de todas as coisas um e de um 

todas as coisas” (Do Mundo, 5. 396 b 7, 1996, s/p.). 

A significação como enigmática também se liga ao pensamento de Freud frente aos 

símbolos, que ele constantemente ligou ao mecanismo da repressão (e que seriam suprimidos 

ou suplantados na interpretação hegeliana). Em relação a isso, Agamben (1993) chama atenção 

para a identificação que a cultura moderna faz entre o simbólico e o estranho. Talvez a razão 

para essa ‘inquietação’ com respeito ao simbólico resida no fato de que a aparente simplicidade 

do esquema com o qual a cultura interpreta a significação esconde a repressão de um tipo de 

significação mais familiar e original, uma que não permite ser docilmente reduzida ao nosso 

esquema cultural. Enquanto o monstro continua a ser associado com “o Outro”, pode ser que 

haja, entretanto, traços humanos por trás de sua forma feroz, assim como traços monstruosos 



 

 

161 

 

por trás da feição humana. Ou pode ser que não precisemos mais defini-los, humano e mostro, 

a partir da oposição entre eles.  

Neste ponto, chegamos à crítica que Agamben faz a projetos filosóficos atuais, como o 

gramatológico, e à sua própria proposta para resolver os impasses colocados pelos dualismos e 

pela metafísica ocidental. Para Agamben (1993), o projeto gramatológico não parece ter 

conseguido resolver o problema, até assumindo não ser possível. Segundo ele, a afirmação de 

que há uma relação próxima entre a história da metafísica ocidental e a interpretação da 

significação como a unidade do significante e do significado é explicitamente afirmada pela 

tradição crítica cujo projeto é formulado como a substituição de uma ciência da escrita 

(gramatologia) por uma ciência dos signos (semiologia). De acordo com esse projeto, a 

metafísica é fundada no status privilegiado do significante, entendido como a plenitude da 

presença, com respeito ao significante, que é um traço externo. Esse privilégio é o mesmo que 

estabeleceu a superioridade do phoné sobre o gramma, da palavra falada sobre a escrita, na 

tradição da metafísica ocidental.  
 

O caráter específico do projeto gramatológico é expresso, entretanto, na afirmação de 
acordo com a qual a experiência originária é sempre já um traço e uma escritura, o 
significado sempre já na posição de significante. A ilusão da presença total e originária 
é uma ilusão da metafísica, incorporada na estrutura dupla do signo. O fechamento da 
metafísica, e da semiótica em solidariedade com esta, implica um reconhecimento de 
que não há origem possível além do significante e do traço: a origem é o arquirrastro, 
que na ausência de uma origem estabelece a possibilidade mesma da aparência e da 
significação (1993, p. 155-156).  
 

 Ao restaurar o caráter originário do significante, o projeto gramatológico teria produzido 

uma crítica salutar à herança metafísica que cristalizou a noção de signo, mas, para o filósofo, 

isso não significa que tenha sido bem-sucedido em alcançar o “passo-atrás-além” (step-

backward-beyond) da metafísica. Com grande prudência, segundo Agamben, Derrida hesitou 

em declarar que esse passo estivesse completo ou mesmo que fosse possível (1993, p. 156).  

 É interessante notar, em primeiro lugar, que, apesar de se dirigir diretamente à 

gramatologia como projeto, o nome de Jacques Derrida não é citado textualmente no livro de 

Agamben, a não ser em uma única nota de fim de texto, após o trecho citado por último. Lá, ele 

explica que, como boa parte da filosofia contemporânea francesa, o pensamento de Derrida 

também é baseado, mais ou menos de forma declarada, naquele de Heidegger. Sua crítica mais 

contundente é de que a metafísica não é simplesmente a interpretação da fratura da presença 

como dualidade da aparência e da essência, do significante e do significado, do sensível e do 

inteligível; é a interpretação de que a experiência de origem é “sempre já pega em uma dobra 

(caught in a fold), simples em um sentido etimológico (simplex, ‘já plissado’)”, que a presença 

esteja sempre já pega em uma significação: “esta é precisamente a origem da metafísica 

ocidental” (1993, p. 156). Por isso, para Agamben, colocar a escrita e o rastro na posição inicial 
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significa dar ênfase à experiência original, não a transcender. Tanto o gramma quanto a phone 

pertencem ao projeto metafísico grego, o qual, definindo ‘gramática’ como reflexão sobre a 

linguagem e concebendo a phone como semantike (ou seja, uma ‘escrita na alma’), pensou na 

linguagem desde o princípio do ponto de vista de uma ‘letra’. O filósofo declara, com isso, que 

a metafísica da escrita e do significante é a face inversa da metafísica do significado e da voz e 

não sua transcendência. Além disso, mesmo que fosse possível revelar a herança metafísica na 

semiologia moderna, ainda seria impossível concebermos uma presença que, finalmente liberta 

da diferença, “fosse somente uma pura e indivisa estação / espaço em aberto”. 

 Ao invés disso, dessa “substituição da origem pela escrita”, pelo rastro, o que Agamben 

propõe é reconhecer a “situação originária” da linguagem, este “plexo de diferenças eternamente 

negativas” na barreira resistente à significação (que a repressão edipiana tornou inacessível). 

Porém, o núcleo originário da significação não estaria nem no significante nem no significado, 

nem na escrita nem na voz, mas na dobra da presença na qual está estabelecido o logos, que 

caracteriza o humano como zoon logon echon (coisa viva usando linguagem). É esta dobra que 

reúne e divide todas as coisas no “colocar junto” da presença. Já que o humano é precisamente 

esta fratura da presença, que abre o mundo e sobre a qual a linguagem se mantém, o algoritmo 

S/s precisa por isso ser reduzido simplesmente à barreira ( / ), mas nesta barreira não devemos 

meramente ver o traço de uma diferença, mas o jogo topológico de “colocar coisas juntas e 

articular” (synapseis), cujo modelo Agamben tentou delinear a partir da Esfinge, na 

profundidade melancólica do emblema, na Verleugnung do fetichista (1993, p. 156).   

 Assim, a proposta do filósofo é a de “articulação” pela barreira, como abismo e como 

relação. Ele lembra que, na linguagem do pensamento grego, esta “articulação” da presença 

levou o nome de harmonia197. A ideia de uma “justa ordem”, para ele, deveria apresentar-se 

desde o início do pensamento grego como uma articulação, um acordo, uma justaposição. A 

perfeita “joia” do cosmos implicava, portanto, para os gregos a ideia de laceração que é também 

sutura, a ideia de tensão que é tanto articulação de uma diferença unitária. Ele chama atenção 

novamente a Heráclito, que alude a essa articulação “mais bela” e “invisível” em alguns 

fragmentos (8, 51, 54), onde harmonia não tem simplesmente o sentido familiar a nós, mas o 

nome do princípio mesmo da situação em presença198.  
 

                                                             
197 Ele observa que, nas raízes indo-europeias da palavra, encontramos uma constelação de termos que apontam 
para uma noção cardinal de universo dos povos indo-europeus: aquela da justa ordem que governa o ritmo do 
universo, do movimento das estrelas à sucessão das estações e a relação entre humanos e deuses. 
198 Segundo o teórico, como essa articulação ainda pertence, para Heráclito, à esfera tátil-visível, ela deveria ser 
transferida à esfera numérica-acústica. Isso atestaria uma virada decisiva no pensamento ocidental, “onde é possível 
discernir a solidariedade entre a significação e a articulação metafísica, na passagem do visível ao aspecto acústico 
da linguagem” (1993, p. 157). 
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Apenas quando tivermos chegado na proximidade desta ‘articulação invisível’ 
seremos capazes de dizer que entramos em uma área a partir da qual o “passo-para-
trás-além” (step-backward-beyond) da metafísica, que governa a interpretação do 
signo no pensamento ocidental, se torna realmente possível (AGAMBEN, 1993, p. 
157). 

 
Esta última “semi-enigmática”199 invectiva contra o pensamento metafísico ocidental 

reforça a ideia da importância de uma “comunhão entre pensamento e poesia” e de uma 

“articulação invisível”, as quais levariam, pois, não apenas à permanência de uma diferença, 

mas também a uma união. Isso parece condizente com o pensamento de Heidegger que rompe 

com a separação entre sujeito e mundo ao falar do Dasein, ou ser aí, ser-no-mundo, por exemplo, 

assim como da verdade como uma espécie de tensão entre o que aparece e o que permanece 

oculto (e não de uma “verdade única”)200. Ao invés da manutenção das oposições clássicas, ou 

dualidades, defende-se, portanto, uma tensão, uma ambiguidade, e principalmente uma 

articulação. A convivência de contrários em uma conjunção, como diria Heráclito. 

Persisto em dúvida, entretanto, quanto a sua proposta. Como funcionaria esta 

articulação? Como trabalharíamos com essa ambiguidade, ou então harmonia, uma laceração 

que é também sutura? Além disso, procuro entender, ainda, a crítica de Agamben no que diz 

respeito ao projeto gramatológico, quando comparada com sua prática teórica. É possível que a 

escrita possa ser vista como algum tipo de origem, na obra de Derrida, quando em 

Gramatologia, por exemplo, ele fala da origem (da linguagem) como algo que se “arrebata e 

apaga a si mesma na sua própria produção” (1973, p. 8)? Se a escritura, diz ele, é ainda designada 

como o “significante do significante”, isso não mais define a reduplicação acidental e a 

secundariedade decaída. Para ele, a secundariedade que se reservava à escritura afeta todo 

significado em geral, desde o início do “jogo das remessas significantes”, que constituía a 

linguagem. Por isso, justamente, se se pode pensar que a escritura é, ou era, um suplemento (da 

fala), ele investe na construção do que seria uma “nova lógica do suplemento”. Em vez da 

origem, pensa a différance201, uma produção do diferir. Ademais, a afirmação de Derrida sobre 

                                                             
199 Isso porque se refere, provavelmente, aos escritos de Heidegger sobre Cézanne. Heidegger encontra no pintor 
uma expressão visual de seu pensamento filosófico, já que Cézanne consegue compor pinturas que tornam visível 
este “vir à presença” (este aparecer) dos objetos que, na visão diária, não é percebido, pois voltamos nossa atenção 
para as coisas em si. Mas, segundo John Sallis (que traduz e comenta alguns trechos dos textos de Heidegger sobre 
Cézanne), diferente de outros impressionistas, este artista constrói uma díade, na pintura, do aparecer das coisas e 
da sua aparência. Isso estaria em paralelo com a relação entre o pensamento e a superação da diferença ontológica, 
em sua filosofia. Em A origem da obra de arte (1935/1936), Heidegger defende o “perpétuo vir a ser” da arte ao 
invés da função atribuída a ela carregada pela metafísica ocidental, como um objeto representativo, simbólico. Ao 
invés de procurar imitar a realidade, o filósofo argumenta que a arte deve ser capaz de trazer à luz o ente em sua 
verdade, aquilo que ele é. 
200 Para Derrida, o processo da verdade, em Heidegger, é de um lado o desvelamento do que está encoberto no 
esquecimento (aletheia) e, de outro, é concordância, uma relação de semelhança ou igualdade entre a re-presentação 
e a coisa (descoberta, presente), mesmo na eventualidade de uma sentença de julgamento (1981, p. 192-193). 
201 Como explica a tradutora Barbara Johnson (em Dissemination), este é um neologismo derrideano que combina 
os dois sentidos de “différer”, em francês – “diferir” (ser diferente, distinto) e “diferir ou adiar” – em um 
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os significantes não parece se focar apenas ou com maior atenção neles como uma origem, mas 

sim em seu efeito. Isto é, o significante só tem algum sentido se estiver em uma relação com o 

significado. Se não há significado, portanto, há significante? Tanto um quanto o outro acabam 

se tornando rastros, porque não há uma origem simples, um sentido, uma conclusão. O rastro 

aponta sempre para um outro. 

Acredito, sobretudo, que o pensamento de Derrida tenha se desenvolvido ainda mais 

depois de Gramatologia e de Escritura e diferença. Dedica-se a pensar, em A verdade da 

pintura, como já comentamos, justamente a (des)articulação ou disjunção entre discurso e 

pintura, e também sobre o “parergon”, outra forma de suplemento. Utiliza lacunas no texto (ao 

mesmo tempo molduras) para refletir sobre esses espaços, aberturas, abismos, mas também 

sobre ideias como a do hímen (outra forma de barreira). A própria noção de suplemento, por 

fim, já nos aproxima também da articulação. O que isso quer dizer, então, é que, atualmente, as 

obras de Agamben e de Derrida tem proposições próximas, nesse aspecto, ainda que partam de 

enfoques diferentes e cheguem a lugares distintos – em especial na questão de uma origem: para 

Agamben, fragmentada – o que supõe ainda um foco na “união”, no “todo” –, para Derrida, 

rastro (remessas, envios, indefinidamente). 

É necessário dar voltas e voltas (tours; turns) nesta discussão para que se consiga andar 

pelo labirinto e sair em algum lugar, ainda que bem longe do suposto centro. O que importa 

dizer, por enquanto, é que há pontos de contato e de dissidência entre as perspectivas 

apresentadas aqui, o que talvez nos ajude a achar um caminho, mas também nos leva a mais 

desvios. Derrida, por exemplo, explica algo que muito interessa para esta discussão, e que já foi 

repetido aqui algumas vezes, de formas diferente. Reiteramos, ainda uma vez: os movimentos 

da desconstrução não solicitam “estruturas de fora”, já que só são eficazes quando habitam essas 

estruturas. A desconstrução, assim, opera do interior, e seu empreendimento. pode ser 

arrebatado por seu próprio trabalho (DERRIDA, 1973). 

Se Agamben (1993) fala do fantasma como importante componente no enamoramento, 

exatamente por causa de uma distância do objeto, e talvez do desejo, Derrida fala de uma 

impossibilidade – e, portanto, também desejo – da proximidade a si e da presença pura. Não 

surpreende essa vontade de proximidade e presença, quando se pensa que, para ele, a 

suplementariedade é esse jogo da presença e da ausência, levando a uma abertura desse que é 

difícil de entender metafisicamente. A suplementariedade, afinal, não é “nada”, “nem uma 

presença nem uma ausência, não é nem uma substância nem uma essência do homem” (1973, 

p. 297). Como, portanto, entende-la, compreendê-la? 

                                                             
substantivo, designando uma presença a si ativa tanto no tempo quanto no espaço. Em Disseminação, o filósofo 
ainda afirma que différance é um movimento econômico do traço que implica tanto sua marca quanto seu 
apagamento (a margem de sua impossibilidde). 
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Outra questão importante levantada na crítica de Agamben é a da duplicação na origem 

da linguagem (dobra, plissage, fold), que a barreira (/) já supõe. O duplo de que fala Derrida não 

parece limitar-se a dois, já que desdobra o que reduplica. O que se pode ver, por isso, não é uno, 

e “a lei da adição da origem à sua representação, da coisa à sua imagem, é que um mais um 

fazem pelo menos três” (1973, p. 45). Em Dupla sessão202 (Double Session, 1981), Derrida fala 

sobre esse “três”, que muito lembra o pensamento de Lacan, a partir de Freud. O três, que 

possibilita referir o nome de um dos dois termos ao exterior absoluto da oposição, gera alteridade 

(altérité, otherness). O fantasma poderia ser visto, nesse sentido, como um elemento “fora” da 

oposição, que não cabe nela, e também como um resto ou rastro. Esse “três” não permite resumir 

ou decidir, não é o terceiro elemento dialético, o que é negado e reprimido (como o caso do 

simbólico) ou mantido ao mesmo tempo, como se vê no pensamento de Hegel.  

Para Derrida (1981), Mallarmé (em Mimique) colocou esta questão ou a desfez, 

deslocando-a até a indecisão. Em sua poética, há uma intervenção ou inserção regular dos 

espaços em branco, dos espaçamentos (bem visíveis em Um lance de dados também), da 

cadência e da forma do caractere escrito. O branco no texto, para o filósofo, seria re-marcado 

em uma “virgindade” (a do hímen). É a brancura do véu interposto ou rasgado. Assim, há um 

deslocamento da escrita, uma transformação do conceito. Com este tipo de arte, a oposição entre 

fala e escritura não mais tem pertinência (nem entre significante e significado), já que se tem 

um texto que deliberadamente desconstrói essa oposição. O texto, neste caso, não é nem falado 

nem escrito, porque a linguagem oral já pertence a essa escrita generalizada203. Instaura-se, aí, 

um “fora-de-lugar” da linguagem, que seria supostamente encontrado atrás do hímen: a histeria, 

que se expõe apenas por transferência e simulacro – pela imitação (mimicry). 

Dessa forma, Derrida identifica um hímen, ou casamento (a partir do Latim), entre Platão 

e Mallarmé. Essa membrana é o “inter”, e o “antre”, o pivô para jogos de palavras. Ela também 

deixa ver uma das articulações da filosofia ocidental: as fissuras e desvios produzidos pelo 

processo de tradução do grego ao latim. O hímen lembra, ainda, que o que está em questão é um 

“espasmo supremo”, um sinal de fusão. Só que, no momento da fusão, a diferença entre o desejo 

e a sensação de completude, ou satisfação, é abolida, assim como a diferença entre a diferença 

e a não-diferença. Nesse momento, a não presença, o espaço lacunar do desejo, e a presença dão 

no mesmo. Então não há mais diferença textual entre a imagem e a coisa, o significante vazio e 

                                                             
202 La double séance. Séance é uma reunião em que um espiritualista tenta se comunicar com os espíritos dos 
mortos. Ou pode ser uma sessão ou audiência, como em uma aula ou organização. Nesse sentido, o título tem, no 
mínimo, um duplo sentido. Derrida escreve este texto inicialmente como uma aula, que teve duas sessões em 1969. 
A primeira parte do texto publicado em Dissemination (1981) apresenta uma espécie de painel ou diagrama com 
citações das obras Filebo, de Platão, e Mimique, de Mallarmé, as quais deveriam acompanhar sua fala inicial. Dupla 
sessão também reflete sobre títulos e introduções: “intro” / “inter” / “antre” (caverna, buraco). Antro? Entre (entre-
deux), vão, espaço, falha, intervalo. 
203 Assim como a diferença entre “différence” e “différance” não é ouvida, mas marcada textualmente. 
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o significado cheio, o imitador e o imitado, etc. Mas isso não significa que há agora apenas um 

termo, para Derrida. É a diferença entre os dois termos que não é mais funcional. O hímen 

elimina a heterogeneidade dos dois polos no espasmo, no momento final. O que some são os 

“diferendos” (differends), não as diferenças, a exterioridade decidível de termos diferentes. Por 

causa do hímen, há agora apenas uma série de diferenças temporais sem presença central.  

O hímen, que ilustra a suspensão das diferenças, indica ao mesmo tempo percepção, 

rememoração e antecipação (desejo), cada um dentro do outro, e, no entanto, não é nenhum 

desses. Declara a ‘ficção’, a presença tanto percebida e não percebida, ao mesmo tempo imagem 

e modelo, e, portanto, imagem sem modelo, nem imagem nem modelo, um meio (um nem/nem, 

o que está entre extremos, e um elemento, ou éter, matriz). O indecidível, ou hímen, está em-

meio (no entrelugar). É um tipo de têxtil, ou trama.  

Para Derrida, a história da relação entre a literatura e a verdade (o jogo) seria organizada 

pela interpretação da mimese. Entre Platão e Mallarmé toda uma história toma lugar, 

governanda a partir do valor de verdade. Essa relação seria também inscrita no hímen – entre a 

literatura e a verdade. No solilóquio mudo (Mimique), Sócrates compara a relação silenciosa 

entre a alma e ela mesma a um livro. Na história do sentido, o elemento do livro é caracterizado 

como uma imagem em geral (o ícone ou o fantasma). Como o livro imita a alma e vice-versa, 

cada um é a imagem ou semelhança do outro. Essas duas semelhanças, entretanto, já eram 

imitativas, reprodutoras e pictóricas em essência. O livro, então, reproduz o logos; o todo é 

organizado por esta relação de repetição, onde as coisas (onta), a fala e a escritura vêm a repetir 

e espelhar umas as outras.  

Se, para Hegel, a consciência é o espírito como entendimento concreto, um entendimento 

em que a externalidade está envolvida, a Disseminação, por outro lado, é uma proposta de como 

inscrever uma relação diferente entre essa escrita (no sentido metafísico) e o “exterior” histórico, 

político, econômico, sexual, etc. Na prática tradicional da significação, o significado é 

subsumido. Isso faz com que para Freud, por exemplo, a libido seja apenas masculina. Derrida 

quer ler a disseminação como uma espécie de útero, entretanto. Trabalha, nesse sentido, com o 

limite do texto (limen), o que pode ser lido nesses limites, marcas, marchas, margens, 

demarcações. Investiga, enfim, o liminal. Nós olhamos também para o liame, assim como para 

a articulação proposta por Agamben, que assim também adentra a discussão. 

Para isso, é preciso refletir, por fim, por que a escritura é, na desconstrução, tão essencial. 

Em A farmácia de Platão, Derrida afirma que não é suficiente dizer que a escritura é pensada a 

partir de oposições dispostas em série, pois Platão a pensa, tenta compreendê-la, dominá-la a 

partir da própria oposição. E para que esses valores contrários (bem/mal, verdadeiro/falso, 

essência/aparência, dentro/fora, etc.) pudessem se opor, era preciso que cada um dos termos 
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fosse simplesmente exterior ao outro. A oposição dentro/fora é colocada, por isso, como a 

“matriz” de toda oposição possível. Mas o phármakon, ele defende, ou a escritura (ou o 

fantasma), ainda que inaugure a possibilidade dessa série de oposições, não se deixa 

compreender ou apreender nela. A escritura, o phármakon, que pode anunciar a estranha 

diferença entre o dentro e o fora:  
 

não se deixa simplesmente delimitar um lugar no que ela situa, não se deixa subsumir 
sob os conceitos que a partir dela se decidem, abandona apenas seu espectro à lógica 
que só pode querer dominá-la procedendo ainda dela mesma, seria preciso, então, 
curvar a estranhos movimentos o que não poderíamos nem chamar, simplesmente, a 
lógica ou o discurso. Ainda mais que o que imprudentemente acabamos de nomear 
espectro204 não pode mais ser, com a mesma segurança, distinguido da verdade, da 
realidade, da carne viva etc. É preciso aceitar que, de uma certa maneira, deixar seu 
espectro seja por uma vez nada salvar (DERRIDA, 2005, p. 51) 
 

Em Disseminação, ele fala dessa prática, desse trabalho da escritura. Propõe identificar 

a lei que nos compele a chamar “escritura” aquilo que critica e desconstrói as oposições 

tradicionais, hierárquicas entre escrita e fala, ou o sistema logocêntrico. Da mesma forma, a 

chamar “trabalho ou prática” ao que desorganiza a oposição filosófica praxis/theoria (não mais 

subsumida de acordo com o processo de negatividade hegeliana); “inconsciente” ao que não é 

negativo nem reserva potencial de “consciência”; “matéria” ao que não deve mais assumir 

nenhuma forma tranquilizadora, nem de “referente” (visto como algo real ou causa anterior e 

exterior ao sistema de textualidade), nem de “presença” (seja como significado, essência, 

existência ou presença inteligível). 

Por isso o foco na escritura. Ele acredita que não se pode lutar contra a metafísica com 

um conceito (já que se permaneceria utilizando o mesmo tipo de estratégia, ou de lógica), mas 

sim através de um processo de trabalho textual e um tipo diferente de articulação. A différance 

inscreve contradições, marca a perda de presença “produtiva” e o movimento do diferir. Não 

reduz as contradições à homogeneidade de um modelo único. É claro que há teóricos que 

criticam justamente a renúncia de Derrida em chamar “ideias” como différance de conceitos, 

por acreditarem que ele falha neste objetivo. Isto é, sua intenção fica clara, a motivação para 

fugir da criação de mais categorias e oposições, porém, no uso dessas ideias, ao longo dos anos, 

elas acabam por tornar-se mais próximas a conceitos do que a termos que saiam dessa lógica205. 

                                                             
204 Derrida utiliza aqui a palavra “fantôme”, no texto em francês, como nota o tradutor Rogério da Costa, o qual 
decidiu traduzir este termo por ‘espectro’ para diferenciá-lo mais adiante do uso de “phantasme”, traduzido, então, 
como fantasma. Phantasme poderia ser traduzido por ‘fantasia’, no sentido psicanalítico, mas como o autor articula 
phantasme com o simulacro platônico, a tradução fantasia não faria sentido. Por outro lado, ao traduzir fantôme 
como espectro, acaba associando, em português, este termo a outra obra de Derrida, Espectros de Marx, em que o 
termo é empregado em contexto diferente deste.  
205 No Brasil, por exemplo, existe o Glossário de Derrida, criado por Silviano Santiago e outros contribuintes e 
publicado em 1976. É uma excelente ferramenta para aproximar-se da obra de Derrida, mas, se considerado como 
uma espécie de “dicionário” ou “lista de definições”, acaba indo na direção contrária à defendida pelo próprio autor. 
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O trabalho com a escrita, entretanto, permanece como ferramenta da desconstrução, e 

procuramos nos apoiar, aqui, neste tipo de estratégia. 

Tanto Agamben quanto Derrida pensam limites e articulações. Porém, enquanto 

Agamben parece entender a articulação como possibilidade de união, harmonia, Derrida a 

considera (dis)junção, fazendo com que o trabalho da escrita, para ele, seja diferente. Este 

trabalho se torna parte do pensar no/do texto, o que faz do jogo de palavras, da abertura do 

sentido, crucial. A hesitação em conseguir realmente sair da esfera metafísica é similar, também. 

Talvez este pensar junto, e em contraposição (ponto, contraponto), auxilie na afirmação de uma 

possibilidade, ao invés da continuidade dessa hesitação, ainda que não saibamos exatamente 

como superá-la ainda. Procuro aproximar-me, nesta tese, portanto, do que desenvolveu Derrida 

com a desconstrução e a disseminação, mas entendo as considerações de Agamben, em especial 

sua crítica ao problema de ‘ultrapassar’ a metafísica, como extremamente relevantes para o fazer 

contemporâneo teórico-poético. 

Há diversas outras dúvidas, porém, que permanecem. Em primeiro lugar, qual o papel 

do fantasma na arte atual, como nos casos das obras aqui analisadas? E qual o papel do fantasma, 

em geral, na arte contemporânea, ou mesmo na arte moderna? Seria ele um tipo de resistência 

da contradição, da ambiguidade, no presente, justamente por conectar o que está e o que não 

está aqui, o que é visto de olhos abertos ou fechados, e ao mesmo tempo não visto por inteiro? 

Mas será que o fantasma como “imagem impressa na alma”, como cópia, transita até hoje? 

Parece que a imagem que traz, ou que é, já tem vínculos diferentes com as coisas, com o mundo, 

do que se pensou a partir de filósofos como Aristóteles e Platão. Não seria a relação entre a 

memória e a fantasia, ou a imaginação – cada vez mais complexa de entender, e ao mesmo 

tempo reconhecidamente mais próxima – amarrada, quem sabe, pelo próprio fantasma? 

 

2.6 RETORNO DOS FANTASMAS 

 
Lembra daqueles momentos quanto tu eras pequena e todos os adultos pareciam gigantes? Bom, 
talvez não todos os adultos, já que tu só lembras de alguns, os que tu querias ter próximo de ti. 
No jardim de infância, tu és a última a ser buscada por um responsável. Chove. A professora 
ronda como um urubu, ansiosa, ansiosa. Hoje tu consegues entender. Ser professora não é fácil 
mesmo. Nem ser criança, mas quando se é pequena até isso é difícil de racionalizar. E lá se vai 
a professora, tentando te distrair, se distrair, nos distrair. De repente, alguém bate na porta. Deve 
ser teu pai. É o dia dele hoje, não? Não, não, é tua mãe, com certeza. É o dia dela hoje. Sim, é a 
mãe. Ou o pai? Ele ou ela deve ter tido algum problema, por isso o atraso. Mas é ele sim. Quer 

                                                             
À medida que se lê o glossário, observa-se exatamente isso: é difícil tratar cada termo como um conceito fechado, 
já que é ao longo do trabalho de escrita que cada ideia é construída, e não a partir de definições a priori de onde 
toda discussão posterior parte. Isso pode ter um resultado talvez negativo que é também observado nas discussões 
sobre o tema. Por vezes este tipo de prática textual torna a própria compreensão, na leitura, mais árdua, o que faz 
com que a teoria, neste caso, seja vista como algo mais fechado do que ela se propõe, em princípio. 
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dizer, ela. A porta se abre, como um grande portal. Água caindo ao fundo. Lembra da cor cinza? 
Cinza, que nem fumaça, e nuvem cheia d’água, e trovão. Não, trovão não tem cor. Bom, é tudo 
cinza. Emoldurado pelo cinza, um homem absurdamente alto. Tu olhas bem pra cima pra ver o 
rosto dele. Lá no topo, um sorriso e um par de olhos marrons. Tua expressão é de surpresa, a 
dele de calma e de tristeza. É difícil de explicar, mas fácil de lembrar. Teu padrinho. Como 
grande imitadora, plagiadora, mímica e atriz, estudas bem o sorriso e coloca um igualzinho no 
teu próprio rosto. Mas aí vem os braços, gigantes também, e te envolvem e te levantam, e é tão 
apertado que sai todo o ar do teu pulmão. É difícil de respirar, mas logo que o ar volta, vem o 
riso, e agora tu te surpreendes de novo, porque dessa vez ele veio sem avisar. 
  

Todo mundo tem lembranças do próprio corpo, comenta Paul Auster, em A life in words 

(Uma vida em palavras, 2016). Todo mundo já ficou doente, se machucou, sentiu alegria e 

tristeza, e o gosto de uma comida gostosa. Todo mundo se lembra dessas experiências. É parte 

do que constitui o ser humano. Para Auster, quando se escreve (sobre) a memória, é como se os 

eventos recorressem, se repetissem, pelo menos na mente (e no papel?). Isso desencadeia 

descobertas. Entra-se na zona da linguagem, e cria-se mais linguagem, pensamentos, sensações, 

memória e ideias que só podem ocorrer enquanto se as escreve. Escrever a memória se trata, 

então, de algo físico. Nesse processo, percebe-se, ainda, que espaços e memória estão 

conectados. Em Diário de inverno (Winter Journal, 2012), ele projeta a mente em um 

apartamento, por exemplo, onde costumava morar: “é assim que ele se parecia, e agora vamos 

ver o que acontece”206. Começa a buscar pela escrita – pelo que deseja escrever – a partir desse 

reposicionamento na imaginação e na memória. 

Seus últimos livros autobiográficos, Diário de inverno e Relatório do interior (Report 

from the Interior, 2013) são um par, um díptico. O primeiro, mais voltado para o corpo, o 

segundo para a mente. Apesar disso, ele insiste que “não é dualista!”. A perspectiva entre os 

livros é que muda. O primeiro viaja por (listas de) comidas e lugares favoritos, pelas cicatrizes 

no corpo, por coisas que se viu e se sentiu. O segundo, que seria o mais “mental”, explora 

lembranças, da infância à velhice, e reflexões sobre sua vida, mas isso também é feito em Diário 

de inverno. Afinal, como narrar transformações do corpo senão a partir da memória ou de fotos? 

Em ambos, ele quer uma sensação de simultaneidade, como se trouxesse a experiência do 

passado para o momento da leitura, por isso utiliza o tempo presente. Você é aquela pessoa de 

6 anos. É aquela de 26 e aquela de trinta também. Você é a pessoa de 40 anos, ainda que apenas 

                                                             
206 Esse processo de tentar se recolocar na posição em que se esteve no passado, através da memória, lembra o 
método utilizado por Claude Lanzmann nas entrevistas que realiza para filmar o documentário Shoah (1985). Nesse 
documentário, ele entrevista muitos residentes atuais dos locais transformados pela 2ª Grande Guerra, onde se 
podem ver ainda vestígios, tanto da destruição do espaço (como a destruição das câmaras de gás), como dos corpos, 
de tantas vidas, que sobrevivem agora como fantasmas na memória desses residentes locais. Nas entrevistas, ele 
pede por muitos detalhes de cada cena narrada pelas pessoas. Tantos detalhes que, a partir deles, seria possível 
quase reconstruir mentalmente, visualmente, os espaços que descrevem e as pessoas que os habitaram.  
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como possibilidade, como um mistério. Nós somos, ainda que ainda não, ou não mais 

exatamente. 

Existe uma convivência, no texto, por isso, entre três tempos: presente, passado e futuro. 

A utilização da segunda pessoa do singular, além disso, reforça a ideia de que essas 

autobiografias não se tratam, enfim, de autobiografias convencionais, mas se aproximam mais 

da autoficção. Diário de inverno, por exemplo, “é um livro composto de fragmentos 

autobiográficos formados como uma peça musical. É mais um poema do que uma narrativa” 

(AUSTER, 2017, p. 55). Seria a convenção usar a primeira pessoa para esse tipo de livro, mas 

ele não queria estar tão próximo. Pensou na terceira pessoa, mas aí seria muito distante. A 

segunda pessoa veio como um bom lugar entre um e outro, intermediário, em que sentia ter um 

diálogo íntimo entre ele e ele mesmo (ou entre ‘eu’ e ‘eu mesmo’). Queria implicar o leitor nisso 

também, fazer com que pensasse em suas próprias lembranças, as ativasse. 

Para o professor I. B. Siegumfeldt, que o entrevista, uma das coisas que mais diferencia 

os trabalhos autobiográficos de Auster de outros trabalhos mais tradicionais desse gênero é que 

ele descreve, não eventos extraordinários e excepcionais, mas os comuns, simplesmente 

humanos (por isso o título, “diário”). Isso nos leva a questionar, novamente, qual o papel da 

memória, neste caso. A relevância de se lembrar do passado histórico, de uma comunidade, de 

eventos catastróficos e grandes conquistas é óbvia, ou seja, já estabelecida, aceita. Mas e a 

memória pessoal? E a memória que não apenas é assumidamente não-autobiográfica, no sentido 

tradicional, mas a partir da qual também se admite que, em sua busca, em sua reescrita, participe 

a imaginação, a invenção (Auster fala de imprecisões, inexatidão), mesmo que de forma 

involuntária, nada intencional (como insiste em deixar claro nessas conversas). 

Na escrita da memória, mas também da ficção, para ele, há o constante perigo de falhar. 

Ele parte de um espaço em branco entre o mundo e as palavras, de um abismo entre o passado, 

o presente e o futuro, assim como da impossibilidade de realmente descrever qualquer pessoa 

ou coisa de forma satisfatória, de “captura-la” pelo discurso. Esse espaço entre, assim, é uma 

relação, uma mediação, ou tradução, ou transformação, mas também uma fissura, uma lacuna, 

um blank space. Leva à ambiguidade, ou melhor, a extrapola. Não resolve a tensão entre as 

contradições. É um indecidível, ou uma situação liminar; é um fantasma, algo do passado que 

sobrevive no presente, como rastro, e, por isso mesmo, demanda articulação. 

A possibilidade de falhar, de não conseguir transformar pensamento em palavras, 

lembrança em escrita, imagem em discurso, é também a abertura para a liberdade de criação. 

Ele chama isso de double bind. É preciso conviver, entretanto, nesse entrelugar: entre o desejo 

da escrita, o risco do fracasso e a liberdade. Não conseguir escrever (esse estado de 
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“wordlessness”, de estar sem palavras) permanece, do início ao fim de sua carreira, como outro 

constante fantasma. 

Para enfrentar a dificuldade e o desejo, escrever se torna um transe por vezes, sem que 

ele invista muito em planejamento. Outras vezes, mais no caso de sua ficção, os planos, mapas 

e nomes surgem como uma necessidade, um processo de organização mental. É necessário, de 

um lado, colocar-se em outro espaço (pela imaginação e pela memória) e, de outro, ver a cidade 

(em especial Nova York), desenhar sem lápis ou caneta, inicialmente, apenas em sua mente, e 

depois sentar-se em sua sala fechada, imobilizar o corpo, para que continue o movimento do 

pensamento. É preciso deixar, nesse momento, que as imagens venham, que as ideias apareçam, 

que os fantasmas voltem. Isso só acontece durante o processo da escrita. E é preciso deixar que 

venham antes que tudo se acabe, que tudo desapareça novamente. Mas por que temer a morte, 

Paul? Não dizem que a morte é um novo começo? Ah, talvez você não acredite nisso. Nem eu. 

Mas há um fim de um começo e um começo de um fim, não? É inevitável. Você as olha e lá se 

vão elas de novo. Um segundo em silêncio, imóvel, e elas fogem. Corra para fechar os olhos, 

abrir a mente, caminhar pela sala, para então estender uma mão invisível até a imagem, ideia, 

palavra mais próxima. Ver uma casa, um corredor, caminhar ao longo dele, uma porta, uma 

maçaneta, abrir, dar um passo e, às vezes, nada.  

 Como descrever um pai, por exemplo? Ou uma mãe? Sophie tenta também. Quer dizer, 

ela tenta mais mostrar do que descrever. Lá está a imagem do pai e a imagem da mãe. Um 

túmulo e uma lista de nomes (Rachel, Monique...)207. Álbuns de família, tanto no caso de Auster 

(A invenção da Solidão, Relatório do interior), quanto de Sophie. Quando se tenta descrevê-los, 

ressurge sempre uma ansiedade. Quantas mães e quantos pais existem, afinal? Para ele, pelo 

menos três mães: a diva, a séria e a neurótica. Para ela, várias, cada nome indicando uma versão, 

uma faceta, um afeto. Espectros (spectrum, spectra, spectrums) de uma personalidade. Não há, 

nesse sentido, apenas um “eu”, um pai ou mãe, um A e uma S (ainda que os nomes sejam 

idênticos, entre personagem, narrador, autor e modelo). Há todo um espectro de cores e seus 

variados tons: azul, branco, preto, marrom.... (ou Blue, White, Black, Brown), ou Rachel, 

Monique, Szyndler, Calle, etc. 

 Na escrita – da memória, da ficção – o que importa, para Auster, é o processo, tanto 

quanto o resultado. É a busca (pela palavra, pela imagem) que se instaura neste tipo de escrita, 

é ela que ganha o palco, e não o encontro final, a resolução, a síntese de um argumento – o fim 

                                                             
207 Rachel, Monique... (2017) é um livro de Sophie composto por fotos e recordações da autora sobre sua mãe. O 
título se refere aos vários nomes pelos quais foi chamada em vida. Sophie conta que quis estar próxima da mãe 
quando ela estava morrendo, não perder nenhum segundo de sua companhia, e por isso resolveu acompanhar sua 
passagem através de registros fotográficos e da escrita em seu diário. A mãe, que sempre reclamava de não aparecer 
muito na obra de Sophie, disse então: “finalmente”.  
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do desejo. Para Sophie, percebo que a batalha entre dizer, mostrar e lembrar parece diferente. 

Ela mostra ser um pouco menos atormentada, ou assombrada, pela dificuldade em expressar ou 

enfrentar alguns de seus fantasmas. Além disso, volta-se também para os fantasmas de outros – 

as obras retiradas, roubadas, deslocadas, por exemplo – transformando-as em fotografia, por si 

só arte fantasmática, que lida com algum rastro/registro de um momento, alguma marca visual 

de algo que já foi. Da mesma forma que em Auster, os processos de transição e disjunção entre 

memória e imaginação, entretanto, são difíceis de delimitar. 

Entre 1990 e 2013, houve uma mudança de foco nos projetos que Sophie Calle 

desenvolveu no Isabella Stewart Gardner Museum, em Boston: da memória para a percepção 

das molduras vazias. De Last seen, ou “vistos por último”, para “o que você vê?”. Ainda assim, 

como se pôde perceber, há praticamente tanta mistura entre lembranças e imaginação, no projeto 

de 1990, quanto há no de 2013. Como eu visitei o museu em 2017 e início de 2018, minha 

experiência com esse espaço foi muito mais similar a dos visitantes dos últimos anos e das 

pessoas que participaram do projeto respondendo à pergunta “o que você vê?”. Na primeira 

visita, tive dificuldade de perceber os “espaços vazios” deixados pelas obras roubadas. Na 

segunda, decidi seguir o movimento da artista e conversar com visitantes e guardas sobre esses 

espaços. Como eu não estava na mesma posição que ela – isto é, era totalmente desconhecida 

das pessoas ali – precisei de uma estratégia diferente da dela. Não pude simplesmente me 

aproximar e perguntar diretamente o que cada um via naqueles espaços, mas minha intenção era 

chegar exatamente nesta questão.  

Na segunda visita, assim, mais preparada com um roteiro da localização das ausências, 

eu me aventurei a conversar com diversas pessoas no museu naquele dia – guardas e visitantes. 

No último dia em que estive lá, já em janeiro, conversei também com a instrutora que nos 

acompanhou em uma visita guiada. 

No meu primeiro diálogo com esses estranhos, na sala azul, decido abordar um grupo de 

jovens mulheres e perguntar, incialmente, por que elas achavam que aquela moldura estava ali. 

Uma delas diz, com certa dúvida, achar que serve o propósito de enfatizar o papel de parede208. 

Sua amiga, por outro lado, afirma que ela está ali porque a pintura foi roubada. Quando eu 

questiono por que, ainda assim, deixar a moldura vazia, ela responde que é para mostrar que a 

pintura não está mais lá. Eu concordo e nossa conversa chega a um fim abrupto, já que elas 

decidem ir para outra sala. Uma outra visitante que estava próxima na ocasião resolve intervir, 

depois disso, e me diz que, para ela, isso pode ser um jeito de protestar sobre o roubo das peças. 

Isto é, a marca do ‘vazio’, da perda, como forma de resistência e prostesto. 

                                                             
208 Todas as conversas foram traduzidas do inglês por mim. 
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Já na galeria menor, onde havia os desenhos de Degas e a águia napoleônica, eu converso 

com um casal que observa as portas. Propositalmente, eu abro a porta onde há, agora, a nota 

sobre o roubo dos Degas. Eles observam a nota e eu aproveito para fotografá-los e perguntar sua 

opinião sobre a razão de deixarem aquela nota ali. Para a mulher, o objetivo poderia ser avisar 

ou ameaçar as pessoas de que houve um roubo. Eu pergunto a que pessoas ela se refere, e ela 

explica: os assaltantes, ou futuros assaltantes. Aproveito a oportunidade para contar a eles sobre 

como ocorreu esse roubo e o que há no site do museu sobre isso.  

  
Figuras 9 e 10 – Nota sobre o roubo e visitantes. Fotos da autora. 

 

Eles se mostram muito interessados, particularmente na recompensa ($5-10 milhões). 

Inspirada por esse encontro, começo a falar com o guarda que estava mais próximo. Pergunto a 

ele o que sabe sobre o crime.  
 
Guarda: Eu não posso dizer muito sobre isso, moça, porque é uma investigação federal. 
 
Ainda assim, ele me diz para ir até a sala holandesa e ver o livro que há lá sobre isso. 

Antes de eu sair do local, ele quer saber de onde eu sou. Ouvindo a resposta, passa alguns 

minutos me dizendo que fala um pouco de português, e que há muitos brasileiros morando em 

Boston. A comida, diz ele, é ótima. 

Na sala holandesa, depois de fotografar cada moldura (lá existem 4), eu me posiciono 

por mais tempo em frente à moldura que agora sustenta um vidro, onde antes havia a paisagem 
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com obelisco, de Flinck. Tiro mais algumas fotos, nesta posição, e um homem, próximo a mim, 

observa e começa a rir.  
 
Ele: O que você está vendo aí? 
G: O que você vê? 
Ele: Nada! 
G: Vazio? 
Ele: Vazio. Talvez o seu reflexo. 
 
Ele ri mais um pouco e vai embora. Por receio da impressão que isso poderia causar, não 

o persigo para fazer mais perguntas. Em vez disso, caminho até o guarda desta sala e peço mais 

informações sobre as pinturas ausentes. Ele também menciona o livro – depois de certa leitura, 

descubro que o livro é composto por fotografias de Sophie e, de resto, das mesmas informações 

que há no site. Eu insisto um pouco, querendo saber se há alguma novidade em relação a esse 

caso. Nesse momento, um casal mais velho se aproxima para ouvir a resposta dele. Sentindo-se 

agora, talvez, em frente a um bom público, o guarda suspira e afirma que hoje em dia há “muitas 

teorias da conspiração na internet”. 
 
Ela: Bem, claro que há. Estamos na América! 
 
O homem que a acompanha quer saber mais sobre as molduras, quais pinturas estavam 

ali, etc. Conversamos por algum tempo sobre essas questões e eu mostro a eles minha lista dos 

objetos sumidos e seus ex-locais. De repente, a mulher dá alguns passos até uma das pinturas na 

sala. Virando-se para mim, comenta que “Rembrandt tinha essa habilidade de pintar mais tons 

de preto do que você acharia possível”. Olhamos para o autorretrato dele com 23 anos por algum 

tempo. Eu concordo.  

Meus outros breves diálogos revelam que, enquanto muitos visitantes sabem que houve 

um roubo, não ligam isso necessariamente às molduras vazias. Alguns acham que as obras estão 

sendo restauradas, outros não fazem ideia, outros sabem do que aconteceu – sabem tanto quanto 

qualquer um de nós sabe, o que é muito pouco. Sobre a razão da permanência das molduras, a 

ênfase ao papel de parede e a ênfase na ausência das obras, como protesto, aviso ou marca da 

esperança de um retorno foram mais citadas. Em janeiro de 2018, eu conversei com Melissa 

Frost, uma instrutora do museu sobre esse assunto, e foi esta última razão (a esperança do 

retorno) que ela citou. Foi também a única pessoa que me deu um contato que poderia me ajudar 

a descobrir mais (já que nenhum de meus e-mails até então havia sido respondido, e as ligações 

não eram retornadas). A partir dai, depois de diversas tentativas, minha primeira mensagem ao 

museu teve uma resposta: a de Megan Quigley que, por sua vez, me deu o contato de Pieranna 

Cavalchini. 
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Ao final de todos esses reenvios e correspondências, motivados pelo meu desejo e 

teimosia, Pieranna respondeu algumas perguntas por e-mail. Contou que lidera o departamento 

de arte contemporânea do museu e foi curadora de todas as exibições deste tipo desde 2001, 

incluindo What do you see?, de Sophie, em 2013. Ela diz não “lembrar” de nenhuma das obras 

roubadas, por nunca as ter visto, apenas suas reproduções. Sobre a razão das molduras, para ela, 

estão lá para “marcar a perda e ausência e antecipar o retorno [das obras] um dia”. Sobre o que 

os visitantes dizem sobre as molduras, ela acha que suas visões são muito diversas. Muitos não 

têm conhecimento algum sobre o roubo, outros são bastante curiosos209. Sobre o papel de Sophie 

Calle no museu, ela enfatizou sua importância, já que foi até lá em um momento de transtorno 

e, desse caos, construiu um trabalho novo e seminal, como uma fênix surgindo das cinzas. Por 

isso, o museu se sente em seu débito. Em um e-mail posterior, eu perguntei mais especificamente 

sobre o posicionamento dos quadros criados por Sophie em suas exposições e a forma como 

foram criados, mas não obtive mais respostas da curadora. O contato diretamente com a artista 

está por vir. 

 

Sempre lembrarei desta pintura porque eu não conseguia vê-la (participante anônimo 

em CALLE, 2013). Lembrar-se da falta, antes que uma falta fosse documentada. Lembrar-se de 

um não ver, uma certa invisibilidade que sempre esteve lá. Há tanto que nos rodeia e, no entanto, 

não enxergamos. Ver é ver de um ponto de vista, ver uma certa quantidade de informações, 

cores, detalhes, de pelo menos (ou somente) um ângulo. Ver é/e não ver.  

Entre as memórias das pessoas que tiveram algum contato com as obras desaparecidas e 

as percepções das pessoas que apenas viram as molduras “vazias”, há pontos de contato ou 

proximidade. Lembram-se, algumas, de detalhes da aparência dos objetos. Aparências que 

podem variar bastante. Um conjunto de cores mais claro e mais escuro, ao mesmo tempo, uma 

ou outra porção de um corpo visível, a presença e a ausência de uma criança que morreu, figuras 

mais e menos belas, simultaneamente. A memória, no entanto, é também de experiências 

pessoais que transbordam as margens das pinturas. São lembranças da cadeira do avô, dos postos 

de gasolina nas estradas, das casas da Nova Inglaterra, do sentimento de tristeza, felicidade, 

dúvida, tédio, espanto, deslumbramento, vazio. Poderiam ser mais pessoais do que isso? 

Poderiam ser mais lacunares ao mesmo tempo em que dão tudo de si? Mais fragmentadas ainda? 

E, ainda assim, não são “memórias falhas”, não são falsas lembranças, não são faltas de 

memória. São as imagens, as impressões, os sentimentos ainda presentes no confronto com a 

falta, face a face com o que se nomeia agora “moldura vazia”. Molduras que parecem tudo 

                                                             
209 Ela também demonstrou interesse em conhecer as conversas que tive com alguns, por isso as encaminhei por e-
mail. Também pedi permissão para publicar algumas das fotos que tirei no local e ela concedeu permissão, 
informando-me que, se os visitantes podem fotografar, por que não eu? 
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menos vazias. São descritas como o que se vê delas agora – preto, marrom, tecido, reflexo, vidro, 

face, papel de parede, flores, verde (...). São descritas como o que cada um vê, lembra ou imagina 

(projeta a partir) delas. São passado, presente e futuro misturados. São associações, 

(re)construções e apresentações de ideias do que não toma o lugar, exatamente, mas aguarda 

alguma esperança de retorno210. 

 

Quantos Rembrandt há na sala? 

São muitos tons de preto. São autorretratos aqui e fora de lugar. São traços de Degas, 

mais detalhados; são apenas partes, são pernas sem torso, instrumentos sem boca, cavalos e 

jóqueis parados no tempo. Quantos autorretratos temos? São Rembrandt, ou são Jesus, ou São 

Paulo, são uma dama e um cavalheiro, alguns instrumentistas. Do século XVII ao XXI – entre 

o Isabella e o Museu de Arte Moderna de Nova York, e Sophie e Auster. Autorretratos, retratos, 

cenas de exterior e interior, mas tantos olhares que se voltam para o observador. Tantas sombras 

do(s) “eu(s)” que se estendem sobre a imagem. Os corpos, através dos séculos, se tornam mais 

fragmentados. Há mais nus femininos conforme a passagem do tempo, nesta seleção de sumiços. 

Há um nu morto, há corpos sem pés, pernas sem corpo, cenas sem vivalma. A integridade do 

corpo parece desfazer-se mais e mais. O mistério, no entanto, está presente nas mais antigas 

tanto quanto nas mais recentes.  

Há diversas ideias de morte e desaparecimento nessas obras tão diferentes entre si. A 

morte é, de alguma forma, o irrepresentável, mas a ideia da morte pode – alguns argumentariam 

que deve – ser transformada em alguma outra coisa (sublimada). Ou seja, não negar a morte 

pode querer dizer criar a partir dela. Para Freud, por exemplo, quando escreve sobre luto e 

melancolia (1917), o trabalho do luto envolve redistribuir a libido que antes era colocada sobre 

o objeto de amor perdido. Elaborar a perda, simbolizá-la, quer dizer reencontrar novos caminhos 

para o desejo, como coloca Campos (2013). Isso leva algum tempo e é difícil. O sujeito, então, 

passaria a deslocar a atenção do objeto de amor perdido para reinvesti-la em um substituto. O 

papel e mesmo a possibilidade desses substitutos precisam ser investigados, aqui, ainda que não 

se trate de um trabalho convencional de luto. Trata-se, ainda assim, de perdas, de ausências e da 

ocupação de espaços vazios. Sobretudo, trata-se de buscas e do que se encontra (ou não) como 

resultado. É nisso que focamos nossa atenção, nestes percursos, e nos fantasmas encontrados ao 

longo do caminho. 

                                                             
210 Nesse sentido, poderíamos dizer, mais uma vez, que essas práticas lembram a ideia de “eterno retorno” de 
Friedrich Nietzsche, a qual supostamente veio a ele enquanto caminhava. Em Gaia ciência, por exemplo, ele 
comenta um pouco sobre essa noção de tempo não simplesmente cíclica, mas que permite questionar a ordem das 
coisas a partir da observação da repetição dos eventos. Isto é, o mundo não é feito de opostos irreconciliáveis, mas 
elementos complementares (faces de uma múltipla realidade). 



 

 

177 

 

Impossível não discutir também, em seguida, que objetos perdidos são esses. No caso 

desses museus, são obras de arte cujo valor de mercado é significativo. São roubos, crimes, que 

geram lucro. São valores, no mínimo, econômicos e estéticos. A esperança do museu, a todo 

momento, é de retorno, reembolso, de alguma forma. A da artista é – como afirmado no livro – 

desejar “sorte” para essas obras, onde quer que estejam, talvez algum tipo de encontro. E de 

construir algo a partir da ausência e da presença. E a esperança dos observadores, qual é? Será 

lembrar, ou conectar-se com este espaço? Quem sabe apenas sentir algo, ser tocado, movido, 

interagindo com o presente-passado. Propósito este tão antigo, descrito desde o início do que se 

convencionou chamar “teoria literária”, desde a Poética, pelo menos. 

Há pesquisadores da área da psicologia, como Campos (2013) e Birman (2000) que 

discutem a progressiva dificuldade na elaboração do luto e da morte na sociedade atual. É como 

se não houvesse lugar para a falta e a incompletude em nossa cultura, apesar de ela permear 

nossa existência. De um lado, existe a morte escancarada, espetacularizada (pela mídia, por 

exemplo) e, de outro, a morte silenciada. Exclui-se a problemática da circulação social, 

ganhando conotações de negação. Por outro lado, banaliza-se a violência e a morte se torna, 

como tudo (ou quase), um objeto de consumo. Ela aparece como fetiche. Sophie/Auster (e vice-

versa), entretanto, movem-se para além da angústia. Os objetos que entram no lugar do que está 

ausente não são meras reproduções do que havia, não são cópias, mas construções a partir da 

memória e da fantasia. 

Em meio a essas dimensões sociopolíticas, culturais e artísticas, que envolvem os 

fantasmas aqui presentes, pensar sobre o trabalho da memória, sobre a perda, a incompletude, e 

também sobre o desejo – em uma continuação de nossa discussão sobre próteses, suplementos, 

cortes e articulações – parece bastante relevante. Movemo-nos agora para a investigação dos 

movimentos do corpo e do pensamento nos espaços. 
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Figura 11 – Passagem – de Manhattan a Brooklyn e (o) além. Foto da autora. 
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3 MOVIMENTOS  

 
Caminho pela cidade em busca de personagens. Para mim o espanto é pelo menos duplo. Tudo 
é novidade, mesmo depois da segunda ou terceira vez que faço os trajetos. Tudo é dúvida 
também. O nome da rua existe, a universidade existe, livrarias e cafeterias e tabacarias existem, 
mas de que jeito seriam as mesmas, e de que jeito são diferentes? E o personagem, qual deles 
por aqui caminha? Nesse movimento, sou também personagem e busco. No fundo, porém, sei 
que não são só eles que procuro. Vejo as pessoas que passam por mim e tenho uma leve vontade 
de chorar, na primeira vez. Faz muito frio, o vento machuca meu rosto. Eu me sinto um pouco 
febril. É um sentimento de coisas demais por dentro que, por isso mesmo, me leva a sentir um 
vazio. Para onde ir e por onde começar? Não há um roteiro muito bem estabelecido. Há nomes 
de ruas, há uma certa ordem a partir das ações dispostas na narrativa. Mas não um início, de 
fato, muito menos um fim bem-demarcado. Há muitos meios, fragmentos de trajetos, andanças. 
E por esses breves links eu vou, e depois não mais. Caminhar doeu, tanto quanto me encheu de 
alegria. Parar de caminhar doeu mais. É claro que o caminho continua, aqui ou ali. A caminhada 
agora é outra, mais mental e braçal do que “pernal” (legwork, como Blue a chama). Mas ela 
existe, ainda que com trajetória incerta. Não é assim a vida, a partir do momento em que 
perdemos a certeza de tantas categorias, de lugares e posições marcadas, de verdades? 
Ganhamos mais liberdade – pelo menos é o que espero – mas com ela às vezes vem essa 
sensação de sala vazia, luzes apagadas, objetos sem nome, caminhar sem referência. O que 
acontece com o abajur se não o ligo, se o deixo guardado, se tiro seu chapéu e o transformo em 
meu chapéu, se tiro sua lâmpada e a transformo em vidro quebrado, se tiro seu fio e o uso como 
corda? O abajur que via ainda é abajur? Totalmente aquilo ou já isto, coisa diferente, 
transformada, talvez uma peça de roupa ou instrumento de tortura? Pra que serve agora?  

 

Blue e Black, em Ghosts, começam a caminhar mais conforme a primavera se aproxima. 

Blue sempre foi um caminhante ardente. Um dia, Black atravessa a ponte do Brooklyn e Blue o 

segue, como de costume. Eu os sigo também. Passa por sua cabeça que talvez Black queira 

pular, mas ele não pula. Como alguém pode querer pular daqui? Não só é muito alto, 

obviamente, mas, de onde estou, na travessia para pedestres, consigo ver os carros passando 

mais abaixo. Eu nunca tinha pensando sobre isso. Toda vez que via alguém atirar-se da ponte 

em algum filme, nunca considerava que teria de pensar na logística de escolher um ponto sem 

obstáculos (muitos carros, por exemplo) entre a pessoa prestes a voar e a água que a espera. 

Black passa pela Municipal Plaza e vai em direção a Chinatown, e além. Acho um ótimo 

caminho e gostaria de encontra-lo para dizer isso. Não encontro, então paro para comer lámen. 

É a primeira vez em anos que Blue atravessa a ponte e isso faz com que pense em seu pai e nas 

histórias que contava. Ele sabia muitas histórias da construção da ponte e dos prédios ao redor. 

Blue lembra da história de John Roebling, o designer da ponte, que morreu após um acidente 

nela. E de seu filho, Washington Roebling, que também se acidentou e viu a estrutura ser 

construída de um prédio nos arredores, através de um telescópio e da assistência de sua esposa, 

que todos os dias ia até lá com suas instruções. Apesar de nunca ter pisado na ponte, ela estava 

totalmente presente dentro de Roebling Jr., como se depois de tantos anos tivesse crescido dentro 

de seu corpo.  
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Figura 12 – A ponte do Brooklyn à distância. Foto da autora. 

 
Enquanto caminha, Blue narra uma anedota, em que um esquiador encontra o corpo de 

um homem congelado na neve e acha, por um instante, que está olhando para si mesmo, como 

se houvesse enfim encontrado seu duplo, mas já morto. Depois de um momento, compreende 

que aquele homem é seu pai, tão parecido consigo porque agora ambos têm a mesma idade. O 

pai havia desaparecido há tanto tempo, enquanto esquiava, que, quando o filho o encontra 

finalmente, pensa estar olhando para a imagem de si mesmo, como em um espelho. É como se 

o tempo houvesse parado por um instante. No encontro do desaparecido, do pai ausente, num 

primeiro instante ele não o reconhece – mostrando a distância entre o desejo e o objeto concreto 

– mas também percebe, logo em seguida, o quanto de si vê nesse outro. 

Essa narrativa me faz perguntar quantos pais ausentes se fazem presentes na obra de 

Auster e quantas conversas silenciosas com o pai Sophie apresenta na sua. Amarra-se 

constantemente ao texto o tecido da memória, como diria Lousie Bourgeois, ou os “livros da 

memória”, que aparecem em A invenção da solidão. Tecido porque suas tramas se cruzam, 

constantemente, com a ficção, a ponto de não sabermos onde uma termina e as outras começam. 

A caminhada deixa Blue sentimental. Compartilho desse sentimento e, juntos, imagino 

que chegamos a sentir uma certa simpatia por Black. Seguimos ele até uma livraria e decidimos 
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comprar livros. Blue adquire Walden, para imitá-lo, e eu compro 4321, de Auster (2017), para 

melhor me preparar para a caçada. O raciocínio é: já que não pode ler o que Black escreve, pode 

ler o que ele lê. É uma estratégia lógica. Nesse ponto, no entanto, percebo que me perdi de Blue. 

O reencontro só se dá em um restaurante e depois se finda novamente.  

Em nossa relação, cada um que vê, de seu ponto, está um pouco mais “de fora” da 

situação. Após a última travessia, no entanto, a rotina volta ao normal: olhar à distância, aguentar 

o silêncio, aguardar a correspondência chegar. Blue chega a enviar uma carta para Brown, seu 

velho mentor que está aposentado, pedindo conselhos. O sentimento de obsessão que demonstra 

esperando a resposta dessa carta é bem parecido com o que eu senti quando enviei minha carta 

para Paul Auster, que também demorou semanas para ter alguma resposta (Anexo 2)211. “O que 

ele espera dessa carta não é certo. Blue nem faz a pergunta, mas certamente é algo monumental, 

palavras luminosas e extraordinárias que o trarão de volta ao mundo dos vivos” (2004, p. 159)212. 

Quando a resposta vem, entretanto, Brown não responde nenhuma de suas perguntas 

diretamente. É parecido com o que acontece comigo. Por outro lado, o escritor me dá uma pista, 

me indica um título: A Life in Words (2016). “Talvez lá você encontre um pouco do que 

procura”. 

De uma hora para outra, no entanto, chega o momento. Eu, ela e eles entramos em 

sintonia. Estado mental ambivalente, conflituoso. Há momentos de completa harmonia, 

momentos de unidade com o outro, até que possamos antecipar o que fará, quando permanecerá 

imóvel e quando se movimentará. Para isso, basta olharmos para o si próprio213. Em outros 

momentos, a distância é enorme. Desconexão, perda da noção de quem se é, de quem o outro é. 

Então, a solidão me envolve, os envolve, fecha cada um dentro de si. Por um tempo, há variação 

entre esses dois estados, sem poder distinguir qual é o verdadeiro e qual o falso (AUSTER, 

                                                             
211 Foram diversas esperas, delays, ou atrasos, e deslocamentos. Em parte, devido à minha resistência em enviar a 
carta. Esperei até ter feito alguns dos caminhos que pretendia fazer em Nova York, e esperei também até que 
conseguisse reunir um pouco de coragem para contatar um escritor que vinha lendo há anos, que muito admiro e 
com quem nunca havia pensado conversar. Quando o primeiro movimento foi feito (o da escrita da carta), isso 
parece ter desencadeado uma certa sequência, que só vem a ter algum tipo de “fim” agora. Eu enviei 2 cópias da 
mesma carta para dois endereços diferentes (as duas sedes da editora) em Nova York. Uma delas retornou ao meu 
endereço em Providence (suja e cheia de selos – eu invejei as viagens da carta e fiquei curiosíssima para saber por 
onde tanto andou para voltar dessa forma). A outra chegou ao destino pretendido, as mãos de Paul Auster. A 
resposta veio em janeiro de 2018, por e-mail (outra transformação, dessa vez da mídia papel para a mídia virtual). 
E ainda houve minha réplica a essa mensagem, agradecendo pelo contato, que só pude enviar à funcionária da 
editora, que encaminhou o e-mail de Auster. Minha carta a Sophie ainda sofre do primeiro atraso e espera 
envolvidos nos movimentos internos que resultam na escrita (movimento inicial do envio). Isto é, ainda não entrou 
em um envelope, nem no corpo de um e-mail.  
212 “What he is expecting from this letter is not certain. Blue does not even ask the question, but surely it is 
something monumental, some luminous and extraordinary words that will bring him back to the world of the 
living”. 
213 Interpretação livre de: “In this early period, Blue’s state of mind can best be described as one of ambivalence 
and conflict. There are moments when he feels so completely in harmony with Black, so naturally at one with the 
other man, that to anticipate what Black is going to do, to know when he will stay in his room and when he will go 
out, he need merely look into himself” (AUSTER, 2004, p. 158). 
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2004). Ainda assim, continuamos em frente, sem perder de vista o que ainda se deseja 

conquistar: conexão. Ouvimos Bataille, que, em Erotismo, promete que podemos ultrapassar o 

que nos assusta, encará-lo de frente. Segundo ele, assim escapamos à estranha falta de 

conhecimento de nós mesmos que até agora nos definiu. Como ele, “nada mais faço que seguir 

um caminho que outros, antes de mim, fizeram avançar” (BATAILLE, 1987, p. 7).  

Assim, nesta etapa do percurso, falamos de artistas, personagens e teóricos caminhantes, 

de detetives, investigadores e flanêurs. São tantos movimentos, pela cidade ou pelo escritório, 

pelo livro ou pela vida interior, que muito se perde também a cada ponto e desvio. Muitos 

objetos, por exemplo: alguns não sei se chegaram a existir concretamente, outros vi em listas ou 

“monstruários”, como os de Sophie, em Jogo duplo, outros, ainda, sei que foram roubados, 

emprestados, ou que não pararam de fugir, como amantes desiludidos. Move-se entre passado-

presente-futuro, frequentemente em busca de um contato, uma relação humana, ou para além do 

humano. O que vale, no final, é o deslocamento, o movimento, ou a deriva – não o fim. 

 

3.1 O CAMINHAR DOS DETETIVES 

 
Porém, os nomes apresentam as cidades, as quais eles nos habituam a 
julgar individuais e únicas pessoas, uma imagem confusa, que tira delas, 
de sua sonoridade deslumbrante, a cor com que se pinta uniformemente, 
como um desses totalmente azuis, ou totalmente rubros, em que, devido 
aos limites da tela pregada, ou por um capricho do decorador, são azuis 
ou vermelhos não o mar, mas os barcos, a igreja e os transeuntes. 

Marcel Proust. No caminho de Swann, 1913. 
 

Talvez até hoje eu ainda faça isso, mas nem noto mais, na maior parte do tempo. A minha avó, 
no entanto, com quem eu convivia bastante, notava essa prática constantemente. Dizia-me que 
algum conhecido havia me cumprimentado na esquina de algum lugar e que eu rudemente havia 
ignorado o gesto. Para completar, ainda me comparava com meu avô, que também andava a 
passo largo e com “a cabeça na lua”. Dias atrás, enquanto eu caminhava até um compromisso, 
notei minha própria cabeça inclinada novamente para baixo e o olhar voltado para o chão, para 
a calçada, que na realidade não oferecia nada de tão interessante. As calçadas, depois de um 
tempo, param de ter alguma qualidade diferente e logo vão se tornando apenas o caminho, uma 
repetição de padrões, uma série de formas geométricas alinhadas ou desalinhadas, uma ao lado 
da outra, com alguns buracos entre si de vez em quando. Esse olhar, portanto, não estava 
voltando nem para baixo, nem para cima, mas para dentro, para meu mundo interior. Isso me 
fez parar, naquele dia, enquanto caminhava. Se o movimento do meu corpo e do meu olhar tinha 
essa direção, quem sabe o do meu avô também tinha? Quem sabe aquele homem tão calado e 
alto, com seus delírios e fantasias que tanto nos preocupavam, estava voltado para si? Quem 
sabe via muito além de uma série de formas na calçada, e percebia, no coração de seu próprio 
mistério, alguma verdade secreta? Enquanto dou meus próprios passos, percebo quanto pode 
ficar preso dentro de quem guarda para si tantos devaneios. Quantas palavras que nascem e 
morrem quase instantaneamente, porque nunca chegam a ser pronunciadas ou escritas. Quantas 
imagens de tempos passados, quanta expectativa, angústia e talvez medo do que vem pela frente. 
Quantas vidas se vive nessa marcha? E quantos trabalhadores vivem nesse vai e vem, entre 
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pensamentos e passos, e degraus e obstáculos e buracos? Comerciantes, por exemplo, como meu 
avô, un marchand marcheur.  

 
 O caminhar da detetive Sophie Calle, como o de Daniel Quinn, como o de Peter Aaron, 

e talvez mesmo como o de Dom Quixote e o de Marcel, na gigantesca narrativa de Marcel 

Proust, demanda fôlego. Percorre tantos caminhos, invoca tantos entremeios, vielas, desvios, 

travessias, passagens, que parece não ter fim. O caminhar da/do detetive olha o outro, persegue, 

registra, documenta, mas esse olhar para fora se redireciona para a própria interioridade. Nos 

diários ou cadernos de anotações das obras de Sophie e Auster, encontram-se reflexões de si e 

sobre processos de criação, e percebem-se vias de pensamento, a articulação entre diferentes 

tipos de registro, de escritura: escrever, desenhar, fotografar, motivados por deambulações e 

fantasias. Trata-se de um caminho de duas vias – o movimento não é apenas o que pode gerar o 

pensamento, mas também o pensamento gera (e é) movimento. 

 Esses movimentos, porém, tratam da buscar por algo, por algo perdido, algum objeto, ou 

muitos, um encontro consigo ou com o outro. Os espaços habitados são então também povoados 

por “fantasmas”, como diz Foucault (1986)214. E talvez não seja demais afirmar, com Adrián 

Cangi, que o homem, ou a mulher, enfrenta algo que lhe escapa “no modo de um habitar, uma 

ocupação ou uma linguagem que se tornaram mudas” (2014, s/p). Como pensar, nesse sentido, 

o espaço do espelho? Ou melhor, do reflexo de si no espelho e, em outras palavras, da 

autorreflexão?  

 Espaços de dentro e espaços de fora, portanto, ligados pela busca, mas também pela 

deriva, pelo desejo e pela fantasia. Alguns espaços são mais reservados a certos caminhantes do 

que outros. Da mulher, geralmente era esperado que permanecesse no domicílio. Do homem, 

era esperado maior movimentação exterior. Em Os Devaneios do Caminhante Solitário (Les 

reveries du promeneur solitaire, 1782), Jean-Jacques Rousseau já combinava anedotas da 

própria vida a descrições desse homem, personagem no próprio testamento/testemunho – que é, 

aliás, inacabado, interrompido – e que se afasta dos outros, defende-se das críticas, enquanto 

reflete sobre a própria solidão.  

 O errante, o caminhante, pode ser também aquele que busca um objeto, sem 

necessariamente perceber a conexão entre o objeto e o “eu”, a subjetividade. Alia-se, em alguma 

                                                             
214 Na conferência De outros espaços, proferida em 1967 e publicada em 1984. Foucault refere-se ao que chama 
de “espaços de dentro”, trabalhados por Gaston Bachelard – em especial em A poética do espaço (1957) – e por 
outros fenomenologistas.  Nesta perspectiva, “não vivemos em um espaço homogêneo e vazio; mas, ao contrário, 
em um espaço que é todo carregado de qualidades, um espaço que é talvez também assombrado por fantasmas. O 
espaço de nossa percepção primeira, o de nossos devaneios, o de nossas paixões, detém em si qualidades que são 
como intrínsecas; é um espaço leve, etéreo, transparente ou, então, é um espaço obscuro, caótico, saturado: é um 
espaço do alto, um espaço dos cimos ou é, ao contrário, um espaço de baixo, um espaço da lama; é um espaço que 
pode ser corrente como a água viva; é um espaço que pode ser fixado, imobilizado como a pedra ou como o cristal” 
(FOUCAULT, 2013, s/p).   
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medida, à figura do flâneur. O caminhante, errante, vadio, vagabundo, de séculos anteriores, 

passa a ser aquele que usa o caminhar para pensar, que passeia pela cidade para poder 

experienciá-la. Walter Benjamin vê nessa figura, a partir da poesia de Charles Baudelaire, o 

espectador moderno, o detetive ou investigador da cidade. Questiona, porém, a sobrevivência 

desse ser frente ao consumo e ao capitalismo.  

Como visualizar o flâneur hoje, portanto? As escritas de Auster e de Sophie aproximam-

se dessa questão. São muitos os personagens criados (vividos) por eles que passeiam pela cidade 

para poder fotografá-la (ou fotografar-se), escrever sobre ela, ou sobre si. Assim, a 

ficção/autoficção e os cruzamentos da escrita/imagem estão intimamente relacionados a esses 

espaços. Andar/pensar possibilita ou intima a escrita de si, faz com que se desenvolva, através 

desse andar, o pensar(-se)/criar(-se), e estimula também a invenção de novos espaços, ou então 

sua transformação, em esquinas ou cabines telefônicas. Esses movimentos são con-textos: textos 

escritos junto ao contexto, ou personagens que se formam nesses contextos – como os 

personagens ou máscaras do “eu” ou “você”, a partir das próprias necessidades de um discurso 

ensaístico de si. São ao mesmo tempo criados neles e são seus criadores. Basta pensar, por 

exemplo, na metáfora da sala de escrever e de se esconder, o quarto/escritório de Auster, espaço 

que retorna em muitos de seus romances – “Suas melhores ideias sempre pareciam surgir quando 

ele estava longe de sua escrivaninha” (1992, p. 46)215 – ou então em alguns dos projetos 

articulados em Jogo duplo. 
 

3.1.1 Seguir, fotografar e escrever  

 

Se, em 1981, Sophie Calle propõe ser seguida por detetives pelas ruas de Paris (em A 

detetive), antes, em 1979, ela começa a seguir estranhos na cidade.  
 

Pelo prazer de segui-los, não porque eles particularmente me interessavam. Eu os 
fotografei sem que soubessem, tomei nota de seus movimentos, e então finalmente 
perdi eles de vista e os esqueci (CALLE, 2007, p. 68-69)216.  
 

Esse é o seu primeiro trabalho fotográfico “oficial”. Sem saber o que fazer para se encontrar, 

ela vai em busca de outros estranhos e, ao observá-los, experimenta fragmentos de suas vidas. 

Ainda que tenha iniciado nos anos 1970, a caminhada de Sophie pela cidade, esse papel de 

detetive, de investigadora, parece um ato subversivo ainda hoje, como se os “papeis” tivessem 

sido invertidos. Como se a sobrevivência dos papeis, ainda hoje, engessasse nossas escolhas, 

nossas atitudes, nossos direitos. Como se ainda existissem papeis diferentes para aqueles do 

                                                             
215 Em Leviatã: “His best ideas always seemed to come to him when he was away from his desk”. 
216 “(…) for the pleasure of following them, not because they particularly interested me, I photographed them 
without their knowledge, took note of their movements, then finally lost sight of them and forgot them.” 
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gênero feminino ou masculino. E como se esse “como se” não dissesse um pouco do que ainda 

é ser mulher. 

 Caminhar, enquanto a investigadora, portanto, é também um ato de resistência. Ainda 

que essa possibilidade, em Paris, ou Nova York, seja diferente do Brasil por índices distintos de 

violência, por exemplo, a resistência ainda existe porque entra em atrito com outros corpos. Se 

caminhar, há algum tempo, foi recomendado para as aristocratas e já por muito tempo rotina das 

mulheres rurais217, caminhar livremente no espaço urbano do século XXI não é passear por 

terreno pacífico. E se ser seguida por estranhos é quase comum às mulheres, um medo constante, 

seguir os outros ainda não parece ser.  

 Assim, em Seguir... (To follow...), Sophie experimenta esse exercício. Nas breves 

páginas que concede a esse projeto, em Jogo duplo, aparecem as fotos do caderno que utilizou 

para registrar as trajetórias desses estranhos. Coladas às páginas do caderno, veem-se as fotos, 

ou fotogramas, em preto e branco, das pessoas observadas, assim como as anotações em 

caligrafia e em língua francesa. Muitas das observações que faz são bastante subjetivas, 

envolvendo o modo de caminhar das pessoas ou sua interpretação de seu comportamento.  

 É interessante observar, portanto, que anos antes da parceria entre Auster e Sophie iniciar 

oficialmente, em 1992, com a publicação de Leviatã, projetos como esse de 1979 e como Suite 

vénitienne, em que a artista se torna (ainda mais) investigadora, já haviam sido realizados, o que 

justamente faz com que ele se inspire nessas obras para criar Maria. Além disso, Cidade de 

vidro, um dos romances mais conhecidos do escritor norte-americano, e que também segue essa 

temática detetivesca, só seria publicado em 1985. Nesse sentido, há um diálogo em off, ou por 

trás das câmeras, que ocorre entre essas obras, e talvez entre estes artistas, antes de Leviatã, sem 

que se possa atribuir exatamente onde e a partir de que(m) o jogo começa. Afinal, se é para 

buscarmos uma “origem”, teríamos de começar por onde: Homero? Os argonautas? Ou talvez 

Sócrates? Quem sabe os caminhos dos profetas, ou então apenas bem depois, já com o moderno 

Cervantes e sua quixotesca paródia do cavaleiro andante? 

 Na entrevista entre Sophie Calle e o Nameless man, concedida ao Louisiana Museum of 

Modern Art, Sophie comenta o projeto de seguir estranhos na rua. Seguir esses desconhecidos, 

para ela, shadowing them, era transformar-se em suas sombras. Sombra, ou shadow, que pode 

ser imagem refletida, imitação, traço de uma caminhada e certa obscuridade lançada ao chão. 

                                                             
217 No Antigo Regime, as caminhadas passam a ser recomendações médicas, exercícios saudáveis para a ‘regulagem 
dos fluidos corporais’. É claro que essa orientação se aplicava mais às aristocratas, já que as mulheres rurais sempre 
estavam em movimento. O vestuário das mulheres, entretanto, não facilitava essa movimentação. Com o passar do 
tempo, e principalmente a partir da revolução francesa, “resolveu-se” esse problema, já que muitas passaram a usar 
sapatos mais rasos e roupas menos pesadas, consideradas “mais masculinas”. Aliada a isso, é claro, está a 
“revolução pós-espartilho”, que não apenas alterou o formato do corpo feminino, mas permitiu melhor respiração 
e liberdade de movimentos.  
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Diz ela ainda que, através de seus “amigos do mundo artístico”, descobriu que esse tipo de 

projeto conceitual já havia sido realizado por um artista ítalo-americano, Vito Acconci218. Ela, 

entretanto, considera que foi seu primeiro gesto artístico, não porque fosse a intenção fazer arte 

(talvez inconscientemente), mas porque estava perdida. Ela relata ter ido a Nova York para 

encontrar Vito Acconci e conversar sobre as diferentes propostas. Enquanto ele seguia as 

pessoas até espaços geográficos, procurando não se envolver emocionalmente, ela se mantinha 

atrás de alguém, como sombra, perseguindo o desconhecido pela emoção de ir apenas em uma 

direção sem ter reciprocidade, sem conquistar jamais o objeto do desejo. 

 Em Suite vénitienne, supostamente realizado em 1981219, ela segue um homem pelas 

ruas de Paris e então o perde de vista. Na mesma noite, é apresentada a ele na abertura de alguma 

exposição ou evento. Ele menciona que fará uma viagem até Veneza e ela decide segui-lo até 

lá. Sophie leva sua peruca loira como disfarce, a Leica e a Squintar (uma lente que pode ser 

equipada com espelhos para tirar fotos sem ter que mirar diretamente). A primeira foto dessa 

série é quase completamente preta. Os únicos pontos de luz são a porção da pele do homem que 

se consegue ver, sua nuca e orelha direita – ele está de costas, com a cabeça um pouco baixa –, 

uma parte da aba de seu chapéu, o reflexo do que parece ser uma barra metálica (daquelas onde 

as pessoas podem se segurar em trens) e um ponto, acima e à esquerda da cabeça dele, como 

uma pequena lua na escuridão, provavelmente o que restou da lâmpada no ambiente. Em 

seguida, as fotografias são intercaladas pelos registros escritos no diário. 

 Os jogos de luz continuam muito presentes nas próximas imagens, todas em preto e 

branco. Veem-se pedaços de corpos (parte de uma mão, de uma perna, de uma mala, de uma 

vestimenta), ou então corpos à distância, em ângulos que tornam impossível distinguir rostos. 

Os primeiros objetos desses registros não são o homem que ela busca, designado como Henri 

B. Ela não o encontra em Veneza nos primeiros dias que passa lá. Nesses momentos iniciais de 

sua visita, vai a diversos hotéis e pousadas da cidade para procura-lo, porém sem sucesso. A 

lista de locais de estabelecimentos visitados lembra muito a lista de hotéis presente em Gradiva, 

                                                             
218 Durante o mês de outubro de 1969, Vito Acconci, pioneiro da performance nos anos 1960, desenvolveu o projeto 
Following Piece, destinado a uma exposição que ocorreria em Nova York sobre trabalhos feitos na rua, sobre as 
ruas da cidade. Artista conceitual, Acconci seguiu pessoas pelas ruas usando a linguagem do corpo, o corpo como 
objeto público através do qual seria possível explorar ideias. Ele seguia e fotografava estranhos até que entrassem 
em locais privados, quando então desistia da caçada, explorando os limites do ato. O artista também manteve notas 
sobre essas experiências, incluindo desenhos de esquemas sobre as possíveis trajetórias. A intenção dele e de outros 
artistas da época era sair da galeria de arte e ir para as ruas, ainda que depois disso parte das fotos tiradas tenham 
ido parar em museus. Um recorte de Following Piece pode ser visto no site do Museu de Arte Moderna de Nova 
York: https://www.moma.org/collection/works/146947?locale=en.  
219 Na verdade, há um problema de datas. Na introdução deste projeto, em Jogo duplo, Sophie cita o ano de 1981 
como o início da experiência, quando decide seguir um homem até Veneza. Porém, na primeira página de seu 
diário, o registro do “cabeçalho” diz: “Segunda-feira, 11 de fevereiro, 1980, 10:00” (CALLE, 2007, p. 81). Ou seja, 
ou o “erro” é proposital, um jogo de informações desencontradas, ou deixam ver um pouco dos problemas 
envolvidos na escrita de qualquer diário: a memória como (im)possível retorno e (re)invenção de si.   
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de Jensen, assim como a escolha por essa perseguição, iniciada, naquela narrativa, em um sonho 

e na visão de uma escultura, e, nesta, em um encontro ao acaso.  

 Sem encontrar pistas de Henri B, ela fotografa, portanto, outros estranhos. Em certo 

momento, é também seguida pelas ruas, e percebe o medo de ser reconhecida. Essa busca, que 

tem muito de erótico, é feita também com o auxílio de ornamentos – as vestimentas que cobrem 

a identidade, a peruca, as roupas que a ocultam, a câmera fotográfica e equipamentos. Ela se 

sente consumida pelo desconhecido, obcecada pela busca. Questiona-se sobre a possibilidade 

de conseguir fotografá-lo indiretamente, como faz com os outros estranhos. Duvida disso. E é o 

que ocorre quando finalmente o encontra220. 

 Quando percebe que ele estava hospedado perto do hotel dela, receia encontra-lo frente 

a frente, por medo de precipitar o fim. Espera por ele na rua do hotel, sem querer entrar. Lembra-

se por alguns instantes de que não investe, nessa perseguição, sentimentos amorosos. Porém, 

precisa articular essa lembrança pela escrita, buscar crer nessa esperança. Essa linguagem 

circular, essa busca circular, é a circularidade da rotina, da repetição, do parafuso, da espiral, do 

tímpano, da concha. Isso porque a rotina não é a repetição do mesmo, nesses casos. Por isso 

espiral, e também vertigem, linguagem que volta a cruzar com pontos anteriores sem nunca 

conseguir voltar totalmente a eles. Velar a “verdade”, o segredo, desvelar ou revelar e despir o 

corpo. Porém, se revelar, o mistério acaba, o jogo acaba, o desejo acaba, e por isso Sophie quer 

ainda o desconhecido, a busca, não o encontro definitivo. 

 O uso das letras como nomes, Henri B, o dono do hotel, chamado G, a amiga, que poderia 

se chamar X, Y ou Z, entra novamente, como nas obras de Auster, nessa brincadeira do esconde-

esconde, do visível e invisível, fort da, como anuncia Freud. O “segredo” é mantido, as 

identidades “protegidas”, forma como Invisível, de Auster, também acaba, ficcionalizando a 

própria ficção, para não revelar o que há “por trás”, não a verdade, mas as formas ou a regra do 

jogo. 

 Finalmente, no dia 18 de fevereiro, ela o encontra, acompanhado por uma mulher, e os 

segue pelas ruas de Veneza. Ele fotografa diversos locais e objetos, e ela o fotografa 

fotografando e caminhando. Calle (a que gosta da Espanha, cujo próprio nome indica o espaço 

da rua) descreve, em detalhe, a rota deles e sobre isso reflete, desviando-se do simples registro 

objetivo. Se ele fotografa uma piazza, ela também o faz, procurando imitar o ângulo, a posição, 

                                                             
220 Uma das fotos de estranhos, talvez de um homem que a seguiu anteriormente, mostra seu corpo de costas, 
encasacado e de chapéu, com muitos pássaros ao redor da cabeça e uma bengala, que pela sombra parece uma 
espada, na mão. Por um efeito da imagem, penas de pássaros que sobrevoam parecem coroá-lo como uma máscara 
de carnaval que não podemos ver por completo, ou a cabeça de um homem-pássaro. Essas fotos de “um homem 
qualquer” são como os retratos do homem moderno, de René Magritte, em pinturas como O filho do homem (1964) 
– espécie de autorretrato do pintor – e Os mistérios do horizonte (1955). Seus rostos não o distinguem, ou são 
tapados por um pássaro, um objeto qualquer. 
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procurando ver o que ele vê. E assim, nessas páginas, vemos o que ela vê através do olhar do 

outro. Em alguns momentos, perde-os de vista. Vai a um cemitério em busca dos desaparecidos, 

com expectativas de que reapareçam. Segue seus passos até um café, reencontra-os, observa-os 

pelo reflexo da vitrine de uma loja. Sophie também marca, em mapas, as rotas tomadas. O 

traçado das linhas mostra os momentos de aparição e desaparição, de perda e reencontro. 

 
Figura 13 – Trajeto em Suite vénitienne. 

 

 Ela também se depara com locais nos quais não pode ou não quer entrar, pois seria vista 

diretamente por eles. Aguarda, então, por horas no frio, é insistentemente observada por outro 

homem, e pede para que ele entre, veja o que há lá dentro, e volte para contar para ela. Ele 

concorda, mas sem muitos resultados, sem nenhuma grande revelação. Quando eles saem, a 

investigadora se esconde atrás de um jornal, como em um filme detetivesco de comédia. Depois 

disso, ela sonha que desaparece, que a busca é interrompida.  

 Começa a sentir-se solitária em Veneza, um peso que todo viajante sem conexões, sem 

familiaridades no local estrangeiro, precisa carregar. Conversa com estranhos, em busca de mais 

pistas, tentando desvendar o que o casal fazia nos locais onde ela não podia e não queria entrar. 

Caminha pela rua sem escolher por onde vai, ao acaso. Ao fotografá-lo escondida, ainda outra 
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vez, ela admite: “Estou com medo que ele se vire abruptamente e me veja agachada no lixo” 

(CALLE, 2007, p. 104)221.  

 Ela começa a correr riscos demais, a chegar muito perto, quase tocando ele ao passar 

(pass by, passer-by, bypass). E então, finalmente, ocorre o encontro temido e ansiado. Ele se 

aproxima, inverte a caminhada, e diz que a reconheceu pelos olhos. “É isso que você deveria ter 

ocultado”. É isso. Como a mágica dos óculos de Clark Kent. Como o reflexo da Medusa no 

escudo. Como o véu da noiva. Como simples óculos escuros. Essa ideia lhe foge. Henri B se 

afasta e a fotografa. No hotel, “você não deveria ter mostrado a eles sua identidade, seu nome”. 

Entram em diálogo, um jogo de não ditos, de mais ocultamentos e ambiguidades. Ele sabia, não 

se sabe desde quando, que estava sendo seguido, e gosta do jeito como ela se esconde, como se 

ela fosse a vítima do jogo dele, seus itinerários, seus horários. O jogo vira, ela se torna objeto 

do olhar, novamente. Ou seja, a busca perde completamente a graça. Ela se sente desapontada e 

aliviada. Antes de se afastar, tenta fotografar o rosto dele, mas ele o cobre com a mão. Isso seria 

contra as regras do jogo. Ele encobre, evita o olhar, evita o contato.  

 “Um final banal para uma história banal”, conclui Sophie222. De volta às ruas, pede a um 

fotógrafo local que tire uma foto dela. E agora vemos, finalmente, seu corpo na imagem, 

disfarçada novamente. A busca (pela detetive) na qual embarcamos, junto a ela, também termina 

para nós leitores. Volta então a Paris, com mais um desvio. Viajando por uma rota diferente de 

Henri B. Chega pouco antes dele, a tempo de posicionar-se para a última imagem do projeto. 

Agora, não utiliza mais o disfarce, retira a peruca. Depois de treze dias a viagem acaba. A única 

notícia que temos dessa história vem de outra narrativa. Em Leviatã, Auster descreve os 

sentimentos da artista (Maria Turner) após o projeto: uma estranheza frente a si mesma, como 

se seu próprio corpo estivesse mais distante dela. Com esse fim, um suplemento para o fim 

ausente, só restam sombras e pontos de luz na escuridão dos últimos registros do diário. 

Fantasias saem de cena, e restam apenas fantasmas, o que talvez dê no mesmo. 

 

3.1.1 Seguir, desenhar e escrever 

 

Cidade de vidro (City of Glass), assim como as outras duas narrativas de A trilogia de 

Nova York, de Paul Auster, acabam com uma resolução final similar, uma espécie de não 

resolução, fim aberto e desaparecimento do personagem. É um déjà vu literário: faz lembrar 

                                                             
221 “I’m afraid he’ll turn abruptly and see me crouching in the garbage”.  
222 Ela ainda prossegue sozinha até a Ilha dos Mortos, um cemitério de Veneza, e bebe com o zelador. Estar junto 
ao espaço dos corpos daqueles que já partiram, não se sabe para onde, lhe dá uma ideia. Resolve dar uma última 
chance à perseguição de Henri B. Vai até a janela do quarto de um de seus conhecidos e tenta fotografá-lo sem que 
ele saiba. Mas ele não aparece. Nova e última frustração. 
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fortemente outro romance já comentado aqui, Fantasmas (Ghosts), parte da mesma trilogia. O 

título se torna mais explicativo se analisado dessa perspectiva. Afinal, os personagens que por 

ali passaram tiveram praticamente o mesmo fim desconhecido, foram assombrados pela temível 

irresolução que afetou as outras narrativas policiais pós-modernistas desse escritor norte-

americano. Cidade de Vidro é a primeira narrativa223 e é aquela em que ocorrem séries de 

substituições – na verdade, um tema também comum nos romances do escritor, com seus duplos. 

O narrador conta a história de Daniel Quinn, que é também William Wilson e Max Work, e que 

se torna Paul Auster224. Quinn persegue Peter Stillman a pedido do filho deste e, no processo, 

ele também se torna invisível aos olhos do narrador e aos nossos olhos. Quinn escreve um diário, 

o caderno vermelho, no qual o narrador “se apoia” para informar-se sobre seus pensamentos, 

como se este artifício fosse necessário. Com o fim do caderno, e da escrita da memória, a história 

torna-se obscura e o personagem desaparece. Da mesma forma, Peter, em Leviatã, lê o livro de 

Benjamin para descobrir mais sobre sua história, apesar de, no fim, não obter respostas 

conclusivas. Leitura parecida poderia ser feitas de outras obras do mesmo escritor, como O livro 

das ilusões (The Book of Illusions) e Viagens no scriptorium. 

 Essas narrativas colocam em jogo um tipo de escrita que procura sempre descrever as 

movimentações (de si e) do outro, seja a partir das investigações e das caminhadas pela cidade, 

seja pela observação de dentro de uma sala ou a partir de fotos. Com isso, a experiência de seguir 

o outro torna-se a experiência daquele que o segue, como afirma Egle Pereira da Silva (2002). 

E é apenas ao ser observado que esse estranho pode constituir-se e passa a existir, na percepção. 

O registro que disso resulta se transforma na escrita do detetive presente no romance e nos 

desenhos que Quinn faz da trajetória de Stillman225. São quatro desenhos, intercalados pelo 

texto. O primeiro parece a interpretação de um mapa de Nova York: trata-se de um retângulo, 

subdivido por linhas verticais, cada uma com o nome de um local, uma referência. Começando 

pela fronteira entre Manhattan e os outros distritos, leem-se os nomes: Hudson River, Riverside 

Park, Riverside Drive, West End Avenue, Broadway e Amsterdam Avenue, da direita para a 

                                                             
223 A trilogia é formada por Cidade de Vidro, Fantasmas e Sala Fechada (Locked Room). Cada um desses títulos 
tem o enfoque em uma circunstância da história de detetives, apesar de todos lidarem com investigações e 
caminhadas: a cidade (espaço exterior, trajetos, mapas, contatos), os fantasmas (ver sempre parcialmente, a falha 
constante em descrever o que se vê ou o que se pensa, buscas pelo “eu” em relação ao “outro” e vice-versa, a 
memória ou imagens do passado) e a sala fechada (o exílio do escritor, do sobrevivente, e o espaço interior de 
escrita, tanto o escritório como o livro e a mente). 
224 Daniel Quinn é um escritor que viveu uma crise com a perda da família e agora vive sozinho, ou melhor, nesse 
estado de tripla personalidade, em referência ao conto de Edgar Allan Poe, William Wilson. Certo dia, ele recebe 
uma ligação que parece engano, já que insistem em falar com o detetive Paul Auster. Quando desliga, avisando que 
não há ninguém com esse nome, arrepende-se. Por isso, na segunda vez em que lhe telefonam, ele resolve assumir 
esse papel. Essa história aparece em O caderno vermelho (The Red Notebook), em que Auster conta como um 
evento que lhe aconteceu (uma ligação desse tipo) inspirou a escrita do romance. 
225 O nome desse personagem cria uma contradição interessante: “still man”, em inglês, seria um homem parado 
ou imóvel. Por outro lado, still significa fotograma, cada imagem de um filme (um negativo). Ele seria, nessa 
conjunção, o homem-fotograma, o homem-imagem. 
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esquerda. Na Broadway, há um X que marca o local do hotel, ponto de partida do personagem 

investigado. 
 

 
  

A caminhada de Stillman por esses locais é circular, é a caminhada de um “louco”, que 

parece aleatória. Essa circularidade lembra a fala de seu filho, Peter Stillman, para quem era 

difícil ensinar palavras porque “sua boca não funcionava direito” (AUSTER, 2004, p. 17). Esse 

tema, que também se repete, é discutido por Auster em um de seus ensaios, intitulado Book of 

the Dead (2010)226, em que ele se refere ao narrador de Becket em O inominável (The 

Unnamable), condenado, ao mesmo tempo, “à inabilidade de falar [e] à inabilidade de ficar em 

silêncio” (2010, p. 369). Um paradoxo, portanto, como a possibilidade de nomear e recusar um 

nome. A manutenção de uma contradição aparente, mas que resiste. Como essas (nossas) 

caminhadas em busca de alguém, mas sem os encontros esperados, e que no entanto persistem. 

 A inabilidade de falar de Stillman e do personagem de Becket é paralela àquela sentida 

pelo escritor ao longo de toda sua carreira. Sente o risco iminente da falha, a agonia de não 

conseguir dizer o que quer dizer, de estar sempre à beira do abismo da linguagem. É como uma 

dificuldade de decifrar o pensamento, de transformá-lo em palavras e imagens e então em 

                                                             
226 Paul Auster, Book of the Dead. In: Collected Prose. 
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escrita. Afinal, o pensamento não é estático, mas móvel. Mecanismo que não para pacientemente 

a uma análise – como o pause em um filme – para que possamos compreendê-lo em detalhe. É 

preciso ‘voltar’, ‘avançar’, ‘retornar’, repetir, esquecer, inventar. Traduzir-se constantemente, 

sem conseguir nunca compreender o todo e, por vezes, não se traduzir, o que também não quer 

dizer compreender o nada.  

 Essa “compreensão” da linguagem e do pensamento, de seu funcionamento labiríntico, 

é a compreensão de uma crise, como já se disse, como a queda de uma torre e a consequente 

percepção de diferenças. Os próximos desenhos de Quinn em Cidade de vidro dialogam mais 

uma vez com esse evento, como se traçasse as voltas ou viradas da linguagem e da ideia (da 

torre), à medida que traça os movimentos feitos por Stillman. Desenhos a partir de anotações 

em seu caderno vermelho, que são feitas a partir do olhar, da observação do sujeito, que é feita 

a partir do perseguir, que necessita por sua vez da marcha. Mas não funciona bem, ça ne marche 

pas. Desvia, interrompe, perde, retorna, reencontra, perde novamente. O primeiro desenho, no 

livro, forma uma imagem parecida com um O, o segundo lembra um W e o terceiro um E. O 

traçado é tortuoso, ziguezagueante. Forma, ainda assim, uma palavra, O-W-E. Seria ‘owe’, um 

‘dever’, a indicação de uma dívida? Animado pela descoberta, Quinn prossegue em suas 

observações e chega a outras letras, a partir das rotas tomadas por Stillman. Encadeadas, elas 

são OWEROFBAB. Brincando com as possibilidades, refletindo sobre possíveis anagramas, ele 

chega à frase OWER OF BAB, e então, percebendo que só havia começado a seguir Stillman 

depois de um tempo e que ele ainda caminhava a solto pelas ruas, a realização de um nome: 

TOWER OF BABEL.  

A Torre de Babel, ou seu mito. Para Jacques Derrida (2002), este seria o mito da origem 

do mito. Não só multiplicidade irredutível das línguas, mas a impossibilidade de acabamento, 

de totalização. As Torres, de Derrida, tours, do título de seu texto, guardam a própria dificuldade 

de tradução, já que são “torres, giros, voltas, circunlocuções, viagens, passeios, vias, peças, 

vezes, tornos, truques, e até mesmo desvios”, que se confundem na confusão de Babel (2002, p. 

7, nota da tradutora).  

 Essas voltas, giros e desvios da caminhada de Stillman (e da nossa) evidenciam os outros 

sentidos desse nome, Babel227. Nome próprio, isto é, palavra quase intraduzível, apenas 

                                                             
227 O conto A biblioteca de Babel, de Borges, em Ficções, que muito dialoga com esta narrativa, descreve a 
biblioteca que seria como o universo, com um número infinito de galerias e uma escada espiral que se abisma e se 
eleva também ao infinito. Há ainda um vestíbulo, em que se encontra um espelho, o qual “fielmente duplica as 
aparências”. A biblioteca, assim, é interminável, mas o número de símbolos ortográficos é 25 (formados por 22 
letras, a vírgula, o ponto e o espaço). Brincando com essa ideia, foi criado um projeto digital, baseado na Biblioteca 
de Babel de Borges. Consultando a página https://libraryofbabel.info/ e clicando em “Browse”, o usuário pode 
escrever qualquer combinação de letras minúsculas ou números. Verá então a sua biblioteca e as combinações que 
sua seleção formou, como em um caça-palavras gigantesco. Há também como consultar a “teoria por trás do jogo” 
na página principal.  
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adaptada de língua a língua, ou então simplesmente pronunciada em desvio, tomando-se como 

base os sons, ritmos, entonações, da “língua materna”. Nome próprio de Deus, sobretudo, 

impronunciável. YHWH, YAHWEH, em hebraico, traduzido como Yahvé, Jeová, Javé. Derrida 

busca, na palavra Babel, sua história de tradução ou intraduzibilidade. Palavra que, no interior 

da língua, se tornava confusão, era entendida como confusão. Ba-pai, Bel-Deus, a partir de 

Voltaire, e por isso a dobra do nome, Deus pai, mas também a cidade sagrada, a capital. Torre 

alta, ainda, interrompida, desconstruída por Deus. Logo, a confusão das línguas, que se 

espalharam pelo mundo. Esse acontecimento, para Derrida, é o que dispersa também a filiação 

e rompe a linhagem (patriarcal).  

 Trata-se, pois, da tarefa impossível e necessária da tradução. Da tradução de impossíveis 

também, de nomes, anagramas e enigmas; de textos em várias línguas – inglês e francês, no caso 

de Sophie Calle (e de Becket e de Louise Bourgeois, etc.); inglês muitas vezes a partir de algum 

(texto) francês, no caso de Paul Auster; inglês e francês e português e espanhol, no meu caso; 

sem falar no textos-imagem-som das obras de que falamos, e da teoria-crítica-autoficcional com 

a qual dialogamos.  

 A partir de Walter Benjamin e suas observações sobre a tradução, Derrida ainda nomeia 

a dívida e a herança do tradutor com o que se chama “original”, o tradutor como um agente da 

sobrevida dos textos, e talvez de nomes, assinaturas, uma sobrevivência a partir da 

transformação. Há, também, um movimento de amor envolvido na tradução, o gesto de um 

amante que nela trabalha, que não pode representar ou trazer esse sentido “original”, “a não ser 

como carícia”, ou ponto de contato (2002, p. 49). Ele opera estendendo o corpo das línguas e 

assim “reconstitui alguma coisa” (ibid). Mesmo assim, algo se mantém intraduzível, intocável, 

para Benjamin. Algo como o himeneu, para Derrida, hímen ou membrana, um vestido de 

casamento ou obstrução parcial da abertura. Ponto de contato, mas barreira, limite. Entre (dois 

lugares). É o que fascina, diz o teórico, o trabalho do tradutor. Talvez o desejo que instiga para 

a busca, como no caso dos detetives. Uma margem de impossibilidade ou intraduzibilidade 

permanente, que mantém o movimento.  

Eu andei e também me senti perdida. Circulei, desenhei, escrevi e fotografei. Construí 

até mapas impossíveis, rotas de meus trajetos. Uma dessas mais parece um F do que um X, o 

‘x’ do mapa. É um F com cauda, um F que quer ser outra letra, talvez um L ao contrário, ou o 

desenho de uma esquina. Um F de falso, ou falsa, mas também de fascinação. Para mim a Babel 

foi a de tantos contatos, tantas articulações, tanta informação que só fez abrir um buraco maior 

ainda, uma fenda, um abismo mais profundo. Colocar-se em abismo, experiência de 

estranhamento de si. Desnivelar-se, desestabilizar-se, desintegrar-se, para então se reunir 

novamente, para tentar fazer algum sentido em meio ao caos. Ainda assim, viver em meio a 
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tantos fantasmas por tanto tempo e enfim ter a coragem – por mais fugaz – de persegui-los, me 

fez ver os fragmentos e o abismo diferentemente. Colecionei imagens, dentro e fora, e percebi 

que na integração, junção ou combinação desses pequenos elementos se fez uma figura mais 

ampla. 
 

3.2 CAMINHANTES 
 

Andar e pensar um pouco, 
que só sei pensar andando. 

Três passos, e minhas pernas 
já estão pensando. 

Aonde vão dar estes passos? 
Acima, abaixo? 

Além? Ou acaso 
se desfazem ao mínimo vento 

sem deixar nenhum traço? 
Paulo Leminski. In: Toda poesia, 2014. 

 

Conectam-se, aqui, caminhantes – artistas – e flâneurs. Investigadores que, em vez de 

apenas observarem a cidade e refletirem sobre ela, intercedem, entram em contato com as 

pessoas. Baudelaire descreve o flâneur em seu ensaio O pintor da vida moderna, publicado em 

1863, mas também descreve o que entende por modernidade e qual o dever do artista nesse 

contexto. Segundo ele, quanto mais beleza o artista colocar em sua obra, mais valor ela terá. Na 

“vida trivial”, porém, há demanda pela rapidez da execução do artista. A genialidade do pintor 

de costumes, para Baudelaire (1995), é de uma natureza misturada: tem um elemento literário, 

ao observar a cidade ao caminhar por ela, e assim filosofar. Ele não é um pintor de coisas eternas 

ou mais duradouras, de temas religiosos ou heroicos, mas sim um pintor do passageiro. Pode ser 

poeta, romancista ou moralista. Para esse espectador, é maravilhoso estar em meio à multidão, 

em meio ao fluxo do movimento, em meio ao transitório e ao infinito; estar no mundo, mas ao 

mesmo tempo escondido dele, incógnita. Pode ser comparado com um espelho tão vasto quanto 

a multidão, ou a um caleidoscópio com o dom da consciência, respondendo a cada um de seus 

movimentos e reproduzindo a multiplicidade da vida.  

O que busca o flâneur? Mais do que o mero prazer da circunstância, quer ver a 

modernidade no mundo em que transita: a poesia na moda, o eterno no transitório. Por 

‘modernidade’, Baudelaire refere-se, desse modo, ao efêmero, ao fugitivo, ao contingente. Ele 

insiste que o pintor da vida moderna precisa ver a beleza no contexto que o cerca, ao invés de 

buscar inspiração no passado, na arte Renascentista, por exemplo. É preciso, ao contrário, 

observar a vida para só depois ver o modo de expressá-la. 

Constantine Guys é o artista mais mencionado por Baudelaire ao longo do ensaio. De 

acordo com o poeta, Guys poderia ser chamado de dândi, porque o dândi tem um caráter 
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quintessencial e um entendimento do mecanismo moral do mundo. Com outra parte de sua 

natureza, entretanto, o dândi aspira insensibilidade, e, portanto, se distancia do comportamento 

de Guys, que ama sentir e ver as coisas. O dândi é blasé, ou finge ser. Guys poderia ser filósofo, 

se seu amor por coisas visíveis e tangíveis, condensadas por seu estado plástico, não acordasse 

nele uma repugnância pelas coisas que formam o reino do metafísico. 

A ocupação do dândi228, por outro lado, é buscar a felicidade. Trata-se de um homem 

rico e ocioso229. Sua profissão é a elegância, ele tem uma fisionomia sui generis, mas, enquanto 

um apaixonado pela distinção, deve perceber que isso pode ser atingido através da perfeita 

simplicidade230. O amor é a ocupação natural do ocioso, mas o amor não é o alvo específico do 

dândi, que adota um tipo de culto ou religião do eu (ou do self) e sobrevive à busca da felicidade 

a ser encontrada em outra pessoa – “na mulher, por exemplo”. Essa série de aparentes 

contradições formam, portanto, o caráter dessa figura, que possui algumas conexões com o 

flâneur, mas dele se distancia também, principalmente em relação à sua percepção do mundo: é 

mais blasé, enquanto o flâneur é o observador apaixonado da cidade231.  

A posição da mulher, nesse contexto, é bastante complicada. Na descrição de Baudelaire 

(1995), ela é um objeto de prazer, “incompreensível porque talvez não tenha nada a comunicar”. 

Tudo que a adorna, que serve para mostrar sua beleza, é parte dela, um tanto inseparável de sua 

roupa – isto é, a mulher bela é percebida como uma ‘unidade indivisível’, combinando sua 

beleza própria e sua toalete. Quando fala das mulheres ‘da sociedade’ e das prostitutas, 

Baudelaire as distingue em ‘graus’ de depravação, de acordo com sua cegueira e falta de 

pensamento, sua vestimenta e postura. A mulher elevada à heroína por Baudelaire é a esposa 

pequeno-burguesa representada por Madame Bovary, no romance de Gustave Flaubert (1856), 

e a “intelectual lésbica”, como observa Benjamin (2000), no ensaio A modernidade e os 

modernos. Só que, mesmo neste caso, ela só parece ser a heroína porque, para o poeta, ela "era 

                                                             
228 Segundo o tradutor, Jonathan Mayne, Baudelaire pretendia publicar uma obra intitulada Família de dândis, que 
incluiria sua análise do trabalho de Astolphe de Custine, Chateaubriand, Paul de Molènes e Barbey d’Aurevilly, 
mas o trabalho nunca foi concluído. 
229 Sobre isso, Baudelaire chega a citar Rousseau: o homem que pensa é um “animal depravado”. O sentimento de 
tédio (ennui) que afeta esse tipo de figura da época tem, portanto, uma interessante relação com o pensador, o 
filósofo, o poeta moderno, que assim se torna “depravado” justamente por agir a partir do ócio (ao invés do 
‘trabalho’, por exemplo, ou seja, de um outro tipo mais tradicional de trabalho). 
230 O tradutor menciona, ainda, que Baudelaire ficou conhecido por pedir réplicas de ternos que mais gostasse, 
porém alterando-os para que não parecessem tão novos, provavelmente em busca da ‘simplicidade’ que defende 
aqui. Mais tarde, Benjamin discute como o período de declínio econômico de Baudelaire fez com que relatasse em 
cartas ter que andar com roupas esfarrapadas e tentar concerta-las minimamente com papel.  
231 O dandismo aparece mais frequentemente, segundo ele, em períodos de transição, onde a democracia ainda não 
está bem estabelecida, e a aristocracia ainda não ruiu. Ele surge então para criar um novo tipo de aristocracia, que 
não cairá facilmente. Para Baudelaire, o dandismo é a última faísca de heroísmo e decadência, que já está se 
tornando cada vez mais rara na Paris dessa época, enquanto na Inglaterra a constituição ainda permitirá, segundo 
ele, a existência dos descendentes de Sheridan, Brummel e Byron por algum tempo. Baudelaire associa essa atitude 
de heroísmo e de uma certa resistência às mudanças ocorridas na época – em especial nas cidades, pelas políticas 
napoleônicas – ao poeta moderno, que também chama de herói.  
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um homem”, o que se observa através de seus objetivos ambiciosos e mesmo em seus sonhos 

mais profundos. Ela é, enfim, como uma Andrógina: o espírito masculino num encantador corpo 

feminino. Em última medida, ele não entende essa mulher, para ele enigmática. Ela incorpora, 

portanto, a contradição ou o paradoxo. 

Os personagens de Sophie e de Auster e sua própria conduta artística não são exemplos 

do “flâneur perfeito”, descrito por Baudelaire, mas apresentam algumas características bem 

próximas a essa figura. O primeiro empecilho a Sophie, por exemplo, seria o de que ela é uma 

mulher, um ser nem mesmo considerado como possível candidato a essa posição. Ao longo do 

século XX, entretanto, com as crescentes conquistas femininas, como o direito ao voto e a maior 

inserção no campo de trabalho (ainda que de forma precária e com menores salários), deu à 

mulher uma maior mobilidade social. Aos poucos, deixa de ser vista apenas como um de três 

tipos – a esposa em seu domicílio, o “homem no corpo de uma mulher”, ou a prostituta – e 

conquista mais espaços. A mulher flâneur, ou melhor, a mulher investigativa, observadora, 

artista está no trabalho de Sophie Calle andando pela cidade, fotografando transeuntes, objetos 

e o cenário, e se deixando ser fotografada em certos casos. Seu distanciamento e desejo de 

permanecer incógnita também é diferente deste. Em projetos como The detective e Suite 

venitienne ela se mantém distante porque quer posicionar-se como detetive, porque quer 

inventar (no 1º caso) ou descobrir (no 2º caso) as histórias dos estranhos a quem segue. Há 

outros projetos, no entanto, como Gotham Handbook e Fantômes, em que intervém nos espaços 

em que transita. Há momentos (como em The Hotel) em que utiliza os objetos de estranhos para 

imaginar as histórias de seus proprietários e outros em que realiza instalações a partir dos objetos 

que existem – que foram colocados – em espaços públicos ou privados, seja o telefone público 

na rua, as marcas de uma transição geopolítica, ou os objetos de diversos museus. Ela conversan 

com as pessoas que passam por ali e propõe alguma transformação, uma criação a partir do que 

está presente e do que está ausente. Resultam disso as obras, portanto. Não se tratam somente 

de reflexões sobre a cidade e sobre si, por exemplo, mas combinam a isso os diálogos, reflexões 

sobre a língua, aspectos culturais, recursos utilizados no trabalho, entre outros elementos.  

Dessa forma, o “olhar de águia” desses caminhantes pós-modernos não é tão direcionado 

às roupas dos transeuntes ou aos detalhes em veículos, como o do flâneur, mas nota em geral 

marcadores espaciais – os locais por onde passam – e outros transeuntes, focando-se em especial 

nos objetos de sua busca. Isto é, seu olhar e sua caminhada tem em geral um objetivo específico, 

que pode ser desviado, por exemplo, quando a pessoa que perseguem parece circular sem destino 

nenhum, quando não conseguem reconhecer nessa caminhada nenhum fim específico, ou 

quando sentem a necessidade de desviar. Aí sim são lançados ao desconhecido – o que é 

frequente – porque não controlam o destino final, que é controlado pelo outro. A diferença, 
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portanto, talvez seja esta: enquanto o flâneur baudelairiano, do século XIX, parece ir onde seu 

interesse pela cidade o conduz, suas mercadorias232 e a multidão o levar, os investigadores 

desses artistas, nos séculos XX e XXI, muitas vezes não decidem seu destino. Nos momentos 

em que tomam essa decisão de lançar-se ao próprio trajeto, sua atenção ao contexto em que se 

encontram parece ser bem menor do que a atenção que dão aos seus “movimentos internos”. É 

nesse momento de desfoque do exterior (incitado, entretanto, por alguma marca espacial) que a 

memória surge, assim como as anedotas e a reflexão sobre o presente ou o passado. Existe, 

assim, uma frequente transição entre um certo fora e um certo dentro, que, entretanto, estão 

sempre entrecruzados, afetando-se mutuamente. Afinal, o “fora” nunca é observado 

“objetivamente”. Serve, como se disse, como marcador. E dele, por associação, surgem algumas 

das narrativas, como aquela sobre a construção da ponte do Brooklyn em Ghosts. 

Benjamin (2000) observa que o flâneur de Baudelaire não é tanto um autorretrato como 

se poderia supor, porque um traço importante desse poeta, o que se deu à sua obra, não aparece 

neste retrato: é o estado de devaneio, precisamente. No flâneur é muito evidente o prazer de 

olhar, que pode se concentrar na observação – “resultando no detetive amador” ou pode estagnar 

no simples curioso, e “então o flâneur se transforma no badaud”233 (2000, p. 6). Ainda assim, 

“as descrições sobre a grande cidade não pertencem nem a um nem a outro daqueles tipos. 

Pertencem àqueles que atravessaram a cidade como que ausentes, perdidos em seus 

pensamentos ou preocupações” (2000, p. 7). Depois, em um período maior de decadência, o 

próprio Baudelaire precisou abandonar seu lado promeneur, já que credores o perseguiam e a 

doença se anunciava. A rua tornou-se refúgio, necessidade, e então foi tomada por ele como 

virtude, o que mostra a associação que faz entre o poeta moderno e o herói: para viver a 

modernidade é preciso uma formação heroica234.  

                                                             
232 Para Baudelaire, o papel do flâneur é de destilar a fantasmagoria da natureza (1995). Na visão de Benjamin, é 
fantasmagórico todo produto cultural que hesita um pouco antes de se tornar puramente mercadoria. Cada inovação 
técnica surgida assume, durante algum tempo, a forma da fantasmagoria, como os métodos de construção modernos 
(as galerias) e a fotografia (a fantasmagoria dos panoramas). Um abandonado na multidão, o flâneur partilha a 
situação da mercadoria, ainda que não esteja consciente dessa situação em particular. Conforme escreve Baudelaire, 
o poeta pode ser ele mesmo ou qualquer outro e penetra algum personagem, como uma alma errante que busca um 
corpo. Se alguns espaços não interessam ao poeta, ele não lhes penetra. O que fala aí é a própria mercadoria, 
segundo Benjamin. Ela atrai os olhos dos que passam pela vitrine. Esses objetos caros não querem saber nada dos 
transeuntes. O que fala aí é o próprio fetiche, portanto. Isso revela a empatia de Baudelaire pelo inorgânico. Como 
força de trabalho, o próprio ser humano se torna mercadoria. 
233 O badaud seria uma figura dos séculos XVIII e XIX relacionada a aspectos da modernidade, como a cultura de 
massa. Ele também é um espectador curioso, parte da multidão presente nas ruas da Paris dessa época. 
234 A moda participa dessa formação, na medida em que a roupa é tratada como o invólucro do herói moderno. Para 
Baudelaire, existiriam temas da vida privada muito mais heroicos do que o heroísmo político. Por exemplo: “o 
espetáculo da vida mundana e de milhares de existências desordenadas; vivendo nos submundos de uma grande 
cidade — dos criminosos e das prostitutas” (1995, p. 14). Ou seja, a “crítica heroica” desses poetas é feita a partir 
do que encontram na rua, na sociedade.  
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Para Benjamin, a teoria da arte moderna é o ponto mais fraco na concepção de Baudelaire 

sobre a modernidade, porque nenhuma das suas reflexões estéticas apresentou a modernidade 

em sua simbiose com a antiguidade, o que sucede, entretanto, em certos poemas das Fleurs du 

mal. Um desses poemas é Le cygne, que apresenta caráter alegórico. Nele, a cidade, “em 

permanente movimento, cai em torpor. Torna-se frágil como vidro, mas também transparente 

como vidro em relação ao seu significado” (2000, p. 17)235.  

Com isso, vem à tona os problemas das grandes cidades modernas: aglomerações de 

pessoas, o suicídio, as doenças, a necessidade do trabalho236. Com essa transitoriedade, 

Baudelaire assumia sempre novas personagens, o que, de acordo com Benjamin, revela uma 

falta de convicção própria. O flâneur, o apache ou o dândi eram para ele apenas diferentes 

papeis, já que o herói moderno não é herói, mas sim o representante do herói, em uma 

modernidade trágica. 
 

Em Baudelaire o poeta guardava o incógnito atrás das máscaras que usava. Tão 
provocador podia parecer no trato, tão prudente era na sua obra. O incógnito é a lei da 
sua poesia. A sua construção de versos é comparável ao plano de uma grande cidade, 
em que as pessoas podem movimentar-se despercebidas, escondidas por blocos de 
edifícios, portões ou pátios. Neste plano, as palavras têm os seus lugares indicados 
com precisão, como os conspiradores antes de uma revolução (BENJAMIN, 2000, p. 
30). 
 

Ao longo desse século, andar pela cidade passa a ser mais difícil. Por isso, uma 

importante adição da arquitetura foi as galerias: caminhos cobertos de vidro e revestidos de 

mármore, usados como passagens por onde caminhavam os flâneurs. De ambos lados dessas 

vias, há estabelecimentos comerciais, então elas são como mundos em miniatura, como descreve 

Benjamin (1989). Ali, o cronista e o filósofo encontram um remédio contra o tédio, sintoma 

bastante comum nesse regime reacionário saturado. Essas galerias tornam-se um meio termo 

entre a rua e o interior da casa, decoradas por letreiros, bancas de jornais e cafés. A partir dessa 

descrição, a “cidade de vidro”, de Paul Auster, passa a se relacionar tanto com o sentido de 

fragilidade, empregado à grande cidade (a precariedade em que se pode viver nela), quanto com 

esse material cada vez mais usado, que deixa ver parte do interior dos edifícios, conectando-os 

às ruas e à multidão exteriores (como fizeram as galerias).  

                                                             
235 Como explica o teórico, a estrutura de Paris é frágil, no século XIX. Há uma tristeza sobre o passado e uma falta 
de esperança no porvir. É nesse espírito caduco que a modernidade se aproxima da antiguidade. 
236 Baudelaire, além disso, “conspira com a própria língua”. As flores do mal é o primeiro livro que empregou na 
lírica palavras não apenas prosaicas, mas também urbanas, ainda que estereotipadas, segundo o teórico. Ao analisar 
os escritos teóricos de Baudelaire, Benjamin (1989) chega a compará-los com a prática política de Napoleão: 
proclamações surpreendentes, tráfico de segredos, invectivas bruscas e ironias impenetráveis, o que constituiria a 
razão de Estado do Segundo Império. Há, em Baudelaire, contradições. Afirma, por exemplo, que a arte não deve 
ser separada de sua utilidade, mas anos mais tarde defende a arte pela arte. Registra, segundo Benjamin, uma 
“metafísica do provocador”. 
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Interessa aqui pensar, além disso, o flâneur como detetive, uma dimensão analisada 

também por Benjamin (1989) em comparação com essa figura em romances de Edgar Allan 

Poe, muito conhecidos por Baudelaire. Esses detetives são observadores vigilantes que 

aparecem em romances policiais237, contribuindo bastante para a fantasmagoria da vida 

parisiense. O terreno da investigação é importante, mas sobretudo a linguagem adotada por Poe, 

em que se combinam diversos gêneros. Como observa Benjamin, Poe fez, pela primeira vez, 

experiências com a narrativa científica, com a moderna cosmogonia, com a descrição de 

fenômenos patológicos. “Tais gêneros valiam para ele como produções exatas de um método 

para o qual reivindicava validez universal” (1989, p. 40)238. Baudelaire o apoia nessa ideia e 

anuncia a vinda de um tempo em que se entenderá que uma literatura que se recusa a progredir 

aliada à ciência e à filosofia é uma literatura assassina e suicida. Assim, a mistura dos gêneros 

é vista como necessária para a literatura nesse momento. Apesar de Baudeaire não ter escrito 

romances policiais, Benjamin nota como já estão em As flores do mal três de seus elementos 

decisivos: a vítima e o local do crime, o assassino e a massa. Falta o quarto elemento, aquele 

que permite ao entendimento penetrar essa atmosfera prenhe de emoção. Isso não teria sido 

possível para Baudelaire, que não conseguiu se identificar com o detetive.  

O romance policial se forma no momento em que a fotografia podia registrar vestígios 

duradouros e inequívocos de um ser humano. Benjamin vê no romance O homem da multidão, 

de Poe, a figura do flâneur que não se sente seguro em sua própria sociedade. Por isso, busca a 

multidão. Em meio a tantos outros, é mais difícil encontra-lo239. Os detetives de Auster também 

precisam conviver com a multidão de Nova York. Sua busca, no entanto, não envolve crimes 

conhecidos, mas sim homens desaparecidos (O quarto fechado), ou então homens cuja 

personalidade e objetivos são desconhecidos (Cidade de vidro e Fantasmas). A investigação 

leva-os a questionar não apenas quem são essas pessoas que buscam, mas quem eles mesmos 

são. Entra aí o uso de máscaras, que já aparece em Baudelaire como a forma que o poeta adotava 

para se manter incógnito. Ao fim, como dissemos, a resolução da narrativa não leva a nenhuma 

                                                             
237 Esse gênero aparece na França pela 1ª vez com a tradução dos contos de Poe: entre eles O mistério de Marie 
Roget (em que Dupin não se utiliza das aparências ou observações pessoais para resolver o crime, mas sim de 
reportagens da imprensa). Essa obra serve de base ao soneto A uma passante, em As flores do mal. Outras célebres 
narrativas deste tipo, de Poe, são Os crimes da Rua Morge e A carta roubada. 
238 Outros exemplos poderiam ser: O gato preto, William Wilson e O corvo. 
239 Como ele explica, o conteúdo social primitivo do romance policial é a supressão dos vestígios do indivíduo na 
multidão da cidade grande. Desde a Revolução Francesa, uma extensa rede de controles, com rigor crescente, fora 
estrangulando em suas malhas a vida civil. A numeração dos imóveis na cidade grande fornece um ponto de 
referência adequado para avaliar o progresso da normatização. Desde 1805, a administração napoleônica a tornara 
obrigatória para Paris. Em bairros proletários, contudo, essa simples medida policial encontrou resistências. A 
cidade já não acolhia o flâneur incógnito tão bem. 
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resposta satisfatória, mas apenas a mais território desconhecido, a mais incógnitas240 – uma 

reafirmação indireta de que se trata de um texto, de uma ficção, e de que tudo que se sabe 

depende de um narrador, de um ponto de vista. A cidade também não é território totalmente 

mapeável. Muito pelo contrário, o que se sabe ou se diz sobre ela é em forma de anedotas ou de 

marcadores espaciais conhecidos – a ponte, a livraria, a tabacaria. De resto, é impossível saber 

que caminhos se pode percorrer nela. Quando se tenta desenhar uma trajetória, ela revela uma 

mensagem: a intraduzibilidade da Torre de Babel. 

Os caminhos que Blue segue revelam tanto sua história – sua memória – quanto o 

entendimento da história como uma narrativa, não como verdade. Mas também fala dos 

comércios e das mercadorias de sua preferência: livros e filmes, em especial. Eles são parte 

crucial de sua vida – tanto fornecem material para o pensamento como são base para as próximas 

narrativas e vice-versa (isto é, suas leituras também se transformam em filmes ou peças). Nas 

obras de Sophie, o desejo é, em grande medida, a força que motiva a artista-detetive à sua 

caminhada. Ela pensa histórias para os estranhos que observa, e os persegue como uma forma 

de continuar sua própria narrativa. Fantasiar sobre suas vidas a motiva a continuar seguindo-os. 

Se é descoberta, ou se passa a se sentir muito ausente de si mesma, o jogo acaba. Também é 

cercada de imagens e de sons, é claro – livros, fotografia, pinturas, música, cinema, moda, 

comida, mesmo artigos sexuais e outros objetos de uso cotidiano. Esses objetos também servem 

como pistas – para mais imaginação, hipóteses, escrita. Também formam a base de suas 

instalações e diários. Há uma diferença crucial que vale reiterar: em seus projetos, ela se envolve 

corporalmente, como artista, de forma bem mais intensa que Auster e outros escritores (como 

Vila-Matas ou Coetzee)241. Ela se coloca como fotografada, perseguida, descrita. Posiciona-se 

bastante intensamente como um objeto de olhar (em projetos como Striptease), não apenas como 

observadora. E talvez não seja exagerado afirmar que, nesse sentido, também se torna parte da 

obra de arte e, por isso, sua imagem é produto ou mercadoria. Escritores-fantasmas em um 

mundo de fantasmagoria. 

                                                             
240 É ao mesmo tempo fácil e difícil ficar incógnita na cidade grande. Fácil, quando nos encontramos em meio à 
multidão de estranhos. Difícil, na era dos equipamentos digitais, dos jornais panfletários, das redes sociais. Ainda 
assim, tira-se muito proveito do mundo virtual como uma nova espécie de massa, de multidão. Lá, o potencial para 
tornar-se flâneur, observador, personagem é, talvez, ainda maior. Esconder-se atrás de uma máscara, como um 
avatar ou um login tornou-se o novo modo de esconder a própria identidade, questioná-la ou reinventá-la. 
241 No conto Porque ella no lo pidió (em Exploradores del Abismo, 2007), Enrique Vila-Matas cria uma 
personagem-detetive a partir de Sophie Calle como artista. Apesar de contar na narrativa que Sophie fez o mesmo 
pedido a ele que fez a Auster (escrever uma história que ela viveria), enquanto Auster cria o Guia para viver bem 
em Nova York “porque ela pediu”, Vila-Matas intitula seu conto com a frase “porque ela não pediu”, marcando a 
intertextualidade e uma inversão. Em sua obra, Vila-Matas comenta os livros de Auster e a colaboração entre a 
artista e o escritor. Em Extraña forma de vida (1997), além disso, descreve a profissão de espião como a mais 
solitária – uma estranha forma de vida em ziguezague. Nessa narrativa, o escritor persegue o desconhecido, como 
o detetive. Isso os torna também voyeurs, correndo sempre o risco de não saber alguma coisa, de não conseguir se 
expressar ou acessar o pensamento. 
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Em A life in words: conversations with I. B. Siegumfeldt, Paul Auster descreve os 

movimentos de sua escrita. Ele trabalha dentro de seu escritório, em sua casa, e nunca na rua. É 

como se quisesse conter algo. “Como se a sala fosse um corpo, e o corpo dentro da sala fosse o 

cérebro. Um curioso efeito de duplicação” (doubling effect) (2016, p. 61). Há uma clara conexão 

entre escrita e movimento físico, o que é aparente para Siegumfeldt em Diário de inverno. Mas 

não seria aparente em boa parte da obra de Auster? Há o movimento físico da caminhada (e da 

escrita, dos dedos no teclado ou da mão e da caneta sobre o papel), mas há também os 

movimentos do pensamento, da memória, da imaginação.  

Mandelstam (Conversation about Dante, citado por Auster, p. 62) defende que a poesia 

de Dante imita os ritmos do andar humano e se pergunta quantas sandálias Dante gastou 

enquanto escrevia A divina comédia. E quantos andarilhos, na história, formaram esse vínculo 

entre movimento e pensamento? Sócrates e outros filósofos gregos, depois tantos personagens 

literários, da antiguidade à modernidade. Quantos Blooms há nessa linha do tempo? Nela, 

inserem-se, a seu próprio modo, Auster e Sophie, e muitos outros. E nela me insiro, ainda que 

timidamente. 

Barthes (2003), por exemplo, descreve como somente sente seu corpo livre de todo 

imaginário quando reencontra seu espaço de trabalho, um espaço adaptado aos seus prazeres 

(pintar, escrever, classificar). Isto é, enquanto se move por outros espaços, o corpo está “preso” 

inevitavelmente a todo esse imaginário. Quando volta ao terreno conhecido, fechado, do 

escritório, pode finalmente se libertar242. Também registra sua preferência pelos fantasmas, ao 

invés dos sonhos. Os fantasmas (os livros), ele pode levar para todo o lado, carregar no bolso. 

Já dos sonhos não há muita escapatória.  

Assim, os movimentos desse artistas e personagens pela cidade são articulados a 

imagens desses roteiros. De um lado, em Sophie, as fotos e mapas com marcações dos trajetos, 

de outro, em Cidade de Vidro, “mapas” labirínticos dessas caminhadas circulares ou 

ziguezagueantes. No meu caso, a tentativa de dialogar com esses discursos ao escrever os meus, 

à medida que também transito entre o que se foi, mas permanece, e o que existe, mas sempre 

                                                             
242 Há também uma relação interessante entre os métodos de escrita de Auster e de Barthes. Em Diário de inverno 
e em Relatório do interior, Auster usa o pronome você para falar de suas experiências, de suas lembranças. Para 
Barthes, enquanto o “eu” mobiliza o imaginário, o “você” e o “ele” mobilizam uma espécie de paranoia. Pode se 
chamar de “você”, como Sade fazia, “para destacar em mim o fabricante, o produtor de escritura, do sujeito da obra 
(o Autor)”. Ou seja, utilizando “você”, enfoca-se o papel de escritor e também se cria um diálogo com o leitor, que 
pode se sentir mais próximo, como se o discurso fosse diretamente dirigido a ela ou ele. Em A invenção da solidão, 
Auster utiliza “eu” (na primeira parte, que conta a história da família), e depois “ele” (na segunda parte, sobre livros 
da memória), distanciando-se, assim, do terreno mais autobiográfico e aproximando-se mais ainda do ensaio, ainda 
que ambos discursos estejam presentes nas duas partes. Para Barthes, ainda, falar de “mim” como “ele” pode querer 
dizer que está um pouco morto, o que se vincula, nesse sentido ao seu pensamento acerca da morte do autor. Quem 
opera, no texto, é a função-autor, não o corpo do escritor, que está ausente.  
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me escapa. Criam-se imagens, com isso, e geram-se cartografias, que vão além da tentativa de 

representação fiel do espaço.  

 

3.2.1 Fragmentos de cartografia  

 
5 de janeiro de 2018. Saímos da Martin Luther King Jr., no Bronx, às 10h da manhã. 
Caminhamos até a estação na 182nd Ave. Pegamos a linha D até a 125th St. O dia amanheceu 
marcando -13º, mas há sol. A neve começou a derreter e ficar marrom. No trem, um intenso 
tráfego. Entradas e saídas, e o ar frio que entra pelas portas. Gorros, luvas, botas, cachecóis em 
grande quantidade. Mãos nos bolsos ou no celular, olhar no chão ou na janela. Cansaço, sono, 
frio. Em algum canto, uma risada. Um homem entra com um rádio no ombro e ouço rock, mas 
há também fungadas e tosses ao fundo. Sinto o cheiro de alguma comida que foi vendida e 
consumida recentemente. Me dá fome, mas preciso me levantar e sair. Na passagem que eu e 
tantos estranhos fazemos, do Bronx a Manhattan, a diferença é gritante. Gritante pra mim, talvez, 
porque forasteira. Quem tanto vê do mesmo com ele se acostuma, e não percebe mais. De um 
mundo de imigrantes e trabalhadores sonolentos – mistura de latinos, negros e todas as etnias 
que couberem aqui – passa-se ao distrito dos ricos e da classe média abastada e, em sua maioria, 
branca. Os que estavam sentados no trem agora se encontram dentro de estabelecimentos, de pé, 
desempenhando suas funções. Os outros, que vivem em Manhattan, caminham pelas ruas, como 
eu. Vitrines, grifes, cheiros gostosos, é o que eu identifico. Aqui, a neve não se acumula tanto, 
e também não fica tão marrom. O medo que eu sinto de voltar ao meu quarto, à noite, não é a 
liberdade que sinto aqui. Isso me lembra de meu lugar, de como é andar sozinha nas ruas de 
Porto Alegre, especialmente à noite. Três mundos me habitam, agora. Muito mais que três. 
 

Em Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo (2016), Suely 

Rolnik define um mapa, no campo da geografia, como uma representação de um “todo” estático. 

A isso contrapõe a cartografia, um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os 

movimentos de transformação da paisagem, e por isso pode refletir o “desmanchar” de certos 

mundos (sua perda de sentido) e a formação de outros. Ou seja, pode-se cartografar não apenas 

territórios geográficos e políticos, mas paisagens psicossociais.  

Segundo ela, o cartógrafo é aquele que devora linguagens possíveis para composição das 

cartografias necessárias. É, por isso, um antropófago. Figura interessante, pois faz pensar a 

possibilidade de junção de elementos estranhos/estrangeiros e familiares, através dos quais se 

cria um terceiro, diferente de ambos. Dessa forma, o escritor-cartógrafo, ao invés de tentar 

representar paisagens, descrever e classificar mundos, pode talvez criar monstros, incluindo aí 

mapas-labirínticos e linguagens quiméricas.  

Em Outros espaços, Foucault afirma que o foco na história e na temporalidade, no século 

XIX, deu lugar ao foco no espaço como principal categoria experiencial da modernidade. Já no 

século XVIII, entretanto, com a obra A vida e as opiniões de Tristram Shandy (1759-1767), de 

Laurence Stern, o uso de mapas na narrativa e a crítica ao seu uso ingênuo, que se pode daí 

interpretar, demonstra uma compreensão diferenciada da “representação do espaço”, tanto 
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interior ao próprio romance, como extraliterário. Ou seja, antecipa ou anuncia uma literatura por 

vir. Como observa Anders Engberg-Pedersen, no livro Literature and Cartography (2017), o 

narrador desde o início fala da dificuldade do personagem Uncle Toby ao tentar descrever a 

sequência de eventos do cerco a Namur de forma clara e ordenada. Dificuldade bastante parecida 

à do personagem Blue ao tentar descrever a sequência de eventos que é a rotina de Black 

(escrever e caminhar sem muito objetivo). Pensando em uma possível solução para seu 

problema, Uncle Toby imagina um mapa que facilitaria sua narração do acontecimento. Mas, 

assim como essa medida não funciona muito com Quinn/Auster, o mapa, em última medida, 

também não soluciona o problema de Toby, um problema de linguagem.  

O mapa pode servir para esclarecer um relato, para coloca-lo em ordem, ou para mostrar 

a ideia de um espaço – miniaturizar o mundo para melhor possuí-lo, como diz Bachelard, em 

Poéticas do espaço – tornando-se, assim, um “suplemento ideal” (ENGBERG-PEDERSEN, 

2017). Ainda assim, o mapa pode não servir para ilustrar, pode ser uma linguagem simbólica 

em um discurso instável. Uncle Toby consulta livros e mapas, em sua tentativa de narrar de 

forma ziguezagueante. No fim, porém, ao encontrar tantos tratados, percebe sua limitação, a 

limitação de seu próprio mapa, e abandona o projeto.    

No século XX, um número bem maior de obras literárias está engajado com mapas, 

segundo Anders Engberg-Pedersen. Ele lembra, ainda, que Bruno Bosteels, já em 1998, 

identificou uma “virada cartográfica” nas humanidades, baseando-se, de início, nas cartografias 

do inconsciente de Deleuze e Guattari dos anos 1970 e 1980, que lidam com conceitos como 

rizoma e desterritorialização. As fronteiras e limites são percebidos cada vez mais como 

nebulosos. A cidade grande, além disso, está sempre mudando. Um ponto que havia sido 

marcado como referência em uma narrativa, no século XX ou XXI, tem grandes chances de ter 

virado outra coisa algum tempo depois. 

Mesmo quando mapas são mais “realistas” ou representativos ainda assim envolvem 

uma seleção, o que demanda a tomada de decisões. Portanto, mapas são parciais, revelam 

posições ideológicas e subjetividades muitas vezes. Afinal, quantos mapas do mundo há? Em 

alguns (como o mais conhecido e vendido), o Norte é maior, em outros suas dimensões 

diminuem significativamente. Dependem de critérios específicos. Desse modo, não são mais 

considerados totalmente confiáveis ou inequívocos, como “representações” fiéis dos “fatos” ou 

espaços.  

Em narrativas como a de Tristam Shandy, com os percursos tortuosos de um enredo 

digressivo, os mapas desenhados parecem misturas entre rabiscos, assinaturas muito difíceis de 

ler e eletrocardiogramas. O que fazem deles mapas? [Isto é, vê-se já nessa obra o que depois 

apareceria, como reflexão, no pensamento pós-estrutural.] Por outro lado, Engberg-Pedersen 



 

 

204 

 

questiona o que faria desses desenhos “não-mapas”. E mais: qual a relação da espacialidade da 

narrativa e daquela no mapa? Parecem apontar para um ‘duplo estranhamento’ que ocorre 

quando literatura e cartografia são colocadas em contato. Não é uma relação mimética, 

exatamente, mas explora várias formas de sobreposições disjuntivas e tensões produtivas. 

Tratam-se de interações, ficções e interferências que ocorrem ao longo de um longo espectro de 

relações: mapas como geradores de narrativas, mapeamento como método, negociação entre 

imersão literária e distância cartográfica, o desenvolvimento de gêneros híbridos, de modelos 

de linguagem e formas de escrita, a impossibilidade de mapeamento literário, e assim por diante 

(2017, p. 11)243. Auster e Sophie inserem-se nesse contexto produtivo, não apenas como 

espécies de investigadores, caminhantes ou detetives, mas também como escritores-cartógrafos, 

com seus textos de percursos também tortuosos, enredos digressivos e mapas mais ou menos 

figurativos. 

Jean-Marc Besse (2017), no mesmo livro, fala da ficção cartográfica, dando uma ideia 

das diversas formas em que se pode ver a relação entre cartografia e literatura e da quantidade 

de pesquisadores que se dedicam a isso atualmente. Ele chama atenção para dois modos de 

leitura que se cruzam: a leitura do mapa e a leitura da cidade. Embarca-se, aí, em um jogo de 

reflexões e espelhos, porque o mapa é um reflexo da cidade, mas a cidade também é um reflexo 

de muitos outros territórios. A nomeação geográfica das ruas é o que “incita a imaginação, o 

elemento que permite a passagem de um a outro lugar e, ao mesmo tempo, o acesso à cidade 

inteira” (2017, p. 22).  

Alguns mapas são ficções que motivam questionamentos filosóficos e políticos, como é 

o caso da novela O Zahir, de Borges244. A primeira coisa que o pintor do Zahir, nessa história, 

quis fazer foi desenhar um mapa-múndi. Como o Zahir pode ser qualquer coisa, pode incluir 

tudo (e o desejo que o motivou foi o do mapa), eis que surge a pergunta: poderia um mapa conter 

a ele mesmo, se contivesse o mundo? Nesse caso, o mapa deveria conter o mapa do mapa e 

assim por diante até o infinito. Besse (2017) aponta para a análise que Borges faz, em seus 

escritos teóricos, acerca da técnica de mise-en-abyme, que abre espaço para a ficção dentro da 

ficção, o quadro dentro do quadro, o livro dentro do livro, e o mapa dentro do mapa. Trata-se, 

pois, do espaço dentro do espaço. Aparecem os exemplos de Mil e uma noites, de Dom Quixote, 

e d’As meninas, de Diego Velázquez. Uma imagem similar à do mapa dentro do mapa aparece 

                                                             
243 Faço, neste e em outros trechos, uma paráfrase do autor citado, traduzido por mim. 
244 Conta a história do Zahir a partir do ‘testemunho’ de um narrador – que se denomina Borges. O Zahir é algo 
que leva as pessoas à obsessão. Em determinada época, foi um tigre, ou um astrolábio e agora, ao afetar o narrador, 
é uma moeda. Enquanto o Zahir fez um pintor desenhar uma espécie de “tigre infinito” (composto de uma 
vertigionosa variedade de tigres, que inclui exércitos que lembram esse animal), faz Borges pensar febrilmente 
apenas na moeda e no que significa, percorrendo as ruas da cidade em círculo, até que tenta se livrar dela. Mas seria 
possível livrar-se da moeda, no sentido de ‘capital’? 
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em O livro das ilusões, de Auster, mas o mise-en-abyme é muito frequente em suas narrativas 

de forma geral e poderia ser vista como mais um componente da linguagem autorreflexiva 

utilizada, mas também da transição entre diferentes tipos de discurso ou linguagem. Essa técnica 

funciona como forma de inserir mais níveis dentro da narrativa, por exemplo, pelos quais se 

transita (do enredo principal a anedotas, à descrição de filmes, a críticas, à memória, etc.). Em 

trabalhos de Sophie, juntam-se fotos e mapas marcados com seu roteiro a textos descritivos e 

narrativos, dentro dos quais há também observações pessoais, mais ou menos subjetivas 

(sentimentos misturados a datas e horários, ao registro do que foi consumido, a conversas com 

pessoas, etc.).  

Borges, entre outros escritores, faz pensar no espaço do mapa dentro do mapa, o espaço 

aberto da ficção, ou melhor, “um espaço em que as distinções entre realidade e ficção são 

nebulosas” (BESSE, 2017, p. 24). E, segundo ele, isso às vezes incomoda, porque pode levar a 

outra inversão: se os personagens nesses livros podem ser leitores ou espectadores, então nós 

leitores com certeza somos espectadores e podemos, ainda, ser também ‘personagens fictícios’.  

Mapas, por outro lado, são também usados na ficção como asserções de uma 

autenticidade. Fornecem “pontos de referência”245, amarram o trabalho a uma “realidade” 

exterior, e ancoram a ficção em uma realidade espacial e temporal a qual os leitores sentem que 

tem algum acesso (BESSE, 2017, p. 27). O mapa pode ser usado, ainda, para visualizar os 

espaços em que a história acontece, e até mesmo seguir as ações dos personagens mais 

facilmente – não que isso seja fácil, em alguns casos246. Nesse sentido, o mapa em uma ficção 

ajuda a aumentar o efeito de realidade. É muito usado na literatura fantástica, em romances de 

mistérios e histórias de detetive, mas aparece em variados gêneros, como se percebe247.  

Seguir os personagens de Auster e os passos de Sophie me mostrou como é difícil essa 

transição entre o mundo ficcional e a “realidade” externa, como não se trata, nesses casos, de 

uma passagem direta, mas de uma complexa tarefa de tradução, que depende de textos-fonte 

vagos, lacunares e/ou ziguezagueantes. A dificuldade de identificar, a partir das obras, onde 

exatamente se caminhou tornou meus próprios diários divagantes, desconexos, mais cheios de 

                                                             
245 Apesar disso, Barbara Piatti (2017) levanta uma questão que é bastante discutida nesta área: é possível supor 
que há referências espaciais entre mundos ficcionais e “nosso mundo”? Ainda assim, ela defende que levar em 
conta que há uma interação entre ambos pode ser bastante produtivo. 
246 Besse cita quatro funções principais do mapa em um trabalho de ficção: elemento que move o enredo; permite 
que se desenhe uma moldura em torno do enredo, ou coloca a intriga dentro dos parâmetros de um palco teatral; 
pode se tornar regra ou princípio do ordenamento da sequência narrativa; e recurso que permite ao escritor libertar-
se da linearidade de uma história ou questioná-la. 
247 Em Ulysses, de James Joyce, por exemplo, os mapas têm um papel central na organização do enredo e na 
concepção do próprio trabalho. Ele chegou a calcular o tempo que um personagem levaria para cobrir uma 
determinada distância em Dublin. Como aponta Besse, a ação nesta obra também é disposta de acordo com os 
locais do mapa, e há uma interação entre a distribuição desses locais e a sucessão de episódios que estruturam a 
narrativa. 
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perguntas e tentativas de rabiscos do que explorações detalhistas de algo nitidamente 

observável.  

Como nota Barbara Piatti (2017), Walter Benjamin imaginou a possibilidade de uma 

cartografia biográfica, ou cartobiografia, a partir de Crônica de Berlin. Ela permitiria a 

articulação da topografia com as intenções ficcionais. Isso mostra como a questão, neste campo, 

não é mais a da oposição entre real e ficção, mas da discussão do que esses projetos ficcionais 

e gráficos mobilizam, a partir de diversos meios, e o que com eles pode ser desenvolvido. Na 

junção da cartografia, da literatura e das artes visuais, encontram-se modos de pensar com o 

espaço e sobre a escrita. O mapa, lembra Piatti, torna-se mais uma modalidade da escrita e da 

criação artística.  

Esses mapas, ou cartografias, são criados a partir das caminhadas e dessas buscas, como 

dissemos, mas sempre se insere, em meio à experiência, o acaso. Isso porque não se pode prever 

onde o objeto de meu desejo está ou onde vai, assim como não posso prever minha própria 

condição, nem a condição em que me insiro, na cidade, com suas constantes barreiras, locais 

intransitáveis, engarrafamentos, aglomerações e transformações repentinas ou lentas. Esse 

modo de caminhar, já não mais o mesmo que o de Baudelaire, talvez não moderno, mas pós-

moderno, faz com que as conexões entre os espaços, na cidade, sejam outras, mais subjetivas, 

assim como o mapa que se cria, a partir disso, também leva em conta um tanto de imaginação e 

de subjetividade. Assim, entramos também em diálogo com o campo de estudos situacionistas, 

ou a Internacional Situacionista, que se utiliza de procedimentos e métodos como a 

psicogeografia e a deriva, buscando a criação de situações na cidade. Guy Debord, um de seus 

principais teóricos, explica esses procedimentos em um texto que introduz sua crítica à geografia 

urbana248. Segundo ele, a psicogeografia seria o estudo “dos efeitos precisos do meio geográfico, 

planejado conscientemente ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos 

indivíduos” (2003, p. 39). Já a deriva, conforme Paola Jacques (2003, p. 22), era vista como um 

modo de “comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica de 

passagem rápida por ambiências variadas”. Ou seja, a deriva, como ela a entende, era o exercício 

prático da psicogeografia. Desde os anos 1950, quando os situacionistas iniciaram suas 

discussões, procurava-se pensar formas em que o pedestre poderia se apropriar do espaço urbano 

através da ação do andar sem rumo. Isso levaria ao mapeamento dos comportamentos afetivos 

                                                             
248 Em Introdução a uma crítica da geografia urbana (1955), de Debord, assim como em outros textos desse grupo, 
de acordo com Paola Jacques (2003), argumenta-se contra o monopólio urbano e a favor de uma construção coletiva 
das cidades. Esses pensadores queriam provocar a revolução contra a alienação e a passividade da sociedade e 
induzir à participação. Para isso, propõem a construção de situações, que seriam momentos da vida construídos 
“pela organização coletiva de uma ambiência unitária e de um jogo de acontecimentos” (JACQUES, 2003, p. 21), 
através das quais se chegaria a uma transformação da vida cotidiana. 
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diante da ‘ação básica’ da caminhada, com a criação de mapas, fotografia, filmes, entre outros. 

A ideia do grupo era ir contra a banalidade do cotidiano, contra a espetacularização moderna 

(como defende Debord em A sociedade do espetáculo, 2003)249. 

 Ainda que o caminhar dos detetives aqui investigados não seja totalmente sem rumo, e 

por isso mesmo não se entreguem de todo à deriva, é inevitável observar como também recorrem 

a ela, em alguns momentos, pela própria organização do espaço em que se deslocam e pela 

forma de alcançar seus objetivos. Situacionistas querem propor uma arte diretamente ligada à 

vida, em especial a vida urbana, através de situações, da criação de momentos, da participação 

e do jogo de acontecimentos. Isso se aproxima do que faz Sophie (em colaboração inicial com 

Auster), em Gotham Handbook. Seguindo as instruções dadas pelo escritor, ela escolhe um local 

para chamar de seu, a cabine telefônica, e constrói ali um espaço diferente, decorando-o, 

limpando-o, conversando com as pessoas que passavam, e registrando suas ideias e observações, 

assim como as fotos, no diário. Trata-se, desse modo, de uma ‘cartografia sentimental’, como 

em Rolnik (2016), em que o desenho cartográfico acompanha as transformações da paisagem, 

refletindo o ‘desmanchar’ de certos mundos. Mas também se trata de uma criação de situações, 

em diversos desses projetos da artista, que evocam as transformações já sofridas no espaço, 

traçando formas de mapeá-la, a partir de imagens (memória, escrita e fotografia). Na obra de 

Auster e Sophie, além disso, já observamos como é necessário um jogo entre ausências e 

presenças, constantemente. Mas percebemos, agora, como esse jogo leva em conta a necessidade 

de perder para ganhar. Iniciam já com a ‘falta’ de alguma coisa (que talvez nunca tenha sido 

sua) e terminam por perde-la novamente. Isto é, quando ganham, quando alcançam seu objetivo, 

chegam ao fim do percurso. Isso porque quando encontram o objeto, acaba sua narrativa e, com 

ela, o desejo. O objeto que buscam é fantasmagórico, não se deixa capturar totalmente. O que 

ganham, enfim, é a experiência, e essa, ainda que termine, permanece na memória e nas imagens 

e palavras que foram produzidas ao longo do caminho. 

O tipo de andar sem rumo proposto pelos situacionistas também integra, de certa forma, 

seus projetos, especialmente em relação à experiência de escrita de Auster: caminhar sem 

direção, o que leva ao pensamento e, por sua vez, à escrita. Em suas obras, esses artistas se 

questionam, além disso, sobre os objetos no espaço, sobre suas histórias, seu fim, sobre os 

fantasmas que os assombram, ou assombram a cidade, sem maravilhar-se, necessariamente, com 

sua modernidade. Para mim, foi inevitável experienciar os espaços a partir tanto da busca quanto 

                                                             
249 Nessa obra, publicada pela primeira vez em 1967, à beira do movimento de maio de 1968, o teórico fala do 
espetáculo como uma inversão da vida, um “movimento autônomo do não vivo”. O espetáculo, por ser o projeto 
do modo de produção existente (capitalista), volta-se para o consumo. Seus meios são ao mesmo tempo sua 
finalidade. Leva à passividade. Apresenta o mundo ao mesmo tempo presente e ausente: o mundo da mercadoria. 
O espetáculo assim se torna, para ele, a principal produção da sociedade atual, na busca generalizada do ter e do 
parecer. 
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da deriva. Afinal, o que eu buscava muitas vezes não era claro para mim. Poderia ser apenas o 

estar naqueles lugares, o viver aqueles momentos, ou poderia me levar à reflexão sobre minha 

trajetória e o que via à minha frente. Por vezes, iniciava sem rumo e então encontrava um 

caminho, perseguia uma pista. E por vezes era o inverso. De todo modo, considero essa 

proximidade interessante, em especial para projetos futuros, já que permite perceber as formas 

como somos afetados – afetivamente – pelo espaço, e como o afetamos, ao interagir, ocupar e 

intervir; ao observar ativamente. Afinal, caminhar na cidade, hoje, e há algum tempo, demanda 

posicionamentos. Não se trata de um ato passivo, muitas vezes, mas de mais um tipo de 

resistência, e do desejo de revolução. 

Entramos, pois, no terreno da cartografia não tradicional. Félix Guattari e Suely Rolnik 

escrevem, no final dos anos 1980, a obra Micropolítica, cartografias do desejo (2013). Para a 

escrita dessa obra, a pesquisadora Suely Rolnik convidou Guattari a viajar pelo Brasil em 1982 

e participar de muitos encontros, conferências, conversas, etc. O resultado dessa caminhada e 

desses contatos se transformou nesse livro. Nele, os autores constroem uma espécie de diário de 

bordo, a partir de fragmentos, blocos de ideias, palestras e pedaços de conversas, debates, entre 

outros tipos textuais, que passam, então, por um processo de montagem realizado por Rolnik250. 

O resultado são possibilidades de pensar a cultura, a história, a política, entre outros tópicos, a 

partir de estratégias da economia do desejo no campo social, ou o que se chama de 

“micropolítica”.  

 A micropolítica leva em questão as formações do desejo no campo social, o modo como 

o nível das diferenças sociais mais amplas (que Guattari chama de “molar”) se cruza com o que 

chama de “nível molecular”. Entre esses níveis não haveria oposição distintiva, que dependa de 

contradições, mas sim uma mudança de lógica – a convivência entre esses termos. Isto é, as 

lutas sociais, para ele, são ao mesmo tempo molares e moleculares251. Assim,  
 

a problemática da micropolítica não se situa no nível da representação, mas no nível 
da produção de subjetividade. Ela se refere aos modos de expressão que passam não 
só pela linguagem, mas também por níveis semióticos heterogêneos (GUATTARI; 
ROLNIK, 2013, p. 36).  

 

                                                             
250 Um recurso bastante visual utilizado na edição dessa obra é a forma de identificar os fragmentos em cada 
capítulo: blocos de ideias que não são de autoria literal de Guattari, mas constituídos a partir uma montagem de 
suas falas, são acompanhados por três linhas pontilhadas verticais à margem esquerda do parágrafo; as falas que 
são por si só textos “inteiros” têm uma linha reta vertical e duas pontilhadas à margem esquerda do parágrafo, e 
assim por diante. Assim, chama-se atenção continuamente para o modo de leitura do texto, que é pelo menos duplo 
(ou triplo): interpreta-se não apenas seu conteúdo, mas também sua forma (tanto visual quanto verbal), o que acaba 
por gerar uma reflexão sobre os diversos tipos de tradução que são necessários para esse exercício “escrítico”. 
251 A ordem molar corresponde às estratificações que delimitam objetos, sujeitos, representações e seus sistemas 
de referência. A ordem molecular, ao contrário, é a dos fluxos, dos devires, das transições de fases, das intensidades. 
Essa travessia molecular dos estratos e dos níveis, operadas por diferentes agenciamentos, é chamada por eles de 
‘transversalidade’. 
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Os autores também destacam a necessidade de separar as noções de subjetividade e de 

individualidade. Enquanto no corpo há uma individuação, a subjetividade não é passível de 

totalização ou de centralização no indivíduo. A subjetividade é fabricada e modelada no registro 

do social, integrando uma multiplicidade de agenciamentos. Para eles, a subjetividade não é um 

recipiente onde se colocariam coisas exteriores, que seriam interiorizadas. Essas “coisas”, 

porém, intervém na subjetivação inconsciente. Dizer que o indivíduo se encontra em um campo 

social quer dizer que se encontra em uma encruzilhada envolvendo múltiplos componentes da 

subjetividade: o inconsciente, o corpo, os grupos ou “bandos” de que participa, a produção de 

poder e, ainda, uma subjetividade que Rolnik e Guattari consideram mais ampla, a capitalística.  

De forma similar, também criticam a noção de identidade, porque envolve o poder que 

o ego tem de controlar as forças pulsionais do inconsciente, sob o domínio do superego, da lei 

e de todos os sistemas de controle social. A psicanálise faz explodir a legitimidade da noção de 

identidade. Através dessa perspectiva, percebe-se que “o que é produzido pela subjetividade 

capitalística são sistemas de conexão direta entre, de um lado, as grandes máquinas produtoras 

e de controle social e, de outro, as instâncias psíquicas, a maneira de perceber o mundo” (2013, 

p. 78).  

Eles ressaltam algumas formulações operacionais existentes para lidar com essa 

problemática. Uma delas é o objeto “a” como função de singularidade nos processos psíquicos. 

Guattari, entretanto, discorda da utilização que Lacan faz do matema do objeto “a”, o modo 

como ele o articula na teoria do fantasma, pois isso acaba por reintegra-lo na problemática da 

representação252. Guattari afasta-se dos conceitos de imaginário e fantasma, por isso, já que 

perdem uma posição central na economia do desejo da esquizoanálise, a qual propõe. Essas 

instâncias são recompostas a partir de noções como “agenciamento” e “bloco”. 

O feminismo, como movimento do devir feminino, é outra possibilidade, pois diz 

respeito a todas as engrenagens da sociedade, não só mulheres e homens. Esse devir se trata de 

uma economia do desejo que coloca demarcações entre diferentes subjetividades. Está também 

ligado à possibilidade ou não de um processo se singularizar. Singularidades femininas, 

homossexuais ou negras podem, assim, “entrar em ruptura com as estratificações dominantes” 

(2013, p. 86). Em Cartografia sentimental, Rolnik retoma essas estratégias, defendendo que 

toda cartografia tem um processo de elaboração que vai “se fazendo ao mesmo tempo que certos 

                                                             
252 Objeto “a” é um termo proposto por Lacan em sua teoria generalizada dos objetos parciais em psicanálise. 
Corresponde a uma função que implica tanto o objeto oral quanto o anal, o pênis, o olhar, a voz, etc. Guattari (2013) 
diz ter sugerido a Lacan que acrescentasse objetos “b” (que corresponderiam aos “objetos transicionais” de 
Winnicott), relacionados ao apego de crianças a objetos específicos na fase inicial de distanciamento e 
independência da mãe), e objetos “c”, aos objetos institucionais.  
 



 

 

210 

 

afetos” vão sendo revisitados (ou visitados pela 1ª vez) e que um território vai se compondo.253 

Ela faz uma investigação sobre as várias “noivinhas” na arte, na cultura. A “aspirante-a-

noivinha”, por exemplo, é aquela que, ao encontrar o homem que a atrai, sente “algo”, alguma 

coisa que titubeia, mas logo encontra uma forma de apresentar. Essa imagem da mulher, como 

aspirante ao casamento, é mais reconhecível para o homem, não causa estranheza, pois é extraída 

de um conhecido repertório. Conecta-se, inevitavelmente, com a mariée de Duchamp, e com as 

Marias, como as de Leviatã e Jogo duplo, que já são subversivas. Essa Maria/mariée realmente 

volta muito, mas parece transformada, sofreu mutação, visto que não é nem mais a virgem e 

(paradoxalmente) mãe do profeta, nem simplesmente a noivinha como imagem reconhecível, 

mas aquela que dá voltas (turner)254, ou rodopia, ou circula por aí, aquela que torna tudo mais 

difícil de reconhecer para quem está acostumado com o antigo repertório. Uma mulher que 

persegue um estranho pelas ruas e o fotografa apenas pare inventar (para si) uma história (sobre 

a busca). 

A cartografia construída por essas mulheres caminhantes é uma cartografia do desejo. 

Como descrevem Deleuze e Guattari em Mil platôs (1995), seus mapas são abertos, conectáveis, 

em todas as suas dimensões, desmontáveis, reversíveis, suscetíveis de receber modificações 

constantemente. Esse é o mapa que “pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de 

qualquer natureza”; “pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-

lo como uma ação política ou como uma meditação” (1995, p. 20-21). Como o rizoma, ele pode 

ter múltiplas entradas. Nesse sentido, o mapa envolve uma performance, ao invés de uma 

presumida "competência", como acontece com o decalque. Pode mostrar, como ocorre com 

mapas de Sophie e de Auster, rotas pela cidade, cujo desenho aparece como parte de seu diário. 

Mas esses trajetos não são fixos: indicam o desejo de encontros ou contatos. 

 

 
  

                                                             
253 De acordo com Rolnik, há várias marcas que acompanham esse texto, marcas de encontros: sinais de estrangeiros 
devorados que desencadeiam direções. Utiliza recursos como o itálico e iniciais dos nomes de outros escritores, em 
minúscula, que aparecem sempre à margem. Tratam-se de presenças já metabolizadas (paráfrases, por ex.). 
“Pedaços de dois estrangeiros diferentes” são indicados com as iniciais intercaladas por ponto e vírgula, como d;g. 
Quando se tratam de parcerias, ou colaborações, entre eles, ela usa uma barra, como d/g, e assim por diante. 
254 “Turner” também é o indivíduo que torneia madeira, um torneiro, e também o implemento com que se torna, 
torneia, com que se vira e desvira. 
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3.3 PERDAS, FALTAS E DESEJADOS ENCONTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ao falar sobre o instinto sexual, em Além do princípio do prazer (publicado em 1920-

1922), Freud o associa a Eros, como o “conservador de todas as coisas”. Ele descreve a teoria 

de Platão que aparece no Symposium, através de Aristófanes, e trata não apenas da origem do 

instinto sexual255, mas também da “mais importante de suas variações em relação ao objeto”: a 

“natureza humana original”. Segundo Platão, antes havia três sexos, e não dois, como são agora 

– havia o homem, a mulher, e a união dos dois. Assim, tudo nesses homens primevos era duplo: 

tinham quatro mãos e quatro pés, dois rostos, duas partes pudendas, e assim por diante. 

Finalmente, Zeus decidiu cortá-los em dois. Depois dessa divisão, no entanto, “as duas partes 

do homem, cada uma desejando sua outra metade, reuniram-se e lançaram os braços uma em 

torno da outra, ansiosas por fundir-se” (FREUD, 1976, p. 38-39). Isso estaria relacionado à 

“origem” do desejo, ou seja, à razão por que uma parte (desse “todo”) deseja a outra, pois quer 

unir-se novamente a ela. É como se fôssemos incompletos. Talvez a mulher mais do que o 

homem, nessa visão, tanto em termos da famosa “castração”, quanto do fetiche256.  

                                                             
255 Freud cita filósofos como Kant e Schopenhauer em sua discussão sobre o prazer e o instinto sexual. Com Kant, 
traz a ideia de que tempo e espaço são formas necessárias de pensamento. A partir disso, refere-se à intemporalidade 
dos processos mentais inconscientes. Ou seja, para o psicanalista, eles não são ordenados temporalmente, pois o 
tempo de modo algum os altera, e a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada. A partir da filosofia de Schopenhauer, 
da ideia de que a morte é o “verdadeiro resultado” e também o propósito da vida, afirma que o instinto sexual, por 
outro lado, é a corporificação da vontade de viver. Freud ainda menciona a subversão operada pela introdução 
desses conceitos de sexualidade e de instituto sexual, visto que abrangem muito do que não podia ser classificado 
sob a função reprodutora, o que provocou alarido no mundo austero, respeitável, ou simplesmente hipócrita da 
época. Mais adiante, no entanto, seria interessante pensar o quanto esses conceitos ainda são limitantes, quando são 
usados para pensar a libido, a sexualidade e o fetiche, por exemplo, em relação à mulher. 
256 De acordo com Freud (em Fetischismus, 1927), a perversão do fetichista surge de uma recusa do menino em 
reconhecer a falta do pênis da mulher (da mãe). Confrontado com a percepção dessa ausência, o menino se recusa 
a admitir sua realidade, porque fazê-lo seria admitir o perigo da castração de seu próprio pênis. Deste ponto de vista 
o fetiche não é nada além de um “substituto do pênis da mulher (da mãe) em que o menino um dia acreditou e (....) 
do qual não quer desistir”. Entretanto, o significado da recusa da criança implica uma ambiguidade essencial. No 
conflito entre a percepção da realidade que move a renunciar seu fantasma e o contradesejo que move a renunciar 
sua percepção, o menino não faz nem uma coisa nem a outra, ou então faz ambas ao mesmo tempo, chegando em 
um meio-termo único. De um lado, ele repudia a evidência de seus sentidos; de outro, ele reconhece e assume a 
 

Quando eu finalmente o 
encontro, não sei bem o que 
dizer. Do início ao fim, ele 
insiste em perguntar: quais 
são os limites? Quais são os 
limites? Você precisa saber 
as regras do próprio jogo.  
 

Um dia, entro na livraria da qual tanto ouvi falar. O 
espaço é tão grande que não sei por onde começar. 
Prateleiras e mais prateleiras, estantes de tantos gêneros, 
novos, usados, e tudo que existir no meio. Virando uma 
esquina de livros, eu o encontro. Paro e olho novamente. 
É ele. Paul A. em cores, mas não ao vivo. São várias 
fotos, de diferentes escritores, em lançamentos, dando 
autógrafos ou cumprimentando algum desconhecido. Ele 
deve ter uns 50 anos, mas quem sou eu pra julgar? É 
estranho encontra-lo tão indiretamente, e quando menos 
espero. Será que foi aqui que Blue e Black compraram 
Walden? Preciso continuar procurando. 
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A distinção entre os seres talvez seja uma grande parcela do que os aproxima, ainda que 

nos distanciemos da visão mítica de um só corpo que se divide em dois. Em Erostimo (1987), 

Georges Bataille fala em uma certa descontinuidade que há entre os seres, mas que não é 

aniquilada pela continuidade. “A reprodução coloca em jogo seres descontínuos” (1987, p. 11). 

Entre um ser e outro há um abismo, uma descontinuidade. Entre escritor e leitor, há o texto. Esse 

abismo é uma espécie de morte, algo fascinante. Por esse motivo, a morte só está disponível ao 

conhecimento na descontinuidade, já que durante a vida ela é o inconcebível, o mistério. A 

reprodução, por outro lado, gera a continuidade dos seres. Ao falar de três tipos de erotismo (o 

dos corpos, o dos corações e o sagrado), Bataille propõe mostrar que neles está sempre em 

questão substituir o isolamento do ser, sua descontinuidade, por um sentimento de continuidade 

profunda. Nesse sentido, se nos movemos em busca do outro, num movimento de paixão ou 

desejo, buscamos não a completude de nossa falta, necessariamente, mas continuidade, através 

de um contato. Talvez a atração se dê justamente pela diferença.  

De modo geral, portanto, move-se para buscar algo que se quer, pelo desejo; ou move-

se para fugir, pelo medo, ou instinto de sobrevivência. É isso que Aristóteles descreve em De 

anima, quando fala do movimento espacial, o que imprime ao animal o movimento de marcha, 

como uma ação que ocorre tendo em vista um fim, seja na imaginação ou no desejo. Isto é, nada 

se move a não ser por desejar ou evitar algo, sem ser pela força (2010, 432b-15), o movimento 

é sempre daquele que evita ou persegue alguma coisa (2010, 432b-25). Aparentam imprimir 

movimento, portanto, estas duas coisas: o desejo e o entendimento (concebido como pensamento 

discursivo prático, já que o seu princípio é o objeto do desejo), desde que se tenha a imaginação 

por um tipo de pensamento (2010, 433a-10).  

O fugir, no entanto, pode ser a melhor forma de encontrar o que se evita, como explica 

Sigmund Freud, em Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen. Ao analisar o romance de 1903, 

de Wilhelm Jensen, Freud descreve o caminhar particular de Gradiva, jovem que é personificada 

pela personagem Zoe e objeto das fantasias de Hanold, que a persegue. O que o faz buscar a 

forma feminina, a partir de uma escultura, é um sonho, ou alucinação. Vai até Pompeia, onde 

imagina que ela esteja, pelos indícios do sonho. Lá, quando enxerga Zoe/Gradiva, ela 

“desaparece”. Ele continua a sua procura, vai em hotéis e revista cuidadosamente os hóspedes 

reunidos. No entanto, não encontra a que deseja. Passa a imaginar Gradiva como uma rediviva, 

uma aparição corpórea. Quando enfim encontra Zoe e conversa com ela, no entanto, é necessário 

que ela o desperte desse sonambulismo ou delírio chamando-o pelo nome e levando-o a 

                                                             
realidade da evidência através de um sintoma perverso. O espaço do fetiche é precisamente esta contradição: o 
fetiche é simultaneamente a presença de um vazio que é o pênis materno e o símbolo de sua ausência. Como tanto 
um símbolo de algo e sua negação, o fetiche pode manter a si mesmo apenas sob a condição de uma laceração 
essencial, na qual as duas reações contrárias constituem o núcleo de uma verdadeira cisão do eu (Ichspaltung). 
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reconhecer o nome dela. Isso, ela faz, em especial, através do uso de palavras com duplo sentido, 

segundo Freud.  

 Assim, o psicanalista explica sua noção de repressão, ou recalque, como uma resistência 

interna que luta contra o ressurgimento da memória. Isto é, uma espécie de “esquecimento”, 

que, no entanto, não estingue a memória, mas a oculta ou reprime, para depois ressurgir como 

aparição ou fantasma, como sonho ou alucinação ou devaneio. É como se Zoe incorporasse o 

fantasma quando vista como Gradiva e, apenas através de um acontecimento externo, o de dizer 

seu próprio nome em voz alta e o de se utilizar de jogos de palavras, é que o recalque ressurge 

e Hanold sai do estado alucinatório. Como explica Freud, quando a descoberta é inadmissível à 

consciência, é substituída por outra ideia ligada a ela por associações de pensamento. Que 

descoberta inadmissível seria essa, no caso desse homem? O que, na forma da mulher, na sua 

presença, o faz recorrer a uma imagem para poder suportá-la? Parece haver uma relação de 

distanciamento que faz com que esse ser estranho se torne mais familiar e mais suportável ao 

ser visto como objeto, na imagem da “noivinha”, por exemplo, como diria Suely Rolnik. 

Essas circunstâncias nos levam a pensar no que constitui o desejo. Jacques Lacan 

trabalha com o conceito de agalma, um ornamento ou enfeite com valor de enigma, que se 

conecta ao seu entendimento da formação do desejo. Não se trata de um ‘eu’ que deseja um 

‘outro’ objeto, mas sim do desejar o desejo. Nessa equação, não somos dois, mas três. O desejo, 

assim, não se conecta tão diretamente ao que buscamos, mas sim à própria busca, à caminhada, 

ao perseguir(-se). Como nota Raúl Antelo (2006), o desejo é, por isso, autorreferência, 

potencialização e ausência de objeto. O desejo, além disso, é manifesto pelo discurso, como diz 

Michel Foucault, mas o discurso também é objeto desse desejo. Discursos não apenas 

determinam o que uma identidade é, mas demonstram o que se deseja contar sobre ela, e o que 

se deseja ocultar. Envolvem, dessa maneira, interesses, perspectivas específicas e o poder. Da 

mesma forma, Deleuze e Guattari (1995) questionam se nossa percepção é do objeto ou da 

percepção do objeto. Pensar nessa segunda possibilidade poderia evitar a oposição dualista “eu” 

versus “objeto”. Ao invés disso, propõem pensar como sou afetado por esse objeto, como me 

relaciono com ele. 

Para Agamben (1993), a palavra grega “agalma”, que designava estátuas, expressa bem 

o status original dos objetos feitos pelo homem, dos produtos (facticia). O filósofo lembra que 

esse termo, entretanto, não indica, para os gregos, algo sólido e determinado, mas a fonte 

perpétua de um evento, do qual participam divindades e homens. Etimologicamente, agalma 

vem de “agllomai” e significa “alegria, exultação”. Face a essas estátuas seria impossível 

decidir se elas são “objetos” ou “sujeitos”, porque voltam seu olhar sobre nós de um lugar que 

parece “preceder e transcender” nossa distinção entre sujeito/objeto (AGAMBEN, 1993). 
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Objetos de culturas primitivas, não apenas gregos, parecem estar nesse espaço de distinção entre 

o subjetivo e o objetivo, e também entre humano e não-humano. Mas isso não poderia ser dito 

de toda criação humana? Agamben defende que somente nesta perspectiva chegaremos a uma 

definição do status do objeto cultural e poderemos localizar em seu topos precisamente os 

produtos do “fazer” humano.  

Qual é o lugar do objeto artístico na sociedade hoje? Como nós o olhamos e como nos 

sentimos frente a seu olhar? E como reagimos ante a perda de um objeto, do objeto de nosso 

olhar (e desejo)? A perda do objeto amado pode gerar luto e melancolia, como explica Freud na 

obra assim intitulada (1917). O mecanismo da melancolia é traduzido na linguagem da libido e 

está relacionada, assim, com um afastamento do objeto, e em direção a si mesmo, em uma 

tendência contemplativa. De acordo com Freud, o mecanismo dinâmico da melancolia pega 

emprestado as características em parte do luto e em parte da regressão narcísica. No luto, quando 

se percebe que o amado deixou de existir, o sujeito passa a se fixar em cada memória e objeto 

antes conectados ao objeto do amor. Entretanto, tal perda não é seguida pela transferência da 

libido para outro objeto, mas sim para a retirada para o ego, narcisicamente identificado com o 

objeto perdido (Agamben, 1993).  

Na melancolia, entretanto, não fica claro qual objeto foi perdido, e é até mesmo incerto 

que se possa falar de uma perda. Desse ponto de vista, a melancolia não seria tanto uma reação 

à perda do objeto amado como a capacidade imaginativa de fazer um objeto inatingível parecer 

como se “tivesse sido perdido”. Encena-se uma simulação, em que “o que não pode ser perdido 

– porque nunca foi possuído – parece perdido, e o que nunca poderia ser possuído – porque 

talvez nunca tenha existido – pode ser apropriado na medida em que foi perdido” (AGAMBEN, 

1993, página)257. 

Em Fantômes, Sophie Calle vai além do luto ou da melancolia, além da negação e da 

repressão. Lida com os objetos roubados, ausentes, de forma produtiva, articulando 

possibilidades a partir dos espaços que permaneceram e das molduras “vazias”. No caso do 

Isabella Stewart Gardner, em especial, a descrição em seu website dos projetos Last Seen e What 

do you see? – como uma forma de nunca esquecer esses quadros, de manter a esperança pelo 

seu retorno – e a permanência das molduras vazias (nunca substituídas por outros quadros, 

seguindo as instruções do testamento de Isabella) têm relações com o luto. Por outro lado, são 

                                                             
257 Para Agamben, “a melancolia cobre o objeto com adornos fúnebres do luto e confere a ele a realidade 
fantasmagórica do que foi perdido” (1993, p. 20). Mas na medida em que o luto é dirigido a um objeto inalcançável, 
inatingível, a estratégia da melancolia abre um espaço para o irreal e marca uma cena em que o ego pode entrar em 
relação com ele e tentar uma apropriação com a qual nenhuma outra possessão poderia rivalizar e nenhuma perda 
poderia ameaçar. A tendência melancólica também tem um caráter de ambivalência: como o fetiche é o signo de 
algo e de sua ausência, e deve a essa contradição seu próprio status fantasmal, então o objeto da melancolia é, ao 
mesmo tempo, real e irreal, incorporado e perdido, afirmado e negado (Agamben, 1993). 
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também uma forma produtiva de lidar com a ausência e geram leituras diferenciadas a partir das 

molduras, tanto nos visitantes, quantos nos artistas convidados, incluindo Sophie. Isto é, é a 

resolução de manter esses espaços 'em branco’, em 1999, que faz a artista retornar para esse 

segundo momento, em 2013, e pensar o que as presentes ausências geram e quais são suas 

possibilidades de leitura.  

Se pensarmos, além disso, em romances de Auster como Cidade de vidro, Ghosts, e 

mesmo a parte final de Leviatã, a busca pela pessoa procurada também nunca é bem-sucedida, 

pois, ainda que os detetives/escritores as encontrem, o que acham são apenas mais perguntas, 

mais máscaras, e, quando acabam as respostas do narrador, alguém volta a sumir (seja o próprio 

detetive, seja o procurado, e até o narrador, já que a narrativa se encerra). Além disso, se sairmos 

da configuração proposta por Freud em relação à castração, isto é, a visão de uma falta no corpo 

da mulher, mas de algo que nunca esteve ali, e partirmos para a proposição de teóricos como 

Deleuze e Guattari, em Anti-Édipo (2004), chegaremos à constatação de que essa castração não 

existe. Sendo assim, não se busca uma completude, não se busca no outro o que não tenho, mas 

sim o que suponho não ter. A produção de desejo pode ser vista, nessa perspectiva, como a 

produção da produção. O que importa, portanto, é a produção em si.  

Os trajetos são a maior parte dessa produção, no caso de boa parte das obras comentadas 

desses artistas. É justamente a partir da forma como lidam com as ausências que as tramas ou 

os projetos se desenvolvem. Seu resultado é o que importa. No caso de Auster, nos romances 

citados, vemos a relação dos personagens com a cidade, com a perseguição em que se envolvem, 

com a linguagem que nunca basta para dizer o que se quer, com os movimentos dos próprios 

pensamentos, os devaneios, as anedotas, a memória, a crítica de arte. Nas obras comentadas de 

Sophie, vemos o resultado de sua busca pelos objetos. Também se reúne aí, de um lado, uma 

reflexão sobre a arte moderna e contemporânea, sobre deslocamentos, sobre imaginação e 

memória, sobre o mercado, a cidade e o corpo. De outro lado, pensa sobre a relação com objetos 

pessoais, sobre a vida particular que levam e o que dizem de quem os possui, as histórias que a 

partir deles se pode construir. Também monta, com eles, instalações, monstruários ou relicários 

ou vitrines, pequenos vidros de lembranças e desejos. Em todos esses casos, a questão não é a 

da oposição “eu” versus “outro”, como se disse, mas sim a relação e o modo como somos 

afetados mutuamente. O que há é a necessidade de buscar algo que não possuo, de produzir a 

partir da falta, e de estabelecer contatos.  

Um dos textos em que Freud mais se debruça sobre a análise de fantasias desejosas ou 

esperançosas é Escritores criativos e devaneio, em que fala da criação artística como um tipo 

de continuação do jogo infantil e da prática fantasmática ou fantasiosa do adulto. Isso parece 

descrever, em alguma medida, o que acontece quando Sophie pede para pessoas descreverem 
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os objetos que não estão mais lá, em Fantômes. Quando pede para lembrarem desse objeto 

ausente, mas com o qual muito conviveram, percebe-se quão complexa é essa tarefa – e por isso 

recorrem a seu repertório de imagens, de lembranças e de associações. Quando pede para 

descreverem o que veem nas molduras vazias, entretanto, veem seu próprio reflexo, a impressão 

que tem de si, mas também diversos tipos de vazios, de abismos. A linguagem sempre falha, no 

sentido de não conseguir captar o mundo, conformá-lo a palavras, a imagens. Falha como 

tentativa de representação.  

 As buscas dos caminhantes de que tratamos relacionam-se, portanto, à linguagem, ao 

pensamento e a corpos/corpus; ao pensador como aquele que divaga258 – que transita na 

passagem inquieta de fantasia a fantasia, entre desejos e vontades. Enquanto o ócio ou a preguiça 

podem causar imobilidade (física), conectam-se à mente que vagueia, a qual, de acordo com 

Agamben (1993), se manifesta através da verbositas (loquacidade) ou proliferação do discurso, 

da curiositas, ou desejo insaciável de ver apenas por ver que causa dispersão de modos sempre 

novos; e da instabilidade de lugar e de propósito, a incapacidade de fixar uma ordem ou ritmo 

ao próprio pensamento259. A incapacidade de controlar o discurso incessante dos “fantasmas 

interiores” é um dos traços essenciais da caracterização patrística da preguiça (acedia), segundo 

ele. Cogitatio, na terminologia medieval, se refere ao fantasma e seu discurso fantasmático, e 

só apenas com o desaparecimento da noção grega e medieval do intelecto “separado” é que a 

cogitatio começa a ser descrita como “atividade intelectual” (AGAMBEN, 1993).  

Frente às ausências, portanto, esse tipo de arte transita entre o movimento da caminhada, 

mais ativo, e o movimento mais interno, que requere uma pausa na marcha. Essa atitude mais 

ativa, no entanto, pode ser justamente a de repetir, na obra, os movimentos da perda, da falta ou 

do vazio, intercalados com esperados ou inesperados encontros, e a reação que se tem a eles. 

                                                             
258 Agamben observa que um dos efeitos fundamentais que Gustave Moreau (Paris, 1826-1898), por exemplo, 
tentou atingir em sua pintura foi a ideia da “bela inércia”. Isto pode ser visto em seu trabalho através do retorno 
obsessivo de uma figura feminina emblemática, que pode ser entendida a partir de sua concepção de feminilidade 
como a “criptografia da ociosidade e do tédio improdutivo”. Ele indica o caso exemplar de seu quadro não 
terminado intitulado Les chimères (As quimeras), de 1884, que representaria todos os pecados e tentações da 
humanidade. Segundo Agamben (1993), nessa obra pode-se ver, em especial, uma figura que corresponde à visão 
tradicional da preguiça-melancolia. Apesar de ser difícil de identificar as figuras em uma reprodução do quadro 
(disponível em http://en.musee-moreau.fr/object/chimeras-les-chimeres), chama atenção a quantidade de corpos 
femininos dispostos lado a lado. Também interessa o título da obra, Quimeras, que aponta para o animal mitológico 
com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Não surpreende muito que a mulher seja associada a essa 
figura, nem mesmo ao tédio e à melancolia, mas é interessante pensa-la a partir da ideia da quimera como a 
combinação de elementos heterogêneos ou incongruentes. Afinal, resiste ainda hoje um pouco da visão clássica da 
mulher como aquela figura de cabeça apoiada em uma das mãos, fantasiando, “imóvel”, supostamente, no interior 
de uma casa. Resiste, mesmo quando aparece a figura contrastante da mulher trabalhadora, nas fábricas, depois nas 
urnas e palanques e até mesmo como investigadoras, detetives, escritoras e fotógrafas. A mulher abarca, ainda, essa 
mescla de elementos diversos e que parecem conflitantes, como uma quimera. 
259 Estes “pecados” foram fixados pela iconografia medieval em imagens como a da mulher que deixa seu olhar 
voltar-se ao chão, desoladamente, e sua cabeça cair um pouco, apoiada na mão – “abandona-se” à essa imobilidade 
e ao mesmo tempo a uma inconstância mental. Pode ser também o burguês ou clérigo que confia seu desconforto 
à almofada que, por sua vez, é segurada pelo diabo. 



 

 

217 

 

Isso se relaciona à discussão de Freud, em Além do princípio do prazer (1920-1922), do “Fort-

Da”. Trata-se do caso de um menino que jogava seus brinquedos para longe enquanto exclamava 

“o-o-o-ó” (que para o psicanalista soava como “fort”, em alemão), e depois puxava o brinquedo 

por um cordão e exclamava “da” (ali). A brincadeira ficou conhecida como Fort-Da, mas Freud 

a interpreta como um “brincar de ir embora”. O objeto usado pelo menino era uma espécie de 

carretel de madeira, que podia ser “mandado embora” e trazido de volta ao seu comando. O 

prazer maior da atividade se ligava ao segundo ato (o do reaparecimento ou retorno do carretel), 

mas o ato mais repetido pelo menino era o primeiro, isto é, fazer o objeto desaparecer. Segundo 

Freud (1976/1920-1922), a criança transforma, assim, a experiência de ver a mãe ou o pai irem 

embora, em um jogo. Por mais desagradável que seja, o menino assume um papel ativo no jogo, 

ao invés de passivo (só ver a mãe ou pai irem sem protestar). Este pode ser interpretado também 

como ato desafiador (como um grito de “vá-se embora então!”). Assim, a criança “transfere a 

experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira e, dessa maneira, vinga-

se num substituto” (FREUD, 1976, p. 12). 
 
Eu brincava de ser vista. Colocava todos os meus bonecos em um círculo ao meu redor. Ao 
invés do sal usado ritualisticamente para impedir a entrada de espíritos maus, eu usava bonecos 
de plástico e pelúcia. Depois de satisfeita com todos esses olhares voltados a mim, eu brincava 
ou de circo (e os atirava para cima, provocava cambalhotas, entre outras façanhas; decerto me 
achava a mestre do circo) ou então de cantora (o que os transformava em minha plateia). Já na 
vida social lá fora, eu queria-mas-não-queria ser vista. Ou seja, temia muito ser vista, e o 
desejava muito ao mesmo tempo. Sentava meio curvada na sala de aula, porque me achava 
“muito alta”, mas ao mesmo tempo não sentava no fundo, e sim mais à frente. Evitava usar 
roupas chamativas, mas queria muito participar dos esportes e vencer. Sofria bullying 
constantemente, e ganhava apelidos como “sapa”, porém não perdia a chance de retrucar e 
inventar apelidos para os ofensores também. Um deles era o “tucano”, nome que dei a um 
menino de nariz aquilino. O brincar de fazer desaparecer e reaparecer era mais voltado à minha 
própria imagem. Eu me fazia desaparecer e aparecer constantemente. Eu tentava tornar meu 
corpo visível e invisível, alternadamente, às vezes simultaneamente. Os brinquedos eram apenas 
meus cúmplices. 
 

Ainda seria possível, de acordo com Freud, transformar o instinto sexual, modificar o 

objeto e o objetivo, para que se encontre satisfação em alguma realização que não é mais sexual, 

mas de uma valoração social ou ética superior, através da sublimação. Para Guattari e Rolnik 

(2013), é possível também realizar articulações para um processo criador e entender o desejo 

como formação coletiva. Isso porque ele permeia o campo social, tanto em práticas imediatas 

quantos em projetos ambiciosos. Desse modo, os autores descrevem o desejo como: “todas as 

formas de vontade de viver, de vontade de criar, de vontade de amar, de vontade de inventar 

uma outra sociedade, outra percepção de mundo, outros sistemas de valores” (2013, p. 261). No 

pensamento dominante, de acordo com eles, o desejo é radicalmente cortado da realidade e 

obriga a uma escolha inevitável entre o princípio do prazer, um princípio do desejo e, de outro 
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lado, um princípio da realidade, de eficiência no real. No entanto, existem práticas que não se 

voltam para essa posição castradora, vinculada à culpa, que faz com que desejo tenha que se 

insinuar apenas secretamente, clandestinamente. O desejo, como se disse, é o modo de produção 

de algo, de construção de algo. Nesse sentido, ele é revolucionário porque sempre quer mais 

conexões, mais agenciamentos (DELEUZE, PARNET, em Dialogue, apud ROLNIK, 2016)260.  

Esses teóricos propõem desenvolver uma teoria do desejo que o considere como 

pertencendo propriamente a sistemas maquínicos altamente diferenciados e elaborados (sua 

noção de inconsciente maquínico). “Maquínico”, não no sentido de mecânico, nem 

necessariamente de máquinas técnicas, mas principalmente as sociais, estéticas, teóricas, etc. 

Há máquinas territorializadas (em metal, eletricidade, etc.), segundo ele, e também máquinas 

desterritorializadas, que funcionam em nível de semiotização diferente. Também utilizam 

“território” em sentindo mais amplo, pois pode ser um espaço em que se vive, ou então sistemas 

em que o sujeito se sente “em casa”. Os seres se organizam segundo territórios que os delimitam 

e os articulam aos outros existentes e aos fluxos261. 

Em Mil platôs, Deleuze e Guattari pensam a desterritorialização como uma potência 

positiva, que possui seus graus e seus limiares e que é sempre relativa, tendo uma 

complementaridade, e um reverso, na reterritorialização. Um organismo desterritorializado, em 

relação ao exterior, se reterritorializa nos meios interiores, segundo eles, e assim se torna 

fragmento. Como fragmento, se desterritorializa, mudando de limiar, mas é mais uma vez 

afetado no novo meio ambiente. Com os movimentos locais, vêm efetivas alterações. Isso 

porque “toda viagem é intensiva e se faz em limiares de intensidade nos quais evolui ou, então, 

que transpõe” (1995, p. 68). Viaja-se por intensidade. Os deslocamentos e as figuras no espaço 

dependem de limiares de desterritorialização nômade e de relações diferenciais.  

Com isso, Deleuze e Guattari defendem que o desejo corresponde a um certo tipo de 

produção e que ele não é algo de indiferenciado. O desejo não é, nesse sentido, pulsão orgânica, 

e tem infinitas possibilidades de montagem, é algo maquínico. Pode também se bloquear, 

implodir, autodestruir-se, assim como se manifestar através de microfascismos. Assim, é 

necessário entender o que envolve a questão da produção, especialmente relativamente aos 

objetos e ao desejo, nas formas como é entendida a partir da modernidade.  

 

                                                             
260 Deleuze e Guattari questionam a ideia de desejo e de subjetividade como centrados nos indivíduos e motivados 
pela interação de fatos individuais no plano coletivo. Partem da ideia de uma economia coletiva, de agenciamentos 
coletivos de desejo e de subjetividade que podem se individualizar em algumas circunstâncias. Pode-se tentar fazer 
a cartografia de uma situação a partir dessas noções. 
261 Território é sinônimo de apropriação, subjetivação fechada sobre si mesma, que implica comportamentos e 
investimentos determinados. Mas o território pode se desterritorializar, ou seja, abrir-se, “engajar-se em linhas de 
fuga” e até sair de seu curso e se destruir. Extenso movimento de desterritorialização de pessoas, seus territórios 
‘originais’ se desfazem a todo momento com a divisão do trabalho, com sistemas maquínicos, etc. 
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3.4 O FETICHE PELO OBJETO E OS ESPECTROS 

 

A obra moderna, inacabada, fragmentária, tem relação com uma totalidade (um corpo 

integral) que não pode ser alcançada, conquistada. Agamben (1993) cita, como exemplos disso: 

o reconhecimento das esculturas “inacabadas” de Michelangelo; a afirmação de Schlegel de que 

muitos trabalhos dos antigos se tornaram fragmentos e que muitos trabalhos dos modernos são 

fragmentos desde o nascimento. Quase todos os poemas modernos depois de Mallarmé são 

fragmentos, pois aludem a algo (o poema absoluto, “O livro”) que nunca pode ser evocado 

integralmente, mas apenas feito presente (apresentado) através de sua negação.  

O fetiche, em particular, envolve o paradoxo de um objeto inalcançável que satisfaz a 

necessidade humana precisamente por ser inalcançável. O objeto do fetiche é algo concreto e 

tangível, mas na medida em que é a presença de uma ausência, é ao mesmo tempo imaterial e 

intangível. O fetichista, por isso, é um colecionador262. Freud, em Fetischismus (1927), trata-o 

como uma reserva, uma forma de guardar, de manter aquilo que foi perdido. Porém, neste caso, 

nada foi perdido, já que nunca existiu (o pênis da mulher). Segundo Freud, o menino se recusa 

a reconhecer isso, pois se uma mulher tivesse sido castrada, então sua própria posse de um pênis 

estaria em perigo, e contra isso rebela a parte desse narcisismo vinculada àquele órgão. 

Em Capital, Marx discute o fetiche da mercadoria e o seu segredo. O autor está 

preocupado com a transformação dos produtos do trabalho humano em “aparências de coisas”, 

em uma “fantasmagoria...que é sujeita, e também não é sujeita, aos sentidos”. O valor de uso do 

substrato material é o valor de troca. Dessa forma, a mercadoria se apresenta sob essa forma 

dupla de objeto útil e portador de valor – essencialmente um bem imaterial e abstrato, cujo 

desfrute concreto é impossível, exceto através da acumulação e da troca. O caráter fetichista da 

mercadoria, na visão de Marx, é a duplicação do produto do trabalho que evita tornar ambas 

faces visíveis ao mesmo tempo. Como ressalta Agamben (1993), um objeto entrar na esfera do 

fetiche é sempre um sinal de transgressão da regra que assinala um uso apropriado para cada 

coisa. Para Marx, a violação do valor de uso263; para Binet e Freud, um desvio do desejo do seu 

objeto próprio. Exemplos disso, na arte moderna, seriam reconfigurações do uso de um objeto 

                                                             
262 De acordo com Agamben (1993), a palavra portuguesa feitiçio (feitiço), de onde se cunhou a palavra fetiche, 
deriva do Latim, facticius (“artificial”), que tem a mesma raiz que facere (sentido arcaico de “fazer um sacrifício”) 
e não de fatum, fari, fanum (“coisa encantada”). A proliferação do fetichismo no final do XIX e início do XX anda 
junto com a completa comercialização de objetos e, após a transformação das coisas com poder religioso em objetos 
úteis e dos objetos úteis em mercadorias, anuncia uma nova transformação da facticia produzida pelo trabalho 
humano. 
263 A análise marxista do aspecto fetichista da mercadoria é fundada na ideia de que “nenhum objeto pode ser 
investido com valor se não for algo útil. Se é inútil, o trabalho que está contido nele foi inutilmente gasto e por isso 
cria valor”. 
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que passa de utilitário à obra de arte, como nos casos de ready-mades, da Baronesa Elsa e de 

Duchamp, mas também do telefone público modificado por Sophie, em Gotham Handbook.  

O corpo também é apropriado como mercadoria. Frequentemente, o corpo da mulher. 

Sophie lida com essa dimensão de formas diferentes: em Striptease, se torna objeto do olhar do 

outro para ver como é se ver assim, de fora, até que isso se desgaste e perca sentido. Nas notas 

que adiciona a Leviatã, em Jogo duplo, quando Auster elogia seu corpo, usa um tom irônico, 

resumindo esse tipo de descrição como “exagero”, ou seja, uma forma de idealização. Nos 

romances de Auster, as mulheres são, em parte, um tanto misteriosas – é o olhar do narrador que 

tenta descrevê-las, sua personalidade e comportamento, e inevitavelmente falha. Isso ocorre 

quando se foca em Maria Turner, um ser mais estranho do que o usual.  

Com a modernidade, a arte começa a voltar-se também para os objetos degradados, para 

os espaços da cidade vazios, para as ruínas. Vê-se não apenas a dificuldade de descartar os 

objetos, mas a tentativa de fazer novos usos deles, quebrando a ilusão do passado morto e do 

futuro promissor sem fantasmas, como coloca Kevin Hetherington, em seu artigo 

Phantasmagoria/Phantasm Agora: Materialities, Spatialities and Ghosts. Em sua visão, a partir 

dos escritos de Benjamin, o surrealismo e o pós-estruturalismo poderiam ser entendidos como 

“uma busca pela linguagem dos fantasmas ou pela linguagem da linguagem frente ao sujeito” 

(2001, p. 33, minha tradução)264. Para ele, os fantasmas falam a língua da linguagem, revelada 

não em palavras, mas em imagens, daquilo que não foi totalmente descartado, na ruína, na 

justaposição que encontramos na anacronia de sequências temporais misturadas. Assim, os 

fantasmas não falam da mesma forma que os sujeitos, eles têm a linguagem do objeto figural. 

O fantasma, agora, pode ser aquele na ruína da cidade. Quando se busca objetos nessas ‘ruínas’, 

portanto, e se procura descrevê-los, pode-se estar fazendo uma espécie de arqueografia. 
Walter Benjamin em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica 

(1935/1955)265 observa, inicialmente ao citar Paul Valéry, a transformação da matéria, do 

espaço e do tempo a partir da segunda década do século XX. Segundo ele, poderíamos, naquele 

momento, esperar grandes inovações nas técnicas artísticas que afetariam a arte, incluindo o que 

entendemos por essa noção. Essas inovações, que já se percebiam no cinema, na pintura e na 

literatura, por exemplo, apenas continuariam ao longo do século XX. Benjamin propõe 

conceitos para a teoria da arte que diferem de termos mais familiares, como gênio e criatividade, 

valor eterno (ou validade) e estilo, ou forma e conteúdo, porque são totalmente inúteis para os 

                                                             
264 “A search for the language of ghosts or the language of language before the subject”. 
265 Neste trabalho cito o texto traduzido ao português por José Lino Grünnewald (1996) a partir da segunda versão 
em alemão, que Benjamin começou a escrever em 1936 e só foi publicada em 1955, mas também considero uma 
tradução ao inglês do primeiro texto (de 1935) feita por Harry Zohn (publicada em 1969). 
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propósitos do fascismo. Seriam, contudo, úteis para a formulação das demandas revolucionárias 

da política da arte. 

 A obra de arte, a princípio, sempre foi reproduzível266, mas algo mudou. A fotografia 

libertou as mãos e direcionou o olho para a lente de uma câmera e muito acelerou o processo de 

reprodução pictórica. Benjamin ainda observa que, a partir de 1900, as técnicas de reprodução 

chegaram a um patamar em que já era possível reproduzir todo tipo de obras tradicionais, o que 

causa um imenso impacto no público e nos próprios processos. A reprodução de uma obra, por 

mais perfeita que seja, sempre apresenta uma falta: sua presença no tempo e no espaço, “sua 

existência única no lugar em que se encontra” (1996, p. 2). Afinal, tradicionalmente, é a presença 

do original que sustenta o conceito de autenticidade. Assim, podemos dizer que a reprodução 

cria mais um tipo de fantasmas: as cópias267.  

 Ou seja, com isso, é a própria autoridade do objeto de arte que está sendo colocada em 

risco. A aura268 da obra de arte definhou com a reprodução técnica, o que também destruiu o 

papel da tradição, pois substituiu uma existência única com uma pluralidade de cópias, 

reativando o objeto reproduzido ao permitir que se apresente ao observador a partir da cópia. 

Esses processos estão conectados, segundo Benjamin, aos movimentos contemporâneos de 

massa, cujo principal agente é o filme. A reprodução, portanto, tem um papel decisivo: substitui 

a existência única da obra por uma existência serial. Além disso, ela permite a reprodução ir ao 

encontro do espectador, o que também atualiza o objeto reproduzido. 

 É significativo para Benjamin que a existência de uma obra de arte, em relação à sua 

aura, nunca seja inteiramente separada de sua função ritualística (inicialmente mágica e depois 

religiosa). Isso faz com que o valor da obra autêntica sempre tenha um fundamento teológico. 

A crise é pressentida com a fotografia e só se aprofunda durante os próximos cem anos, 

culminando no período da “arte pela arte” que, para o teórico, é mais uma forma de teologia, e 

que se desdobra na teologia negativa de uma “arte pura”, desligada de funções sociais ou 

determinações objetivas.  

                                                             
266 A reprodução da escrita se tornou muito mais rápida com a invenção da prensa, como se sabe. Durante a Idade 
Média, como registra Benjamin, as técnicas de gravura também cresceram para além do entalhe em madeira, para 
a xilogravura, incluindo a litografia, no início do século XIX. 
267 As reproduções manuais eram geralmente vistas como falsificações, enquanto que o original preservava toda 
sua autoridade. Mas a reprodução técnica mudou essa situação, porque seu processo é mais independente do 
original que a reprodução manual (Benjamin dá o exemplo da fotografia, que pode mostrar aspectos do original 
não observados na visão natural); e porque a reprodução técnica pode colocar a reprodução em situações que seriam 
inalcançáveis para o original (como ouvir música na sala de estar, em vez de no teatro).  
268 A aura é “a aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja”. Ela tem a ver com sua 
singularidade, sua condição de “objeto único” (e daí poderíamos dizer que também vem boa parte de seu valor). 
Por isso, para Benjamin, o desejo “das massas” de trazer as coisas para mais próximo de si, espacialmente e 
humanamente, sua tendência a superar essa singularidade ao aceitar a reprodução, demonstra o desejo de obter um 
objeto, torna-lo muito próximo, a partir de sua reprodução, de algo muito semelhante. 
 



 

 

222 

 

 Assim, a obra de arte, para esse escritor, destaca-se do ritual. Ela é cada vez mais criada 

para ser reproduzida. A questão da autenticidade das cópias na fotografia, por exemplo, passa a 

não ter tanto sentido, e a reprodução mecânica é inerente à técnica do cinema. No momento em 

que a autenticidade “deixa de ser critério”, a função social da arte se transforma. Para Benjamin, 

em vez do ritual, ela passa a fundar-se na política269. Entretanto, permanece algum “valor de 

culto” na arte hoje, ainda que mais recuado, assim como o valor de exposição, no caso das obras 

de museu270. O ritual também parece ainda resistir, mas em pequenas porções, nos costumes 

cotidianos, como o ato de vestir-se ou despir-se, o de colocar a mesa, ou de elaborar um funeral. 

Reconfigura-se, no entanto: despir-se pode se tornar performance, a mesa pode ser posta de 

acordo com uma cor escolhida para as comidas de cada dia da semana, e o funeral pode ser 

encenado. 

 Em Espectros de Marx, Derrida discute o conceito de produção ao comentar o papel dos 

aparelhos técnicos, televisivos e midiáticos e seus novos modos de apropriação em relação à 

representatividade eleitoral e à vida parlamentar. A espectralidade da estrutura do 

acontecimento, no fim do século XX, é determinada pela força desses aparelhos, os quais 

parecem se apresentar onde “já estavam sem estar presentes” (1993, p. 109). As forças de 

produção são uma combinação da força de trabalho humano e dos meios de produção 

tecnológicos e técnicos, materiais e infraestruturais. Para Derrida, essa transformação – causada 

também por esses novos modos de apropriação, por essa reestruturação – não afeta somente os 

fatos, mas o conceito de “fatos”, de “acontecimento”, dos quais, até então, se pensou que a 

história dependia. O tempo, a história, o mundo está fora dos eixos, está desarticulado (out of 

joint). Essa desarticulação, expressão retirada de Hamlet, conecta-se àquilo que não foi (ou não 

pode ser) totalmente descartado, o anacrônico. 

Como coloca Derrida, logo após a primeira Guerra Mundial as transformações técnicas, 

científicas e econômicas já haviam perturbado, na Europa, a estrutura topológica da “res 

publica”, do espaço público e da opinião pública. Elas tornavam cada vez mais problemática a 

presunção do topográfico,  
 

o fato de que houvesse um lugar, e, portanto, um corpo identificável e estabilizável 
para a fala, a coisa, ou a causa pública, pondo em crise, como se diz a cada momento, 
a democracia liberal, parlamentar e capitalista, mostrando assim o caminho para três 

                                                             
269 Ainda assim, o conceito de autenticidade transcende o “ser genuíno”, o que se torna aparente, para Benjamin, 
no colecionador, que retém traços do fetichista e que, ao possuir uma obra, compartilha de seu poder ritualístico. 
O que isso nos faz perceber é que a função do conceito de autenticidade não deixa totalmente de ser um critério, 
ainda hoje, já que ainda determina a avaliação da “alta arte” por exemplo.  
270 Benjamin percebe a última sobrevivência do valor de culto no retrato, principal tema das primeiras fotografias. 
É através delas que se podia guardar uma imagem de um ente amado ausente, talvez já defunto. Segundo Benjamin, 
quando se retira o rosto humano da fotografia, seu valor de culto é superado pelo valor de exposição. Cita como 
exemplo Atget, em 1900, o qual fotografou as ruas de Paris desertas, fotos consideradas inquietantes.   
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formas de totalitarismo que em seguida se aliaram, combatidas e combinadas de mil 
maneiras (1993, p. 109). 

 
Após a primeira grande guerra, o espaço de muitas cidades sofreu enormes alterações. 

Edifícios tornaram-se ruínas, ocupações mudaram as populações locais, inclusive exilando 

quem antes ali “pertencia”. O corpo que se pensava identificável, desses Estados, vai ser 

transformado de forma drástica ao longo do século XX. Linhas divisórias mutantes, alargadas, 

diminuídas, apagadas, novos nomes, novos líderes, incluindo os tiranos, explosões, entradas, 

retiradas e deslocamentos em massa farão parte do cenário mundial. Como diz o filósofo, 

“regimentos de fantasmas estão de volta”, compostos por exércitos de todas as idades e tipos, 

ajudados pelo superarmamento pós-moderno – não apenas armas de fogo ou nucleares, mas a 

informática, os satélites, entre outros aparatos. 

O político que aparece, citado por Derrida e também por Agamben (1993), é aquele que 

cada vez mais se transforma em um “personagem de representação midiática”. No século XXI, 

encontramos a mesma situação, ou algo que pode ser visto como pior. Chegamos ao ponto de 

acompanhar as “notícias” da política mundial por redes sociais como o Twitter, que dá o espaço 

de 280 caracteres para que qualquer um expresse qualquer pensamento instantaneamente de 

forma praticamente global. Até aí a ideia é bastante democrática, só que, com a entrada de 

representantes políticos extremamente influentes na rede, um simples parágrafo (mais ou menos 

do tamanho desta frase que você está lendo) toma proporções enormes. O presidente norte-

americano Donald Trump, por exemplo, usa a rede para lançar ao público sua opinião e sua 

própria versão das notícias, que consiste em uma mistura de autoelogios e informações 

inconsistentes, preconceitos de diversos tipos (de gênero, racial, social, entre outros) e contra-

ataques ao que chama de “notícias falsas” ou fake news (um jogo com o nome de canais como 

a CNN News, que são bastante críticos a ele)271. Parte da ironia de Donald Trump como 

presidente é que um dos maiores símbolos da cultura norte-americana é (ou era) a estátua da 

liberdade.  

Os espectros de que fala Derrida, gerados pelas forças de produção, se apresentam de 

formas que não podem ser controladas ou explicadas através da representação. Aparecem como 

a figura da ruína, por vezes. Isto é, como algo que passou, mas ainda tem o poder de nos 

assombrar, porque não nos deixou totalmente, porque continua a retornar, fora do tempo mas no 

                                                             
271 Trump claramente não é o único a adotar esta estratégia, que parece bem aceita por parte do grupo de eleitores 
criados desde muito cedo em frente à televisão. No Brasil, o jogo que se faz com as informações e com as 
interpretações das leis é bem conhecido também. Assim como o discurso preconceituoso de alguns políticos que 
concorreram às eleições de 2018 e agora foram eleitos. As provocações e soluções mágicas têm muito apelo com 
parte da comunidade eleitoral, porque justamente propõem resolver problemas que parecem insolúveis de forma 
rápida e radical, como em uma narrativa fantástica. Estamos mesmo muito longe dos “fatos” e da “verdade” como 
conceitos. Um “acontecimento” pode tanto ser totalmente ignorado pela maioria (porque não noticiado, por 
exemplo), como midiatizado para fins específicos, quanto interpretado de forma totalmente diferente dependendo 
de quem o vê, não importa quantas câmeras e gravações de áudio tenhamos à nossa disposição. 
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espaço. Eles têm o poder de perturbar a sensação de linearidade do tempo representado ao ficar 

de fora de uma conhecida sequência de eventos. Para Hetherington (2001), isso é expresso na 

ideia de produção, de consumo e de descarte, uma sequência que é quebrada por essa habilidade 

de permanecer e retornar, ao invés de desaparecer, como se esperaria. O fantasma, ou espectro, 

nesse sentido, é o que nos coloca em contato com outro tempo, o vestígio do passado no 

presente. 

Sobre isso, o teórico Fabián Ludueña Romandini (2014) defende que todo objeto estético 

poderia ser qualificado, paradoxalmente, como um “sensível espectral”, pois “embora sejam 

claramente captados pelos sentidos, parte de sua existência se encontra fora da metafísica do 

ser, o que não impede de maneira alguma a sua percepção” (2014, p. 180). Ou seja, os objetos 

estéticos têm uma natureza fantasmal. “Assim como todo instante tem uma multiplicidade de 

passados e futuros que o habitam, todo objeto estético é um componente indistinguível de 

espectralidades e sensíveis” (Ibid). Por isso, considera a ideia de “transobjetualidade”272, 

segundo a qual entende que todo objeto estético é “imanente e indistinguivelmente delimitado 

por uma multiplicidade sensível e uma multiplicidade espectral” (Ibid) que se desenvolvem, em 

conjunto, ao longo de um rastro temporal indefinido. Isso faz com que a própria noção de 

matéria deixe de ser empiricamente unitária e sólida, passando a ser habitada por componentes 

fantasmáticos, e também faz com que a espectralidade adquira uma forma de “impureza 

sensível” que a afasta da inteligibilidade pura. Mais uma vez, o cinema entra como um exemplo 

dessa dimensão fantasmática, pela interpretação que faz o espectador de cada quadro, a qual 

nunca se esgota, mas é formada em geral por um sentido que se encontra ‘fora’ dele e, portanto, 

é percebido sensivelmente como objetualidade. Os objetos estéticos, assim, são misturas de ser 

e de espectro. Essa sua forma espectral é entendida aprioristicamente como ‘indiferente ao ser’, 

mas, enquanto participante de um mundo histórico concreto, adquire uma “forma de presença a 

posteriori” que condiciona a significação da obra de arte. 

                                                             
272 A transobjetualidade é pensada por Romandini a partir de sua análise da obra de Aby Warburg (seu Atlas 
Mnemosyne), do conceito de “in-estética” de Alain Badiou, e principalmente da noção de “objeto” de Alexius 
Meinong. Ele critica a ideia de in-estética como uma região da dialética materialista e a entende como uma 
radicalização paradoxal do gesto hegeliano que isolou a estética da sua fonte primeira, ou seja, “da região ontológica 
das imagens sensíveis” (2014, p. 161). Volta-se então a Warburg, que faz da comparação entre imagens separadas 
temporalmente por milênios seu objeto de pesquisa. Em seu atlas, não realiza tanto a história das imagens, quanto 
das emoções que estas acumulam ou deslocam. Segundo o teórico, a memória para Warburg atua, a princípio, a 
partir de “um conjunto de polaridades psíquicas (entre a contemplação e o abandono orgíaco) que correspondem a 
um patrimônio hereditário inalienável” (2014, p. 165), isto é, ao próprio desenvolvimento da espécie humana. 
Trata-se de uma “ciência” que se ocupa da estrutura rítmica através da qual os “monstros da Fantasia” (se apoderam 
do perceptor para se transformarem em “mestres da vida” (Ibid). Isso o leva a pensar em um contemporâneo de 
Warburg, Alexius Meinong, que desenvolve a “teoria do objeto”. Essa teoria afirma que toda sensação é parte das 
“vivências emocionais elementares” e somente uma “ordenação objetual posterior permite distinguir entre as 
sensações sensoriais, as estéticas, as lógicas e as etimológicas ou axiológicas (MEINONG, 2008, 134-136 apud 
ROMANDINI, 2014, p. 169). 
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Além disso, em A comunidade dos espectros (2013), este pesquisador aproxima os 

espectros da discussão que opera acerca da zoo-política e da antropotecnia273. Defende a 

perspectiva da zoo-política274 (e não da biopolítica), pois esta implica dizer que a relação entre 

a vida e o poder, ou entre a vida e o direito, ou entre a vida e uma ontologia que dê conta dela, 

“não pode estabelecer-se sem fazer referência a uma dimensão distinta à da zoé, isto é, a 

espectralidade” (2013, Kindle Locations 67-73). Ou seja, a discussão da vida, ou melhor da 

política da vida do homem275, necessitaria, para Romandini, levar em conta a dimensão 

espectral, cujo estudo seria fundamental para a compreensão da deriva política contemporânea, 

da zoo-política e das novas possibilidades da ontologia. De forma ampla, entende o espectro 

como as ‘criaturas incorpóreas’, exemplificadas pelos anjos. Em sentido estrito, porém, os 

espectros são “os entes que sobrevivem (mesmo que sob a forma de um postulado) à sua própria 

morte, ou que estabelecem um ponto de indistinção entre vida e morte” (2013, Kindle Locations 

82-86), estabelecendo, assim, um vínculo com o sentido empregado ao termo por Derrida em 

Espectros de Marx. Espectros, portanto, como um paradoxo? Ou um indecidível? Como 

sobrevivência “completamente imaterial” ou que adquire diferentes “consistências”. 

Se os objetos estéticos são misturas de ser e de espectro e, portanto, misturam em si uma 

‘materialidade’ e uma ‘imaterialidade’, a própria ideia de matéria, entretanto, já possui 

componentes fantasmáticos, a qual é integrada, ainda, à imaterialidade do espectro. Assim, é 

como se a espectralidade se manifestasse duplamente. Esses objetos, além disso, mantêm em si 

aspectos a princípio “contraditórios”, mas que existem conjuntamente, ou então que se 

articulam. É um ser e um estar no mundo que demanda uma sobrevivência (à morte) e uma 

                                                             
273 Ele entende a antropotecnia ou antropotecnologia como “as técnicas pelas quais as comunidades da espécie 
humana e os indivíduos que as compõem agem sobre sua própria natureza animal com o intuito de guiar, expandir, 
modificar ou domesticar seu substrato biológico, visando à produção daquilo que a filosofia, em um primeiro 
momento, e, logo a seguir, as ciências biológicas e humanas se acostumaram a chamar de ‘homem’” (2013, Kindle 
Locations 30-33). Refere-se à zoo-política como a operação originária sobre a vida animal e que designaria a 
substância primordial da política humana. Também procura assentar as bases de uma “espectrologia como forma 
de ontologia política”. 
274 Ao debater a noção de zôon politikòn para Aristóteles, e sua interpretação por Derrida (em The beast and the 
sovereign, 2009) e por Agamben (Homo sacer I, 1995), Romandini (2013) argumenta que este sintagma indica a 
politização da existência biológica do homem, enquanto distinto dos outros animais. A política, assim, se torna 
uma ‘política da vida’, nessa visão aristotélica. A linguagem se apresenta, nesse contexto, como condição de 
possibilidade do homem. Ela é “acrescentada” à zoé em uma relação de adição e complementaridade, de articulação 
e conjunção. Ou seja, o homem pressupõe uma zoé que, além disso, “transforma sua voz em uma linguagem 
articulada” (2013, Kindle Locations 371-374). Para ele, o drama da metafísica é justamente o de atuar por 
“justaposição de elementos (mais ou menos heterogêneos) que se colocam em um jogo de complementaridade no 
qual nunca podem se juntar completamente, e, por isso, geram sempre um excedente inassimilável” (2013, Kindle 
Locations 374-377). 
275 O autor identifica este como o ponto em que Aristóteles e Platão coincidem: o entendimento do homem como 
um animal que decidiu exercer um certo tipo de ação reguladora de sua vida biológica, isto é, uma política. Um 
dos exemplos que dá acerca disso diz respeito ao direito sobre a vida e também sobre o ventre da mulher. O ventre 
é um alvo das técnicas de vigilância zoopolítica já na cidade romana antiga. A mulher grávida torna-se um “ser 
duplo”, cindido por uma “ficção jurídica”: de um lado, seu corpo propriamente dito, de outro o útero como “sujeito 
da polícia da linhagem paterna” (Kindle Locations 907-909). Reconhecemos algo similar a essa divisão ainda hoje 
na lei que regula a sociedade brasileira. 
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forma espectral, fora da metafísica do ser. Parece ser por isso que esses objetos indicam a 

existência, num instante, de diferentes tempos ou temporalidades. Assim como uma existência 

que participa da política da vida humana, levando a categorizações, julgamentos de seu valor, 

de sua manutenção em certos espaços, de sua conservação, entre outros aspectos.  

 Como objetos espectrais ou fantasmáticos, as obras de Sophie, de Auster, e de tantos 

outros artistas contemporâneos, colocam em questão essas misturas, essas ‘impurezas 

sensíveis’, que conectam cada instante aos seus passados e futuros, através da (autor)reflexão, e 

articulam sua forma (seu corpo) ao seu pensamento, revelando os espaços em branco dos quais 

são compostos, os desvios que são parte de si e são sua forma de existir. Na fantasmagoria de 

textos de Auster e projetos de Sophie aparecem, ainda, os personagens que provisoriamente 

adentram locais, na cidade, em que “não pertencem”, onde se dá o encontro entre o gueto e a 

classe média branca, no Brooklyn dos anos 1990 (no filme Cortina de Fumaça - AUSTER, 

1995), por exemplo, ou o encontro entre os vários passers-by, ou transeuntes, e a mulher-

investigadora, estrangeira. Encenam-se aí diversos tipos de (não-)pertencimento e regulação. O 

existir em sociedade que é o transitar por diferentes lugares, que é ocupar e excluir/ser excluído, 

além da posse mas não-posse dos objetos públicos e privados.  

Há personagens, em outros momentos, que se recusam a participar da guerra e depois 

vão ao limite do protesto “não-violento” ao explodir as réplicas da estátua da liberdade (em 

Leviatã). Explodem talvez a ideia que se difundiu e que é simbolizada por essas réplicas, a de 

que há liberdade igual para todos. Talvez seja mais uma forma de tentar decapitar o leviatã, o 

soberano, mas que acaba por fazer desaparecer o próprio corpo do indivíduo. Com isso, ele se 

fragmenta, some desse espaço e vira mistério. É como se não pudesse mais participar desse 

mesmo corpo político, por ser um corpo estranho, e tivesse decidido sumir desse espaço e desse 

tempo – ainda que sua presença (espectral) continue sendo sentida.   
 

Eu a vejo de longe, toda verde e na pior posição em que alguém poderia ficar parado por tanto 
tempo, um braço estendido bem acima da cabeça, segurando aquela tocha. O barco contorna a 
parte da ilha em que ela está situada, e por isso posso vê-la de vários ângulos. Depois disso há 
também uma caminhada em que contornamos mais uma vez seu corpo imóvel. Chegando à base, 
conta-se a história de sua criação, e vejo partes dos moldes de seu corpo em exposição: o nariz, 
os pés, a cabeça, a estrutura interna ou esqueleto. Enfim, subo escadas e escadas e chego ao 
ponto em que consigo olhar para dentro da própria estrutura – algo como inner workings276. Seu 
corpo é metálico. Os ossos são barras ou hastes que se cruzam, a coluna é cilíndrica, envolta em 
ferros mais finos que a abraçam em espiral. Eu olho pra ela e me vejo em reflexo, mas esse olhar 
me causa certa vertigem. Enquanto isso, ouço a história do guarda, que conta como os 
construtores finalmente chegaram à ideia daquela posição desconfortável e o que cada objeto 
que ela segura representa. Por ela, passaram os soldados indo à guerra e os imigrantes vindo à 
nova terra. O passeio também chega à Ellis Island, que abriga o Museu de Imigração. Ali ouço 

                                                             
276 Veja os Apêndice 8 (Recorte de uma janela) e 9 (Um corpo visto de dentro), sobre esse estar dentro/fora do 
corpo da estátua. 
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as histórias de tantos imigrantes e suas famílias e vejo suas fotos, a trajetória que percorreram 
naquele prédio antes de serem admitidos ao país. Alguns, ou muitos, eram mandados de volta – 
os doentes. Os outros ficavam e, com o tempo, se tornavam americanos. O símbolo da liberdade 
permanece lá como Lady Liberty, imóvel, mas o percurso dos imigrantes é bem mais longo. 
Agora, os critérios mais relevantes para entrada são a procedência, a origem, assim como o credo 
religioso e a etnia. Eu deixo as ilhas e retorno às minhas supostas ‘origens’, mas não esqueço 
daquele vazio interno.  

 

Parecemos viver (continuamos vivendo) guerras interétnicas. Aí vive, conosco, outro 

fantasma: o do Estado-nação. Quando esse corpo político começa a não fazer mais sentido, 

quando se torna multiétnico, por exemplo, isso pode colocar em risco essa ‘identidade’, este 

mito de uma unidade étnico-cultural. Se, como coloca Derrida, “todo enraizamento nacional 

enraíza-se primeiramente na memória ou na angústia de uma população deslocada – ou 

deslocável” (1993, p. 114), a desarticulação, o out of joint, não é somente do tempo, mas do 

espaço, do espaçamento. Em contrapartida a essa ideia de “unidade”, de “estabilidade”, ou 

estabilização, sedentarismo, seria preciso, segundo ele, que a diferança (différance) local, o 

espaçamento de um des-locamento, produzisse o movimento.  

Se o Estado-nação como unidade já se desintegrou, assim como a aura da obra de arte, 

o que a tornaria uma singularidade, muito enfraqueceu, com a reprodutibilidade técnica, o que 

dizer de outros conceitos, como “verdade” e “fato”, já mencionados, assim como a “identidade”? 

O que se tem, ao invés da unidade (ou da ideia ou desejo de uma unidade “homogênea”) são 

grupos mistos, são cópias ou objetos híbridos ou algo mais próximo do Odradek, do conto A 

tribulação de um pai de família, de Kafka (1919)277. O Odradek é um objeto ou criatura móvel 

e impossível de ser pego. Judith Butler (2011)278, em uma análise desse conto e das 

correspondências entre Benjamin e Adorno, resume de um ponto de vista marxista a história do 

Odradek como uma crítica ao capitalismo. Butler usa o termo ‘fantasmagórico’ – a partir de 

Marx, para descrever o estado em que Odradek existe. Fantasmagoria, nesse sentido, descreve 

os objetos na maneira como as pessoas se relacionam com eles. O valor e a importância que as 

                                                             
277 O Odradek, conforme o conto de Kafka, é um objeto um tanto “indefinível”, nem exatamente humano, nem 
animal, nem objeto inanimado. Ele “parece um carretel de linha, achatado e estreliforme; e aparenta, de fato, estar 
enrolado em fio; (...) os fios não serão mais do que fiapos, restos emendados ou simplesmente embaraçados de fio 
gasto, da mais diversa cor e espécie. Mas não se trata apenas de um carretel, pois no centro da estrela nasce uma 
vareta transversal, de cuja extremidade sai mais outra, em ângulo reto. Com auxilio desta segunda vareta, por um 
lado, e duma das pontas da estrela por outro, o todo se põe de pé, como sobre duas pernas” (2008, p. 22). Ele 
também tem residência “indeterminada”, apesar de sempre voltar a aparecer na casa da família cujo ponto de vista 
é adotado no conto. 
278 Nessa palestra de 2011, Butler explica que, para Benjamin, as próprias relações objeto-humano-animal foram 
transformadas pelo capitalismo, por seus modos de produção, pelo poder do valor de troca, e não há como separar 
a fantasmagoria e seus efeitos de uma ‘realidade objetiva’. Precisamos ver como se deram essas transformações 
historicamente, já que não é possível retornar a um estado anterior, ou supor que houve um estado mais natural ou 
formal que é mais verdadeiro ou mais objetivo do que a forma agora assumida por esses objetos ou relações. A 
própria realidade para Benjamin se tornou fantasmagórica. 
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pessoas colocam nos objetos ou mercadorias alcança um ponto em que se tornam sobrenaturais 

em seu valor. O Odradek é um sinal do mundo de objetos feitos pelo homem e da importância 

que os humanos colocam neles. A ansiedade que o homem de família de Kafka, uma figura do 

pai, de alguma forma, sente em relação ao Odradek ou na presença dele é representativa, também 

para Agamben (1993), quase ao nível em que as mercadorias e objetos consomem a nós, nosso 

tempo e nossa atenção279.  

De acordo com Agamben (1993), apesar de Walter Benjamin ter observado o fenômeno 

através do qual o valor e autoridade tradicionais da obra de arte começaram a vacilar, não 

percebeu que a desintegração da aura não implicava como resultado a liberação do objeto de sua 

bainha cultural ou sua fundamentação, a partir daquele momento, na prática política, mas sim 

na reconstituição de uma nova “aura” através da qual o objeto, recriando e exaltando ao máximo 

sua autenticidade em outro plano, se tornou carregado com um novo valor, perfeitamente 

análogo ao valor de troca, cujo objeto é duplicado/dobrado pela mercadoria.  

Ao discutir a visão de Benjamin sobre os objetos como mercadorias, Butler (2011) 

entende que, apesar da fantasmagoria poder ser vista como uma ilusão, é também possível ver 

as mercadorias como assombradas ou, em certo sentido, como restos ou vestígios (remnants) de 

um tempo que não é totalmente recuperável e que as transforma em objetos “animados”. Por 

isso, Benjamin defende uma entrada empática no mundo da mercadoria (ao invés de uma 

tentativa de separação desse mundo), e é aí que se distancia do marxismo dialético de Adorno e 

que se torna, ele mesmo, um tipo de teórico flâneur (BUTLER, 2011). 

Com a poesia moderna, a produção da obra, isto é, o processo criativo em si vai ao 

primeiro plano. Neste ponto, já formamos uma sequência de links abismáticos: o desejo do 

desejo, a percepção da percepção, a produção da produção. Adicionamos a essa série ainda outro 

link: as máscaras, que poderiam ser vistas como as várias “identidades provisórios” dos sujeitos 

que são criados nessas narrativas, incluindo os poetas/artistas. Segundo Agamben (1993) é o 

artista que agora também coloca sua máscara inumana (a máscara da commodity), após ter 

transformado a obra em uma mercadoria, abandonando a imagem tradicional do humano. Em 

sua visão, o que os críticos reacionários da arte moderna esquecem quando reprovam essa 

desumanização é que, durante grandes períodos da arte, o centro artístico de gravidade nunca 

foi a esfera humana280.  

                                                             
279 De um ponto de vista psicanalítico, o Odradek também poderia ser um tipo de memória indesejada, mas que 
insiste em emergir. No conto, o narrador diz que a ideia de que o Odradek sobreviva a ele é dolorosa. Assim, apesar 
de suas tentativas de conviver com ele, Odradek sobrevive como se fosse uma memória reprimida que se materializa 
na forma desse objeto estranho e faz com que se precise lidar com ele constantemente. O Odradek é, de alguma 
forma, parte desse homem, como se fosse um pedaço de seu corpo fragmentado, ou mesmo um fantasma.  
280 Agamben (1993, p. 50) lista as várias expressões da arte moderna das imagens que vão além do humano: o anti-
humanismo de Baudelaire, o chamado de Rimbaud para tornar a alma monstruosa, a marionete de Kleist, o “estou 
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Seja humano, desumano, ou pós-humano, no entanto, a/o artista fala de si, cada vez mais, 

em sua relação com o outro. Porém, falar de si é uma tarefa complexa. Segundo Butler, em 

Relatar a si mesmo (2015), essa é uma forma de entrar em contato com o outro através de nossa 

visão faltosa, incompleta, limitada, ou apesar dela. Nessa obra, ela reflete sobre os processos de 

formação do sujeito e sugere que vejamos a ética a partir do reconhecimento de que 

compartilhamos uma certa cegueira ou opacidade acerca de nós mesmos. Isso implica não 

insistir em uma noção de identidade de um sujeito coerente e perfeito conhecedor de si mesmo, 

mas sim em relações com os outros.  

Para Butler, o “eu” não tem história própria que não seja também a história de uma 

relação – ou conjunto de relações – para com um conjunto de normas. Por mais que se queira, 

não é possível se livrar da condição paradoxal da deliberação moral e da tarefa de relatar a si 

mesmo. Essa tarefa, ou ato, adquire uma forma narrativa, que não apenas depende da capacidade 

de “transmitir uma série de eventos em sequência com transições plausíveis, mas também 

recorre à voz e à autoridade narrativas, direcionadas a um público com o objetivo de persuadir” 

(2015, p. 24). Nesse sentido, enfatiza a importância da prática crítica que pode expor os limites 

de esquemas históricos e do horizonte epistemológico e ontológico dentro do qual os sujeitos 

podem surgir. Expor esses limites é se envolver numa estética do si-mesmo que mantém uma 

relação crítica com as normas existentes. Por essas razões, Butler argumenta em favor de uma 

teoria da formação do sujeito que, reconhecendo os limites do conhecimento de si, “pode 

sustentar uma concepção da ética e, na verdade, da responsabilidade” (2015, p. 35). 

 Por isso, defendo, com Butler, uma teoria-crítica-poética que não apenas possa falar de 

si, relatar a si mesma, mas que reconheça seus próprios limites sobre o (auto)conhecimento. 

Também me uno a Deleuze e Guattari quando argumentam que aquilo de que o texto fala é 

também a maneira como é feito, assim como a Derrida, para quem é necessário se deixar 

envolver no próprio discurso. Não sou constituída apenas de corpo, ou de pensamento; não vivo 

só do que vejo no presente, mas também do que observo através dos fantasmas que me cercam. 

Sou corpo, mente, fantasmas e, como o tempo, estou sempre em movimento nos espaços. 

Portanto, que possamos continuar nos articulando em prol de uma continuidade das relações 

humanas (e não-humanas) produtivas, não como um todo homogêneo, mas como muitos 

diferentes juntos.  
  

                                                             
realmente descomposto” de Mallarmé, o arabesco de Matisse que confunde figuras humanas com tapeçarias, o 
“meu ardor é da ordem do morto e do nascituro” de Klee, e a cabeça da medusa e do robô” de Paul Cela, entre 
outros. Todos expressariam a mesma necessidade: há ainda imagens/figuras além do humano. 
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ENCERRAMENTO 
 
 

“(...) não se trata mais de reencontrar, na leitura do mundo e do 
sujeito, simples oposições, mas transbordamentos, superposições, 

escapes, deslizamentos, deslocamentos, derrapagens” 
 (Roland Barthes por Rolad Barthes, 2003, p. 83). 

 

Aproximamo-nos, outra vez, do terreno em conflito, mas sem nunca esquecermos da 

potencialidade do diálogo. Lá, na guerra diária, é o espaço onde sentimos medo. Olhamos para 

o outro, para sua estranheza, seus costumes aparentemente sem-sentido, e nos fechamos mais 

ainda, regredimos para dentro de nós mesmos, voltamos à suposta segurança da caverna, do 

castelo, do grande casarão ou das grades de um edifício. Mas a cidade é, inevitavelmente, um 

espaço de convivência. A cidade não é minha, ou dele, mas nossa. Importa ocupá-la, ao invés 

de esconder-se dela. Aqui e agora, não queremos fugir, nem evitar o que é estrangeiro, diferente, 

desconhecido. Importa decidir por quais caminhos andar, como e onde nos posicionarmos. 

Sobretudo, reflito: um possível caminho é o contato. 

De acordo om Barthes, a diferença dispensa ou supera o conflito. Ela é plural, sensual e 

textual; é o próprio jeito de uma pulverização, de uma dispersão, de uma cintilação. Pode ser, 

portanto, que ela transborde, desloque e deslize, ao invés de opor, ou de combater. Opostos 

demandam unidade ou unicidade. Como em um Estado-nação. Falo, entretanto, em exceder 

limites. Falo em multiplicidade, em hibridez e em dispersão. Isso faz com que o diário de bordo 

do investigador-tradutor-artista, do escritor-detetive-cartógrafo, se transforme em um diário de 

bordas, como diria Derrida (1979), em Survivre, e Elida Ferreira (2004), em sua tradução desse 

texto. Isso implica sobrevivência e contato com o que não me pertence, com estranhos. Implica 

um jogar para fora de mim, um exceder-me, ao mesmo tempo em que incorporo textos e 

imagens, textos-imagens. E, ainda, marca uma certa intraduzibilidade, ainda que sempre me 

esforce para compreender. 

Pensar em três elementos, nomeados capítulos, ou em trios, trilogias e trípticos, quer 

dizer não conseguir dizer em uma unidade. Não consigo unir tantos elementos, fragmentos e 

espaços em apenas um conceito, noção, verbete. Não consigo conectá-los todos, conformá-los 

a uma categoria e explicá-los, por fim, levando tudo a uma síntese, a um patamar conciliatório 

e consolador. Penso no fora de uma dialética. O três não resolve bem o problema, e por isso é 

perturbador. Não torna o texto, a forma ou pensamento homogêneos, mas mostra, ao contrário, 

partes que ficam sobrando, pedaços que não são bem parte de um mesmo corpo, que são mais 

como próteses ou suplementos, emendas ou notas. Nesse sentido, pensar em 3 - número, 

triângulo, trilogia, tríptico - pode ser uma saída, pois ensaia deixar a esfera do tratado e se 

aproximar de uma forma mais incerta de escrever, fazer, pensar, como o ensaio. 
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Falo, aqui, portanto, da articulação entre estas três partes ou elementos: corpos, 

fantasmas e movimentos. Isto é, não se trata nem de separá-los em caixinhas individuais, nem 

de uni-los totalmente. Corpos, fantasmas e movimentos tocam-se frequentemente, pois não 

funcionam muito bem um sem o outro. Ao mesmo tempo, se distanciam em vários pontos. Os 

corpos com os quais me envolvi são mais monstruosos, mais estranhos. Ou melhor. Às vezes 

assumem-se assim, como é o caso de monstros míticos. Às vezes são vistos dessa forma. O 

corpo da mulher é um pouco desse último tipo. Visto, em momentos, como belo; em outros, 

como incompleto, e perigoso, potencial gerador, justamente, de monstruosidades. É um corpo 

como o da Medusa, tomada tanto como símbolo de uma castração e, reconfigurada, na 

perspectiva feminista, como um poder que sai da esfera do falo.  

Vejo corpos imagético-textuais, verbovocovisuais, audioverbovisuais, corpora que não 

apenas interrelacionam diferentes artes, mas mostram sua inespecificidade, ou então sua 

hibridez, além das operações de (dis)junção. A crítica e a teoria vêm há muito tempo procurando 

nomes para esse fenômeno. A sinestesia, por exemplo, já foi identificada há tempos, vide as 

correspondências de Baudelaire ou as especulações dos românticos, assim como outras figuras 

de linguagem, figuras de discurso, figuras que são modos de ver e de escrever. Mais 

recentemente, fala-se de contatos e contágios entre as artes, e entre a ficção e a “realidade”, em 

transferências e interferências textuais, e muito já se falou em “iluminação recíproca”. A 

articulação dessas diferenças ou o cruzamento desses limites leva a um tipo de obra que não é 

simplesmente romance, ou fotografia, nem “apenas” literatura (como se esta pudesse englobar 

um tipo definido de textos) ou “apenas” artes visuais (nem saberia pode onde começar a 

delimitá-las). Se as próprias artes há muito se confundem, então como esperar que obras de 

artistas modernos e contemporâneos sejam de outro modo? Após a crise que se abriu com a 

modernidade, temos poéticas do abismo, poéticas do limiar; desidentificação entre as palavras 

e as coisas, desmanche da noção de representação.  

As obras de Paul Auster e de Sophie Calle aqui discutidas participam desse cenário e o 

ilustram. Cada artista escolheu intitular um trabalho seu com a palavra “fantasmas”. Com isso, 

não limitam os sentidos que se poderia construir a partir da leitura das obras, mas os multiplicam. 

Isso porque um fantasma é, ao mesmo tempo, imagem mental ou impressão, é imaginação, mas 

relaciona-se com a memória, e também com o desejo. Pode ser também aparição, espectro, uma 

manifestação entre visível e invisível, vagando entre ausência e presença. Talvez uma 

ambiguidade ou até mesmo um paradoxo. Em Ghosts, de Paul Auster, o personagem-escritor 

(ou vice-versa), é aquele que caminha pela cidade em busca de uma forma de explodir um 

símbolo da ruína da liberdade. É um desacomodado, talvez porque não se sinta pertencer 

exatamente a nenhum espaço. A obra também está nesse entrelugar: não vai em direção à arte 
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pela arte, nem à arte totalmente engajada. Os fantasmas são, ainda, as imagens que não param 

de reaparecer – imagens fílmicas, fotográficas, da memória, de outras ficções e da História. Ou 

ainda imagens que insistem em subsistir. São angústias que nunca abandonam o escritor, que 

jamais somem completamente. 

Em Fantômes, Sophie também lida com a memória e com a imaginação, quando volta a 

lugares de onde algo foi retirado, deslocado, e que deixou marcas ou vestígios. Ela propõe olhar 

para o que ficou ou para a ausência e para o que se produz a partir disso. É também 

fantasmagórica sua obra, quando pensa em objetos e em seu valor como mercadoria, assim como 

na sua posição, como artista, dentro dela, nas muitas caminhadas que realiza, nas aparições de 

sua própria imagem em meio a essa multitude e nos vários espaços que ela ocupa. 

Tantos deslocamentos me levaram, por fim, a um terceiro momento, ou movimento. 

Tento percorrer os caminhos desses investigadores e identificar algumas de suas intervenções. 

Isso resultou em mapas relativamente impossíveis, ou imaginários, ou subjetivos, e em 

cartografias não apenas geográficas, mas experimentais, mais próximas da cartografia do desejo 

e do investimento sentimental. Essas deambulações em textos, lugares e linguagens me fizeram 

perceber como é difícil a transposição de um espaço a outro, de um texto a outro, de uma 

linguagem à outra. Os movimentos foram decididos, em parte a partir das pistas deixadas e em 

parte por solicitação do momento, pela direção que o corpo e mente queriam tomar. Pela deriva. 

E os movimentos vislumbrados foram justamente esses: físicos e virtuais, movimentos das 

pernas e dos braços, da escrita e da leitura, assim como do pensamento – em memória, 

(auto)reflexão e imaginação. Mover-se é mais significativo, neste contexto, do que chegar a 

algum lugar definido. Busca-se não apenas objetos ou pessoas, e sim encontros e contatos. Um 

deles dependeu de envios, esperas e entregas, como a carta que escrevi a Paul Auster. Outros, 

dependeram desses mesmos elementos, com o acréscimo de alguma frustração, múltiplas 

tentativas de expressão, e, finalmente, na busca de um lugar de confluência de interesses. Se não 

fossem por todas as digressões, discussões e trocas de histórias das quais participei nos últimos 

anos, eu não me encontraria no lugar em que me posiciono agora.  

Um reencontro a ser mencionado foi com a teoria moderna, discutida a partir de 

pensadores como Baudelaire, Benjamin, Borges, Bataille, Marx e Freud, a qual me ajudou a 

pensar problemas tão complexos quanto os de hoje. Precisei retomar até os gregos, além disso, 

para buscar algum sentido em questões surgidas recentemente. Nesses casos, acabei 

empreendendo uma espécie de arqueologia, na direção apontada por Foucault, tocada mais por 

vazios do que por continuidades. Com esse ziguezague estético-teórico-crítico, entrei em 

diálogo com pensadores do presente, como Derrida, Barthes, Butler, Agamben, Deleuze, 

Guattari e Rolnik.  
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Gostaria de ter encontrado, nessas deambulações, muito mais mulheres do que as que li 

e vi. No entanto, essa falha é tanto minha quanto estrutural, social, cultural. Há ainda a urgente 

necessidade de que se faça um tipo de investigação, de historiografia e arqueologia, que não 

parta sempre das mesmas referências, daquelas conhecidas e já catalogadas, mas que se esforce 

para olhar o que foi até então ignorado, operando por “desrecalque”. Diversos movimentos nessa 

direção já se constituem, como os de Judith Butler, Gayatri Spivak, Raúl Antelo, Rita Schmidt, 

Teresa Brennan, Rita Lenira Bittencourt, Daniela Kern, Rosa Maria Martelo e Norma Telles, 

apenas para citar alguns pesquisadores e algumas pesquisadoras atuais. Um outro trabalho, que 

se voltasse diretamente para a identificação de mais mulheres que caminham pela cidade (pela 

vida urbana e pela sobrevida dos textos) como artistas e investigadoras, poderia se fazer a partir 

do que aqui se tentou alcançar, e em paralelo com os trabalhos mencionados. 

A articulação foi crucial nesta pesquisa também no que identificou na forma de parceria, 

partindo de outros trabalhos colaborativos – tanto do cinema e da fotografia, quanto da escritura, 

como Borges e Guerrero, ou Guattari e Rolnik, ou Sophie e Vila-Matas, ou Auster e Sophie. 

Procurei colocar-me nesse tipo de diálogo, que vai além do estudo destinado ao “avanço da 

pesquisa nas ciências humanas, nas letras e artes”. Não se trata somente de avançar, mas de dar 

um passo para trás e um passo além, como sinaliza Agamben, e também de envolver-se, de 

explicitar que tipo de relação temos com o tema, que modo de construção (ou de desconstrução) 

praticamos, que tipo de “avanço” pensamos e queremos. O aumento de números (a quantidade 

de artigos publicados) é uma exigência externa, do sistema. Mas e os outros números (quantos 

exames médicos fazemos, quantas horas dormimos, quantas vezes nos alimentamos, quantos 

filmes assistimos este ano, quantos contatos com pessoas diferentes fizemos, em quantos debates 

entramos)? Como reagem nossos corpos e nossas mentes nessas configurações? Articular 

discursos hoje é perceber que não se trata de opor nem sobrepor “verdades” ou “fatos”, mas de 

ensaiar construções produtivas, conexões, combinações, seja como tradução, transformação 

e/ou movimento.  

Não procurei criar uma nova categoria, um novo tipo de arte e teoria, e sim me ocupar 

da articulação que já existe entre elas. A barra ( / ), que me interessa, usada por escritores como 

Rolnik e Agamben, e utilizada neste trabalho, é a marca de tipos de colaboração, parceria e 

contato entre os elementos. A convivência da “arte/teoria”, buscada aqui, pode criar tensões, 

pois leva a refletir seus pontos de encontro e também os de dissidência. Indica tanto aproximação 

quanto diferença, mas também as dificuldades em as distinguir, por vezes. Isso talvez se deva à 

possibilidade de um pensamento intrafilosófico que é próprio da arte, como propõe Alain 

Badiou, e também aos modos como a teoria e a crítica se constroem a partir do século XX: 

investindo na potência da necessidade de fazer, no discurso, naquilo de que se fala. Assim, é 
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como se esses cruzamentos se procurassem, se necessitassem, para justamente poderem pensar 

o que são esses corpos misturados e fragmentados. Trata-se de um tipo de escritura que se pensa 

à medida que se constrói, ou se constrói à medida que se pensa. Assim, essa forma de fazer arte, 

de misturar discursos e linguagens, também indica uma forma de pensamento: separar esses 

registros na escritura, de acordo com Derrida, seria como falar de algo de forma distante, sem 

tocá-lo, sem entrar em contato com ele, sem se colocar nele e se misturar a ele, sem afetá-lo ou 

se deixar afetar por ele. Seria permanecer na zona de segurança de uma ciência que ainda se diz 

neutra e precisa, que não se envolve, que apenas analisa um objeto pelo lado de fora sem colocar 

as mãos nele. 

Neste encerramento proponho, portanto, uma abertura. Não consigo concluir, até por não 

saber bem em qual ponto iniciei. Enceno apenas possibilidades e caminhos, um lugar entre o 

que me toca e o que continuo a desconhecer. É por isso que encerrar significa também deixar 

certos elementos ainda ocultos, já que muito aqui ainda não posso prever ou entender 

completamente, ou não posso entender como totalidade. É o mistério, ainda sim, que me/nos faz 

continuar, é o desejo que me/nos move.  

Com isso, saio de cena por enquanto. 
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Figura 14 – Ser vista (do outro lado do vidro). Obra de Marcel Duchamp (1918, MoMA NY). 
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ANEXO 1 – CONTAGEM DE AUSÊNCIAS 
 

Informações retiradas do site do Isabela Stewart Gardner Museum. 
 

1. Christ in the storm on the sea of Galilee (1633), Rembrandt Van Rijn (Leyden, 1606-

Amsterdam, 1669). Óleo sobre tela, 160 x 128 cm. Comprado em 1898 por 6000 dólares. 

[Dutch Room.] 

2. A Lady and Gentleman in Black (1633), Rembrandt Van Rijn. Óleo sobre tela, 131.6 x 

109 cm. Comprado em 1898 por 13000 dólares. [Dutch room.] 

3. Portrait of the Artist as a Young Man (1633), Rembrandt Van Rijn. Tinta sobre papel, 

4.5 x 5 cm. Comprado na venda de uma coleção de Mary Jane Morgan em 1886 por 120 

dólares. [Dutch room.] [Um “pequeno porta-retrato de Rembrandt retirado do lado de 

um baú”? É o que menos deixou rastros, pois não deixou um espaço vazio na parede.] 

4. Chez Tortoni, ou O jornalista (cerca de 1875), Édouard Manet (Paris, 1832 - 1883, Paris). 

Óleo sobre tela, 26 x 34 cm. [Blue Room.] 

5. Landscape with an Obelisk (1638), Govaert Flinck (Cleves, Germany, 1615 - 1660, 

Amsterdam). Óleo sobre painel de carvalho, 54.5 x 71 cm. [Dutch room.] 

6. The Concert, Johannes Vermeer (Delft, 1663-1666). Óleo sobre tela, 72.5 x 64.7 cm. [Dutch 

room.] 

7. Cinco desenhos de Edgar Degas (Paris, 1834-1917): Living the Paddock (século XIX, 

aquarela e lápis em papel, 10.5 x 16 cm), Procession on a road near Florence (1857-1860, 

lápis e diluição em sépia (aquarela) em papel, 15.6 x 20.6 cm), dois Study for the programme 

(1884 e 1885-1888, giz preto em papel, 24.6 x 31.4 cm e 26.6 x 37.6 cm), Three mounted 

jockeys (1885-1888, tinta preta, aquarela branca, cor de pele e rosa, pigmentos em papel 

marrom, 30.5 x 24 cm). [Short Gallery.] 

8. Gu, autor desconhecido (século XII aC). Metal, 26.5 x 15.6 cm. Comprado por 17500 dólares 

em 1922. [Dutch room.] 

9. Águia (1813-1814). Folhada em bronze, 25,4 cm. Escultor: Antoine-Denis Chaudet (Paris, 

1763 – 1810); Fundidor: Pierre-Philippe Thomire (Paris, 1751 – 1843). Comprado em 1880 

por 300 dólares com o estandarte da Guarda Imperial Napoleônica, cópia da Bandeira do 

primeiro regimento da Guarda Imperial de Napoleão I. [Localização: Short Gallery.] 
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