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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma leitura da obra do poeta brasileiro 

Roberto Piva, especialmente em seus livros Paranoia, de 1963, e Coxas, de 1979 

através de uma ótica que o localize como fomentador, em sua poesia, de uma estética 

Neo-simbolista, que passa pelo corpo como condutor de um erotismo fundamentado nas 

relações que o poeta mantém com sua cidade – nesse caso, a São Paulo dos anos 1960. 

A partir das leituras de Walter Benjamin sobre Baudelaire, e do próprio Baudelaire 

sobre a Paris do Século XIX, tracei um paralelo da relação de Piva com a São Paulo dos 

anos 1960, buscando explicitar que ele, Piva, ao adotar em sua poesia uma estética que 

estava muito mais ligada à valorização do prazer hedonista do corpo, adquirido não 

apenas através do sexo, bem como dos narcóticos e do contato com o organismo 

pulsante que é a metrópole, acabou sendo, de certa forma, relegado à “margem” dos 

movimentos artísticos de sua época, por não se adequar bem nem à esquerda que 

buscava uma politização da Arte, para fins de conscientização das massas, nem aos 

ditos “artistas do desbunde”, cujo compromisso ainda achava-se, em certo aspecto, 

ligado à formação de um ideário nacional, compromisso este que herdam dos 

Modernistas. Busca-se aqui trazer Piva para fora das leituras que o relegaram ao espaço 

da marginalidade, uma vez que o que se verifica em sua obra é um poeta extremamente 

erudito e trespassado por uma tradição literária que se inicia em Dante Alighieri, passa 

por Lautréamont, Álvares de Azevedo, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Mario de 

Andrade, este último inclusive transfigurado e transformado em “mestre” por Piva. 

 

Palavras-chave: Roberto Piva, Erotismo, Simbolismo, Poesia Contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work’s objective is to perform a reading of the Work of Brazilian poet Roberto 

Piva, especially of his book Paranoia, from 1963, and Coxas, from 1979 through an 

optic that localizes him as developer, in his poetry, of a Neo-Symbolist aesthetic which 

passes through the body as a conductor of the erotism that the poet mantains with his 

city – in this case, the São Paulo of the 1960’s. Starting from the readings of Walter 

Benjamin about Baudelaire, as well as Baudelaire’s himself about the Paris of the 19
th

 

Century, I drew a parallel with Piva’s relation to the São Paulo of the 60’s, seeking to 

explain that Piva, by adopting to his poetry an aesthetic that was much closer to the 

valorization of the hedonistic pleasures of the body, acquired not only from sex, but also 

from the use of narcotics and from the contact with the big pulsing organism that the 

Metropolis is, wound up, in a way, relegated to the “edge” of artistic movements of his 

age, once not well adapted to the political left which sought a politicization of Art that 

would bring an awareness to the masses, nor to the so-called “artists of the desbunde”, 

whose objective was still in a certain aspect linked to that of the Modernists, which was 

the formation of a national identity. In here it is sought to deliver Roberto Piva to the 

outside of the readings that relegated him to the space of marginality, once in his Work 

what can be verified is that he is an extremely erudite poet, trespassed by a literary 

tradition that starts with Dante Alighieri, passes through Lautréamont, Álvares de 

Azevedo, Jorge de Lima, Murilo Mendes and Mario de Andrade, the latter including 

being transfigured and transformed in “master” by Piva. 

 

Keywords: Roberto Piva, Erotism, Symbolism, Contemporary poetry. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o CPC – Centro Popular de Cultura, criado em 1961 com intenso 

apoio da UNE (União Nacional dos Estudantes) – os artistas e intelectuais brasileiros 

estariam distribuídos (termo de Heloísa Buarque de Hollanda) em três alternativas 

distintas: “o conformismo, ou inconformismo, ou a atitude revolucionária 

consequente
1
”. Lembremos que a de 60 foi uma década de profundas mudanças 

comportamentais, especialmente para a juventude, ao redor do mundo. No Brasil, já 

desde a década de 50, as vanguardas como a “poesia-práxis” de Mario Chamie ou o 

Concretismo dos irmãos Campos e de Décio Pignatari tinham, de certa forma, o intuito 

de renovar a poesia brasileira sem, contudo, negar uma tradição que a precede, como diz 

Paulo Leminski em seu Ensaios e Anseios Crípticos, “a ninguém o passado deve mais 

que a esses futuristas
2
” – sendo “esses futuristas” os concretos. Ou seja, que para 

Leminski, bem como havia sido anteriormente para os irmãos Campos e Pignatari, a 

vanguarda não deve ser algo que negue o passado, a tradição; não deve ser algo que crie 

o absolutamente “novo” (o que qualquer bom leitor de Walter Benjamin sabe ser algo 

muito difícil, quiçá inviável), mas sim que essa renovação erija-se através de um resgate 

do passado.  

Assim tem-se que os concretos tomem emprestado a Ezra Pound o conceito de 

“paideuma”, isto é, do poeta que reivindica para si uma linhagem, uma descendência 

literária, que não deixa de se nos apresentar como o resgate de uma tradição. E, para o 

caso da Poesia Concreta, é na visualidade de João Cabral de Melo Neto que essa 

linhagem é invocada, bem como nas múltiplas traduções/re-leituras que os concretos 

executam, a exemplo de Homero, Poe ou Joyce.  

Para Roberto Piva, a reivindicação do “paideuma” também se verifica, uma vez 

que Mario de Andrade é por ele eleito mestre, embora o Mario de Piva não seja o Mario 

do Modernismo, e sim um Mario que é transfigurado por Piva através de sua poesia; 

não podemos, igualmente, esquecer-nos de que esta mesma poesia dialoga tanto com 

Álvares de Azevedo, o ultrarromântico maldito, com Les chants de Maldoror, livro do 

                                                           
1
 HOLLANDA, H. B. de. Impressões de viagem – CPC, vanguarda e desbunde 1960/70. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2004, p.22. 
2
 LEMINSKI, P. Ensaios e anseios crípticos. Curitiba: Pólo Editorial do Paraná, 1997, p.69. 
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poeta francês de origem uruguaia Isidore Ducasse, mais conhecido pelo pseudônimo de 

Conde de Lautréamont, livro que fora escrito entre 1868 e 1869, embora de publicação 

muito mais tardia, com Dante Alighieri, de quem Piva fora estudioso, bem como com o 

próprio Mario de Andrade, em poemas como “Meu capitão loucura”. Ler Piva é reler os 

ecos dos poetas que o atravessam através de sua poesia. 

À parte isso, outra ótica através da qual a poesia de Piva pode ser lida é  a de um 

corpo erótico potencializado através da experiência narcótica, e aí temos um Piva ligado 

à época em que escreve, posto que o debate acerca do corpo estivesse em alta voga a 

partir da aurora dos anos 60; no entanto, não se trata de um erotismo dócil, mas sim de 

uma violência cujo maior recurso impactante – em Piva como em outros poetas, 

músicos, artistas plásticos ou cineastas – será o da linguagem.  

Fato é que a maioria dos contemporâneos de Piva, que junto a ele foram 

encaixotados por Heloísa Buarque de Hollanda no 26 poetas hoje, não apenas se negam 

a olhar para o passado e refletir acerca dos rumos a serem tomados por suas respectivas 

produções, mas recusam-se inclusive a dialogar com os poetas pertencentes ao 

Modernismo ainda vivos à época, como o próprio Drummond e João Cabral de Melo 

Neto. E ao não questionarem os rumos da produção que operam, seguem como artistas 

ingenuamente autômatos, meros repetidores de uma rotina literária ultrapassada, como o 

haviam sido alguns poetas pré-modernistas, especialmente os parnasianos. Ao passo em 

que poetas como Piva, Waly Salomão ou Ana Cristina César, muito mais do que 

pertencer a uma época – ou período – da poesia brasileira (que nesse caso é a poesia dita 

marginal), buscaram através da observação de seu próprio fazer poético e da 

contemplação dos movimentos predecessores criar algo que desse novo fôlego à poesia 

pós-modernista. 

Portanto, é preciso avaliar Roberto Piva amparando-se em conceitos que não o 

simplesmente delimitem como parte integrante da dita “geração mimeógrafo”; há que se 

fazê-lo através de uma estética que tangencie a angústia de seu deslocamento temporal 

em relação à época em que escreve, bem como através do erotismo explicitamente 

violento de sua poesia. E é isto justamente o que o presente trabalho pretende. 

Quanto aos poemas de Piva os quais apenas cito trechos ao longo do trabalho, 

todos constarão, como anexos, ao final do mesmo. 
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2 – A SÃO PAULO DE PARANOIA 

 

O que se pode perceber, ao lermos Paranoia, livro inaugural de Roberto Piva, 

publicado em 1963, é que se trata de uma obra que encontra-se numa relação de tensão 

com a época em que surge, por não tomar, pode-se dizer, partido em nenhuma das 

correntes poético/teóricas da época. Havia, de um lado, o CPC – Centro Popular de 

Cultura, criado em 1961, no Rio de Janeiro, por Carlos Diegues, Oduvaldo Viana Filho, 

Leon Hirszman e Carlos Estevam Martins – cuja proposta era a de uma arte popular e 

engajada politicamente, que pudesse munir intelectualmente a população brasileira, a 

fim de realizar por aqui o mesmo tipo de revolução que se realizara em Cuba; e de 

outro, a vanguarda dos concretistas, encabeçada pelos irmãos Haroldo e Augusto de 

Campos e por Décio Pignatari, que possuíam como intuito a universalização da poesia 

brasileira através de um exacerbado apelo à imagem, à técnica e à visualidade do 

poema, muitas vezes aproximando-se, inclusive, do discurso publicitário. Daí se 

justifica que os concretistas tomassem como referências poetas como Stepháne 

Mallarmé ou Guillaume Apollinaire, que em fins do Século XIX igualmente 

problematizavam, em suas obras, a importância da poesia transformada em imagem, 

visualidade – para o caso de Apollinaire – ou mesmo para a importância que o próprio 

branco da folha exercia na constituição do poema – para o caso de Mallarmé.  

Portanto, o que se nos apresenta é que Piva, ao posicionar-se de forma tal – em 

relação à poesia – que não o fizesse tornar-se entusiasta de nenhuma das duas correntes 

acima citadas, acabou sendo relegado a uma espécie de “marginalização involuntária” (e 

aqui cabe o uso do termo da forma mesmo como se apresenta, uma vez que Piva nunca 

se quis marginal, ao contrário de outros poetas da época, como, por exemplo, Chacal, 

que adotou para si o título, e ainda hoje o ostenta com certo orgulho). Como o próprio 

Piva declara, em entrevista ao jornal O Globo, em 1993, não se identificava nem como 

intelectual de esquerda, nem como concretista, para ele “duas igrejas cujos dogmas são 

insuportáveis
3
”.  

Interessante notar que Piva, embora tenha sido incluído por Heloísa Buarque de 

Hollanda em sua antologia 26 poetas hoje não é citado no livro Impressões de viagem – 

CPC, vanguarda e desbunde 1960-70, em cujo terceiro capítulo, intitulado “O espanto 

                                                           
3
 COHN, S. (org.). Roberto Piva – Encontros. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2007, p.102. 
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com a biotônica vitalidade dos 70” passa a autora a falar sobre tal antologia, tentando 

em alguns momentos inclusive explicitar as razões que a levaram a incluir na antologia 

poetas como Cacaso, Chacal ou Francisco Alvim, ou mesmo as razões que a levaram a 

nomear tais poetas como marginais. Cito primeiramente o trecho do livro em que 

justamente busca Hollanda definir o que se caracteriza como “marginal”: 

 

A classificação ‘marginal’ é adotada por seus analistas e assim mesmo não 

sem certo temor e hesitação: fala-se mais frequentemente ‘ditos marginais’, 

‘chamados marginais’, evitando-se uma postura afirmativa do termo. 

Geralmente ele vem justificado pela condição alternativa, à margem da 

produção e veiculação no mercado, mas não se afirma a partir dos textos 

propriamente ditos, isto é, de seus aspectos propriamente literários
4
. 

 

 

E, logo após esta conceituação do termo “marginal”, parte a autora para uma 

espécie de avaliação acerca da publicação de sua antologia, apontando para aquilo que, 

de acordo com ela mesma, há de positivo e negativo em sua organização: 

 

O texto, a produção do livro e a própria vida desburocratizada dos novos 

poetas sugerem, de maneiras muito parecidas, o descompromisso como 

resposta à ordem do sistema. É nesse sentido que vejo o meu trabalho de 

organização desse material na antologia 26 poetas hoje como bom e mau. 

Bom, na medida em que divulgou essa produção nas esferas de legitimação 

institucional, promovendo violentas polêmicas e questionamentos e, 

portanto, aumentando o circuito desse debate. Mau, entretanto, porque assim 

‘apropriados’ num volume ‘limpo’ de editora espanhola e sob o aval e 

atenção de uma professora universitária, promovi, de alguma maneira, 

alterações fundamentais na forma e no conteúdo dessa mesma produção, 

diminuindo a força contestatória de sua intervenção crítica
5
. 

 

 

Há que se lembrar que a publicação da antologia 26 poetas hoje data de 1975, e 

que a década de 70 fora realmente a da ascensão de poetas como Francisco Alvim, 

Antônio Carlos de Brito – o Cacaso – e Chacal, cuja obra e preocupações (ou falta de, 

especialmente para o caso de Chacal) estéticas e mesmo políticas são constantemente 

postas em evidência por Hollanda – especialmente em Impressões de viagem – Piva, por 

outro lado, estreava em 1961 na Antologia dos novíssimos, da editora de Massao Ohno, 

publicando Paranoia em 1963, pela mesma editora, isto é, 13 anos antes de Hollanda 

                                                           
4
 HOLLANDA, H. B. de. Impressões de viagem – CPC, vanguarda e desbunde 1960-70.  Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2004, p.110. 
5
 Idem, p.111. 
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organizar e publicar a sua antologia e anteriormente, inclusive, ao que se convencionou 

chamar “poesia marginal”. Evidente que isto só não basta para reivindicar o afastamento 

de Piva da condição de marginal em que fora colocado; tal se deu por conta de fatores 

mais complexos, como, por exemplo, a já citada atitude de alheamento em relação às 

correntes que mais destacadamente pensavam a poesia brasileira da época, ou a própria 

estética de sua poesia, com profundas raízes fincadas no Surrealismo e no Simbolismo, 

que é o que a seguir passo a discutir, a partir da análise de como aparece a cidade de São 

Paulo em seu Paranoia.  

Num primeiro momento, ou melhor dizendo, numa primeira leitura, o olhar mais 

desavisado pode ver em Paranoia um amontoado de versos sem ponto final, melhor 

recitados de um fôlego do que meramente lidos, que parecem se fechar em algo como 

um fluxo interior que brota da experiência do poeta – e lembremos que o 

autobiografismo literário é algo que passou a ser amplamente discutido, a partir dos 

anos 70, através, por exemplo, das leituras que Flora Sussekind executa da geração de 

poetas dessa década, especialmente em seu livro Literatura e vida literária – para as 

páginas do livro. O pensamento mais tentador que então ocorre é aquele que identifica 

Piva ao Surrealismo, a certo automatismo do fazer poético, a um delírio desregrado e 

assistemático dos sentidos. E isto de fato se verifica nos poemas que permeiam as 

páginas de Paranoia, em versos como estes, do “Poema submerso”: “Havia um revólver 

imparcialíssimo vigiado pelas/Amebas no telhado roído pela urina de tuas borboletas
6
”, 

ou mesmo nos primeiros versos do poema que inaugura o livro, “Visão 1961”: “As 

mentes ficaram sonhando penduradas nos esqueletos de fósforo/invocando as coxas do 

primeiro amor brilhando como uma/flor de saliva
7
”. Aí temos algo como uma estética 

surrealista na linguagem através da qual o poeta tece seus versos; contudo, já a partir do 

título do poema, uma “visão”, começa-se a perceber que há, por trás de toda a 

construção do livro, mais que uma estética surrealista, um compromisso com a força do 

símbolo. Piva aqui, nesta “visão”, não deixa de reverberar Rimbaud, que na célebre 

carta a Paul Démeny afirma que “o poeta se faz vidente através de um longo, imenso e 

pensado desregramento de todos os sentidos”. Note-se que Rimbaud se utiliza do termo 

“pensado”, o que nos leva a crer que o delírio do poeta, embora eloquente em abstração, 

não é de todo impensado; há uma racionalidade que guia a composição, e ela está 

                                                           
6
 PIVA, R. Paranoia; com fotografias de Wesley Duke Lee. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, 

p.52. 
7
 Idem, p.32. 
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presente em Paranoia como esteve presente em Nadja. Havia método em Bretton como 

há em Piva, e o resgate de uma tradição, pois, por mais que o Surrealismo buscasse a 

implosão de formas convencionais da Arte, não se pode deixar de notar em pinturas 

como A canção do amor, de Giorgio de Chirico, a presença de bustos de Apolo, que 

remetem irremediavelmente à Antiguidade Clássica.  

Piva, por sua vez, herda do passado a perambulação nômade através da cidade, e 

o constante fascínio que tal atividade exerce nele, bem como em poetas que o 

precederam, dos quais Baudelaire, Cesário Verde e Mario de Andrade são exemplos 

grandiosos. São Paulo é para Piva o que Paris fora para Baudelaire, e é, contudo, 

interessante perceber como Paranoia, embora seja um livro sobre São Paulo, é muito 

mais um livro sobre a “personagem” Roberto Piva dentro da cidade de São Paulo, sendo 

a todo instante vítima dos choques aos quais todos aqueles que simplesmente se deixam 

perambular por qualquer grande metrópole estão sujeitos a receber. A esse respeito, nos 

fala Walter Benjamin em seu escrito sobre Baudelaire: 

 

O mover-se através do tráfego implicava uma série de choques e colisões 

para cada indivíduo. Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no 

estremecer em rápidas sequências, como descargas de uma bateria. 

Baudelaire fala do homem que mergulha na multidão como em um tanque de 

energia elétrica. E, logo depois, descrevendo a experiência do choque, ele 

chama esse homem de ‘um caleidoscópio dotado de consciência’. Se, em 

Poe, os passantes lançam olhares ainda aparentemente despropositados em 

todas as direções, os pedestres modernos são obrigados a fazê-lo para se 

orientar pelos sinais de trânsito. A técnica submeteu, assim, o sistema 

sensorial a um treinamento de natureza complexa
8
. 

 

 

Benjamin busca ainda estabelecer um paralelo entre a relação através da qual 

Poe e Baudelaire se relacionam com a multidão, explicitando que, para o primeiro, a 

multidão era algo que oprimia, sufocava, ao passo que, para o último, havia deleite em 

estar no meio da multidão, ou mesmo observá-la a certa distância. De igual modo, os 

ecos da Modernidade inaugurados pelo olhar de Baudelaire acerca da emergente 

metrópole francesa estendera-se desde cedo até as metrópoles da periferia do 

capitalismo, como a própria São Paulo dos anos 1920 pode nos mostrar. Piva, que 

recebe São Paulo das mãos de Mario de Andrade, necessita reinventá-la, e o faz 

                                                           
8
 BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Trad. José Martins Barbosa, 

Hemerson Alves Baptista. 1ªed. São Paulo: Brasiliense, 1989 (Obras escolhidas, v.3), p.124-125. 
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reinventando inclusive o próprio Mario, bem como os outros vultos poéticos que 

desfilam através de seus versos, como Jorge de Lima – transformado por Piva em 

professor e “panfletário do Caos” – e Murilo Mendes. Piva mescla em seu caminhar 

pela cidade os traços que Walter Benjamin creditou a Poe e Baudelaire; ora oprimido, 

ora regozijado em sentir os choques que se perpetuam em sua carne, bem como em sua 

consciência, a cada nova esquina que cruza.  

Mostra-se, igualmente, integrado ao ambiente urbano, à própria essência da 

cidade permeada por submundos e periferias, como afirma em verso do poema 

“Stenamina Boat”: “olho desconsolado o contorno das coisas copulando no caos
9
”, 

sendo estas “coisas que copulam no caos” ao mesmo tempo os labirintos periféricos do 

inconsciente do poeta e a manifestação simbólica das favelas e amontoados da vida 

urbana que em uma cidade da grandeza de São Paulo surgem por todos os lados, como 

que brotadas do chão de concreto. Chão esse que, não obstante, é a morada do 

poeta/personagem Piva, que se entrega de braços abertos ao caminhar errante, como 

afirma em verso do poema “Poema de ninar para mim e Bruegel”: “Eu abro os braços 

para as cinzentas alamedas de São Paulo
10

”. 

A cidade é para Piva algo como o alicerce através do qual a linguagem ganha 

forma e fluidez. Há nos poemas de Paranoia frases soltas, expressões fora de qualquer 

tempo, como há na cidade, como ambiente, estruturas não finalizadas, pontas soltas 

como construções abandonadas, atravessamentos como os dos andaimes nas 

construções em marcha, retalhos de linguagem semelhantes aos retalhos de gente que 

perambulam pelas ruas de qualquer metrópole, fora de qualquer sistema moral, político 

ou social. Ao que tudo indica, os excessos de São Paulo cadenciam e dão o tom para a 

construção poética de Paranoia, construção esta que nunca se conclui, nunca se fecha, 

no entanto gira sobre si mesma numa espiral interminável de referências, das quais o 

poeta se utiliza a fim de promover a universalização de seu discurso poético.  

Há em Paranoia um desejo de transgressão, bem como um ímpeto para a 

provocação, que já possui, desde Baudelaire, longa história. Piva defende o 

homossexualismo escancaradamente, anos antes dos movimentos libertários de 1968: há 

em seus poemas “anjos de Sodoma
11

” ou mesmo “anjos de Rilke dando o cu nos 

                                                           
9
 PIVA, R. Paranoia: com fotografias de Wesley Duke Lee. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2009, p. 

121. 
10

 Idem, p.100. 
11

 Ibidem, p. 143. 
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mictórios
12

”, e aqui há que se atentar para outro aspecto importantíssimo de Paranoia: a 

mescla entre o sublime e o baixo, o sagrado e o profano, evidentes em trechos como este 

acima citado ou quando mostra-nos o poeta uma Virgem que “lava sua bunda imaculada 

na pia batismal
13

”; tudo imagens que perpassam a visão do poeta enquanto este segue 

inabalável através do roteiro de uma São Paulo que é, ao mesmo tempo, corrupta e 

sacra, puritana e lasciva, uma cidade onde os amantes chupam-se “como raízes”, porém 

“as senhoras católicas são piedosas
14

”. Ou seja, que a São Paulo de Piva é diferente da 

de Mario, e que é justamente por isso que o poeta de Paranoia deve reinventar tanto a 

cidade quanto aquele que reivindica como mestre, entenda-se o próprio Mario de 

Andrade. Embora herdeiro de uma tradição romântica que passa pela Paulicéia 

desvairada, a cidade de Piva não depende tanto quanto a de Mario de certo 

arrebatamento que o conduza – como conduzira a Mario – a retratá-la através de um 

“coração arlequinal de poeta”. Pode-se afirmar, nesse sentido, que Piva tenha, por assim 

dizer, o olhar mais frio e pronto a retratar a cidade como ela lhe aparece, sem ter de 

bordá-la com os arroubos que guiam Mario – embora já na obra do poeta modernista se 

pudessem perceber as contradições socioeconômicas da então emergente metrópole. 

Não obstante isso, o poeta não ignora esta tradição romântica, que em Paranoia se 

manifesta através dos diálogos entravados pelo poeta com artistas de diversas áreas – 

música, artes plásticas, literatura –, porém especialmente com poetas como Álvares de 

Azevedo, Augusto dos Anjos, Jorge de Lima ou Murilo Mendes. E Piva há de 

reinventá-los e trazê-los igualmente para dentro de sua São Paulo, onde Álvares de 

Azevedo é despido do véu de ultrarromântico noctívago e satanista e reduzido a uma 

estátua, “devorada com paciência pela paisagem de morfina
15

”, Jorge de Lima é 

promovido a “professor do caos”, e Augusto dos Anjos torna-se “um anjo indeciso da 

Solidão” que “pousa indeciso
16

” sobre os ombros do poeta. E esse anjo há de sussurrar 

aos ouvidos de Piva grande parte de seu itinerário poético, uma vez que bem se sabe ser 

de Augusto dos Anjos um dos primeiros poemas “perambulantes”, por assim dizer, da 

literatura brasileira. Trata-se de “As cismas do Destino”, do livro Eu, de 1912. Ao 

lermos o poema de Augusto dos Anjos, encontramos nele, juntamente com a Paulicéia 

                                                           
12

 PIVA, R. op. cit. p. 66. 
13

 PIVA, R. op. cit. p. 96. 
14

 PIVA, R. op. cit. p. 60. 
15

 PIVA, R. op. cit. p. 87. 
16

 PIVA, R. op. cit. p. 154. 
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desvairada de Mario de Andrade, o gérmen fecundante da poesia de Paranoia, em sua 

relação com São Paulo: relação de assombro – em Augusto dos Anjos – e ao mesmo 

tempo de êxtase – como em Mario de Andrade – para com o espaço urbano habitado 

pelos versos do poeta. 

Já Murilo Mendes dialoga com Piva especialmente através da epígrafe do poema 

“Canção de ninar para mim e Bruegel”, afirma aquele que “ninguém ampara o cavaleiro 

do mundo delirante”; e é aqui, precisamente, que se percebe como Piva adota para si a 

insígnia de cavaleiro solitário, perdido em sua peregrinação delirante, totalmente em 

contraste com a ideia concretista, herdada de Poe, Mallarmé ou Pound, e que no Brasil 

teve, antes mesmo dos concretos, João Cabral de Melo Neto como articulador desse tipo 

de poema, entenda-se, a criação de poemas que eram como projetos intelectuais, 

poemas cerebrais que tinham por intuito levar a poesia a realizar um questionamento da 

linguagem enquanto mecanismo de criação. Piva levanta-se contra tal tipo de 

formulação, e já em Paranoia se percebe, através de sua posição de cavaleiro delirante 

algo que, embora ali se mostre de forma fugaz, será melhor explorado em seu livro 

Coxas: a influência, em sua poesia, da obra de Dante Alighieri, do qual Piva era 

estudioso. 

Pois trata-se sobretudo de Dante. Piva caminha por São Paulo como Dante pelo 

Inferno; seu roteiro noturno pela metrópole brasileira é uma descida ao inferno 

semelhante àquela realizada por Dante. E, semelhante ao poeta florentino, que elege 

Virgílio como seu guia onírico, em Paranoia tal tarefa é incumbida a Mario de 

Andrade, aqui transfigurado em Lótus que surge através da fumaça de um “comboio de 

maconha”. Mario é reinventado por Piva, bem como Virgílio por Dante – salvo, 

evidentemente, as devidas proporções que distanciam ambas as obras e ambos os 

poetas, ou seja, Piva de Dante – e, embora seja um Mario por assim dizer mais “baixo” 

do que aquele do Modernismo, ainda assim Piva se refere a ele invariavelmente através 

de uma linguagem elevada, marca essa por sinal que atravessa toda a trajetória de 

Paranoia. Piva redefine Mario, dá-lhe novo fôlego, assim como a todos os outros poetas 

e artistas que aparecem, alguns mais, outros menos, ao longo dos poemas de Paranoia. 

Cumpre, por assim dizer, a premissa de Walt Whitman sobre os “poets-to-come”, isto é, 

que os poetas das novas gerações seriam responsáveis por resgatar e ao mesmo tempo 

reviver os seus predecessores. Ao mesmo tempo, Piva erige em Paranoia uma São 

Paulo cujas proporções arquitetônicas devem somente ao seu delírio de poeta visionário, 
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executando, de certa forma, o mesmo que Dante e Milton fizeram, de acordo com 

Octavio Paz, que em seu Os Filhos do Barro afirma: “o poeta dá então forma sensível 

às idéias religiosas, transmuta-as em imagens e as anima
17

”. Assim, como Dante nos 

dá a arquitetura do Inferno, do Purgatório e do Paraíso, e Milton reconta a história da 

queda, Piva se utiliza dos símbolos religiosos para dar vida a uma São Paulo caótica, 

muito mais obscura e periférica talvez que a de Mario, que é, entretanto, o companheiro 

de percurso eleito por Piva para descortinar, sob a ótica do poeta andarilho, suas 

aspirações e anseios poéticos.  Piva compartilha igualmente com Dante a utilização do 

símbolo como potência da linguagem poética. A pantera de Dante, que muito 

possivelmente é a mesma de São Tomás de Aquino, ou seja, representante do pecado da 

incontinência, e que o poeta florentino encontra no deserto que precede sua descida aos 

abismos infernais, seguida do leão (representante da violência) e da loba (representante 

da fraude) – e que são, na Divina Comédia, representantes das divisões do Inferno, em 

Augusto dos Anjos se torna a ingratidão e ignorância do mundo em relação ao artista, 

como diz em “Versos íntimos”: 

 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 

Somente a Ingratidão – esta pantera –  

Foi tua companheira inseparável!(...)
18

 

 

E, em Piva, uma espécie de travesti luminoso – como os muitos que se pode encontrar 

em qualquer passeio noturno de qualquer grande cidade – como nos mostram os 

primeiros versos do poema “Matéria & clarineta”, do livro Piazzas:  

 

As panteras das plumas & as tranças das estrelas 

numa fuselagem sem saída(...)
19

 

 

Já Elliot relacionava Baudelaire a Dante, Paris do Século XIX ao Inferno; a 

mesma correlação pode ser feita em relação a São Paulo de Paranoia e o Inferno 

dantesco. A cidade em Piva é uma manifestação do caráter infernal da vida em todas as 

sociedades de massa. O Inferno em Piva é, contudo, um espaço que não se manifesta 
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 PAZ, O. Os filhos do barro. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 75. 
18

 ANJOS, A. dos. Eu e outras poesias. Porto Alegre, L&PM, 2010. 
19

 PIVA, R. Piazzas, in: Um estrangeiro na legião: obras reunidas volume 1 . Org. Alcir Pécora. São 

Paulo: Globo, 2005, p. 101. 
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senão através de um véu de inocência, é um Inferno transfigurado e formulado pelo 

poeta través das leituras que o precederam, como afirma no poema “Piazza VIII”, de 

Piazzas:  

Eu aprendi com Rimbaud 

& Nietzsche os meus 

toques de INFERNO(...)
20

 

 

 

Embora herde da tradição romântica especialmente perpetuada por Baudelaire a 

sua estética de poeta andarilho, Piva não sente a cidade de São Paulo da mesma forma 

que o poeta francês sentia Paris. O olhar de Baudelaire era o de um poeta que via sua 

cidade transformando-se drasticamente, da paisagem rural para a urbana; no dizer de 

Benjamin, Baudelaire “se confrontava com a vida moderna do mesmo modo que o 

século XVII com a antiguidade
21

”. Da mesma forma, Piva não pode ser visto como um 

poeta heroico, à maneira com a qual Benjamin qualifica Baudelaire; em Piva não há, por 

assim dizer, a preocupação que em Baudelaire se torna um tabu sobre o futuro. Não 

obstante, muitos dos primeiros versos dos poemas de Baudelaire são uma como que 

“saída do abismo”; em Piva, o movimento é contrário, a cidade parece lhe fornecer a 

entrada mesma desse abismo que o poeta não apenas não nega, como urge em nele 

entrar. Cito alguns desses trechos de Baudelaire, e note-se que são, como acima dito, 

trechos iniciais de poemas. O primeiro deles é “O veneno”, de As flores do mal: 

 

Sabe o vinho vestir o ambiente mais espúrio 

      Com seu luxo prodigioso, 

E engendra mais de um pórtico miraculoso 

     No ouro de um vapor purpúreo, 

Como um sol que se põe no ocaso nebuloso.(...)
22

 

 

Ou em “O inimigo”: 

A juventude não foi mais que um temporal, 

Aqui e ali por sóis ardentes trespassado; 

As chuvas e os trovões causaram dano tal 

Que em meu pomar não resta um fruto sazonado.(...)
23
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 Idem, p. 103. 
21

 BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Trad. José Martins Barbosa, 

Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 151. 
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Fronteira, 2006 (coleção 40 anos, 40 livros), p. 215.  
23

 Idem, p. 139. 
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E, abaixo, o paralelo se faz com o poema “Visão 1961”, de Paranoia, em cujos 

versos finais o poeta “salta para o abismo”: 

 

(...)no exílio onde padeço angústia os muros invadem minha memória 

atirada no Abismo e meus olhos meus manuscritos meus amores  

pulam no Caos
24

 

 

Assim, o que se observa é que o movimento de Piva, em Paranoia, é de alguma 

forma distinto do de Baudelaire em As flores do mal; ao passo que o poeta francês 

encara a cidade como um abismo do qual deve ascender, o paulistano vê nesse espaço 

convulso justamente o turbilhão de sensações que busca, e, por consequência, nele 

mergulha. Do mesmo modo, para Benjamin, Baudelaire, longe de ser um poeta 

pessimista, era muito mais heroico – no dizer do filósofo alemão – do que o próprio 

Nietzsche, justamente por conta do tabu sobre o futuro que sobre ele pairava, nas 

palavras de Benjamin: 

 

Baudelaire não é nenhum pessimista. Não o é, porque sobre ele paira um 

tabu em relação ao futuro. Isso distingue mais nitidamente o seu heroísmo do 

de Nietzsche. Em Baudelaire não se encontra nenhuma espécie de reflexão 

sobre o futuro da sociedade burguesa, e isso é surpreendente em face do 

caráter de suas anotações íntimas. Por essa única circunstância pode-se 

avaliar quão pouco ele contava com a repercussão para a sobrevivência de 

sua obra e quão monadológica é a estrutura de As flores do mal.
25

 

 

O sentimento de alheamento em relação à época pode ser bem observado, para o 

caso de Baudelaire, em poemas como o famoso “O albatroz”, ou “O ideal”, cuja 

primeira estrofe ora transcrevo: 

 

Jamais serão essas vinhetas decadentes, 

Belezas pútridas de um século plebeu, 

Nem borzeguins ou castanholas estridentes, 

Que irão bastar a um coração igual ao meu (...)
26
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 BAUDELAIRE, C. As flores do mal. Trad. Ivan Junqueira. 1ª ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova 
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Já em Piva, o heroísmo do poeta lírico cede espaço ao desejo de documentar. 

Esse desejo se verifica pelas referências – que surgem em profusão – a pormenores da 

cidade de São Paulo da época de Piva. E, a isso, as fotografias de Wesley Duke Lee dão 

o auxílio necessário. Em alguns casos, são imagens que acompanham os poemas 

fidedignamente, como pontos de ancoragem do discurso poético; em outros, referências 

algo surrealistas que contribuem para causar no leitor a impressão de entorpecimento 

que perpassa os versos de Paranoia.  

Mantendo sempre em tensão os elementos do real imediato e do delírio 

simbólico, Piva erigiu em Paranoia uma São Paulo onírica, atravessada pelos reflexos 

do próprio leitor Piva, e que através de seus poemas surge, aos olhos do leitor, como 

uma apoteose – não de intestinos, como quereria Piva – da expressão poética, que em 

Piva assume um caráter decisivo em sua relação com a poesia contemporânea brasileira. 
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3 – PIVA, POETA NEOSSIMBOLISTA 

 

Já foi apontado por alguns que a coleção Novíssimos, de Masssao Ohno é, sob 

certo aspecto, um Norte para a publicação e o contexto dos poetas paulistas da década 

de 60
27

. Entre as muitas vozes poéticas inconsistentes, imaturas que se encontravam nas 

publicações de Ohno, há duas que se destacam, já ali, por sua maturidade e 

preocupações estéticas, dois poetas mais velhos que, se pode dizer, já sabiam o que 

faziam: Roberto Piva e Celso Paulini. Piva teve inclusive um papel mais decisivo ainda 

quando da iniciativa de Ohno em publicar os seus “novíssimos”, uma vez que agia 

como uma espécie de agitador cultural. Evidente que o Piva da antologia dos 

novíssimos ainda era, por assim dizer, um poeta diletante, em formação. Todavia, já nos 

primeiros poemas e manifestos – e o poeta paulistano viria a publicar muitos, ao longo 

da vida – uma marca muito particular já começa a emergir nele: a do poeta que, através 

da utilização violenta dos símbolos e que, sob a insígnia do erotismo, buscava uma 

contestação da ordem estabelecida, que passava por um acerto de contas com a própria 

linguagem. Não à toa podemos perceber em Paranoia a identificação do poeta com 

Murilo Mendes, o Murilo Mendes de “Estudo para um caos”, maior amante dos 

símbolos dentre os poetas da modernidade brasileira.  

Contudo, embora aqui se queira reivindicar – ou talvez evidenciar, o que seria de 

melhor tom – a relação de Piva com o Neossimbolismo incitado por sua obra, não se 

pode negar igualmente as influências surrealistas que atravessam o poeta desde o início 

de seu percurso poético, bem como os reflexos, em sua poesia, da herança antropofágica 

de Oswald de Andrade. Pois Piva é sim um poeta antropófago, e isso já se anuncia em 

Paranoia, no “Visão de São Paulo à noite – poema antropófago sob narcótico”, vindo a 

atingir seu ápice em Coxas, onde a estética antropofágica se nos é anunciada com maior 

sincretismo. O termo poetas carnívoros, através do qual René Char distinguia os 

surrealistas de outros autores mais formalistas ou cerebrais, se aplica a Piva, no sentido 

de que o poeta paulistano evidencia, desde suas primeiras publicações, a voracidade 

com a qual “devora” outros autores, deglute-os a fim de enriquecer sua própria poesia. 

                                                           
27
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O que em Coxas é elevado à máxima potência, uma vez que ali a deglutição literária 

torna-se deglutição literal, como podemos observar em trecho do poema “Os escorpiões 

do sol”, que transcrevo abaixo: 

 

Anjos da verdade pensou Pólen em sua calma estranguladora 

de babuínos agora devem começar as quermesses com leitões 

coloridos purê de maçã & delicados tutus à mineira ostras de 

Cananéia apimentadas servidas com retumbantes batidas 

de Maracujá (a fruta da paixão) codorninhas recheadas com 

uvas passas & torresminhos com queijo ralado o verão bem  

poderia chegar com seu perfume de acarajé invadindo os 

colégios fazendo os adolescentes terem ereções & as garotas 

desmaiarem de desejo com seus pequeninos seios latejantes.(...)
28

 

 

 

Aqui temos uma cena que nos remete inclusive ao Banquete platônico. Por que 

toda a obra Coxas é uma espécie de escola de pensamento, uma experiência orgíaca 

muito similar à da Academia grega. A exemplo da alcova sadiana, descrita por Lacan 

como uma “escola de pensamento, semelhante à de Aristóteles”, o “clube Osso & 

Liberdade” de Coxas pode ser compreendido da mesma forma, como uma antessala 

orgíaca anunciada pelo poeta. 

Dos primeiros manifestos assinados por Piva, agrupados no primeiro volume de 

suas obras reunidas sob o título de Os que viram a carcaça, nota-se o tom surrealista, 

anunciado em assertivas como “contra a lógica pela Magia”, “contra Mondrian por Di 

Chirico”, “contra tudo por Lautréamont”, bem como certa revolta contra o beletrismo na 

poesia, inclusive por parte dos poetas seus contemporâneos, em trechos como “somos 

contra a mensagem lírica do Mimo” ou “contra Elliot pelo Marquês de Sade
29

”. Trata-

se, contudo, de uma reivindicação surrealista que está mais próxima, por seu caráter 

elíptico, dos manifestos de Artaud, de 1925, do que dos de Breton, explicitamente mais 

hiperbólicos. Piva já anunciava a si mesmo quando da publicação da Ode a Fernando 

Pessoa, em 1961, ao afirmar: “sei que não há horizontes para minha inquietação sem 

nexo
30

”. E é a partir dessa inquietação que Paranoia será construído, como um vitral de 

alucinações moventes.  
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 Não basta simplesmente, portanto, devorar o outro; na obra de Piva, parece 

haver um entrecruzamento de vozes, que contribuem para que a voz do poeta/vate 

adquira a sua própria dicção. 

Não se pode afirmar, igualmente, que as imagens em Paranoia possuam um 

caráter homogêneo: aparecem, outrossim, ora ornadas por um caráter mais descritivo, 

ora por um caráter mais ilusório, ou, melhor dizendo, alucinatório. São poemas 

“velozes”, em cuja estrutura se pode perceber o anseio de um poeta cujo compromisso 

em transmitir sensações torna-se maior que ele mesmo. Exemplo disso são trechos 

como “minhas tristezas quilometradas pela sensível persiana semiaberta da/Pureza 

estagnada e gargarejo de amêndoas emocionante nas palavras”
31

, do poema “Visão 

1961”, ou “Miles Davis a 150 quilômetros por hora/caçando minhas visões como um 

demônio”
32

, ou ainda no poema “Paisagem em 78 R.P.M.”, este sendo, talvez, o mais 

veloz dos poemas de Paranoia, onde a superposição de imagens e a própria forma 

evanescente do poema remetem a uma viagem de carro por algum centro urbano
33

. De 

todo modo, a relação com o Jazz é fortuita; nunca houvera nada tão veloz, violento e 

caótico como o Jazz na história da música, e, como Piva não escrevia à época do Heavy 

Metal, é possível perceber o porquê de sua afinidade com o estilo de música norte 

americano, especialmente através de Miles Davis e Chet Baker. 

Esta velocidade presente nos poemas de Paranoia poder-nos-ia revelar um Piva 

com alguma marca futurista; compreendo-a, contudo, muito mais como algo daquilo já 

versado em parágrafos anteriores, da impossibilidade do poeta em conseguir, de forma 

consistente – ao menos para ele – transmitir para a página a totalidade das sensações 

que o acometiam.  

É através dos símbolos que Piva faz transparecer, inclusive, seu humor, embora 

seja um humor negro, que aparece nas imagens de “anjos engraxates com sua gíria/feroz 

na plena alegria das praças, meninas esfarrapadas/definitivamente fantásticas”
34

, ou de 

“defuntos acesos” que “tagarelam mansamente ao pé de um cartão de visitas”
35

. O que o 
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aproxima muito de Augusto dos Anjos, bem como do próprio Baudelaire, poetas que o 

precedem, e que ele, Piva, se incumbe de reviver. Em Augusto dos Anjos inclusive, o 

humor ácido mascarado pelo uso de termos muitas vezes nosográficos ou científicos 

torna-se o tom reinante de sua poesia, que faria com que um poeta do calibre de Olavo 

Bilac de certa forma o considerasse – a Augusto – um poeta aberrante, como é contado 

por Francisco de Assis Barbosa. Diz este que, em Novembro de 1914, Orris Soares e 

Heitor Lima se encontraram com Bilac, informando-lhe então sobre o falecimento de 

Augusto dos Anjos. Bilac então teria perguntado algo como “e quem é esse Augusto?”, 

ao que Heitor Lima, à guisa de resposta, lhe recitou “Versos a um coveiro”; diz Barbosa 

então que Bilac sorrira e comentara: “Fez bem em morrer, não se perde grande coisa”. 

Poema hoje bem conhecido dentro dos círculos literários, cito, portanto outro onde, 

julgo, evidencia-se mais o caráter ácido de Augusto dos Anjos, o “Soneto”, em cuja 

epígrafe se lê: “Ao meu primeiro filho/nascido morto com/7 meses incompletos”: 

 

Agregado infeliz de sangue e cal, 

Fruto rubro de carne agonizante, 

Filho da grande força fecundante 

De minha brônzea trama neuronial, 

 

Que poder embriológico fatal 

Destruiu, com a sinergia de um gigante, 

Em tua morfogênese de infante 

A minha morfogênese ancestral?! 

 

Porção de minha plásmica substância, 

Em que lugar irás passar a infância, 

Tragicamente anônimo, a feder?! 

 

Ah! Possas tu dormir, feto esquecido, 

Panteisticamente dissolvido 

Na noumenalidade do NÃO SER!
36

 

 

 

Charles Baudelaire por muitas vezes se utiliza do mesmo recurso, em poemas 

como “Uma carniça” ou “A giganta”, o primeiro vindo a ser mesmo correspondido por 

Augusto dos Anjos em “O deus-verme”. Já na poesia de Piva, presenciamos o 

nascimento de um universo que vem a existir ao ser “cuspido pelo cu sangrento de um 

Deus/cadela”, ou de um Deus que se suicida com uma navalha espanhola. Essa cena é 
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repetida no filme Begotten, de 1990, do diretor norte-americano Edmond Elias Merhige, 

cuja primeira cena é a de Deus se mutilando até a morte com uma navalha, para que de 

suas entranhas mutiladas nasça Gaia, ou a Terra. Novamente, se manifesta em Piva o 

caráter blasfemo de Lautréamont, tantas vezes evocado pelo poeta paulistano ao longo 

dos poemas de Paranoia.  

Há também Cruz e Souza em Paranoia. A ele se devem, indubitavelmente, os 

versos de “Visão 1961” que dizem: “noite profunda de cinemas iluminados e lâmpada 

azul da alma desarticulando/aos trambolhões pelas esquinas onde conheci os estranhos 

/visionários da Beleza”, uma vez que Cruz e Souza pode ser considerado, dentre os 

poetas brasileiros, aquele que de forma mais profunda assimila a assertiva de Rimbaud 

sobre o poeta como um vidente, visionário. De Cruz e Souza, Piva herda o uso, em 

profusão, da hipérbole. Da mesma forma, assim como na obra do  poeta catarinense, sua 

poesia oscila entre o material e o místico, etéreo.  

E há Rimbaud em Paranoia, especialmente por conta do tom confessional que a 

obra de Piva acaba adquirindo. Trata-se, contudo, de um tipo de confissão diferente da 

de Rimbaud, do Rimbaud de Temporada no inferno. Pois a obra do poeta francês é uma 

confissão, como as de Santo Agostinho, Cellini, Montaige e Rosseau. A confissão de 

Rimbaud é, contudo, diferente das demais por que não carrega consigo nenhuma das 

formas de discurso e conhecimento anteriores, bem como por ser muito mais breve que 

as demais, e, especialmente, pela excelência de sua organização. A violência da 

Temporada não está em suas ideias, conceitos ou fatos, mas no próprio ritmo, no 

movimento das frases e na utilização dos símbolos que emergem do texto. À parte todo 

o seu caráter simbólico, pode igualmente ser encarada como uma espécie de 

autobiografia metafísica, o que a torna muito próxima do tom de Paranoia, uma vez que 

Piva também se cria ao longo dos poemas que escreve. Rimbaud afirma, na Temporada, 

que o sangue pagão está voltando: lembremos que Piva, especialmente em Ciclones, 

não deixa esconder o quanto sua poesia última deixou-se influenciar pelo xamanismo e 

pelas raízes indígenas brasileiras, pré-cristãs.  

O afastamento da estética simbolista se dá pela condição dos versos, livres, não 

metrificados, e pela forma com a qual Piva traz as influências de que se utiliza em 

Paranoia para o campo da experiência pessoal. Tal movimento o aproxima, de certa 

forma, de sua época, uma vez que, embora Paranoia tenha sido escrito em 1961 e 

publicado em 1963, ele pode ser considerado como parte integrante, na literatura 
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brasileira, da assim chamada “literatura pós-64”, a qual Flora Sussekind denominou 

“literatura do eu”, uma vez que, como afirma Flora, “Se a prosa literária pós-64 evitou 

cuidadosamente maiores intimidades com abismos, já a poesia do período chega a se 

autodefinir como ‘na corda bamba’”
37

. Assim, o diálogo de Piva com as leituras que 

permeiam Paranoia se dá de forma muito próxima, uma vez que o poeta as traz para o 

cotidiano da metrópole, como pode ser observado em trechos como “Foi no dia 31 de 

dezembro de 1961 que te compreendi Jorge de Lima”
38

 ou “Eu era um pouco da tua voz 

violenta, Maldoror”
39

, onde o caráter descritivo – característica fundamental do 

Simbolismo – dos poemas cede lugar ao diálogo direto. Muitas vezes, é como se o poeta 

sonhasse, alucinasse encontros com figuras que aparecem fora de contexto; por 

exemplo, o encontro com “Lorca num hospital da Lapa”
40

, do poema “O volume do 

grito”. Está à beira do abismo, como declara em “Boletim do mundo mágico”: “Meus 

pés sonham suspensos no Abismo”
41

. E esse abismo, em Paranoia, é a noite paulistana, 

invariável cenário das andanças de Piva. O que, por sua vez, não se dá de forma 

gratuita, uma vez que, durante o dia, se está sujeito a uma espécie de racionalidade 

ligada à lógica trabalhista do capitalismo; a noite, por outro lado, é o território onde se 

entrecruzam bêbados, artistas, putas e cafetões, traficantes de drogas e viciados, 

personagens que são quase que estrangeiros à luz do dia, e que tornam as noites de 

qualquer grande cidade um campo de acontecimentos oníricos, surreais. Como se 

tomasse fôlego, o poeta mergulha nesse ambiente noturno, onde todo vínculo é 

provisório. E, embora descendente da linhagem romântica, em Piva a paisagem noturna 

não significa, de forma alguma, solidão, uma vez que as paisagens evocadas nos poemas 

de Paranoia não refletem os ermos lúgubres e fantasmagóricos do Romantismo que o 

precede, especialmente através de Álvares de Azevedo. O herói romântico, desde 

Horace Walpole ou mesmo Byron, está fadado a amar apenas um ser, que encontra-se 

invariavelmente fora de seu alcance; em Piva, o amor é o das sensações, como o do 

Pessoa-Álvaro de Campos. Como dito por Thomaz Souto Corrêa na contracapa da 3ª 

edição de Paranoia, Piva é “um poeta com rosto de menino” que “atravessa a cidade 
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rompendo sozinho um hímen gigantesco”. Sem nunca negar sua origem, ou as leituras 

que o trouxeram até ali.  

Entre Piva e Rimbaud, uma relação íntima se estabelece. Não apenas 

compartilham o amor pelo símbolo ou o desregramento visionário; as imagens de anjos 

são recorrentes tanto em Piva quanto em Rimbaud, anjos que, em ambos os poetas, 

assumem significação especial, ao tratarem de uma espécie de transgressão dos valores 

religiosos. Em Paranoia evocam-se “uma dúzia de anjos de pijama
42

” que “urinam 

com/transporte e em silêncio nos telefones nas portas nos capachos/das catedrais sem 

Deus
43

”. Já Rimbaud, no último terceto de “Oração da tarde” diz: “Doce como o próprio 

Senhor do cedro e do hissopo,/mijo para os escuros céus, longe e em profundidade,/os 

grandes heliotrópios dando seu assentimento choco
44

”. A imagem desse Senhor que 

organiza o mundo através dos cedros e dos hissopos vem do versículo 6º do Livro de 

Levítico, e representaria uma espécie de Alfa e Ômega da criação do Universo, porque 

já no primeiro livro dos Reis, capítulo 4º versículo 33º, diz-se que o rei Salomão, 

possuidor de grande sabedoria, discorrera sobre todas as plantas, que fora do pau de 

cedro ao hissopo, isto é, que abrangera em sua fala o Alfa e o Ômega da Criação divina. 

E Rimbaud urina sobre essa Criação, o que se verificará novamente no Ulisses de Joyce, 

na cena em que Daedalus e Bloom urinam nos fundos da casa, repetindo a mesma 

passagem bíblica. Podemos, portanto, pensar que poetas como Piva e Rimbaud 

reorganizam o símbolo religioso de forma a subvertê-lo, dado o caráter acentuadamente 

transgressor de suas obras. 

Da mesma forma, em Piva como em Rimbaud, a poesia constantemente se 

colide com, e atravessa o corpo, mais especificamente algo que é extraído do corpo – 

como a urina, por exemplo – o que nos remete ao vazio ao qual, em última instância, a 

própria linguagem nos conduz. E diante do apavoro e da angústia que tal revelação nos 

causa, é no Símbolo que Piva vai buscar o elemento de ludibrio e ao mesmo tempo de 

escape ao dilema que o poeta sempre enfrenta ao encarar a linguagem: o de que a 

possibilidade de haver um narrável é ínfima e jamais totalizante, ou seja, que como 

explicitado por Bataille em seu A experiência interior, esta só se dá a partir do momento 

em que a consciência rasga-se de si mesma, e que assim sendo não é passível de 
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narração. O que pode o poeta narrar são meramente impressões, e, no caso de Piva, 

impressões que a perambulação narcótica lhe causa. Emerge, portanto, em sua obra, e 

mais que emergir, constitui-se em sua obra, como a criatura de Frankenstein, o corpo da 

rua, a rua que assume vida própria, como diria João do Rio, “São assim as ruas de todas 

as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem
45

”.  

A proximidade com Augusto dos Anjos é também evidente, através das diversas 

transmutações do Eu perpetradas por Piva em Paranoia. Ao localizar Augusto como o 

anjo sentado em seu ombro, Piva assume, como se abrisse uma porta, o tom sarcástico e 

muitas vezes derrotado que permeia a obra de Augusto dos Anjos. Assim, como 

Augusto, que parece anunciar sua morte em poemas como “Budismo moderno”, “Vozes 

da morte” ou “Psicologia de um vencido”, também Piva vaticina sua própria morte, no 

verso “ROBERTO PIVA TRANSFERIDO PARA REPARO DE VÌSCERAS
46

”, o que 

por sua vez reverbera César Vallejo, que procede de maneira semelhante em seu famoso 

poema “Piedra negra sobre una piedra blanca”, onde se lê: “César Vallejo ha muerto, le 

pegaban/todos
47

”.  

Em Paranoia há uma voz que dialoga ora consigo mesma, ora com outros; é a 

voz lírica do poeta que mergulha numa espécie de meditação – característica da tal 

“poesia itinerante” de Antonio Cândido – que conduz à solidão e, por vezes, ao 

desespero e que, na maioria das vezes, Piva disfarça em sarcasmo. Solitária e agressiva, 

a voz poética de Paranoia é descontínua, embora não se possa dizer que desprovida de 

lirismo. Este é garantido pelo tom profético e apocalíptico de várias passagens, como as 

do poema “Os anjos de Sodoma”:  

 

Eu vi os anjos de Sodoma escalando 

           um monte até o céu 

E suas asas destruídas pelo fogo 

           abanavam o ar da tarde 

Eu vi os anjos de Sodoma semeando 

          prodígios para a criação não 

         perder seu ritmo de harpas 

Eu vi os anjos de Sodoma lambendo 

        as feridas dos que morreram sem 

        alarde, dos suplicantes, dos suicidas 
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        e dos jovens mortos 

Eu vi os anjos de Sodoma crescendo 

        com o fogo e de suas bocas saltavam 

         medusas cegas 

Eu vi os anjos de Sodoma desgrenhados e 

        violentos aniquilando os mercadores, 

        roubando o sono das virgens, 

        criando palavras turbulentas 

Eu vi os anjos de Sodoma inventando 

        a loucura e o arrependimento de Deus
48

  

 

 

Piva herda, de certa forma, a tradição romântica que, no Brasil, remonta a 

Álvares de Azevedo. Com este compartilha a atmosfera de seus poemas, o delírio e a 

perversão, embora não chegue a ser, em seus versos, tão dramático quanto o poeta 

romântico. Mas há, contudo, drama em seus versos, por não ser apenas uma, e sim 

várias as vozes que atravessam os versos de Paranoia, e ainda mais numerosas elas 

serão em Coxas, inclusive através de citações diretas, como as de Darcy Ribeiro ou 

Dante. Piva mescla a meditação solitária do romântico ao devaneio surrealista, e por fim 

transforma-os em potência do símbolo. Esta última parte é, muito possivelmente, a 

mais, digamos, racional de sua poesia, sendo o meio através do qual consegue o poeta 

exteriorizar o delírio causado pelas impressões da cidade à noite, do uso de narcóticos e 

da experiência erótica.  

Trata-se de uma espécie de agressão. Lembremos novamente de Flora 

Sussekind, quando esta se refere ao abismo no qual a poesia dos anos 60-70 mergulhara. 

O que se pode constatar na poesia de Piva – e aqui nos referimos especificamente à sua 

produção dos anos 60-70 – é que há um anseio por derrubar todos os muros da 

moralidade velada que uma pretensa revolução comportamental apenas fingiu abolir, e 

que os anos negros da ditadura reforçaram à base de chumbo e cassetetes. Piva é muito 

mais maldito do que marginal. Via-se sozinho, como bem reflete sua poesia, mas ao 

mesmo tempo em que ansiava por participar de sua época – o que pode ser comprovado 

ao prestarmos atenção ao Piva agitador cultural, que promovia saraus e shows de rock – 

não conseguia se localizar em nenhuma das alternativas propostas por seu tempo. Por 

isso sua poesia é uma poesia de choque, que não deixa o leitor indiferente em nenhum 

momento. Paranoia mostra, muito antes de 1968, a preocupação com o corpo, o prazer 

hedonista de uma revolução que reivindicava para si a total exploração dos sentidos 
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abertos do corpo, um corpo que, muito mais que do indivíduo, manifestou-se, à época e 

nos anos subsequentes ao lançamento da obra de Piva, era o corpo da coletividade, que 

viria, nos anos seguintes, a ser duramente castigado pelas garras inquisidoras da 

ditadura militar. Deixando de lado as premissas concretistas e dos poetas marginais, 

como Chacal ou Cacaso, de tecer uma poesia que dialogasse com o dia-a-dia, Piva 

constrói, através de seu resgate literário de poetas como Rimbaud, Augusto dos Anjos e 

Lautréamont, um universo onde a força dos símbolos só não é maior que o anseio 

erótico da libertação do corpo. E é sobre isto que discorreremos no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4 – PER-VERSO 

 

É possível afirmar, com alguma segurança, que tudo é sexo na obra de Roberto 

Piva. Não se pode, contudo, encarar esta afirmação como uma tábula rasa; o sexo na 

poesia de Piva não possui o caráter dialético que possuía, por exemplo, em Sade; o 

clube “osso e liberdade” de Coxas pode sim ser comparado à alcova sadiana, pode ser 

visto como uma escola de pensamento à maneira da de Aristóteles, e contudo o caráter 

extremamente sexual de obras como Paranoia ou Coxas não traz consigo o tom 

educador que há em Sade. Há apenas o anseio de ruptura, o compromisso com uma 

estética absolutamente sexual cuja maior reivindicação é a derrubada dos cativeiros 

babilônicos aos quais, até então e tardiamente no Século XX, o corpo se encontrava 

acorrentado.  

Coxas inicia-se com o poema “Os escorpiões do sol”. É um poema longo, que 

narra o encontro de dois amantes numa tarde da metrópole paulistana. Composto por 

versos livres, está muito mais próximo da prosa que da poesia, o que contribui, 

sobretudo, para acentuar a atmosfera de estranheza do próprio encontro narrado pelo 

poema. A linguagem é direta, seca, diferente da de Paranoia. O delírio, que na obra de 

estreia do poeta paulistano devia-se, em grande parte, ao uso de narcóticos, aqui se 

localiza na relação entre os dois corpos que, alheios ao resto do mundo, anunciam o 

mote que permeará os poemas do livro: a subversão. Cito trecho do referido poema: 

 

 

O adolescente ajoelhou-se e abriu a braguilha da calça de  

Pólen & começou a chupar. 

Eram 4 horas da tarde do mês de junho & o sol batia no  

topo do edifício Copan suas rajadas paulistanas onde Pólen 

& Luizinho foram fazer amor & tomar vinho. 

O adolescente vestia uma camiseta preta com o desenho no 

peito de um punho fechado socialista, calças Lee desbotadas  

& calçava tênis branco com listras azuis. Você é minha 

putinha, disse Pólen. Isso, gritou Luizinho, gosto de ser  

chamado de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho ah 

acho que vou gozar todo o esperma do Universo! 

Neste instante um helicóptero do Citibank se aproximava 

pedindo pouso & os dois nem ligaram continuando com 

suas blasfêmias eróticas heróicas & assassinas. 

O guarda que estava no helicóptero então mirou & abriu fogo. 

Luizinho ficou morto lá no topo do edifício Copan com uma 

bala no coração. 
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Por onde é preciso começar?
49

(...) 

 

 

“Por onde é preciso começar?” Pergunta-se o poeta. E inicia através do apelo à 

subversão, às “blasfêmias eróticas heróicas e assassinas”. Nesse poema há um 

movimento e uma constatação: a do combate, já presente em Paranoia, entre o dia e a 

noite, a noite representando a perversão e o lado onírico da existência, e o dia 

representando a racionalidade e a lógica do capital. Não à toa, o assassinato do corpo é 

perpetrado por um guarda do Citibank, que simboliza a lógica financeira da rotina de 

qualquer metrópole. Há, contudo, um Eros noturno e transgressor em ação, representado 

pelo casal homossexual que, não obstante o alto sol da tarde, se reúne para “beber vinho 

& fazer amor”, clara referência aos festins báquicos da mitologia grega, ou mesmo do 

Banquete de Platão.  

O apelo homossexual é também uma espécie de grito, o “punho fechado” da 

camisa do adolescente, levantando-se contra toda espécie de repressão, seja por parte do 

Estado, do sistema econômico ou da Igreja. Assim, os “Apavoramentos” Nº1 e Nº2 são 

uma espécie de demonstração desse poder repressivo, sendo um deles direcionado ao 

sistema econômico: 

 

dezoito garotos & dezoito garotas foram emparedados vivos 

em caixas construídas com chicletes que só Adams fabrica & 

tostados dentro de um porão de arsênico e cascavéis.
50

 

 

 

o outro à religião: 

 

quinze adolescentes de ambos os sexos foram chicoteados na 

bunda por batalhões da TFP que os insultavam enquanto  

trezentos rapazes & moças de seita imperialista Igreja Católica 

cortavam rodelas de cebola & colavam em seus olhos.
51
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As figuras dos adolescentes são também importantíssimas para que se 

compreenda a instância do erotismo de Piva. São figuras recorrentes, em Paranoia, 

quando “bufam como cadelas asfixiadas
52

”; em Abra os olhos & diga Ah! quando um é 

advertido pelo poeta, que diz: “garoto triste a orgia te espera
53

”; ou, no mesmo livro, o 

“garoto pornógrafo
54

” que representa Antínoo, descrito por Piva como um ragazzo di 

marbro; ou “Um garoto mecânico chamado rabo louco
55

” que integra o grupo “Osso e 

liberdade” em Coxas. Não importa de qual livro de Piva se fale; o chamado ao amante 

adolescente nunca deixa de se apresentar. Mais do que representante do período de 

transição entre a infância e a idade adulta, ou mesmo da descoberta do sexo, as figuras 

adolescentes de Piva representam algo como a ininterrupta troca de valores, a perda do 

campo que delimita os gêneros em masculino e feminino, a possibilidade de emergência 

do andrógino; mais ainda que isso, representam uma espécie de utopia que figura como 

uma obsessão para o poeta, a utopia de um espaço da juventude que fosse eterno, 

contestador, e que sempre se renovasse. A erotização do universo poético de Piva não se 

apresenta ao leitor de forma gratuita; é como se o eu lírico fosse uma espécie de 

vampiro que necessitasse estar sempre em contato com a juventude, a fim de 

permanecer eternamente no clima orgíaco da adolescência. É a forma que Piva encontra 

para erguer sua resistência contra a racionalidade prosaica de sua época. Busca 

imortalizar-se através da representação de um mundo que se esquecesse de tudo em 

nome do sexo, como mostra no poema “Bar Cazzo D’Oro”, de Coxas: 

 

O adolescente estava sentado na mesinha com a maçã   

encravada no meio. De l’assassinat considéré comme une des 

beaux-arts. 

Navios atravessavam sua cabeça-aquarius cabelos negros 

até os ombros sete braceletes em forma de nuvem no 

antebraço de marfim. 

O relógio que bate as paixões delira(...)
56
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Georges Bataille, logo no princípio do primeiro capítulo de O erotismo, o 

adjetiva da seguinte maneira: “O erotismo é um dos aspectos da vida interior do 

homem. Nisso nos enganamos porque ele procura constantemente fora um objeto de 

desejo. Mas este objeto responde à interioridade do desejo.
57

” Assim, a obsessão 

manifesta pelo eu lírico não é senão um desejo interior da eterna permanência num 

estágio idílico de juventude, projetado para fora através das muitas imagens de 

adolescentes que habitam os poemas de Piva.  

O desejo não é, contudo, desterritorializado. Há um ambiente urbano através do 

qual a experiência erótica tornar-se-á possível, e este ambiente é representado pela 

metrópole, sobremaneira pela vida noturna desta. Enquanto em Sade a experiência do 

sexo se dá invariavelmente na alcova, local privado e individualizante, em Piva tal 

experiência é muito mais coletiva, aberta e dependente dos espaços abertos. Cada nova 

caminhada do personagem Roberto Piva pelas ruas da São Paulo de Paranoia o fazem – 

melhor dizendo, o obrigam – a criar uma série de ressignificações para todos os 

elementos que contra ele se chocam, sejam as praças, as avenidas, as vitrines, os bares. 

Em Sade, havia um erotismo dialético, ligado à doutrina de certa formação educadora; 

em Piva, o erotismo encontra-se intimamente ligado ao ambiente cosmopolita da cidade. 

Permito-me essa comparação entre Piva e Sade para, em última instância, mostrar como 

o poeta paulistano traz o escritor e filósofo francês para junto de si, invocando-o através 

de um “pornô-samba” onde o saúda abrindo as porta da noite, que se apresenta “com 

esporas de gelatina pastéis de esperma &/vinhos raros
58

”. Piva não traz Sade – bem 

como todos os outros artistas evocados por sua poesia – para seus poemas 

gratuitamente; mostra-se atento e perspicaz no movimento que realiza, isto é, o de 

afirmar, dentro de seu contexto histórico, uma posição revolucionária e libertária 

semelhante à do Marquês, sem ser, contudo, um mero repetidor de fórmulas já bem 

batidas. Seu discurso poético está em desarranjo em relação à época em que escreve – e 

muito possivelmente afirmar isso seja, por si só, uma fórmula já bem batida –, razão 

pela qual acabou herdando, talvez a contragosto, o epíteto de maldito.   

E, assim como em Sade, em Piva a morte e o sexo estão estritamente ligados, 

numa relação de interessante entrelaçamento e que, novamente, nos conduz a Bataille, 

que diz que “A sexualidade e a morte são apenas os momentos intensos de uma festa 
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que a natureza celebra com a multidão inesgotável dos seres, uma e outra tendo o 

sentido do desperdício ilimitado que a natureza executa contra o desejo de durar que é 

próprio de cada ser.
59

” Nos “apavoramentos” de Coxas há morte, o homicídio em 

massa; ao mesmo tempo, há a celebração da vida, através das reuniões orgíacas do clube 

“Osso e liberdade”. Em Paranoia, há a celebração do “Jubileu da morte”, e a imagem 

de um pai que se masturba “colérico sobre o cadáver ainda quente” da filha menor; por 

outro lado, há os “anjos de Rilke” que dão o cu nos mictórios, há os amantes que se 

chupam como raízes, há algo que se assemelha a uma eterna celebração do ciclo 

interminável que vai da vida à morte e da morte ao surgimento de nova vida.  

Ao que parece, a poesia de Piva deve exaltar a todo momento a experiência do 

sexo coletivizado, tribal, ritualístico, a fim de negar no próprio sexo a racionalidade e o 

objetivismo que o capitalismo atribuiu a tal experiência. É, pode-se afirmar 

seguramente, uma poesia de descoberta do corpo, onde a violência da própria linguagem 

busca, em último caso, afastar da mediocridade do dia-a-dia um modo de ver o mundo 

em que haja uma ininterrupta transgressão dos “interditos” bataillianos, transgressão 

esta que não se pode atingir através do amor individualizado e burguês que é o 

casamento ou mesmo a união de dois; como dito por Bataille, “o casamento” nos 

aparece como “uma solução muito limitada à violência refreada.
60

”  

Se considerarmos certa complementaridade entre os escritos de Piva desde o 

início dos anos 60 até o final dos anos 70, perceberemos que essa instância ritual do 

sexo assume um caráter de apogeu, caráter apoteótico que em Coxas atinge sua forma 

plena. Pois em Paranoia vemos um eu lírico que parece recém-desperto e que sofre com 

o choque e o contato; é um dilema que, neste livro, se resolve através da iluminação. O 

poeta “acorda” diversas vezes dentro dos poemas, com luzes a pairar sobre sua cabeça.  

Já em Piazzas, há muito mais contemplação, e o encontro com o amante que é muito 

mais um cúmplice, o que se seguirá em Abra os olhos e diga ah! Coxas, por sua vez, 

não elege um amante, mas sim vários, e nesta obra a contemplação de Piazzas cede 

lugar à ação. Uma ação que, como já explicitado anteriormente, se ergue contra a lógica 

do capital e da vida burocratizada, e cuja marca inicial – dentro do texto – nos é 

fornecida através da citação de As Américas e a civilização de Darcy Ribeiro, que a 

personagem de Pólen abre, após despertar de um sonho, na página 503, de onde se lê: 
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(...)Os Guerreiros do Apocalipse. 

Uma vez implantadas as bases do Estado militarista na 

América do Norte, uma série de acontecimentos comoveu 

a opinião pública, os governantes, os militares, conduzindo 

toda a classe dirigente do país a crises sucessivas de  

apavoramento e histeria.
61

   
 

 

Daí surgindo os quatro poemas subsequentes, “Apavoramentos” Nºs 1 e 2 e 

“Histerias” Nºs 1 e 2, onde se levanta a negação das confrarias reacionárias. E há que se 

lembrar também que “Osso e liberdade”, que no princípio do livro é um clube, vai aos 

poucos se metamorfoseando em tribo, constatação que tem seu ápice no encontro de 

Mircea Eliade com o Macunaíma de Mario de Andrade. 

Outro caráter interessante é o fato de que a orgia, em Coxas, possui um caráter 

iniciático, de assimilação de conhecimentos. E aí a apariação de Eliade no livro se 

justifica, uma vez que em seu Initiation, rites, societés secrètes há a descrição de 

diversos ritos de passagem da adolescência para a idade adulta, muitos deles de caráter 

totalmente sexual. De igual modo, a passagem de “grupo” para “tribo” é sintomática: 

quem mais que os adolescentes e jovens a partir da segunda metade do Século XX 

tiveram a disposição para se organizar em “tribos”? Grupos formados a partir de 

afinidades e conhecimentos compartilhados, totalmente oposto à lógica hierárquica do 

mundo adulto. Para o eu lírico que escreve, o espaço da adolescência é uma espécie de 

conquista de El Dourado, um retorno ao Paraíso Perdido, e só ali, naquele espaço, o 

erotismo pode propriamente se pronunciar. 

Se em Coxas a euforia de Piva apresenta-se em seu apogeu, dali por diante ela já 

não se sustenta. Ainda considerando a referida complementaridade entre suas obras, é 

sintomático desde Abra os olhos e diga ah! que o poeta opta por deixar sua narrativa da 

transgressão inconclusa, numa tentativa talvez de transferir – ritualisticamente, à moda 

de Piva – a responsabilidade da transgressão do porvir para o seu leitor. Assim, encerra 

Coxas; com o “Porno-samba para o Marquês de Sade”, onde, com os pés no chão, 

encara a cidade com o Marquês embaixo do braço, buscando alguma aventura, mas já 

sem nenhuma utopia. Como se, ao fim e ao cabo, restassem apenas o poeta ele mesmo e 

a companhia de alguma obra literária.  
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A linguagem dos poemas nos revela o quão importante se configura para o poeta 

a negação da racionalidade, por ele combatida através do delírio e da utilização de um 

discurso dessacralizante, profanador. O descompromisso e a liberdade verborrágica 

foram – pode-se afirmar com segurança – um dos motivos que afastaram as elites 

intelectuais brasileiras da época da poesia de Piva. Não se tratava, contudo, de 

simplesmente ignorá-lo por conta do número de palavrões os quais utilizava: havia em 

Piva uma agressividade, uma não linearidade de discurso que se apresentou como um 

obstáculo à compreensão de sua poética. O poeta paulistano não se encaixava em 

nenhuma das correntes através das quais dividira-se a poesia brasileira pós-45: não era 

cerebral como os concretos, nem engajado o bastante para ser de esquerda, nem 

independente (no que tange à produção) para ser considerado marginal. Desconhecedor 

de fronteiras ou convenções, deve a isso muito de sua rejeição, por parte da crítica sua 

contemporânea. Sua única aproximação com a poesia marginal – e possivelmente a 

única razão que levou Heloísa Buarque de Hollanda a incluir poemas seus na antologia 

26 poetas hoje, de 1976 – se dá por conta dessa liberdade discursiva em relação às 

formas poéticas clássicas; no entanto, difere muito do tom informal de poetas como 

Chacal, Cacaso ou Chico Alvim. Seu vocabulário é amplo, mas não tende nem para o 

erudito, tampouco para o chulo; embora buscasse, através da violência exercida pela 

linguagem de sua poesia, a contestação da hipocrisia e de todas as contradições morais 

da época, não pode, igualmente, ser visto como um poeta de tom licencioso, ou 

promovedor de certa carnavalização da pornografia, como Glauco Mattoso ou Sebastião 

Nunes. A utilização de imagens recorrentes em todas as grandes cidades, como dos 

mendigos, prostitutas, viciados, combinado com a aspiração do poeta de ressuscitar, 

constantemente, imagens de um passado clássico, é, ao mesmo tempo, uma forma de 

resistência fomentada por Piva em face da crescente racionalização das relações 

interpessoais, bem como uma tentativa de reviver o erotismo da forma como este era  

encarado na Antiguidade Clássica. Como diz Bataille, ao falar sobre o homem soberano 

de Sade:  

 

É preciso, hoje, que cada um de nós preste contas de seus atos, obedeça em 

todas as coisas à lei da razão. O passado ainda não morreu de todo, mas só 

a escória, devido à sua violência dissimulada, escapa ao controle, conserva 

o excesso de energia que o trabalho não absorve. (...) No mundo antigo, o 

indivíduo não renunciava da mesma maneira à força do erotismo em favor 
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da razão. Ele queria pelo menos que na pessoa de um semelhante a 

humanidade, em questão, pudesse escapar aos limites impostos.
62

       

 

 

Se em Coxas esse movimento se observa através da orgia ritualística, iniciada 

como escola de pensamento e cujo ápice encontra-se na celebração do amor 

homoerótico e grupal – e lembremos que, para Platão, as relações entre homem e 

mulher deveriam se realizar para fins reprodutivos, o verdadeiro amor, definido como 

Ágape, sendo exclusivo de um homem para com o outro – em Abra os olhos e diga ah! 

ele se mostra numa esfera mais individualizada, e há a exaltação das figuras de Antínoo 

e Adriano como casal ideal – embora não monogâmico, como nos mostra o trecho do 

poema “Afetando profundamente o emocional”, em que se lê: “ADRIANUS CESAR 

imperator/caminhando na manhã romana com seus doze amantes
63

”.   

Diferentemente de Paranoia, Abra os olhos e diga ah! traz o erotismo para o 

espaço fechado do apartamento, distanciando-o da experiência onírica da perambulação 

urbana. São Paulo ali aparece como uma vitrine que se vê da janela do quarto; ela 

amanhece, entardece e anoitece no corpo do amante. Daí se percebe que, se Paranoia 

centra na cidade as relações eróticas, em Abra os olhos e diga ah! elas se concentram no 

corpo do outro. Trata-se de uma experiência do amor a dois, diferentemente de 

Paranoia ou Coxas, um amor vivido a portas fechadas, menos panfletário e mais 

voltado para certa contemplação estética do poeta. A experiência aqui se dá através do 

olhar de um para o outro, que é também o encarregado de nos trazer a carga onírica 

invariavelmente presente na obra de Piva. Exemplo disso são trechos como esse:  

 

VISÃO ANTROPOLÓGICA DO CANTO DA JANELA 

PRISMADA EM GELÉIA-CORAÇÃO NO VINHO 

DE MARÇO (o mês mais terrível) 

       novos animais de rapina 

OS OLHOS DO MEU AMANTE OS OLHOS DO MEU AMANTE 

              galáxias internas OLHOS LIBERDADE galáxias internas (...)
64

 

 

 

ou esse: 
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   (A EPOPÉIA DO AMOR COMEÇA NA CAMA COM OS LENCÓIS 

         DESARRUMADOS COMO UM CAMPO DE BATALHA) 

      é ali que eu começo a nascer para a madrugada & suas  

          vertigens onde você meu amor se enrosca em 

  meu coração paranóico de veludo verde & as delícias de continentes  

alaranjados dormem em seu rosto de pérolas turvas oh tambores do amor  

               sem parar rumo às tempestades PLANETÁRIAS & suas 

         cachoeiras tristes & pesadas como lágrimas 

                    gosto de gostar & a tv da alma amanhece bêbada & tenta 

                                       dizer alguma coisa
65

   

 

 

Onde se pode perceber um movimento que se principia no corpo do outro e em 

seguida desloca-se, interioriza-se e transforma-se numa espécie de monólogo interior. A 

cidade ali não passa ora de um ruído, algo que “tosse como/um índio com febre
66

”, ora 

como algo observado à distância, do alto da janela de um apartamento, de onde se 

vislumbram “caubóis na praça 14 Bis/ ônibus recheados de literatos & corintianos
67

”. 

Há um eros mais intimista nesta obra, diferente de Paranoia, Piazzas ou mesmo Coxas 

– onde, de certa forma, o lirismo se volta novamente para o espaço urbano, uma vez que 

Abra os olhos e diga ah! o precede – e a experiência, bem como os êxtases que o poeta 

credita ao erotismo se centram em apenas um, e não muitos personagens. 

Podemos afirmar que o mote para a leitura de obras como Paranoia, Piazzas ou 

Coxas deve ser o de uma literatura de excesso. Sobre este, afirma Georges Bataille que: 

 

Por definição, o excesso está fora da razão. A razão se liga ao trabalho, à 

atividade laboriosa, que é a expressão de suas leis. Mas a volúpia zomba do 

trabalho, cujo exercício, como vimos rapidamente, era desfavorável à 

intensidade da vida voluptuosa. Em relação a cálculos em que a utilidade e o 

dispêndio de energia entram em consideração, mesmo se a atividade 

voluptuosa é considerada útil, ela é excessiva em sua essência. Ela o é tanto 

que a volúpia, em geral, não precisa de continuidade. Ela é desejada por si 

mesma e no desejo do excesso que a constitui.
68

 

 

 

Ou seja, que a volúpia dos poemas de Paranoia, ou Coxas, é excessiva e busca, 

a cada novo poema, superar-se a si mesma através dos influxos delirantes aos quais o 

poeta se entrega, às analogias que perpetra, em sua relação de constante choque com 

suas leituras e com aqueles que evoca em seus poemas.  
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O que se está buscando é um rompimento com as estruturas religiosas e morais 

de um século. A negação pela negação não é o bastante; na poesia de Piva, não só o 

passado não é negado, como é parte fundamental da estética do poeta. Recria a Idade 

Média. Recria o Romantismo e o Modernismo. Sobretudo, traz novamente para o 

contexto contemporâneo, revestido por sua poética, o ideal de um mundo mais sadiano, 

mais voluptuoso e, consequentemente, perverso. Há em seus poemas muito da filosofia 

de Sade de ininterrupta realização da vontade, volúpia soberana e que, a partir da 

modernização ocidental iniciada a partir da segunda metade do Século XIX, acabou 

sendo relegada a uma espécie de sótão da consciência, reprimida pela lógica do trabalho 

e do capital. Roberto Piva levanta-se contra a hipocrisia de uma sociedade pré-ditatorial 

– no caso de Paranoia – e sua poesia segue provocativa, revolucionária em sua 

essência, uma espécie de grito que ecoa do interior das trevas em que o país mergulhara 

a partir de 1964. Não é uma poética de compromisso nacional; tampouco revolucionária 

de esquerda. É revolucionária ao passo que prega, escancaradamente, a erotização do 

próprio espaço urbano e a valorização do delírio, do espaço onírico da existência – 

como o da juventude – que possa se configurar como alternativa ao cinza-escuro da 

sociedade contemporânea. Não surpreende que a obra de Piva, ainda nos dias de hoje, 

possua a mesma força revolucionária e contestadora, que o leitor não encontrará em 

muitos poetas das décadas de 60-70, alguns muito situacionistas – como Mário Chamie 

– outros preocupados em trazer a poesia para o âmbito do dia-a-dia – como os poetas do 

“Violão de rua” ou Chacal. Uma obra que choca por seu caráter violento, mas cujo 

choque é aquele necessário a quem vive a experiência artística.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir este trabalho, não posso deixar de acha-lo insatisfatório. Tentei, ao 

longo destas quarenta páginas, esboçar um panorama e uma alternativa de leitura para a 

obra de Roberto Piva. Abordei os aspectos que penso mais relevantes no que diz 

respeito à leitura de Piva, buscando, sempre que possível, contextualizar as ideias 

expostas não com uma época – posto que considero a poesia de Piva, à parte as 

explícitas e insistentes referências à cidade de São Paulo, se não atemporal, ao menos 

não ligada intimamente ao contexto brasileiro da época – mas principalmente com os 

roteiros de leitura que o poeta sugere, e que estão, em sua obra, muito bem definidos.  

Seria, contudo, necessário um estudo muito mais aprofundado que este para que 

se começasse a intimamente tocar a proposta e a alternativa pivianas. Sua obra ainda 

está longe de possuir a fortuna crítica que mereceria, e se, por um lado, Paranoia dispõe 

de ampla crítica, Piazzas e Coxas ainda necessitam de estudo sério e comprometido.  

Nesta breve análise de alguma poesia de Roberto Piva, tolheram-me muitas 

vezes as exigências que eu mesmo me colocara, de tentar não divagar tanto à sombra 

dos poemas lidos – relidos, seria melhor dizer – mas não se pode ler Piva de forma séria 

ignorando toda a carga de outras leituras que perpassa sua obra. Por isso, se alguma vez 

fiz volteios muito longos e acabei distanciando-me do que me propunha expor, não foi 

gratuitamente que o fiz.  

Tudo concorreu em mim para que pudesse verter para as páginas desse trabalho 

uma leitura de Piva mais ao meu gosto. 
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ANEXO 1 

 

POEMA SUBMERSO 

Eu era um pouco da tua voz violenta, Maldoror 

        quando os cílios do anjo verde enrugavam as 

        chaminés da rua onde eu caminhava 

E via tuas meninas destruídas como rãs por 

        uma centena de pássaros fortemente de passagem 

Ninguém chorava no teu reino, Maldoror, onde o 

        infinito pousava na palma da minha mão vazia 

E os meninos prodígios eram seviciados pela Alma 

        ausente do Criador 

Havia um revólver imparcialíssimo vigiado pelas 

        Amebas no telhado roído pela urina de tuas borboletas 

Um jardim azul sempre grande deitava nódoas nos 

        meus olhos injetados 

Eu caminhava pelas aléias olhando com alucinada ternura 

        as meninas na grande farra dos canteiros de 

        insetos baratinados 

Teu canto insatisfeito semeava o antigo clamor dos 

        piratas trucidados 

Enquanto o mundo de formas enigmáticas se desnudava 

        para mim, em leves mazurcas 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 2 

 

VISÃO 1961 

as mentes ficaram sonhando penduradas nos esqueletos de fósforo 

        invocando as coxas do primeiro amor brilhando como uma  

        flor de saliva 

o frio dos lábios verdes deixou uma marca azul-clara debaixo do pálido 

        maxilar ainda desesperadamente fechado sobre o seu mágico vazio 

marchas nômades através da vida noturna fazendo desaparecer o perfume 

        das velas e dos violinos que brota dos túmulos sob as nuvens de 

        chuva 

fagulha de lua partida precipitava nos becos frenéticos onde 

        cafetinas magras ajoelhadas no tapete tocando o trombone de vidro 

        da Loucura repartiam lascas de hóstias invisíveis 

a náusea circulava nas galerias entre borboletas adiposas 

        e lábios de menina febril colados na vitrina onde almas coloridas  

        tinham 10% de desconto enquanto costureiros arrancavam os ovários 

        dos manequins 

minhas alucinações pendiam fora da alma protegidas por caixas de matéria 

        plástica eriçando os pêlos através das ruas iluminadas e nos arrabaldes  

        de lábios apodrecidos 

na solidão de um comboio de maconha Mário de Andrade surge como um 

        Lótus colando sua boca no meu ouvido fitando as estrelas e o céu 

        que renascem nas caminhadas 

noite profunda de cinemas iluminados e lâmpada azul da alma desarticulando 

        aos trambolhões pelas esquinas onde conheci os estranhos  

        visionários da Beleza 

já é quinta-feira na avenida Rio Branco onde um enxame de Harpias 

        vacilava com cabelos presos nos luminosos e minha imaginação 

        gritava no perpétuo impulso dos corpos encerrados pela 

        Noite 

os banqueiros mandam aos comissários lindas caixas azuis de excrementos 

        secos enquanto um milhão de anjos em cólera gritam nas assembléias 

        de cinza OH cidade de lábios tristes e trêmulos onde encontrar 

        asilo na tua face? 

no espaço de uma Tarde os moluscos engoliram suas mãos 

        em sua vida de Camomila nas vielas onde meninos dão o cu 

        e jogam malha e os papagaios morrem de Tédio nas cozinhas  

        engorduradas  

a Bolsa de Valores e os Fonógrafos pintaram seus lábios com urtigas 

        sob o chapéu de prata do ditador Tacanho e o ferro e a borracha 

        verteram monstros inconcebíveis 

ao sudoeste do teu sonho uma dúzia de anjos de pijama urinam com 

        transporte e em silêncio nos telefones nas portas nos capachos 

        das Catedrais sem Deus 

imensos telegramas moribundos trocam entre si abraços e condolências 

         pendurados nos cabides de vento das maternidades um batalhão 
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         de novos idiotas 

os professores são máquinas de fezes conquistadas pelo Tempo invocando 

         em jejum de Vida as trombetas de fogo do Apocalipse 

afã irrisório de ossadas inchadas pela chuva e bomba H árvore 

          branca coberta de anjos e loucos adiando seus frutos 

          até o século futuro 

meus êxtases não admitindo mais o calor das mãos e o brilho 

          platônico dos postes da rua Aurora comichando nas omoplatas 

          irreais do meu Delírio 

arte culinária ensinada nos apopléticos vagões da Seriedade por 

          adolescentes numa Apoteose de intestinos 

porres acabando lentamente nas alamedas de mendigos perdidos esperando 

          a sangria diurna de olhos fundos e neblina enrolada na voz 

          exaurida na distância 

cus de granito destruídos com estardalhaço nos subúrbios demoníacos pelo 

          cometa sem fé meditando beatamente nos púlpitos agonizantes 

minhas tristezas quilometradas pela sensível persiana semi-aberta da 

          Pureza Estagnada e gargarejo de amêndoas emocionante nas palavras  

          cruzadas no olhar 

as névoas enganadoras das maravilhas consumidas sobre o arco-íris 

          de Orfeu amortalhado despejavam um milhão de crianças atrás das 

          portas sofrendo 

nos espelhos meninas desarticuladas pelos mitos recém-nascidos vagabundeavam 

          acompanhadas pelas pombas a serem fuziladas pelo veneno 

          da noite no coração seco do amor solar 

meu pequeno Dostoiévski no último corrimão do ciclone de almofadas 

          furadas derrama sua cabeça e sua barba como um enxoval noturno 

          estende até o Mar 

no exílio onde padeço angústia os muros invadem minha memória 

          atirada no Abismo e meus olhos meus manuscritos meus amores 

          pulam no Caos 

 

 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 3 

 

STENAMINA BOAT 

Prepara tu esqueleto para el aire 

Garcia Lorca 

 

Eu queria ser um anjo de Piero della Francesca 

Beatriz esfaqueada num beco escuro 

Dante tocando piano ao crepúsculo 

eu penso na vida sou reclamado pela contemplação 

olho desconsolado o contorno das coisas copulando no caos 

Eu reclamo uma lenda instantânea para o meu Mar Morto 

Tempo e Espaço pousam no meu antebraço como um ídolo 

há um osso carregando uma dentadura 

Eu vejo Lautréamont num sonho nas escadas de um santuário 

hoje pela manhã as árvores estavam em Coma 

meu amor cuspia brasas nas bundas dos loucos 

havia tinteiros medalhas esqueletos vidrados flocos dálias 

        explodindo no cu ensangüentado dos órfãos 

meninos visionários arcanjos de subúrbio entranhas em êxtase alfinetados 

        nos mictórios atômicos 

minha loucura atinge a extensão de uma alameda 

as árvores lançam panfletos contra o céu cinza 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 4 

 

POEMA DE NINAR PARA MIM E BRUEGEL 

Ninguém ampara 

O cavaleiro do mundo delirante 

Murilo Mendes 

 

Eu te ouço rugir para os documentos e as multidões  

        denunciando tua agonia às enfermeiras desarticuladas  

A noite vibrava o rosto sobrenatural nos telhados manchados 

Tua boca engolia o azul 

Teu equilíbrio se desprendia nas vozes das alucinantes  

        madrugadas 

Nas boates onde comias picles e lias Santo Anselmo 

        nas desertas ferrovias 

        nas fotografias inacessíveis 

        nos topos umedecidos dos edifícios 

        nas bebedeiras de xerez sobre os túmulos 

As leguminosas lamentavam-se chocando-se contra o vento 

        drogas davam movimento demais aos olhos 

Saltimbancos de Picasso conhecendo-se numa viela maldita 

e os ruídos agachavam-se nos meus olhos turbulentos 

resta dizer uma palavra sobre os roubos 

enquanto os cardeais nos saturam de conselhos bem-aventurados 

e a Virgem lava sua bunda imaculada na pia batismal 

Rangem os dentes da memória 

segredos públicos pulverizam-se em algum ponto da América 

peixes entravados se sentam contra a noite 

O parque Shanghai é conquistado pela lua 

adolescentes beijam-se no trem fantasma  

sargentos se arredondam no palácio dos espelhos 

Eu percorro todas as barracas 

         atropelando anjos da morte chupando sorvete 

os fios telegráficos simplificam as enchentes e as secas 

os telefones anunciam a dissolução de todas as coisas 

a paisagem racha-se de encontro com as almas 

o vento sul sopra contra a solidão das janelas e as  

         gaiolas de carne crua 

Eu abro os braços para as cinzentas alamedas de São Paulo 

e como um escravo vou medindo a vacilante música das flâmulas 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 5 

 

VISÃO DE SÃO PAULO À NOITE – POEMA ANTROPÓFAGO SOB NARCÓTICO 

Na esquina da rua São Luís uma procissão de mil pessoas 

          acende velas no meu crânio 

há místicos falando bobagens ao coração das viúvas 

e um silêncio de estrela partindo em vagão de luxo 

fogo azul de gim e tapete colorindo a noite, amantes 

          chupando-se como raízes 

Maldoror em taças de maré alta 

na rua São Luís o meu coração mastiga um trecho da minha vida 

a cidade cm chaminés crescendo, anjos engraxates com sua gíria 

          feroz na plena alegria das praças, meninas esfarrapadas 

          definitivamente fantásticas 

há uma floresta de cobras verdes nos olhos do meu amigo 

a lua não se apoia em nada 

eu não me apoio em nada 

sou ponte de granito sobre rodas de garagens subalternas 

teorias simples fervem minha mente enlouquecida 

há bancos verdes aplicados no corpo das praças 

há um sino que não toca 

há anjos de Rilke dando o cu nos mictórios 

reino-vertigem glorificado 

espectros vibrando espasmos 

beijos ecoando numa abóbada de reflexos 

torneiras tossindo, locomotivas uivando, adolescentes roucos 

           enlouquecidos na primeira infância 

os malandros jogam ioiô na porta do Abismo 

eu vejo Brama sentado em flor de lótus 

Cristo roubando a caixa dos milagres 

Chet Baker ganindo na vitrola 

eu sinto o choque de todos os fios saindo pelas portas 

           partidas do meu cérebro 

eu vejo putos putas patacos torres chumbo chapas chopes 

           vitrinas homens mulheres pederastas e crianças cruzam-se e 

           abrem-se em mim como lua gás rua árvores lua medrosos repuxos 

           colisão na ponte cego dormindo na vitrina do horror 

disparo-me como uma tômbola 

a cabeça afundando-me na garganta 

chove sobre mim a minha vida inteira, sufoco ardo flutuo-me 

nas tripas, meu amor, eu carrego teu grito como um tesouro afundado 

quisera derramar sobre ti todo meu epiciclo de centopeias libertas 

ânsia fúria de janelas olhos bocas abertas, torvelins de vergonha, 

            correrias de maconha em piqueniques flutuantes 

vespas passeando em volta das minhas ânsias 

meninos abandonados nus nas esquinas 

angélicos vagabundos gritando entre as lojas e os templos 
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            entre a solidão e o sangue, entre as colisões, o parto 

            e o Estrondo 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 6 

 

A PIEDADE 

Eu urrava nos poliedros da Justiça meu momento abatido na extrema 

         Paliçada 

os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida 

as senhoras católicas são piedosas 

os comunistas são piedosos 

os comerciantes são piedosos 

só eu não sou piedoso 

se eu fosse piedoso meu sexo seria dócil e só se ergueria aos 

         sábados à noite 

eu seria um bom filho meus colegas me chamariam cu-de-ferro e me 

         fariam perguntas por que navio boia? Por que prego afunda? 

eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de 

         fortes dentaduras 

iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou 

         barbudos 

eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho 

         todas as virtudes 

eu não sou piedoso 

eu nunca poderei ser piedoso 

meus olhos retinem e tingem-se de verde 

Os arranha-céus de carniça se decompõem nos pavimentos 

Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas 

arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte através dos meus sonhos 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 7 

 

PRAÇA DA REPÚBLICA DOS MEUS SONHOS 

A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela paisagem 

         de morfina 

a praça leva pontes aplicadas no centro de seu corpo e crianças bincando 

         na tarde de esterco 

Praça da República dos meus sonhos 

         onde tudo se faz febre e pombas crucificadas 

         onde beatificados vêm agitar as massas 

         onde García Lorca espera seu dentista 

         onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces 

os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão 

lábios coagulam sem estardalhaço 

os mictórios tomam um lugar na luz 

e os coqueiros se fixam onde o vento desarruma os cabelos 

Delirium Tremens diante do Paraíso bundas glabras sexos de papel 

          anjos deitados nos canteiros cobertos de cal água fumegante nas  

          privadas cérebros sulcados de acenos 

os veterinários passam lentos lendo Dom Casmurro 

há jovens pederastas embebidos em lilás 

e putas com a noite passeando em torno de suas unhas 

há uma gota de chuva na cabeleira abandonada 

enquanto o sangue faz naufragar as corolas 

Oh minhas visões lembranças de Rimbaud praça da República dos meus 

           Sonhos última sabedoria debruçada numa porta santa 

 

(Paranoia, 1963) 
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 ANEXO 8 

 

NO PARQUE IBIRAPUERA 

 

Nos gramados regulares do Parque Ibirapuera 

Um anjo da Solidão pousa indeciso sobre meus ombros 

A noite traz a lua cheia e teus poemas, Mário de Andrade, regam minha 

         imaginação 

Para além do parque teu retrato em meu quarto sorri 

         para a banalidade dos móveis 

Teus versos rebentam na noite como potente batuque 

         fermentado na rua Lopes Chaves 

Por detrás de cada pedra 

Por detrás de cada homem 

Por detrás de cada sombra 

O vento traz-me o teu rosto 

Que novo pensamento, que sonho sai de tua fronte noturna? 

É noite. E tudo é noite. 

É noite nos para-lamas dos carros 

É noite nas pedras 

É noite nos teus poemas, Mário! 

Onde anda agora a tua voz? 

Onde exercitas os músculos da tua alma, agora? 

Aviões iluminados dividem a noite em dois pedaços 

Eu apalpo teu livro onde as estrelas se refletem 

          como numa lagoa 

É impossível que não haja nenhum poema teu 

          escondido e adormecido no fundo deste parque 

Olho para os adolescentes que enchem o gramado 

          de bicicletas e risos 

Eu te imagino perguntando a eles: 

          onde fica o pavilhão da Bahia? 

          qual é o preço do amendoim? 

        é você meu girassol? 

A noite é interminável e os barcos de aluguel 

        fundem-se no olhar tranquilo dos peixes 

Agora, Mário, enquanto os anjos adormecem devo 

        seguir contigo de mãos dadas noite adiante 

Não só o desespero estrangula nossa impaciência  

Também nossos passos embebem as noites de calafrios 

Não pares nunca meu querido capitão-loucura 

Quero que a Pauliceia voe por cima das árvores 

        suspensa em teu ritmo  

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 9 

 

 

MATÉRIA & CLARINETA 

As panteras das plumas & as tranças das estrelas 

numa fuselagem sem saída 

um pelicano de tempos em tempos esganiça o mar dos 

         ambulantes 

noite de meninos com corações brancos 

fendas diminuídas na imóvel lamentação entre a sopa 

         & o garfo polaróide 

os canteiros dos clavicórdios em oblíqua oração sob os 

         dentes  

um curto langor & velas ampliando 

 

(Piazzas, 1964) 
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ANEXO 10 

 

PIAZZA VIII 

Eu aprendi com Rimbaud  

     & Nietzsche os meus 

     toques de INFERNO 

(Anjos de Freud, 

         Sustentai-me!) 

& afirmando isto 

     através dos quartos sem tetos 

     & amores azuis 

eu corro até a colher de espuma fervente 

     driblando-me no cemitério 

faminto da última FOME 

com tumbas & amantes cheios de pétalas 

porque o céu foi nossa última chance 

     esta noite 

 

(Piazzas, 1964) 
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ANEXO 11 

 

1. OS ESCORPIÕES DO SOL 

O adolescente ajoelhou-se e abriu a braguilha da calça de 

Pólen & começou a chupar. 

Eram 4 horas da tarde do mês de junho & o sol batia no 

topo do Edifício Copan suas rajadas paulistanas onde Pólen 

& Luizinho forma fazer amor & tomar vinho. 

O adolescente vestia uma camiseta preta com o desenho no  

peito de um punho fechado socialista, calças Lee desbotadas 

& calçava tênis branco com listras azuis. Você é minha  

putinha, disse Pólen. Isso, gritou Luizinho, gosto de ser 

chamado de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho ah 

acho que vou gozar todo o esperma do Universo! 

Neste instante um helicóptero do Citibank se aproximava 

pedindo pouso & os dois nem ligaram continuando com  

suas blasfêmias eróticas heróicas & assassinas. 

O guarda que estava no helicóptero então mirou & abriu fogo. 

Luizinho ficou morto lá no topo do Edifício Copan com uma 

bala no coração. 

Por onde é preciso começar? 

Pólen não sabia, mas seu olho sabia, sua mão sabia, sua 

política cósmica sabia. 

Hermafrodita morto no musgo mais alto. Suas baleias de 

ternura, suas tranças do mais puro ouro, suas sardas em 

torno do narizinho meio arrebitado & insolente. 

Luizinho era uma sombra dentro do seu coração anarquista 

& rápido suas lágrimas quebraram o aço dos elevadores com 

seus guinchos de múmias eletrificadas ondas de reflexos 

polaróide em frente à Igreja da Consolação rostos picados 

nos escritórios & seus violinos enfadonhos, o amor 

começaria por uma perda? 

A atmosfera cor de azeitona era um alívio para o coração 

metralhado pela dor construída ao crepúsculo doente em 

cargas elétricas & surdas feitas de veludo & espinhas de 

peixe um rodízio de aberrações crispou o rosto de Pólen 

que agora tomou um ônibus & percorreu São Paulo num 

suspiro rodando & rodando por aquela massa cinzenta do 

capitalismo periférico sem escapatória & suas grandes asas  

cobriam o Sol & seus escorpiões. 

Enquanto isso os cinemas sofriam ataques contínuos de  

office boys armados com estilingues & bolinhas de gude & 

partilhavam da turbulência do Grande Terror com 

máscaras feitas de folhas de bananeiras & bermudas 

justíssimas onde se podiam ver magníficas coxas & lindos pés 

descalços com tornozelos rodeados com florzinhas amarelas 

& muitos traziam a palavra COMA-ME costurada na 
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bermuda na altura do cu. 

Naquela tarde todo mundo estava com vontade de nadar 

em sangue. 

Anjos da verdade pensou pólen em sua calma estranguladora 

de babuínos agora devem começar as quermesses com leitões 

coloridos purê de maçã & delicados tutus à mineira ostras de 

Cananéia apimentadas servidas com retumbantes batidas 

de Maracujá (a fruta da paixão) codorninhas recheadas com 

uvas passas & torresminhos com queijo ralado o verão bem 

poderia chegar com seu perfume de acarajé invadindo os 

colégios fazendo os adolescentes terem ereções & as garotas 

desmaiarem de desejo com seus pequeninos seios latejantes. 

                                    agora 

                                          um anjo pousou 

                               em seu ombro 

                                                    & Pólen adormeceu. 

Quando acordou alguém tinha deixado em suas mãos o 

livro As Américas e a civilização de Darcy Ribeiro & ele 

desceu do ônibus para sentar na praça Buenos Aires & ler. 

Abriu na página 503 & leu: 

“Os guerreiros do Apocalipse. 

Uma vez implantadas as bases do Estado militarista na 

América do Norte, uma série de acontecimentos comoveu 

a opinião pública, os governantes, os militares, conduzindo 

toda a classe dirigente do país a crises sucessivas de 

apavoramento e histeria”. 

 

(Coxas, 1979) 
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ANEXO 12      

 
INTERMINÁVEL-EXTERMINÁVEL 

(ouvindo Barney Kessel) 

anjos com botas vermelhas 

                                     (dez aparições de leopardo na 

                                                              janela do apartamento) 

    Mickey Mouse deve ser agente  

                                               da CIA 

câncer-policial do mundo & seus velhos  

                                                          Totens 

         durmam durmam como rocamboles mijados 

            Giorgio de Chirico & suas 

                           paisagens feitas de sombras 

         garoto triste a orgia te espera 

                                  com cactos de veludo 

         antes que a noite se esborrache 

                                           eu quero ver tuas 

                                           coxas na  

                                              televisão estrelada 

          intestinos lunares sob a luz-neon 

                acariciando teus cabelos jabuticabas 

                     encaracoladas 

 

(Abra os olhos e diga ah! 1976) 
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ANEXO 13 

 

AFETANDO PROFUNDAMENTE O EMOCIONAL 

 (Antínoo, ragazzo di marbro) 

       garoto pornógrafo 

                               antes que a Lua chegue 

                                                          esta feijoada será uma  

                                                                                       batalha 

              Átila vence a grama do mundo 

                                            ADRIANUS CESAR imperator 

       caminhando na manhã romana com seus doze amantes 

eu gostaria que você lesse Jacob Boehme 

                                  suas coxas se retesam  

                                                                        & você chora um pouco 

                        venha, lamba minha mão & 

                                                   se prepare para um milhão  

                                                   de comas loucas loucas 

                    antes que a Lua chegue 

                                                  morda meu coração na esquina 

                                                                         & não me esqueça 

 

(Abra os olhos e diga ah! 1976) 
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ANEXO 14 

 

2. OSSO E LIBERDADE 

O Inferno de Dante é um paraíso. Esse era o slogan do clube 

fechado Osso & Liberdade cuja bandeira era um osso branco 

num campo negro. 

Adolescentes vestidos de veludo negro & rosa sentados em 

almofadões também negros & de veludo escutavam seu 

chefe Lindo Olhar declamar as estrofes finais do 

Purgatório de Dante. 

Eles eram especializados em Dante & Mário de Andrade. 

Para ser admitido no clube Osso & Liberdade o garoto 

deveria saber de cor 2 ou 3 capítulos de Macunaíma. 

Queriam a destruição maravilhosa do Caráter, como o  

entendia W. Reich. Esses adolescentes vindos da Penha, 

Vila Diva & Jardim Japão fundaram o clube Osso & 

Liberdade com a finalidade de divulgar Mário de Andrade, 

Dante & vícios requintados. 

Lindo Olhar olhou para seu querido amigo Pólen & 

acariciou a cabeça morena de Coxas Ardentes sentado ao 

seu lado. 

Coxas Ardentes queria saber se Virgílio no Inferno de Dante 

poderia ser interpretado como o símbolo da sabedoria 

humana. Um garoto mecânico chamado Rabo Louco com 

olhos negros faiscantes & agressivos disse que sim. 

Vamos ouvir Villa-Lobos? perguntou Lindo Olhar 

dirigindo-se para o andar de cima do sobrado onde 

funcionava o clube. Todos o seguiram. 

Pólen ficou no andar de baixo com a secretária do clube, 

uma garota chamada Onça humana. 

Onça Humana quis saber se Pólen conhecia um garoto meio 

pirado chamado Oscar Amsterdam que tinha vícios 

requintados & que gostava de ser comido por mulheres 

aparelhadas com falos de borracha & que gostava de se  

banquetear com carne de tatu assado no restaurante 

Sujinho aos sábados & colecionar amantes revisionistas para 

envenená-los (influência dos personagens de O príncipe) & 

jogá-los no rio Tiête depois de ter saciado feito uma 

Messalina adolescente seu apetite sexual louco & ter a cara 

dura de ir jantar frango com polenta & declamar poemas 

de Lorenzo de Médici bebendo cerveja ou lendo algum 

manifesto de Política Cósmica batendo sua linda mão na  

mesa com manchas de vinho na toalha branca & coberta 

com alguns restos de salsa. 

Pólen disse que sim. 

Onça Humana agarrou Pólen & foram trepar atrás da 

cortina, porque Onça Humana gostava de mocós dignos da 
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sabedoria felina da Onça animal totem de muitas tribos de 

índios brasileiros & com eles ameaçada de desaparecer sem 

que ninguém fale nisso ou poucos falem nisso & Onça  

Humana queria que isso vivesse na mente permanente dos 

garotos do clube & eles gostavam de Onça Humana que os 

observava gulosa quando os via enrabarem-se mutuamente 

ouvindo a Nona Sinfonia ou Chico do Calabar ou Guerra Peixe. 

Onça Humana tinha lido Thalassa: psychanalyse des  

Origines de la vie sexuelle do dr. Ferenczi & achava que 

toda mulher devia querer se apropriar do sexo do homem 

engolindo-o com a vagina úmida simbolizando a grande 

caverna feliz onde nadamos despreocupados. Os garotos do 

clube não transavam com Onça Humana. 

Eles queriam reviver o ideal grego da Pólis. O Eros grego 

Com seus cabelos cacheados & seus relâmpagos sexuais. 

Transavam entre si, com pólen & alguns convidados 

especiais. 

No andar de cima Lindo Olhar estava sendo enrabado por 

Rabo Louco enquanto Coxas Ardentes sodomizava Lábios 

de Cereja. Lindo Olhar contorcia seu corpo imberbe &  

maravilhoso debaixo de Rabo Louco que o devorava. 

Coxas Ardentes beijava Lábios de Cereja & o pedia em 

casamento. 

No andar de baixo Pólen & Onça Humana viam um filme 

sobre sociedades secretas & se beijavam. 

Lindo Olhar juntou-se aos dois & começou a lamentar seu 

grande amor perdido Mário que fora fuzilado por rebelião & 

destilou sua amargura com a cabeça no peito de pólen que 

passava a mão em seus cabelos & Onça Humana chorou & 

Lindo Olhar queria que Mário renascesse na forma de um 

pássaro etrusco voando para fora do túmulo & acumulando 

ninhos amorosos na Lua ou num planeta solitário onde ele 

Lindo Olhar iria encontra-lo & beijar suas mãos novamente 

& ser sua escrava enlouquecida & se vestir de cardeal 

adolescente renascentista & aparecer diante de uma imensa 

fogueira na praia com uma tanga de pele de leopardo 

enquanto as gaivotas botariam ovos de veludo nos rochedos  

do amor. 

A sensibilidade de Pólen estava sem andaimes. 

 

(Coxas, 1979) 
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ANEXO 14 

 

6. BAR CAZZO D’ORO 

...la physionomie n’est q’um 

assemblage de traits auxquels 

nous avous lié des idées... 

Condillac 

       O adolescente estava sentado na mesinha com a maçã  

encravada no meio. De l’assassinat considéré comme une des  

beaux-arts. 

       Navios atravessavam sua cabeça-aquarius cabelos negros 

até os ombros sete braceletes em forma de nuvem no 

antebraço de marfim. 

       O relógio que bate as paixões delira. 

       Logos & Práxis. O adolescente sabe que os anjos estão 

mortos. Suas coxas latejam de tesão & calma. Girassol louco 

chuva servem de mundo ao outono enquanto a cidade 

desperta seus pardais bêbados de coca-cola cidade de São 

Paulo 77 um rio coaxando na memória gasolina linear & 

pedregosa no coração de 200 watts à deriva sem bacantes 

nas escadas cimentadas de dor & ódio fuligem mística 

dobrando os joelhos nos telhados onde brincam garotos 

gulosos de pão com manteiga seus carrinhos de rolimã de 

sonho mais iconoclasta uma dose excessiva de lindos pés 

púberes com dedõezinhos encardidos. Ganimedes Antinous 

mais velozes que o sal do prazer crescendo na bolha do 

orgasmo mais fundo meus olhos dançam como serpentes 

fascinadas trovões anunciam uma chuva outonal sempre 

propiciadora de um suave Paul Desmond com seu sax-alto 

floreando em staccato meu apartamento com amantes 

folheando alguns álbuns de Hieronymus Bosch & Paolo  

Uccelo entre as almofadas de celebração paradisíaca mon 

petit moreno amante da penumbra olhos de onça 

consagrada corpo de caju sumarento escorrendo seu suco de 

verão Noite do Panamá eclipse dos anéis de Saturno na 

colcha mexicana momento do resgate força escorrida entre 

as coxas & sua boca cor de pitanga rosto onde um deus fez  

o ninho. 

 

(Coxas, 1979) 
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ANEXO 15 

 

JORGE DE LIMA, PANFLETÁRIO DO CAOS 

Foi no dia 31 de dezembro de 1961 que te compreendi Jorge de Lima 

enquanto eu caminhava pelas praças agitadas pela melancolia presente 

        na minha memória devorada pelo azul 

eu soube decifrar os teus jogos noturnos 

indisfarçável entre as flores 

uníssonos em tua cabeça de prata e plantas ampliadas 

como teus olhos crescem na paisagem Jorge de Lima e como tua boca 

        palpita nos bulevares oxidados pela névoa 

uma constelação de cinza esboroa-se na contemplação inconsútil 

        de tua túnica 

e um milhão de vaga-lumes trazendo estranhas tatuagens no ventre 

        se despedaçam contra os ninhos da Eternidade 

é neste momento de fermento e agonia que te invoco grande alucinado 

        querido e estranho professor do Caos sabendo que teu nome deve 

        estar como um talismã nos lábios de todos os meninos 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 16 

 

PAISAGEM EM 78 R.P.M. 

                                                           A criança abaixa as sobrancelhas 

e o sorvete 

                                                                            sobre a cabeça de lata de lata de Camões 

esquecida atentamente nos estofos normais de um Packard 

                                                Eu sou naquela tarde um ritmo 

                 sabendo de antemão um coração ferido 

Sem ser necessariamente elogiado pelos plátanos 

                                                                         ou saltar das fronteiras 

                de São Paulo para abraçar 

                       as redondilhas da vida pastoral 

Os filantropos entraram com o pé direito 

                                na Casa da Avenida Lansquené 

                                        e os pardais urravam nos ninhos  

                                               feitos com cabelos de Trotski 

                        as latas de compota riam com as línguas  

                                 de fora 

                        o Sol se punha nos meus planos 

e 

         a 

                  nossa 

amante ruiva bota no pescoço um 

lenço verde de Tolstoi 

                        No alto 

                        do viaduto o louco colava pedacinhos de céu  

                                                                                         na camisa de força 

                        destruindo o horizonte a marteladas 

                                a Morte  

                                        é 

                                                 um 
REFRÃO NO CRÂNIO SEM JANELAS 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 17 

 

POEMA LACRADO 

          meu abraço plurissexual na sua 

                  imagem niquelada 

onde o grito  

                 desliza suavemente nos seios fixos 

a 

   diminuta peça teatral estreando para os alucinados 

                                       e as 

      crianças instalavam transatlânticos nas bacias 

                                       de água morna 

        Tarde de estopa carcomida 

            e pêssego com marshmallow no Lanches Pancho 

        meu pequeno estúdio invadido por meus amigos 

                bêbados 

                Miles Davis a 150 quilômetros por hora 

                               caçando minhas visões como um demônio 

        uma avenida sem nome e uma esferográfica Parker 

                nos meus manuscritos 

          e os anjos catando micróbios psicomânticos 

                       dentro dos Táxis 

       minhas alucinações arrepiando os cabelos do sexo de Walt Whitman 

              ó janela insone que a chuva  

                                                              abre desesperada! 

              ó delírio das negras à saída das  

                                                                              prisões! 

os drinks desfilam diante dos amigos 

                  embriagados no tapete 

                  Saratoga Springs 

                  Kummel Coquetel 

        minhas almas estão sendo enforcadas 

               com intestinos de esqualos 

        meus livros flutuam horrivelmente 

                                                         no parapeito meu melhor amigo 

brinca de profeta 

                       no meu cérebro oito mil vaga-lumes 

                                            balbuciam e morrem 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 18 

 
BOLETIM DO MUNDO MÁGICO 

 

Meus pés sonham suspensos no Abismo 

minhas cicatrizes se rasgam na pança cristalina 

eu não tenho senão dois olhos vidrados eu sou um órfão 

havia um fluxo de flores doentes nos subúrbios 

eu queria plantar um taco de snooker numa estrela fixa 

na porta do bar eu estou confuso como sempre mas as galerias do 

        meu crânio não odeiam mais a batucada dos ossos 

colégios e carros fúnebres estão desertos 

pelas calçadas crescem longos delírios 

punhados de esqueletos são atirados no lixo 

eu penso nos escorpiões de ouro e estou contente 

os luminosos cantam nos telhados 

eu posso abrir os olhos para a lua aproveitar o medo das nuvens 

mas o céu roxo é uma visão suprema 

minha face empalidece com o álcool 

eu sou uma solidão nua amarrada a um poste 

fios telefônicos cruzam-se no meu esôfago 

nos pavimentos isolados meus amigos constroem um manequim fugitivo 

meus olhos cegam minha mente racha-se de encontro a uma calota 

      minha alma desconjuntada passa rodando 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 19 

 

O VOLUME DO GRITO 

 

Eu sonhei que era um Serafim e as putas de São Paulo avançavam na 

      densidade exasperante 

estátuas com conjuntivite olham-me fraternalmente 

defuntos acesos tagarelam mansamente ao pé de um cartão de visitas 

bacharéis praticam sexo com liquidificadores como os pederastas cuja 

      santidade confunde os zombeteiros 

terraços ornados com samambaias e suicídios onde também as confissões 

      mágicas podem causar paixões de tal gênero 

relógios podres turbinas invisíveis burocracias de cinza 

      cérebros blindados alambiques cegos viadutos demoníacos 

      capitais fora do Tempo e do Espaço e uma Sociedade Anônima 

      regendo a ilusão da perfeita Bondade 

os gramofones dançam no cais 

o Espírito Puro vomita um aplauso antiaéreo 

O Homem Aritmético conta em voz alta os minutos que nos faltam 

      contemplando a bomba atômica como se fosse seu espelho 

encontro com Lorca num hospital da Lapa 

a Virgem assassinada num bordel 

estaleiros com coqueluche espetando banderillas no meu Tabu 

eu bebia chá com pervitin para que todos apertassem minha mão 

       elétrica 

as nuvens coçavam os bigodes enquanto masturbavas colérico sobre o 

       cadáver ainda quente de tua filha menor 

a lua tem violentas hemoptises no céu de nitrato 

Deus suicidou-se com uma navalha espanhola 

                             os braços caem  

                             os olhos caem 

                             os sexos caem 

      Jubileu da morte  

ó rosas ó arcanjos ó loucura apoderando-se do luto azul suspenso na minha 

        voz 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 20 

 

POEMA DA ETERNIDADE SEM VÍSCERAS 

 

Na última lua eu odiava as montanhas 

minha memória quebrada não pode receber 

        o amor 

eu tomava sopa aguardando meus amigos desordeiros 

        no outro lado da noite 

este é meu estranho emprego este mês 

outro tempo quando o velho Gide se despachava para a África 

        meu coração era sólido eu dançava 

eu assistia uma guerra de chapéus e as brancas 

        lacerações dos garotos no Ibirapuera angélico 

        terreno vazio onde eu mastigava tabletes de  

        chocolate branco 

no próximo instante eu vi árvores e aeroplanos com bigodes 

        e lágrimas de Ouro 

no Ibirapuera esta noite eu perdi minha solidão 
ROBERTO PIVA TRANSFERIDO PARA REPARO DE VÍSCERAS 

todos os meus sonhos são reais oh milagres epifanias 

        do crânio e do amor sem salvação que eu sabia presos 

        no topo da minha alma 

meu esqueleto brilhava na escuridão 

        repleto de drogas 

eu nunca estou satisfeito e ando um incorrigível demônio  

        lunático com os dez dedos roídos tamborilando num campo  

        magnético 

memória do arsênico que eu dei a uma pomba 

        os olhos cinzentos do céu meu oculto Totem espiritual 

 

(Paranoia, 1963) 
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ANEXO 21 

 

VISÃO ANTROPOLÓGICA DO CANTO DA JANELA 

    PRISMADA EM GELÉIA-CORAÇÃO NO VINHO 

    DE MARÇO (o mês mais terrível) 

           novos animais de rapina 
OS OLHOS DO MEU AMANTE OS OLHOS DO MEU AMANTE 

               galáxias internas OLHOS LIBERDADE galáxias internas 

    no fundo cor-de-rosa do chocolate eu te respiro 

               nas tripas só com os mortos & seus travesseiros de 

         flores  

                nas tripas extravagantes meu amor atrás das  

vitrinas 

                       só com os mortos o universo é um espirro 

            no útero da maçã 

                           tudo começa 

                                   a anoitecer 

                    cheio de energia 

 

(Abra os olhos e diga ah!, 1976) 
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ANEXO 22 

 

PORNO-SAMBA PARA O MARQUÊS DE SADE 

esta homenagem coincide com a deterioração do Gulag 

sul-americano minado pela crise de corações & balangandãs 

econômicos onde se mata de tédio o poeta & de fome o 

camponês & sobre os pés femininos se calça a bota de 

chumbo de várias cores gamadas com Hitleres de plantão em 

cada esquina recoberta de saúvas & amores escancarados 

como túmulos onde tuas coxas, Marquês, servem de amparo 

delicado para o garoto que chupa teu pau enquanto uma  

mulher ruiva te cavalga Assim, anotemos o nome da 

vítima-orgasmo-blasfêmia antes que as araras entrem na 

orgia com seus estimulantes bicos recurvos & um 

estratagema de cipós afague os sóis da desolação 

quotidiana em nível de Paraíso A noite é nossa Cidadão 

Marquês, com esporas de gelatina pastéis de esperma & 

vinhos raros onde saberemos localizar o tremor a sarabanda 

de cometas o suspiro da carne. 

 

(Coxas, 1979) 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


