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Resumo 
 

Este TCC trabalha com alguns textos da escritora brasileira Veronica Stigger – são   eles:   “Curta-

metragem  I”,  “Curta-metragem  II”,  “Tatuagem”  e  “Teleférico”,  do  livro  “Os  Anões”;;  “Domitila”  e  

“Tristeza   e   Isidoro”,   do   livro   “Gran   Cabaret   Demenzial”;;   e   “No  Teatro”,   do   livro   “O Trágico e 

Outras   Comédias”.  O   que   se   percebe   – à primeira vista – nesses escritos é a extrema violência, 

compartilhada   e   familiar,   de   seus   “personagens”,  provocando  nos   leitores   – ou expectadores? – a 

experiência do riso e do choque, como se nós estivéssemos assistindo a um filme no cinema, 

lendo/vendo tudo a partir de uma tela de virtualização. E o que se pode ver nessa tela são corpos 

des-pedaçados, corpos em pedaços e que são, por sua vez, des-pedaçados, alargados, massacrados e 

cortados, como se tudo fosse um filme, um espetáculo, ou, como um gran cabaret demenzial. 

 

Palavras-chave: Veronica Stigger, Corpo, Violência, Cinema.  

 



 
 

 

Resumé 
 

Cette TCC travaille avec certains textes de l'écrivain brésilienne Veronica Stigger – ils  sont:  “Court  

métrage   I”,   “Court   métrage   II”,   “Tatouage”   et   “Câble”,   du   livre   “Les   Nains”;;   “Domitila”   et  

“Tristesse  et  Isidoro”,  du  livre  “Gran  Cabaret  Demenzial”;;  et  “Le  Théâtre”,  du  livre  “Le  Tragique  et  

Autres  Comédies”.  Ce  que  nous  voyons  – à première vue – à ces écrits, c'est l'extrême violence, 

partagée  et  familier,  de  ses  “personnages”,  provoquant   les  lecteurs  – ou spectateurs – l'expérience 

de rires et de choc, comme si on regardait un film dans le cinéma, en lisant/en regardant tout d'un 

écran de virtualisation. Et ce que vous pouvez voir sur cet écran sont corps brisés, corps em pièces e 

qui sont, à leur tour, brisé, étendu, abattus et découpés, comme si tout était un film, un spectacle, ou 

comme un grand cabaret demenzial. 

 

Mots-clés: Veronica Stigger, Corps, Violence, Cinéma. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Veronica Stigger surgiu, apareceu, se iluminou, ao grande público quando seu primeiro 

livro  “O Trágico e Outras Comédias”  foi  editado  em  Portugal  – para logo após, no Brasil, receber 

uma edição pela editora 7Letras. O choque que seus escritos provocam em cada leitor é de extrema 

relevância – não só para a efetiva análise de seus escritos, mas também, e principalmente, para 

lermos essas mesmas pessoas que acham graça em muitos momentos dos textos, em outros ficam 

chocados e se perguntam se isso é ou não literatura e, o mais grave, por que se chocam com o teor 

de tais textos, mas não têm a mesma reação quando fatos de nosso cotidiano – brasileiro, p. ex.  – 

aparecem e são detidamente noticiados pela grande imprensa como fatos extraordinários e que 

nunca aconteceram antes – servindo, assim, de exemplo para todos os espectadores de que aquilo 

algum dia pode acontecer e vocês podem se transformar naquela pessoa ou naquele objeto alvos do 

momento. O corpo, por exemplo, é um dos alvos recorrentes não só da imprensa, mas de crimes, 

filmes, séries, peças e também da literatura. O narrador de Stigger, a meu ver, e é isso que defendo 

neste trabalho, consegue captar de uma forma genial todos esses casos de violência a que somos 

expostos quase que diariamente de uma forma em que cada ação é multiplicada por mil e vira um 

extremo de violência – se é que aqui nós já não ultrapassamos essa marca e esse conceito – em que 

uma das reações são o riso, a surpresa, o desconforto e a descrença. Quando lemos, na realidade, 

estamos vendo não só aquilo que está sendo narrado e dito de forma direta e cruel, mas também 

estamos nos olhando, mas agora não de nossa própria perspectiva, mas sim da perspectiva desses 

tantos personagens a que somos apresentados. Domitila passeia de carro com seu namorado em um 

belo domingo à tarde e perde seus dedos, seu braço, é atropelada por um ônibus e um carro passa 

por   cima   de   suas   pernas.   “Ele”   se   joga   da   sacada;;   “Ela”,   irritada,   desliga   primeiro   a   televisão   e  

depois vai até a sacada ver o que houve – seu óculos, caríssimo, cai de seus olhos. “Ela”,  então,  se  

joga da sacada para pegá-lo lá embaixo e cai justamente em cima do marido. Tristeza e Isidoro 

batem o carro, ele capota e fica virado enquanto os dois tentam abrir a porta para sair – depois de 

tantas tentativas, xingamentos e sangue por todo o lado, os dois saem do carro e nos é revelado a 

gravidez de Tristeza. Um casal de anões vai até uma confeitaria, fura a fila, sobe nos banquinhos e 

começa a escolher os doces na bancada. Os outros clientes ficam possessos com tamanha ousadia 

daquele pequeno casal e os xingamentos começam. Chega uma hora em que falar já não adianta 

mais, é preciso partir para cima – a mulher, o homem, a velhinha, o velhinho com a bengala e até a 

criança, todos se juntam para linchar o casal. A atendente, atônita, pega o rodo da loja e coloca toda 

aquela sujeira para um canto. Josefina odeia circo e teatro, mas aceita assistir a uma peça porque o 
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ator gostoso fica nu e ela quer vê-lo. Senta na primeira fileira com sua amiga. Em certo momento da 

peça, o braço do ator vai além do limite do palco e a espada, que estava em sua mão, decepa a 

cabeça de Josefina, que rola no chão. A amiga corre para pegar a cabeça e a coloca no lugar e a 

plateia toda aplaude a veracidade da encenação. Um grupo de atores coadjuvantes vai comemorar o 

final do ano em um teleférico. Dividem-se em dois grupos, azuis e vermelhos. Sobem nos 

teleféricos até que os dois se chocam e todos despencam daquela altura – com a vibração de todos lá 

embaixo que estavam assistindo e de toda a imprensa local que estava lá filmando tudo. 

Esses corpos estão em uma tela, mas não como no cinema em que temos uma tela cujo 

reflexo se dá a partir de um projetor, aqui nós nos deparamos com uma tela preta que não reflete 

mais nós mesmos – como em um espelho – mas sim um corpo completamente des-pedaçado em que 

até os pedaços foram partidos e viraram também pedaços, fragmentos, viraram nada, o completo 

vazio. Para analisarmos essas e outras questões, partimos dos escritos de Veronica Stigger, porque 

ao lê-los pude perceber a presença desse corpo destroçado e vazio. E é o que você, leitor, lerá agora. 
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O corpo des-pedaçado 

 

No escrito denominado curta-metragem,  o  “narrador”¹,  como  em  uma  imagem  de  roteiro,  

dá as coordenadas para os dois personagens, aqui chamados apenas  por  “ela”  e  “ele”²,  o  que  nos  dá    

diversas possibilidades de leitura: ou eles têm esse nome porque realmente não se sabe quem irá 

interpretar   cada   personagem;;   ou   o   nome   deles   realmente   é   “ela”   e   “ele”;;   ou,   a  mais   intrigante   e  

interessante: são chamados assim porque a situação é tão corriqueira, tão comum, acontece com 

tanta gente por aí, que não choca e não chama mais a atenção de ninguém. A imagem inserida nesse 

roteiro já ganhou vida própria, já se descolou de todo sentimentalismo possível para criar um lugar 

próprio e distinto do espaço daquele que outrora ocupara. Esse novo lugar pode ter diversas nomes, 

assim como os personagens. Um deles é o cinema, que ganhou importância após os irmãos Lumière 

terem criado o cinematógrafo no final do século XIX. Foi um verdadeiro escândalo para a época ver 

os  pequenos  filmetes,  em  preto  e  branco,  como  em  a  “L'Arrivée  d'un  train  à  La  Ciotat”,  de  1895.  O  

público, ansioso por mais uma novidade, sentou nas cadeiras, dentro de um espaço escuro em que o 

silêncio é primordial – totalmente diferente dos outros espaços até então, pois, no teatro, por 

exemplo, não existia uma tela branca que iria transmitir algo, dando a impressão de uma certa ilusão 

no olhar, até porque no teatro os atores estão ali, em carne e osso, perto do público, qualquer coisa 

que aconteça, os espectadores saberão, desde um esquecimento da fala até um tropeço de alguém. 

Quando começa o pequeno filme e um trem se aproxima cada vez mais da estação, que agora somos 

nós mesmos, já que a câmera tomou o lugar do espaço, em um plano geral, o público se assusta, 

grita, e uns até saem correndo com medo de o trem sair da tela e atingir a todos que estão ali, 

atônitos e anestesiados com aquela ilusão real. Digo ilusão real, pois, por mais que no inconsciente 

de todos ali aquela imagem não seja real porque devido aos fortes estímulos visuais, tem-se a 

impressão de que tudo ali está de fato a ocorrer , ou seja, existe realmente um trem vindo em 

direção ao público. 
____________________ 
  A partir de agora, sempre vou  me  referir  à  voz  que  “narra”,  ou  que  nos  dá  uma  indicação  de  narrativa,  como  o  
“narrador”,  mas  em  sentido  geral,  sem  marca  de  gênero,  pois  tanto  pode  ser  um  homem,  uma  mulher  ou  não  ser  
uma pessoa quem está nos indicando a possível narração. Como não achei palavra em nossa língua que abarcasse 
todas essas relações, escolhi a mais usual.  
²  Como  bem  notou  o  professor  Carlos  Capela,  pode  ser  ainda  um  “Isso”,  um  “It”,  como  no  inglês,  “seres-coisas”  
sem nada de próprio, de singular. A marca de gênero remete mais à gramática – já que no português, não 
possuímos o neutro, como no Alemão, p.ex. – do que ao gênero sexual. E, por ser neutro, não no sentido 
barthesiano, perde-se a marca da singularidade e por isso mesmo não pode ser atribuído a alguém em específico 
ou a uma situação em especial. 
  Sobre isso, Susan Buck-Morss,  em  seu  livro  “A tela do cinema como prótese de percepção”,  diz  que  “sempre  se  
trata de um presente simulado, porque há uma lacuna entre a gravação da percepção e seu estar sendo 'vista'. 
Deve-se a esta lacuna, nas palavras de Husserl, a 'irrelevância' de ser ou não ser real o que está sendo percebido. A 
imagem do cinema é o traço cinético gravado de uma ausência. É a imagem presente de um objeto que ou 
desapareceu, ou talvez nem mesmo tenha existido. Em resumo, é a forma – uma das Ur-formas – do simulacrum.”  
(p.  15)  Em  relação  ao  choque  das  pessoas  com  aquela  imagem,  Richard  Sennett,  em  seu  livro  “Carne e Pedra: o - 
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A ideia por detrás dessa ilusão é o movimento que cada imagem tem em relação com a 

outra, que resulta de um processo cujo nome técnico é montagem. Jean Baudrillard, em 1999, em 

suas palestras ministradas na Wellek Library Lectures in Critical Theory, na Universidade da 

Califórnia, diz, em uma delas, referindo-se ao problema da ilusão que 

 
[...] o conhecimento governa a verdade e as relações causais, não a aparência ou a 
ilusão. No domínio da ilusão, o conhecimento não é mais logicamente possível, já que 
os seus princípios e postulados não podem funcionar. E não se trata apenas de uma 
revelação metafísica: hoje as microciências chegaram a um ponto em que o objeto 
enquanto tal não existe mais. Ele desaparece, ele escapa, ele não tem status definido, 
ele só aparece na forma de vestígios efêmeros e aleatórios, nas telas da virtualização.4 

 

Baudrillard nos dá sua versão para a ilusão do real dizendo que é pela falta de 

conhecimento que o objeto se perde e só volta a ser visto em uma tela de virtualização, e é o que 

acontece com o público do começo da era do cinematógrafo, como com o público contemporâneo – 

haja vista a proliferação de filmes em terceira dimensão, o 3D, em que os diretores tentam, de 

qualquer maneira, reproduzir a realidade para os espectadores saírem de seus lugares de conforto e 

pensarem que, além de estarem realmente dentro do filme e compartilhando as mesmas sensações, 

as cenas a que estão a assistir é o que de fato está a ocorrer. De 2010 para cá surgiu uma nova 

modalidade cinematográfica, o filme em quarta dimensão, o 4D, em que, além dos recursos visuais 

do 3D, ele conta com movimentos na poltrona, para que o espectador sinta exatamente o que o 

personagem está sentindo naquele momento, com cheiros, sensação de calor, frio e até água no 

rosto e nas roupas, se o filme se passar na água. Pode-se pensar, então, a relação entre esses dois 

públicos, os de 1895 e os de 2013 para que então percebamos que pouca coisa mudou na relação 

com o objeto que, para Baudrillard, já se perdeu e só se recupera nas telas de virtualização – o que 

nada mais é que uma busca por algo, pelo objeto, perdido. Para chegarmos a essa ilusão, primeiro 

temos de ter o recorte de cada fotograma. É a partir do corte em cada fotograma que se tem a 

impressão de um movimento – o que nos é muito interessante, pois, para se criar a imagem de um 

movimento, como a do trem vindo na direção da tela, tem-se que recortar, segundo a segundo, 

aquele  instante  e,  logo  após,  juntar  cada  pedaço  e  aí  sim  termos  o  chamado  “movimento”  – o que 

nada  mais  é  que  um  movimento  “irreal”,  já  que  o  que  vimos  se  movimentar  é  uma  ilusão.   
 
 
____________________ 
corpo e a cidade na civilização Ocidental”,  diz  que  foi  ao  cinema  assistir  a  um  filme,  um  “sangrento  épico  de  
guerra”   (p.  16)  com  um  amigo,  que  na  Guerra  do  Vietnã   fora  atingido  por  uma  bala  e   teve  de  amputar  a  mão.  
Quando saíram do cinema, foram fumar: ele com seu braço e o amigo com sua prótese de metal. As pessoas, à 
medida  que  saíam  do  cinema,   ficavam  “perturbadas  e  se  afastavam  rapidamente”  devido  à  prótese.  Sennett  diz,  
então,  que  essas  “falsas  experiências  de  violência  insensibilizam  o  público  ante  a  verdadeira  dor”  (p.  16)  já  que  
produz sujeitos anestesiados [ver a análise logo a seguir sobre isso]. 
4 BAUDRILLARD, Jean. A Ilusão Vital. Trad. de Luciano Trigo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 
81-82 
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Gilles Deleuze, partindo   da   obra   “Matière   et  Mémoire”   de  Henri   Bergson,   de   1896,   ou  

seja,  um  ano  depois  do  filme  de  Lumière,  escreve  em  seu  livro  “Cinema  1  – L'image-mouvement”  

que o plano é o determinante do movimento e a câmera age como uma consciência, indicando assim 

que o objeto câmera se desfez e assumiu o posto do personagem, assumiu o olhar do personagem e 

nós que  estamos a assistir a essa cena acreditamos piamente que aquela imagem a ser reproduzida 

na tela é realmente o que o personagem está vendo. A câmera assume o papel de um olho, que tudo 

vê e faz. Teorizando sobre a consciência, Deleuze afirma que 

 
posto que é uma consciência que opera tais divisões e reuniões, dir-se-á do plano que 
ele age como uma consciência. Mas a única consciência cinematográfica – não somos 
nós, o espectador, nem o herói – é a câmera, ora humana, ora inumana ou sobre-           
-humana. Que se considere o movimento da água, o de um pássaro ao longe e o de um 
personagem em um barco: eles se confundem em uma percepção única, um todo 
tranquilo da natureza humanizada. Mais eis que o pássaro, uma gaivota comum, avança 
e vem ferir a pessoa: os três fluxos se dividem e tornam-se exteriores uns aos outros. O 
todo se formará de novo, mas terá mudado: terá se tornado consciência única ou a 
percepção de um todo dos pássaros, afirmando uma natureza inteiramente 
passarificada, voltada contra o homem, em uma espera infinita. E se redividirá 
novamente quando os pássaros atacarem, de acordo com os modos, os lugares, as 
vítimas de seu ataque. E se constituirá de novo graças a uma trégua, quando o humano 
e o inumano entrarem em uma relação indecisa (Os Pássaros, de Hitchcok). Tanto 
poderemos dizer que a divisão está entre dois todos, quanto que o todo está entre duas 
divisões. O plano, isto é, a consciência, traça um movimento que faz com que as coisas 
entre as quais se estabelece não parem de se reunir em um todo, e o todo de se dividir 
entre as coisas (o Dividual).5 

 

Aqui ocorre uma pequena diferença entre o movimento, dito anteriormente, e o 

movimento-passarificado. Entra-se agora com o objeto câmera na relação de movimentação, já que, 

se antes nós assistíamos a um movimento ocorrendo na tela, com a câmera parada6, agora se dá o 

movimento a partir da câmera, com a câmera. Trazendo para o nosso tempo atual, com a tecnologia 

do 4D, podemos muito bem ver uma contradição de perspectivas, já que, se a câmera assume o 

papel de sujeito da ação, não mais o ator que o personifica, por que se reproduz nos espectadores 

esse sentimento de posse da história e do filme, como se estivéssemos dentro da narração. Ao se 

falar,  e  tentar  a  todo  custo  reproduzir,  em  um  “dentro  da  narração”,  implicitamente  temos  aí  a  noção  

de um fora da narração. 
 
 
 
____________________ 

5 DELEUZE, Gilles. Cinema 1 – A imagem-movimento. Trad. de Stella Senra. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 27-
28 

6 Com o aperfeiçoamento das técnicas cinematográficas, surgiu a grua, equipamento que permite com que a 
câmera, se movimente, acompanhe o movimento de uma cena, muito utilizado em filmes de ação, como quando 
acontece uma perseguição entre carros em uma grande avenida e a câmera, correndo com a grua, acompanha a 
movimentação de cima, dando-nos uma visão geral do que está a ocorrer. O que não ocorre no que diz Deleuze, 
pois aqui temos o outro caso, quando a câmera  assume  o  papel  de  sujeito  consciente  e  “olha”  para  os  lugares  e  
situações e nós olhamos junto com ela, como se ela fosse o personagem. 
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Na exemplificação de Deleuze, ele fala do todo e da mudança de movimento, conceituados 

páginas antes, na abertura do livro. Para ele, os cortes imóveis são os que fazem o movimento e que, 

consequentemente, provocam a ilusão no espectador. Já os cortes móveis (movimento) provocam 

uma mudança qualitativa e dão origem à realidade enquanto tal. Mas o que ocorre é um movimento 

circular, pois, se o plano (consciência) se reúne em um todo e o todo se divide entre as coisas, o que  

ocorre é uma confusão entre a realidade e a ilusão da imagem. O que é o cinema senão justamente 

esse jogo de imagens reais e ficcionais? 

* 

“Cena 1: Ela está na sala, sentada no sofá vermelho, de óculos e pijama azul-céu, vendo 

televisão. Ele, na sacada da sala, de pijama xadrez vermelho, observa o movimento noturno da 

rua.”7 Aqui vemos que o narrador pormenoriza cada um deles, seus pertences utilizados na cena. 

São eles,  os  objetos,  que  ganham  “vida”  – à maneira da imagem que se descola e se torna real a 

partir de uma tela – na cena, já que os personagens8 não têm consciência própria para pensar e agir 

– a cena, a imagem, a câmera, já tomaram isso deles também. Em certo sentido, são os objetos em 

cena que os definem; nessa primeira parte do texto, temos a predominância de alguns, são eles: o 

sofá vermelho, o óculos, a televisão, a calça, o pijama xadrez vermelho e o pijama azul-céu. Nota-   

-se também que em nenhum momento temos a caracterização deles, pelo contrário, temos somente a 

indicação a partir de seus objetos. O que nada mais é que objetificar os dois personagens, 

caracterizando-os como seres cujos conhecimentos, livre-pensar e livre-agir são colocados em 

segundo plano, ou suprimidos, já que todas as ações são determinadas pelas coisas. Podemos 

pensar,  então,  que  os  “personagens”  do  curta-metragem são eles, os objetos, e não esses dois corpos 

vazios que só se movimentam a partir dos objetos, como podemos ver muito bem na continuação na 

cena 1 quando 

 
[...] A câmera passeia de um para o outro até que para nele, em plano geral, como se o 
visse a partir do sofá da sala. Ele, então, coloca a perna direita sobre a murada da 
sacada, projeta o corpo para frente e diz a ela, sorrindo. Ele: Olha só. A câmera muda 
de direção. Agora, mostra ela, como se a olhasse da sacada, também em plano geral. 
Ela tira os olhos da televisão, olha para a sacada e fala para ele. Ela: Você podia, pelo 
menos, trocar essa calça. Ela volta a assistir à televisão. A câmera retorna a ele e se 
aproxima até focá-lo em plano americano. Ele se joga da sacada. (p. 15-16)  

 
 
 
____________________ 

7 Cf. STIGGER, Veronica. Curta-metragem. In: _______. Os anões. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 15-16. Optei 
por colocar as indicações da narração em itálico e as falas de cada personagem em letra normal, para não 
confundir na hora da leitura. A partir de agora, todas as citações deste texto virão apenas com o número da página. 
8 Novamente aqui me deparei com o mesmo problema da primeira nota, pois, por personagem, usualmente 
entendemos e pensamos em seres humanos, o que reduz em muito as inúmeras leituras que se pode fazer a partir 
de um texto. Por isso, a partir de agora, quando utilizar a expressão  “os  personagens”  ou  seu  genérico  no  singular,  
não usarei marca de gênero e nem estou indicando que tal pessoa é um ser humano. Usando  o  exemplo  de  “Chants 
de Maldoror”:  “É  um  homem  ou  uma  pedra  ou  uma  árvore  que  vai  começar  o  quarto  canto.”  (p.  685) 
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Esse trecho deixa bem clara a relação da câmera, da consciência e de cada personagem, 

pois  a  câmera  toma  o  lugar  da  visão  d'Ela  olhando  o  marido,  quando  Ele  a  chama  “[...]  como  se  o  

visse  a  partir  do  sofá  da  sala”  (p.  15),  objeto  esse  em  que  Ela  está  sentada vendo televisão. Tem-se a 

impressão de que quem está a olhar é realmente Ela, mas quem na verdade tomou esse lugar foi a 

câmera,   como   bem   teorizou   Deleuze   em   “L'image-mouvement”,   citado   logo   anterioramente9. 

Quando Ele coloca seu corpo para a frente e diz  a  Ela  “Olha  só”  (p.  16),  a  câmera  muda  de  posição,  

agora assume o papel d'Ele olhando para Ela, em um plano geral. Ela responde a Ele e volta a 

assistir à televisão. A câmera, então, não é mais nenhum deles, e aí justamente nesse momento a 

câmera o foca em plano americano e, sem ninguém o olhar, Ele se joga da sacada e é o fim da 

primeira cena. Com o início da cena 2, a marca da narração fica em torno do que a ação d'Ele 

provocou nela, que  

 
[...] suspira, pega o controle remoto que está na mesa de centro, desliga a tevê, se 
levanta do sofá vermelho e vai até a sacada. A câmera registra seus movimentos 
acompanhando-a, sempre a seu lado, onde quer que ela vá. Na sacada, ela olha para 
baixo. A câmera fecha em seu rosto. (p. 16)  

 

Com o suspiro de sua mulher – que pode ser lido como um indício de desdém com toda a 

situação a se desenrolar, Ela, antes de ir ver o que aconteceu com Ele, primeiro pega o controle da 

televisão e a desliga – o que mais uma vez nos mostra a pouca – ou nenhuma – preocupação com o 

que está em jogo10. Ela, então, se levanta do sofá vermelho – mais uma vez ele vem descrito com 

sua cor – e só então vai até a sacada. A outra personagem da história, a câmera, a acompanha nos 

seus movimentos e fecha em seu rosto quando ela olha para baixo. 

 
____________________ 

9Aqui  podemos  nos  lembrar  do  filme  “The  Blair  Witch  Project”,  que  no  Brasil  recebeu  o  nome  de  “A  Bruxa  de  
Blair”,  dos  diretores  Daniel  Myrick  e  Eduardo  Sánchez,  de  1999,  em  que  a  câmera  é  uma  personagem  da  história  
e é transportada por alguns personagens. Ou seja: se o personagem correr, a imagem corre e fica tremida 
igualmente. No início do dito filme-documentário, vemos um aviso na tela de que três estudantes foram à floresta 
de Burkittsville e nunca mais foram encontrados, a não ser a câmera com as filmagens que fizeram, anos depois 
descoberta. Essas cenas que o espectador veria a seguir dão uma noção de veracidade ao filme, como se o que 
estamos prestes a assistir realmente tivesse ocorrido. O que provocou discussão entre as pessoas, pois muitos 
achavam que tudo aquilo era verdade, que os três jovens nunca mais foram encontrados e a filmagem mostra o 
que eles passaram naqueles momentos. Recurso esse muito utilizado em filmes para adquirir um aspecto de 
verdade, um tom documental. 
10 Aqui  novamente  digo  que  a  preocupação  dita  logo  acima  não  se  refere  às  pessoas,  no  caso  “Ele”  e  “Ela”,  já  que,  
como dito na nota de número 2 e na análise feita até aqui, não falamos de dois personagens em específico, nas 
suas singularidades, pelo contrário, o   texto  “Curta-metragem”   I   e   II  brinca   justamente  com  a  não  nomeação  de  
seus personagens para que ninguém tenha algum tipo de reconhecimento imediato com aquele que fala, por isso 
que, em muitas vezes, ao ler os textos, somos tomados por um riso incontido e que nos envergonha perante a 
situação  que  está  apresentada.  O  mesmo  podemos  dizer  do  quadro  “Las  Meninas”,  de  Vélazquez,  em  que  nós  não  
sabemos quem está sendo representado, se é o espectador a olhar o quadro, se é o casal refletido no espelho ou se 
já não existe mais representação alguma. Em certo medida, Georges Didi-Huberman também caminha nesse 
sentido  quando,  em  seu  livro  “Ce  que  nous  voyons,  ce  qui  nous  regarde”,  fala  que  o  ato  de  ver  se  abre  em  dois  – 
aquele que vê e aquele que é olhado, admitindo que  o  “objeto”  também  olha  o  espectador. 
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É  aí  que  Ela,  descrente  com  o  que  viu,  diz:  “Ela:  Não  acredito.  Ela se inclina ainda mais 

para a frente. Seus óculos caem.  Ela:  Não  acredito!”  (p.  17)  Essa  passagem  do  curta-metragem é 

essencial para a leitura que aqui se faz e com o já exposto até agora. Após ela se levantar para ver o 

que  aconteceu,  sua  reação  foi  a  de  dizer  “Ela:  Não  acredito.”  (p.  16),  fala  essa  cujo  fim  se  dá  com  

um ponto final – o que nos mostra uma fala sem reação na personagem, como se ela falasse em 

qualquer outra situação da vida. Em seguida, a narração nos mostra que, ao olhar o marido no chão, 

o  óculos  cai,  e  sua  fala,  aparentemente  igual  à  anterior,  mas  completamente  diferente,  é  “Ela:  Não  

acredito!”,  fala  cujo  fim  se  dá  com  um  ponto  de  exclamação11, mostrando surpresa e espanto com 

aquilo que viu pois, como leremos logo a seguir, no curta-metragem II, não foi causada pelo marido 

no chão, mas sim pelo óculos que desabou de seu rosto. Antes, porém, temos a cena 3, toda 

composta pela narração, sem nenhum diálogo, e temos o fim do curta-metragem I. 

 
A câmera que permanecerá estática durante toda essa cena, mostra, de cima, o corpo 
dele estendido de bruços na calçada, como se o visse a partir da sacada. Os óculos 
dela estão pousados em suas costas. Ele está com os braços abertos, a cabeça virada 
para a esquerda, a perna direita quase esticada e a esquerda completamente torta. Um 
filete de sangue corre ao seu lado. A câmera fica parada por mais três minutos, num 
silêncio quase total, quebrado apenas pela respiração dela. De repente, a imagem se 
turva, como se algo passasse em frente à câmera e não estivesse longe o suficiente 
para entrar em foco. Quando se recupera a nitidez da imagem, vê-se o corpo dela 
caindo sobre o dele. Depois de alguns poucos segundos, a imagem dela sobre ele vai 
gradativamente escurecendo, das bordas para o centro, como nos filmes antigos. 
Entram os créditos. (p. 17) 

 

Diferentemente das outras situações até agora, a câmera, como nos diz a indicação, fica 

estática durante todo o desenrolar do que acontecerá – o que é interessante para se pensar, pois, 

quando Ele se jogou, a câmera não o acompanhou, pelo contrário, ela seguiu os movimentos d'Ela 

do sofá até a sacada. Agora não, a câmera fica parada filmando o corpo d'Ele no chão com o óculos 

d'Ela caído nas costas. Esse corpo destroçado e ensanguentado – que está com os braços abertos, a 

cabeça virada para a esquerda, a perna direita esticada e a esquerda torta – recebe outro corpo, o 

d'Ela. A imagem se turva e aos poucos fica nítida, para logo após ir escurecendo, os créditos entram 

e é o fim da cena e do curta. A cena única do curta-metragem II começa com 

 
a  imagem  […]  aparecendo  gradualmente,  do  centro  para  as  bordas,  como  em  alguns  
desenhos animados antigos. Durante esse movimento, ouve-se um barulho seco, 
seguido de um profundo gemido de dor. Quando a imagem fica totalmente nítida, 
aparece um casal deitado no chão duro da calçada  de pedrinhas portuguesas. É noite.  
Ambos estão de bruços e de pijamas. Ela está sobre ele. Ele, de braços abertos, a 
cabeça virada para a esquerda, a perna direita quase esticada e a esquerda  
completamente torta, esforça-se para respirar. Ela, de braços igualmente abertos, com  

 
____________________ 

11 Além  desses   sentimentos,   temos   também  o  “grito súbito  de  admiração,  prazer,   espanto  etc.”  como  um  “sinal  
gráfico  indicativo  de  exclamação  ou  admiração”,  segundo  o  Dicionário  On-line da Porto Editora. 
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a cabeça também virada para a esquerda, e com as pernas sobre as pernas dele, tenta 
se erguer, reiteradas vezes, procurando firmar os braços nas pedrinhas portuguesas e 
forçando o tronco para cima. Mas sem sucesso. Ele geme baixinho a cada uma das 
investidas dela. Ela desiste. Ao lado deles, uma poça de sangue vai paulatinamente se 
alargando. A câmera está posicionada de lado, mostrando-os de corpo inteiro – e 
assim permanecerá, até o final da cena. (p. 48) 

 

Esses corpos são falados, mas pouco se mexem, só se preocupam com o óculos que 

quebrou, mesmo que, para nós, eles estejam sangrando, com partes do corpo inertes e só 

conseguindo virar a cabeça. Ela cai justamente em cima do corpo d'Ele, tenta se erguer, mas não 

consegue.  Novamente  aqui  temos  a  poça  de  sangue,  agora  maior,  e  é  aí  que  Ele  diz:  “Ele:  Acho  que  

você quebrou alguma coisa. Ela: Desculpe. Não era minha intenção. Ele: Acho que foram seus 

óculos. Eles estavam nas minhas costas. Ela: Sério? Eles custaram tão caro... As lentes eram 

israelenses.  E,  você  sabe,  minha  miopia  é  muito  alta.  Qualquer  lente  ordinária  sai  uma  fortuna.”  (p.  

48-49)  O  “diálogo”  é tão implausível pois provoca surpresa e desconforto nos leitores. Diálogo está 

entre aspas justamente por esse vazio da narrativa, pois são apenas corpos despedaçados que 

recebem falas a partir de alguma situação exterior que os mostra nesse estado. Logo após, temos a 

discussão sobre o óculos, quando 

 
ela faz movimentos para olhar para baixo, para o peito, onde estariam os óculos, mas 
não consegue dobrar o pescoço. Tenta então colocar as mãos no chão. Quando, com 
muita dificuldade, suas mãos encostam nas pedrinhas portuguesas, ela geme. Como 
que por reflexo, ela retira suas mãos do chão e as depõe sobre as dele. Ele, por sua 
vez, emite um grunhido. Ela para de se mexer e encosta a cabeça em cima da dele. Ela 
suspira. Ele continua fazendo força para respirar. (p. 49) 

 

Já é a terceira vez no texto que o detalhe das pedrinhas aparece, justamente antes d'Ela 

exprimir  uma  das  mais  bonitas  falas  da  narrativa:  “Ela:  Tudo  o  que  eu  mais  queria  era  poder  acordar  

e  ver  o  mundo  nitidamente...”  (p.  49)  Afirmação  essa  que se dá em contraste com a perda do óculos 

com alto grau de miopia, deficiência visual que impede a pessoa de enxergar tudo que está longe do 

campo restrito de visão do olho12. O que me leva a questionar: será a literatura um verdadeiro 

óculos que colocamos em nosso rosto para poder enxergar por detrás dessa tela? É ela, a literatura, 

uma forma de ver o mundo nitidamente? O que pode nos dizer muitas coisas: uma é que tudo não 

passa de um sonho, para Ela, por isso que deseja acordar; outra é que, segundo Ela, quem está 

acordado vê o mundo nitidamente, o que não acontece com quem está dormindo; outra ainda é que - 

_____________________ 

12 Em relação ao olho, dirijo-me  ao   texto  de  Bataille  chamado  “Historie de L'Oeil”  em  que   temos  uma  história  
contada por partes,   ou,   por   cortes,   à   maneira   do   “Curta-metragem”.  Vendo   o   desenrolar   da   história,   podemos  
perceber que a questão envolvida ali é justamente a de olhar e de ser olhado pelo outro – como no episódio da 
igreja e da confissão de Simone. Entre idas e vindas, o padre morre, tem seu olho arrancado para logo depois 
perder sua função dentro do corpo e ser introduzido no ânus da personagem. Já em Jean Genet, precisamente no 
filme   “Un Chant D'Amour”,   temos  dois  prisioneiros,   enamorados,   em  celas   distintas,   tentando   ter uma relação 
sexual – tudo aos olhos do guarda, simbolização do poder em uma prisão, que fica a olhar pelo pequeno orifício. 
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ela, por estar sem óculos, quer colocá-lo para, aí sim, ver o mundo nitidamente; e, por último, os 

três pontos ao final da frase que podem denotar um pensamento incompleto, para logo após a 

indicação dizer que “Ela se cala novamente [ou seja, por mais que possa haver algo a dizer, ela fica 

calada]. Ele abre a boca e busca inspirar fundo. Franze a testa e fecha os olhos. Quer suspirar, mas 

não consegue. Geme, então. Ela olha para baixo, para ele, e lhe beija o pescoço.”   (p.  49-50) A 

sequência que será narrada agora guarda suas semelhanças com outro texto de Veronica Stigger, 

agora  do  livro  “Gran Cabaret Demenzial”  intitulado  “Tristeza  e  Isidoro”.  Antes,  entretanto,  vamos  

ao fim do curta: 

 
Ela (buscando virar o corpo para o lado): Pode ficar tranquilo que eu vou tentar sair 
daqui. Ele (gemendo e franzindo ainda mais a testa): Deixa disso. Ela faz movimentos 
com o tronco para o lado, para tentar se erguer. Repete os movimentos algumas vezes. 
Ele geme cada vez que ela se mexe. Ela (desistindo): Se, pelo menos, eu estivesse 
sentindo minhas pernas... Ele (quase sussurando): Eu não sinto as minhas desde que 
você chegou aqui. Ela: Desculpe. Ele (quase num suspiro) Deixa disso. Eles se calam. 
Estão imóveis. Permanecem alguns segundos assim. Ele abre os olhos e vira para o 
alto, tentando vê-la. Mas logo os fecha, como se estivessem pesados. Abre-os e busca 
novamente vê-la. Ela olha fixo para a frente. Ele fecha os olhos e abre a boca. Tenta 
respirar somente pelo nariz. (p. 50-51) 

 

Os  corpos   tentam  se  movimentar,  mas,   segundo   a   indicação,   eles   “estão   imóveis”,   só  os  

olhos se abrem e, quando são fechados, Ele tenta respirar. Somos apresentados, então, à última parte 

do texto, quando Ela lhe pergunta: 

 
Ela: Você conhece o mito do fusca? Pausa. Ele permanece calado e de olhos fechados. 
Ela continua olhando fixo para a frente. Ela: O mito diz que um fusca aparece sempre 
acompanhado de outro. Se você vê um fusca, em menos de cinco minutos, não 
interessa onde você esteja, irá avistar outro. Pausa. Ela: Eu acabei de ver um fusca. Era 
verde-musgo. Ele (tentando abrir os olhos): Será que virá outro? Ela: Sim. Claro. Ele 
sempre vem. Pausa. Ela segue observando atentamente algo à sua frente. Ele abre e 
fecha os olhos. Sua respiração é quase imperceptível. Ele: E se ele não vier? Ela: Ele 
vem sim. Ele sempre vem. Ele nunca deixa de vir. Ele fecha os olhos. Ela continua a 
olhar fixamente para a frente. A câmera vai se aproximando lentamente de seus rostos. 
Conforme a câmera se aproxima, a imagem vai escurecendo, das bordas para o centro, 
até ficar completamente negra. Entram os créditos. (p. 51-52) 

 

No  texto  “Tristeza  e  Isidoro”,  nós  também  temos  um  casal  que  sofreu um acidente de carro 

e todas as cenas posteriores ao acontecimento permearão esse casal tentando sair do carro de todas 

as maneiras. O drama, em ato único, começa com a indicação de que  

 
Na hora de começar o espetáculo, quando o público estiver formando fila ou se 
aglomerando defronte à porta de entrada da sala, ouvir-se-á o barulho de um carro 
freando e, depois, derrapando na pista e capotando várias vezes. Finalmente, silêncio. 
Em seguida, a entrada da sala será liberada. No palco, estará um carro importado, 
grande, de uma cor fora de moda e de um modelo ultrapassado. O veículo estará 
virado de lado, com a porta do passageiro voltada para o alto. As duas rodas que se 
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acham para cima ainda giram. Elas, aliás, não pararão de girar durante todo o ato. 
Os dois atores – um homem e uma mulher – estão dentro do veículo. O homem é quem 
dirigia.13 

 

 

Esse   texto   guarda   semelhanças   com   o   anterior,   “Curta-metragem”,   pois   os   dois  

personagens, ambos casais, sofrem um acidente – lá, eles se jogam da sacada; aqui, eles capotam o 

carro – mas   também   guarda   aspectos   da   narrativa.   Se   lá   podemos   dizer   que   o   “personagem  

principal”  da  trama  é  o  óculos  que,  ao  cair  do  rosto  d'Ela,  provoca  toda  a  ação  da  segunda  parte  do  

texto, aqui podemos dizer que é o carro que assume o lugar do eixo para as ações de Tristeza e 

Isidoro. 

 
Tristeza: Isidoro? Isidoro: Quê? Tristeza imita o som de um peido com a boca – 
pontinha da língua meio para fora – e cai na gargalhada. Quando ela está parando de 
rir, Isidoro forja uma risada sem graça. Pausa de quase um minuto. Isidoro: Tristeza? 
Tristeza: Hmm? Isidoro faz o mesmo barulho com a boca e ri, mas não tão 
efusivamente como Tristeza. Ela, por sua vez, se lava de tanto rir. Pausa menor. (p. 83-
84)   

 

O riso incontido, que também se encontra no outro texto, aqui é mais explícito, e também 

menos causador de vergonha14 entre os leitores, justamente porque os próprios personagens, por 

estarmos em uma relação corporal vazia – e que será perceptível no decorrer da trama quando 

Isidoro diz 

 
Vamos sair? Tristeza: Vamos. Tristeza tira o cinto de segurança e cai em cima de 
Isidoro, batendo, primeiro, com o braço na alavanca de câmbio e, na sequência, com a 
cabeça na janela dele. Tristeza: Ai! Isidoro: Machucou? Tristeza: Não. Estou bem. 
Talvez o braço fique roxo, mas agora estou bem. Isidoro ajuda Tristeza a retornar ao 
banco de passageiro. De volta ao seu lugar, ela empurra a porta para o alto. Tristeza 
apóia a mão no alto da janela e faz menção de sair. Nisso, a porta cai abruptamente e 
prensa os dedos de Tristeza. Tristeza (Berrando feito uma descontrolada): 
AAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!! CARAAAAAALHO!!! Isidoro: Que foi? 
Tristeza (Ainda berrando): A PORTA 'TÁ EM CIMA DOS MEUS DEDOS! FAZ 
ALGUMA COISA, PORRA! AAAAHHHHHHHH!!! Isidoro (Movendo-se para tentar 
ajudá-la) Para de berrar, Tristeza! Assim não consigo pensar. Tristeza (Ainda 
berrando): AAAAAHHHHHHHHHH! Isidoro (Irritado): Dá para parar de berrar? Já 
vou tirar você daí. Isidoro solta o cinto de segurança e bate com o ombro e a cabeça 
na janela a seu lado. (p. 84-86) 

 
 
 
 
____________________ 

13 Cf. STIGGER, VERONICA. Tristeza e Isidoro. In: _______. Gran Cabaret Demenzial. São Paulo: Cosac Naify, 
2007. p. 83. A partir de agora, todas as citações deste texto virão apenas indicadas com o número da página. Como 
no texto “Curta-metragem  I  e  II”,  optei  por  colocar  as  indicações  da  narração  em  itálico  e  as  falas  em  letra  normal  
– para não confundir o leitor. 
14 Aqui  me  refiro  especialmente  ao  texto  “O  Inquietante”  de  Sigmund  Freud,  em  que  ele  teoriza  sobre  o  estranho- 
-familiar.  
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Fica clara a diferença entre esses dois personagens quando a porta fecha em cima dos 

dedos  de  Tristeza  e  ela,  “berrando  feito  uma  descontrolada”,  não  provoca  nenhuma  reação  em  seu  

marido, apenas irritação. Quando Isidoro bate com a cabeça, após soltar o cinto, Tristeza diz 

 
(Parando de berrar): Que foi? Isidoro: Bati com a cabeça. Está feliz agora? Tristeza 
(Meio chorando): Para de brigar comigo, Isidoro. Me ajuda. Está doendo. Faz alguma 
coisa. Rápido. (Chorando) Eu vou perder os dedos. Eu vou ficar sem os meus 
dedinhos. Eles vão gangrenar, Isidoro... Isidoro: (Apoiando-se na alavanca de câmbio e 
tentando alcançar a trava da porta do carro, do lado de Tristeza): Eles não vão 
gangrenar, Tristeza. Deixa de bobagem. Tristeza (Enquanto Isidoro ainda tenta 
alcançar a porta de Tristeza): Já me imaginou sem os meus dedinhos? Eu nunca tinha 
pensado nisso. Mas agora que pensei notei como eu gosto deles. Não são bonitinhos 
meus dedinhos? São, né, Isidoro? Não são? (p. 87) 

 

A reação pela possível perda de uma parte do corpo – até então não vista pela personagem 

– no caso, os dedos, causa uma verdadeira mudança de humor em Tristeza que, em certo momento, 

já  “esquecendo”  a  dor  por  ter  os  dedos  esmagados  pela  porta  do  carro,  diz  “Tristeza:  Escolhe  um  

dedo! (Isidoro escolhe, ela coça a axila esquerda com o dedo escolhido e finge que está sentindo 

cócegas)   Estou   morrendo   de   rir.   Rá,   rá,   rá,   rá.”   (p.   90)   Isidoro,   descontente,   pede   para   ela  

novamente tentar abrir a porta, o que mais uma vez não dá certo e a porta cai em suas costas e em 

sua   cabeça   e   ela,   “[...]   (Chorando)”,   diz   que   “ninguém  merece   isso.  As   pessoas   da   nossa   classe  

social não deveriam passar por isso. Tristeza chora aos soluços.”  (p.  91)  É  evidente  a  relação  entre  

essa afirmação, de que pessoas da nossa classe social não deveriam passar por isso, e a reação de 

Isidoro quando Tristeza diz que eles podiam chamar alguém para ajudá-los – o que só será mostrado 

mais  para  o  final  do  texto  pela  indicação  quando  diz  que  “pela  primeira  vez,  é  dado  à  plateia  que  

Tristeza  está  grávida.”  (p.  115)  Quando  eles  resolvem  mudar  de  posição  no  carro  e  Isidoro  se  apóia  

na  mão  machucada  de  Tristeza,  ela,  “(Berrando)”,  diz 

 
AAAAAHHHHHHHH!!! MINHA MÃO, ANIMAL! Isidoro: Desculpa. Tristeza: Quer 
acabar de vez com os meus dedinhos? Você não gosta deles, não é? Vai, confessa. Eu 
sei que você não gosta deles. Você não está nem aí para os meus dedinhos. 
(Choramingando) Você quer que meus dedinhos morram... E eles vão acabar 
morrendo. Olha só como estão cada vez mais roxos. Isidoro: Deixa de ser 
melodramática, Tristeza! Vamos, se mexe. Vamos sair daqui. (p. 97) 

 

Aqui temos mais um descontrole de Tristeza quando machucam seus dedinhos, mas em 

nenhum momento ela ou ele fazem referência à gravidez, pelo contrário, parece a nós que a 

preocupação principal é com os dedinhos e com o carro. Finalmente quando Isidoro consegue sair 

do  carro,  ele,  “(Estirado no chão e gemendo)”,  diz     

 
acho que eu quebrei minhas costas, Tristeza. Tristeza  (Colocando o rosto no vidro do 
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carro): Deixa eu ver, Isidoro. Não consigo me mexer. Tristeza: Não brinca, Isidoro. 
Isidoro: Não estou brincando, Tristeza. Não consigo me mexer. Tristeza: Calma, 
Isidoro. Calma. Vê se você consegue mexer os dedos. Isidoro mexe os dedos das mãos. 
Tristeza: Conseguiu? Isidoro: Consegui. Tristeza: Agora, mexe os braços. Isidoro mexe 
os braços. Tristeza: Conseguiu? Isidoro: Consegui. Tristeza: Agora, mexe as pernas. 
Isidoro mexe as pernas. Tristeza: Conseguiu? Isidoro: Consegui. Tristeza: Então, agora, 
levanta e anda! (p. 101-103) 

 

A graça nessa sequência narrativa é que, a partir de um comando verbal de Tereza, o corpo 

de Isidoro vai se mexendo – começando com os dedos, parte do corpo que logo antes foi quase 

perdida por sua mulher. Isidoro, ao sair do carro, tenta tirar sua mulher de lá, depois de algumas 

tentativas,  ela  diz  “que  merda  de  porta!  Já  estou  ficando  com  raiva  dela!  Quando  a  gente  sair  daqui,  

vamos  comprar  outra?  Melhor:  vamos  trocar  de  carro?”  (p.  114)  o  que  serve  de  questionamento  não  

só no texto, mas também para a sociedade capitalista-ocidental – aspecto que permeia esse e outros 

textos de Veronica Stigger e também de outros escritores brasileiros contemporâneos – que 

reproduzem o discurso de que tudo pode e deve ser substituído, mas aqui os personagens já estão 

além dessa categoria discursiva, eles se encontram – e aqui não me refiro à ideia de um lugar que 

abarque a tudo e a todos – em um estágio que já ultrapassou esses limites para chegarem em um 

completo vazio onde o gesto, como um vaga-lume, surge, a-parece, acontece, e logo depois des-

aparece, mas deixa sua marca, seja em um objeto ou em um personagem. Esse gesto é quase sempre 

vazio de significado, pois cada um, seja leitor ou espectador, pode dar um sentido – ao não sentido – 

e um significado – ao não significante. Nos curtas-metragens I e II, p. ex., o gesto d'Ele se jogar da 

sacada desencadeia a ação d'Ela que, por sua vez, ao perder o óculos, também se joga da sacada e lá 

travam  um  “diálogo”  vazio  que  culmina  com  a  lenda  do  fusca.  Em  “Tristeza  e  Isidoro”,  p.  ex.,  após 

o acidente de carro, o também vazio diálogo que se dá é sobre como eles sairão daquele automóvel 

virado. Depois de páginas e páginas de tentativas 

 
Isidoro consegue tirá-la de dentro do carro – com a porta batendo nas costas e nas 
cabeças deles –, mas ele a puxa com tanta vontade que os dois acabam caindo de 
costas no chão. A porta do carro se fecha. Isidoro amortece a queda de Tristeza, que 
cai  em  cima  dele.  Os  dois,  no  chão,  não  conseguem  se  levantar.  […]  Os  dois  começam  
a se arrastar até a boca de cena. Ela vai rastejando de costas, com o barrigão para 
cima. Seus movimentos são iguais aos de um nadador que nada de costas: ela abre 
braços e pernas para depois fechá-los, impulsionando o corpo para trás. Ele, deitado 
de lado, mas de frente para a plateia, tenta firmar os pés trêmulos no chão a fim de 
deslizar o corpo para frente. Ele consegue fazê-lo, com muito esforço, por duas ou três 
vezes, mas acaba parando, arfando. Ela, que ia na frente, percebe a dificuldade dele, 
gira o corpo, mudando de direção, e vai até seu encontro, de costas. Ela, então, 
encosta-se, de costas, contra a cabeça dele e recomeça seus movimentos de nadadora, 
empurrando-o. Ela para algumas vezes para recuperar o fôlego. Ele fecha os olhos e 
se deixa empurrar por ela. Assim, os dois chegam até a boca de cena. Tristeza, então, 
faz um esforço para se sentar. Quando consegue, puxa Isidoro para si. Ela o abraça 
como a um bebê, encostando a cabeça dele em seu ombro. Isidoro permanece de olhos 
fechados, completamente imóvel até o final do espetáculo. Tristeza passa a mão nos 
cabelos dele e lhe beija o rosto ensanguentado. Ela lambe seu polegar e o passa no 
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rosto de Isidoro, na tentativa de limpar o sangue. Ela repete esse movimento várias 
vezes. Depois, beija novamente a cabeça dele. A luz vai se apagando, em resistência. 
Apenas um leve facho ilumina Tristeza. (p. 115-116) 

 

Além da gravidez de Tristeza – só revelada no final –, aqui também temos o rosto 

ensanguentado de Isidoro que se machucou no processo de saída do carro, mas que o narrador viu 

no final. Esse processo de causalidade – em que algo acontece porque outra coisa anterior causou 

essa ação – é irônico nos textos de Stigger porque o narrador desses textos afronta tal método de 

análise, mas faz uso dele para que o leitor, por alguns momentos, sinta segurança no caminho de 

leitura que está a fazer para logo em seguida  deixar esse lugar de conforto se esvair e não se tem 

mais como pensar em causalidade, e sim em hipóteses para o completo nonsense que se está  sendo 

narrado. Nos dois textos   anteriores,   “Curta-metragem”   I   e   II,   p.   ex.,   podemos   pensar   que  Ela   se  

jogou por causa do marido – o que mesmo assim é questionável – mas algumas falas depois, temos 

a indicação de que ela se jogou para buscar o óculos – fazendo assim uma causalidade diferente das 

que  o  leitor  está  acostumado  a  ler.  Em  “Tristeza e Isidoro”,  com  o  acidente  do  carro  – que não nos 

foi   indicado  o  motivo,  ou  a  “causa”  – e todo o processo de tentativa e falha para sair do veículo. 

Análises que, mesmo ironizando ou afrontando o procedimento, nos levam a repeti-lo, deixando não 

só os corpos des-pedaçados, mas também nós mesmos nesse estado de insegurança e não domínio 

da  narrativa.  Ela,  ao  final  de  “Curta-metragem II”,  conta  a  história  da  lenda  do  fusca;;  em  “Tristeza  

e  Isidoro”,  também temos uma história – três, na verdade – que começa quando Tristeza diz que vai 

 
[...] contar uma história, Isidoro. Quando eu tinha vinte anos, antes de conhecer você, 
eu inventei de ir acampar com o Marcos, que na época era ainda meu namorado. Nós 
fomos de ônibus e chovia o tempo todo. Chovia tanto que não conseguimos montar as 
barracas. Passamos a noite sentados ao lado das barracas, tremendo de frio. Lá pelas 
seis da manhã, vimos que não seria mais possível ficar. Decidimos voltar. Pegamos o 
ônibus. E o ônibus desgovernou e capotou, despencando barranco abaixo. Teve gente 
que se quebrou toda. Mas teve gente que escapou ilesa da capotagem. E quem escapou 
ileso, como nós, acabou sendo picado por um enxame de abelhas. O ônibus tinha caído 
em cima de uma colmeia, Isidoro, você acredita? O Marcos, para me salvar, me pegou 
pela mão e saiu correndo comigo. Só que eu não conseguia acompanhar os passos dele, 
estava ainda meio zonza da capotagem, e acabei caindo. Ele ia batendo a cabeça nas 
pedras do caminho. Meu rosto ficou todo vermelho, das porradas e das picadas. 
Quando chegamos na beira da estrada, tivemos que esperar ainda pelo socorro. Quando 
chegaram as ambulâncias, fomos atendidos por dentistas. Você acredita? O hospital 
mais próximo estava todo envolvido com as vítimas de um outro acidente e não tinha 
mais médicos para enviar para nos socorrer. Só quando chegamos ao hospital é que nós 
fomos devidamente socorridos. Ainda tenho umas cicatrizes deste acidente. 
(Levantando os cabelos e mostrando a testa para Isidoro) Olha só. (p. 116-117) 

 

História essa que pode ter relação com o acidente pelo qual eles passaram, também uma 

capotagem de carro. Tristeza, comparando o atual marido (ou namorado?) com a mesma situação 

que ocorreu com o outro namorado – à diferença de que antes, mesmo eles tendo se salvado do 
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acidente, foram atacados por um enxame de abelhas – o que pode ser um aviso para os dois de que 

algo ainda pode acontecer porque eles conseguiram se salvar do acidente de carro. Tristeza ainda 

tem a cicatriz do acidente gravada na pele e mostra a ele como um forma de compartilhamento de 

uma história, de uma memória. A segunda história, similar à primeira e ao próprio acidente que 

acabara de ocorrer, Tristeza começa dizendo que vai 
 
[...] contar outra história, Isidoro. Sabe aquela minha amiga? A minha melhor amiga? 
Pois um dia ela vinha de carro por uma das ruas mais movimentadas da cidade, pela 
pista da direita. Quando ela chegou a um cruzamento, um ônibus, que queria dobrar à 
direita, e que, parece, não a viu, começou a esmagar o carro dela. Conforme o ônibus ia 
destruindo, aos poucos, o carro dela, ela ia cada vez mais para o lado. Ela pulou para o 
banco do passageiro e só não abriu a porta para sair porque seu carro estava sendo pren 
sado contra uma mureta de metal que a Prefeitura põe para evitar que o pessoal 
atravesse fora da faixa de segurança. Da calçada, veio uma senhora que se aproximou 
da janela da minha amiga e disse para ela: 'Tenha calma, minha filha. Vá com calma 
nesta sua passagem. Tenha fé. Reze muito, reze para que ele te conforte nestes últimos 
momentos de sua vida e para que te receba'. Mas o motorista do ônibus, finalmente, viu 
o carro e o freou. Pausa. (p. 118) 

 

Outra história de um acidente de carro, mas que abarca agora a questão do motorista que só 

viu a amiga de Tristeza quando ela já estava prestes a ser esmagada pelo ônibus. Só quem a viu foi a 

senhora  que   rezou  “nestes  últimos  momentos  de  sua  vida”.  Na   terceira  e  última  história,   também  

sobre um acidente de carro, Tristeza diz novamente que vai 

 
[...] contar mais uma. Uma amiga de uma amiga ganhou um carro num sorteio. Juntou 
uma turma, lotou o carro e saiu para a praia. Quando eles estavam passando por um 
barranco, uma vaca caiu em cima do carro e amassou todo o teto. Acredita, Isidoro? 
Não é muito azar? Dizem que esta amiga da minha amiga só chorava e perguntava: 'Por 
que a vida faz isso comigo? Por que quando tudo parece que vai dar certo começa a dar 
errado? Por que a felicidade dura tão pouco?' O facho de luz que iluminava Tristeza vai 
progressivamente se apagando. Tristeza começa a rir e sua risada vai ficando cada vez 
mais alta, até se tornar uma gargalhada. Quando Tristeza para de gargalhar, ouve-se 
'A Felicidade', de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, interpretada a capela. (p. 119) 

 

As três histórias relatadas por Tristeza guardam em comum a relação com o acidente 

ocorrido momentos antes com ela e Isidoro – todas têm um elemento extraordinário, como a vaca 

caindo em cima do carro, o motorista do ônibus pressionando o carro contra a mureta sem ver o que 

estava fazendo, o ônibus que capotou, todos sobreviveram, mas foram atacadas por abelhas e 

dentistas os atenderam – tudo tão inverossímil para o que se está acostumado a ouvir sobre 

acidentes que as reações muitas vezes são similares às da Tristeza que, mesmo tendo este nome, 

termina a história rindo, rindo cada vez mais alto – e o marido, sangrando, ao seu lado, ouvindo as 

histórias e ela, grávida, confortando-o depois de passarem por um acidente. O que também nos leva 

ao texto de abertura  de  “Gran Cabaret Demenzial”,  chamado  de  “Domitila”,  que  já  começa  com  a  

citação  de  Caleb  Neelon  dizendo  que  “In  Brasil,  whatever  your  crime  of  choice,  Sunday  is  the  day  
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to  do  it”,  ou  seja,  não  importa  o  que  for,  domingo  é  o  dia  para  se  fazer,  o  que, de uma certa forma,  

já  nos  mostra  o  que  pode  vir   a   seguir,  pois  no  “Domingo,  25  de   janeiro,  15  horas:  Domitila  está  

passeando  de  automóvel  com  o  namorado.”15 O carro mais uma vez, como nos outros textos, está 

envolvido na história. A narrativa é pontual e extremamente cronometrada, pois cada ação recebe 

um tempo de duração e tudo parece estar à flor da pele, estar no gesto. 
 
Ela abre o vidro da janela pela metade e estica a cabeça para fora. 2 minutos e meio 
depois, eles param num semáforo e ela acena para as crianças do automóvel ao lado. 
Estas retribuem o gesto com risadas mudas (as janelas daquele veículo estão cerradas). 
Após 1 minuto, o sinal abre e o namorado de Domitila acelera bruscamente, o que faz 
com que o contato dos pneus em movimento com o asfalto produza um desagradável 
som agudo. Passam-se 43 segundos e uma das rodas do automóvel afunda num buraco. 
Com o solavanco, Domitila, que ainda se entretinha com as crianças, enfia o olho 
direito no vidro semiaberto. 11 segundos e o olho já está vermelho, muito vermelho. 
Domitila pisca muito, produz involuntariamente lágrimas e secreção, enquanto 
continua a acenar para as crianças que se afastam por uma rua transversal. (p. 9) 

 

Parece que estamos lendo, ou vendo, uma pequena cena de cinema, com o tempo passando 

e essa personagem que, diferente de Tristeza, não extravasa sua dor gritando nem com histórias de 

conforto ao final, mas sua dor e seus pedaços que se des-pedaçam a cada ação, são eles próprios a 

forma de sair da ordem, sair da órbita, sair dela mesma. O namorado, porém, 

 
segue pela mesma avenida por mais 98 metros. O olho de Domitila permanece 
vermelho e em incessante produção de fluidos. O namorado dobra à esquerda numa rua 
mais estreita, a qual desce a 120 quilômetros por hora. Domitila abre totalmente o 
vidro. Apóia o cotovelo direito na janela e ergue o antebraço. Fica brincando de tentar 
apanhar o vento com a mão durante 8 minutos, 1 avenida larga e 2 ruas pequenas. (p. 9-
10) 

 

O des-pedaçamento do corpo começa quando 

 
Domitila divisa um poste. Ela estende o braço para tentar tocá-lo. Seus dedos – com 
exceção do polegar – o atingem com tamanha intensidade que dois deles se 
desprendem e caem e os outros dois viram para trás, formando um ângulo de 90 graus 
com o resto da mão. Domitila se vira e ainda consegue ver o fura-bolos e o pai-de- -
todos jogados na sarjeta. Ela se volta para a frente, segura com força os dois dedos que 
restaram – além do polegar – e, com um puxão, os coloca no lugar. O sangue escorre 
dos dois buracos de sua mão. Seu vestido começa a manchar. O tapete do automóvel 
também. O namorado dirige. (p. 10) 

 

 
 
 
 
 
____________________ 

15 STIGGER, Veronica. Domitila. In: _______. Gran Cabaret Demenzial. São Paulo: Cosac Naify, 2007. p. 9. A 
partir de agora, todas as citações deste texto virão apenas indicadas pelo número da página. 
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Os dedos de Domitila se desprendem de sua mão e ganham uma espécie de vida fora de 

seu corpo, viram pedaços com vida dentro da narrativa – como   o   óculos   no   “Curta-metragem”.  

Tudo isso acontece com ela e com os dedos e o namorado continua dirigindo como se nada tivesse 

acontecido, como se tudo estivesse passando em uma tela ou, nesse caso, em uma janela de carro. 

 
Um motoqueiro, que vem pela direita, buzina. Também ele anda acima do limite de 
velocidade. Domitila não recolhe o braço. O motoqueiro tenta desviar, mas não 
consegue, porque há um outro automóvel ainda mais à direita. O motoqueiro bate no 
braço de Domitila, perde o controle da direção e colide com o automóvel à direita. O 
antebraço de Domitila entorta e quebra. Os ossos do cotovelo ficam expostos. Com o 
choque, o motoqueiro é lançado à calçada. O namorado para o automóvel e desce. O 
motorista do outro automóvel também para e desce. Domitila, não. Domitila 
acompanha tudo pela janela aberta. O namorado vai até a calçada e olha para o 
motoqueiro. O motorista do outro automóvel, que nada sofreu com o incidente, faz o 
mesmo. O motoqueiro não se mexe. O namorado chuta o que já é corpo e constata: 
'Morto'. Ele volta para o seu automóvel. O motorista permanece ao lado do cadáver. O 
namorado arranca de súbito. A partida é tão violenta que a cabeça de Domitila, como 
uma bola, quica no espaldar do banco e torna para frente: sua testa bate com força no 
painel. 11 segundos e sua testa está roxa. Um galo se anuncia. (p. 10-11) 

 

A   única   “fala”   do   namorado   – que não recebe nome – é a constatação da morte do 

motoqueiro, aspecto que ele não consegue enxergar em Domitila. Após ter apenas um toco em seu 

braço e estar completamente ensanguentada, 

 
Eles entram na sorveteria seguidos pelo sangue do toquinho de Domitila. Ela diz que 
vai ao banheiro. Lá, rasga a barra do vestido com os dentes e, usando a boca e o braço 
que sobrou, se contorce para fazer um torniquete no toquinho. O sangue vai parando 
aos poucos. Nisso se vão 23 minutos. O namorado espera do lado de fora, com os dois 
sorvetes derretendo nas mãos. Com um esforço considerável, Domitila baixa a 
calcinha, senta-se no vaso sanitário e urina por 47 segundos. (p. 12) 

 

Ela,   “quando  vê  um  ônibus   se   aproximar,   sai   correndo  e  para no meio da rua. O ônibus 

freia, derrapa e bate com a lateral em Domitila, que é arremessada na outra pista. Um automóvel 

passa por cima das pernas dela. O namorado tenta levantá-la,  mas  ela  só  consegue  se  arrastar.”  (p.  

12) Já transformada em pequenos pedaços, vazios de significado,  

 
Domitila deve voltar para casa. Às 18 horas e 53 minutos, o namorado deposita 
Domitila à porta do prédio e vai embora. Domitila se arrasta pelas escadas que levam 
ao 3º e último andar. 49 minutos depois, Domitila bate na porta do apartamento dos 
seus pais, onde mora. Sua mão atende, se abaixa para beijá-la  na  testa  roxa  e  diz:  ‘Vai  
tomar  seu  banho  que  o  jantar  já  está  quase  pronto’.  Domitila  se  arrasta  até  o  banheiro.  
Despe-se com uma certa dificuldade. Pega sua gilete com a única mão e, com inaptidão 
comum aos destros forçados a usarem a mão esquerda, concentra-se para fazer cortes 
profundos em torno dos mamilos de ambos os seios, bem em cima dos talhos que ela 
vem produzindo diariamente ao longo das últimas 3 semanas e 4 dias. Desta vez, a 
parte  de  cima  do  mamilo  esquerdo  entorna.  Domitila  sorria  e  pensa:  ‘Mais  uns  dias,  e  
eles  caem.’  (p.  13) 
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* 

O verbo utilizado pelo narrador para dizer que o namorado a deixou em casa é interessante 

no sentido de que já nos indica o estado que  ela  estava.  A  escolha  é  “deposita”,  o  que  nos  mostra  

que ela já virou uma coisa vazia e destroçada. Os personagens – Ela, Ele, Tristeza e Isidoro – 

citados  até  aqui,  se  assemelham  com  a  narrativa  da  peça  “Esperando Godot”16, escrito de Samuel 

Beckett, em que também temos uma espera por alguém que nunca chega, mas é essa espera que dá 

um  possível  sentido  à  vida  daqueles  dois  “personagens”.  E  é  justamente  nessa  espera  que  se  dá  uma  

reflexão sobre a própria vida de cada pessoa e também um trabalho com a linguagem que vai se 

esvaindo  em  meio  ao  vazio  das  relações  entre  cada  um:  no  “Curta-metragem”,  temos  a  preocupação  

com  o  óculos  caro  e  a  espera  pelo  fusca;;  em  “Esperando Godot”,  temos  a  espera,  embaixo  de  uma  

árvore, por alguém que nunca chega, mas se acredita nisso. Estragon, um dos personagens, diz a 

Vladimir:   “Estragon:  Vamos   embora!  Vladimir:  A   gente   não   pode.   Estragon:   Por   quê?  Vladimir:  

Estamos  esperando  Godot.”  (p.  29)  Diálogo  esse  que  se  repete  durante   toda  a  peça,  alternando-se 

entre os personagens: uma vez quem fala é Estragon, depois é a vez de Vladimir. Um tem que 

sempre ficar lembrando o outro o motivo pelo qual eles estão ali – e a indicação é de que estão há 

anos naquele lugar, somente com a companhia de uma árvore. Em certo momento da narrativa, duas 

pessoas aparecem, são Pozzo e Lucky, este é escravo daquele. Pozzo quer mostrar a essas duas 

pessoas o que seu escravo faz – e é aí que uma das mais extraordinárias partes do livro é contada. 

Pozzo faz monólogos sem sentido segundo a lógica usual sobre assuntos dos mais variados, sem 

parar,  com  pausas  abruptas  e  ideias  sem  sentido,  tudo  isso  depois  que  ele  pega  o  chapeu.  “Dada  a  

existência tal como se depreende dos trabalhos públicos de Poinçon e Wattmann de um Deus 

pessoal quaquaqua de barba branca quaqua   [...]”   (p.   87)  É   um   corpo   falante,   sem   reação,   que,   a  

partir do comando de alguém, no caso, o seu dono, começa a falar. E esse comando, mais que óbvio, 

é   “Pense!”   (p.   87)  O   que   nos   leva   a   outro   texto   de  Beckett,   agora   o   “Not   I”,   em   que   uma   boca  

falante começa a falar coisas sem sentido, sem nexo algum, em uma velocidade cada vez maior, 

sem pausas e pontuações – o  que  nos  remete  aos  dois  personagens  de  “Curta-metragem”  I  e  II  e  o  

vazio de sentido da narração e da própria vida. Em certa hora, Estragon fala   “Nada   acontece,  

ninguém  vem,  ninguém  vai,  é  terrível.”  (p.  85)  A  mesma  espera  que  temos  com  o  fusca  e  a  lenda  do  

carro que Ela conta para Ele. 
 
____________________ 

16 BECKETT, Samuel. Esperando Godot. 2. ed. Trad. de Fábio de Souza Andrade. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
A partir de agora, todas as citações deste livro virão indicadas apenas pelo número de página. À primeira vista a 
relação entre esta peça e o que se está discutindo aqui – corpos des-pedaçados – pode não ficar muito clara, pois 
em Esperando Godot nós não temos nenhum corpo despedaçado; o que temos, pelo contrário, são corpos 
escravizados – em especial Pozzo – que se utilizam da linguagem para escravizar e serem também escravizados. A 
cena em que Pozzo faz um monólogo, sem nenhum sentido aparente segundo a lógica usual, é essencial para 
entendermos essa relação que, não tão explícita, também está nos textos de Veronica Stigger – em especial nos 
finais  de  “Tristeza  e  Isidoro”  e  dos  dois  “Curtas-metragem”,  mas  não  só. 
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Os personagens da peça estão na linguagem – eles falam – mas a subvertem, deixando os 

leitores sem referência, para fazer dela também uma das personagens. O final do primeiro ato se dá 

com   a   seguinte   fala:   “Estragon:   Então,   vamos   embora?   Vladimir:   Vamos   lá.   Não se mexem. 

Cortina.”  (p.  109)  Mesmo  que  eles  digam  que  vão  embora  – o que é recorrente durante os dois atos 

– seus corpos continuam no mesmo lugar, parados, e a cortina se fecha. O mesmo final se dá com o 

segundo  ato  quando  Vladimir  diz  “Vamos  embora.  Estragon:  Vamos  lá.  Não se mexem. Cortina.”  (p  

197) com a diferença do ponto de interrogação do fim do primeiro ato – denotando uma pergunta – 

o que aqui não acontece, pois temos ponto final, dando-nos a noção de uma fala qualquer; também 

com a troca dos personagens: no primeiro ato, Estragon pergunta; no segundo ato, Vladimir diz.17 

Domitila ao longo de seu passeio não produz nenhuma fala, a não ser um sorriso com um 

pensamento, logo após o completo des-pedaçamento de seu corpo, quando ela tenta cortar o mamilo 

e  pensa  “Mais  uns  dias,  e  eles  caem”  (p.  13)  Diferente  de  Tristeza  cujas  falas  finais  – quando conta 

as três histórias – são um espécie de consolação para seu marido de que o acidente de carro foi 

normal, mas poderia ter sido pior. 

* 

Outra forma de se ver, diferente da do cinema, mas nem tanto, como mostrarei a seguir, é o 

teatro. Nele, a experiência é distinta para cada um, pois existem diferenças para quem assiste a uma 

peça na primeira fileira, na última ou nas laterais18.  Em  “No  Teatro”19, conhecemos Josefina, que 

não  gostava  de  teatro,  pois,  segundo  ela,  “é  direto  demais,  perto  demais  da  plateia,  dá  até  para  sentir  

a respiração dos atores [...] Se quiser, posso até tocar neles, posso subir no palco e bater neles, bater 

até  eles  pedirem  penico,  e  isso  me  assusta.”  (p. 21) Antes disso, porém, o narrador nos enumera o 

que Josefina realmente gostava para daí sim fazer uma contraposição ao que não gostava: 

 
Ela gostava de novelas, de crianças, de bichos, de banana amassada, de espirrar, de 
arrumar o cabelo no salão da esquina, de passear no conversível de seu namorado rico                  

 
____________________ 

17 Ver análise completa sobre a linguagem no segundo capítulo deste trabalho. 
18 Cf. BUCK-MORSS, Susan. A tela do cinema como prótese de percepção. Trad. de Ana Luíza Andrade. 
Desterro:  Cultura  e  Barbárie,  2009.  Em  relação  às  diferenças  entre  teatro  e  cinema,  ela  diz  que  “Lacan  observou  
que existe uma diferença entre o 'olhar' do desejo e o (potencialmente punitivo) 'olhar' do poder. Sob o olhar do 
poder, o olhar do desejo experimenta a vergonha. No espectador do cinema, estes olhares se fundem, instaurando 
uma ambiguidade de afetos. Esta ambiguidade se combina pelas posições ambivalente do espectador, que tanto 
compartilha com a câmera a todo-poderosa apropriação ocular da realidade, como, enquanto espectador passivo, 
renuncia a todo o poder de resposta corpórea. Até a ação de vaiar ou aplaudir que poderiam interromper a 
performance ao vivo, é negada ao espectador de cinema. Toda a atividade cinética é reservada aos corpos-da-tela 
'objetificados' – que são tão anestesiados à reação da audiência quanto esta é para o espetáculo da dor de seus 
corpos. E no entanto, a despeito do fato de não sentirem dor, os corpos da tela ainda são vulneráveis à brutalidade 
pura, reduzida e  intrusiva  do  olhar.”  (p.  33-34) O que não se enquadra no contexto brasileiro, mas não só, penso 
eu, pois, p. ex., em muitas sessões de cinema, o público realmente aplaude certas cenas, vibra com uma ação 
(principalmente quando o vilão é punido pelo mocinho) e chega até a se levantar ao final do filme para aplaudir. 
19 Cf. STIGGER, Veronica. No Teatro. In: _______. O trágico e outras comédias. 2. ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2007. A partir de agora, todas as citações deste texto virão apenas indicadas pelo número de página. 
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e feioso, de cornear seu namorado rico e feioso com o bonitão do jipe velho, de dar 
banho no seu cocker-spaniel, de fazer tricô e sexo anal, de ouvir pagode e confissões   
das amigas, de ler Jane Austen e bula de remédio, de comer quiabo ensopado e pizza de  
tomate seco, de se embebedar com coquetéis de frutas sem álcool, de dançar tango, de 
comprar roupas de grife, de roer o esmalte vermelho das unhas, de pentear macacos, de 
arrotar em sala de aula, de ser sempre o centro das atenções, de implicar com sua irmã 
paraplégica, de beijar com língua, de cozinhar língua com batatas, de plantar bananeira 
na sala, de andar nua pela casa, de seduzir o primo com síndrome de Down, de usar 
saias curtíssimas, de mostrar os peitos na janela, de peidar em elevador, de visitar 
velhinhos em asilos, de catar coquinhos na estrada, de contar histórias, de escrever 
poemas idiotas, enfim, Josefina gostava de um monte de coisas. Mas não gostava de 
teatro. Nem de circo. (p. 20) 

 
Essa enumeração excessiva serve para nos deixar consternados com os gostos da 

personagem  e  para  contrapor  os  gostos  ditos  “normais”  daqueles  que  não  são  tão  normais  assim,  ou,  

em perspectiva, colocar na balança dois fatos diferentes para que o leitor se choque, como em, p. 

ex.,   “fazer   tricô e   sexo   anal”,   “ler   Jane  Austen   e   bula   de   remédio”   etc.  O   que   serve   como   uma  

caracterização  da  personagem  que,  em  nenhum  momento,  recebe  adjetivação  “corporal”,  como  alta,  

baixa, gorda, magra, cor de cabelo e tantas outras. Tudo se dá pela relação com o exterior, com 

aquilo que ela faz consigo mesma e com os outros a sua volta, com suas ações voltadas ao externo. 

Josefina  não  gosta  de  circo  porque  tinha  um  jeitão  de  pobre,  “ela  também  não  gostava  de  pobres”  

(p. 20), e 

 
as cadeiras de última categoria, a lona velha e imundíssima, a serragem que grudava 
nos sapatos e nas calças do mestre-de-cerimônia, os tigres, leões e elefantes magros, 
maltratados e de caras tristes, as crianças remelentas da plateia, o ranger da estrutura 
mal-montada do trapezista, tudo isso deixava Josefina com vergonha, pelos outros. (p. 
21) 

 

Podemos imaginar que essa vergonha pelos outros se dá no sentido externo – a vergonha se 

dá pelos que os outros são e gostam de fazer – mas que define muito mais ela própria e a situação 

posterior. É aí,  então,  que  sua  amiga,  Imaculada,  a  convida  para  assistir  a  uma  peça  com  um  “ator  

gostoso”  (p.  21),  que  nela  aparece  nu.  Josefina,  ao  ouvir  isso,  fica  excitada,  mas,  com  receio,  já  que,  

da última vez que foram ao teatro, algo não deu muito certo e ela teve de sair de maca, em estado de 

choque,   pois   “Josefina   só   se   preocupava   em   fugir   dos   tonéis   com   fogo   que   os   atores   lançavam  

contra o público e, numa de suas corridas desesperadas, acabou batendo a cabeça numa trave e 

desmaiou”   (p.   22) A amiga, entretanto,   a   tranquiliza   e   diz   que   não   será   uma   peça   “moderninha”  

como aquela. Começa o espetáculo e Josefina fica atônita com a roupa que tampava, e marcava, o 

membro do ator gostoso. No sétimo e último parágrafo dessa narrativa, temos uma mudanças brusca 

no modo narrativo, como podemos ver a seguir: 
 
Foi aí, em meio a um destes movimentos, que o ator gostoso – totalmente sem querer – 
esticou o braço para além dos limites do palco, levantou a espada e decapitou Josefina, 
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cuja cabeça caiu rolando pelo teatro. Mesmo com o sangue espirrando do corpo da 
moça como um chafariz e manchando-lhe a malha, o ator gostoso continuou a pular, a 
dançar e a cantar. Imaculada, que havia recolhido a cabeça da amiga, tentava, sem 
sucesso, recolocá-la no lugar. E a plateia, extasiada com a veracidade do número, 
aplaudia enfaticamente. (p. 23) 
 
 

Chega a ser uma completa ironia dizer isso, mas Josefina, que não gostava de teatro por ser 

direto demais, perdeu a cabeça, literalmente, ao assistir a uma peça. Como que antecipando o que 

disse antes sobre o cinema, Josefina dizia que 

 
o teatro carecia de mediação, não havia ali intermediários. Faltava algo que se 
interpusesse entre a plateia e os atores no palco, algo que os afastasse e, desta forma, 
tornasse a relação entre público e personagens mais distanciada e menos 
constrangedora. [...] Bom mesmo, segundo ela, era o cinema, em que os atores, graças 
a Deus, eram apenas imagens projetadas numa tela. (p. 21) 
 
 

É justamente o que falei até aqui, quando me referia ao cinema como uma experiência 

única   para   todos,   produzindo   assim   “sujeitos”   iguais.  Edmund  Husserl,   em   seu   livro   “A   ideia   da  

fenomenologia”  fala  sobre  as  duas  operações  da  visão:  a  primeira,  redução  apodídica,  “coloca  entre  

parênteses tanto os objetos materiais do ato mental quanto o sujeito psicológico que os pensa (ou 

tem  a   'intenção')  por  esse  ato.”20;;  e  a  segunda,   redução  eidética,  “o  objeto-pensamento reduzido é 

ele próprio examinado fenomenologicamente, para 'ver' as essências universais do que é 

constituído.” (p. 7) Buck-Morss, sabiamente, diz que os leitores de Husserl tinham de pensar muito 

sobre essas relações de redução, pois não havia exemplo, na época, para se pensar sobre isso. O que 

não acontece conosco, espectadores e leitores da era pós-cinema,   pois   o   que   é   a   “redução  

apodídica”   senão   justamente   o   espectador   sentado  no   cinema   e   olhando  para   um   tela   branca   que  

transmite imagens? O que também deve se pensar em relação à própria Buck-Morss, pois, se ela 

entrasse em uma sala de cinema brasileiro, p. ex., veria que muitos desses conceitos não se 

sustentam mais, pois o espectador daqui mantém uma relação diferente para com a tela de cinema. 

Ao mesmo tempo em que temos blockbusters em cartaz em quase todas as salas disponíveis, filmes 

que fogem dos aspectos tradicionais de narração, sofrem para serem reproduzidos em mais de 20 

salas no país inteiro. Husserl afirma que o sujeito é colocado entre parênteses, o que poderia ser a 

definição da literatura stiggeriana, pois, à medida que lemos os escritos, somos colocados em 

questão, não somente enquanto sujeitos – como quer Husserl – mas também enquanto corpos sem 

mais  significado.  Os  corpos  nos  textos  stiggerianos,  p.  ex.,  não  são  mais  “sujeitos”,  eles  já  ultrapas- 

 
 
 
____________________ 

20 BUCK-MORSS, Susan. A tela do cinema como prótese de percepção. Trad. de Ana Luíza Andrade. Desterro: 
Cultura e Barbárie, 2009. p. 7. A partir de agora, as citações deste texto virão indicadas apenas pela página. 
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-saram essa marca, em outros palavras, não há sujeito para ser colocado em parênteses, pois os 

corpos já estão des-pedaçados e é a partir disso que temos de lidar – como nos diz Mario Bellatin na 

contracapa do livro “Os Anões”:  

 
E seguimos observando, como se estivéssemos a milhões de quilômetros, de uma 
perspectiva que nos permite entender os mínimos detalhes como grandes 
acontecimentos, e os efeitos extraordinários como banalidades necessárias para 
continuar sendo o que somos: seres insignificantes21.  

 

O   leitor   de   Bellatin   “entende”,   i.e.,   reflete,   em   outras   palavras,   a   teoria   da   redução   do 

“sujeito”  de  Husserl  a  partir  da  literatura  – e o faz de uma ótima maneira quando diz que, sendo nós 

sujeitos em questão, não temos mais a certeza de uma completude e de um todo, pois já foi 

subvertido o já dado e o já dito. Os mínimos detalhes – que aqui podem abarcar diversos 

acontecimentos – viram e ganham enorme importância, enquanto que os grandes – e talvez os que 

merecessem ou que sempre mereceram – acontecimentos são vistos como necessários, porém não 

mais superiores aos pouco relevantes, para se continuar o que somos e seremos: nada. Saber disso – 

ou apenas ler – pode levar muitas pessoas à loucura, mas o que se faz com isso e a partir disso é o 

que nos interessa aqui. O texto termina à maneira de outro, que seria escrito anos depois, chamado 

de  “Teleférico”22 do livro “Os Anões”. Nesse, temos a narração de um encontro de final de ano de 

um  grupo  de  atores  coadjuvantes.  “Eles  eram  atores  coadjuvantes.  Cento  e  cinquenta  ao   todo.  Os  

melhores do país. Por isso foram convidados para participar da comemoração  de  final  de  ano.”  (p.  

32) Todos levaram seus amigos e familiares para os assistir no teleférico. Dividiram-se em dois 

grupos, os de casaco vermelho e os de casaco azul. A imprensa local inteira estava lá para transmitir 

esse grande evento para o país:   “No  pé  do  primeiro  morro,   achavam-se inúmeras câmeras, todas 

voltadas para cima, em diagonal. No alto do primeiro e segundo morros, várias outras câmeras 

aguardavam  os  bondinhos.”  (p.  34)  O  que  nos  indica  que  a  experiência  será  compartilhada  por  mais  

pessoas e do já dito na introdução deste trabalho sobre o papel que a imprensa exerce. Logo após, o 

acidente acontece e é televisionado, pois 

 
naquele dia, quando os bondinhos se aproximavam deste instante tão esperado, todos 
os cento e cinquenta atores coadjuvantes abriram as pernas, dobraram levemente os 
joelhos, depuseram as mãos na cintura e começaram a se balançar para os lados. 
Balançaram tanto que os bondinhos transparentes passaram a oscilar no mesmo ritmo. 
Pareciam dois imensos sinos badalando. O movimento era tão intenso que os cabos – 
fortes, de aço – começaram a balançar também. No momento exato em que a frente do 
bondinho descia, a oscilação era tão forte, mas tão forte, que acabara, batendo um no –  
 

____________________ 

21 Cf. STIGGER, Veronica. Os Anões. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 60. contracapa. O texto da contracapa está  
todo na página 60, por isso, as próximas citações virão apenas com o número de página. 
22 Cf STIGGER, Veronica. Teleférico. In: _______. Os Anões. São Paulo: Cosac Naify, 2010. A partir de agora, 
todas as citações deste texto virão indicadas somente pelo número de página. 
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outro. Alguns pedaços de duralumínio e acrílico caíram lá do alto. Três atores do grupo 
vermelho caíram também, pelos buracos abertos na frente do bondinho que ocupavam. 
O segundo impacto foi mais violento. As laterais dos bondinhos se romperam com a 
colisão, e outros atores se precipitaram aos montes, como chuva grossa. Vermelhos e 
azuis se misturavam na queda. Quando o evento passou à noite na televisão, deu para 
ver que um dos atores do grupo azul resistia ao despencamento, agarrando-se com uma  
única mão ao que restara do bondinho. Mas, com o terceiro e último choque, ele se 
desprendeu. As duas carcaças – vazias, esqueléticas, fraturadas – alcançaram seus 
destinos. A multidão que se aglomerava ao pé do primeiro morro vibrou, entusiasmada, 
com o sucesso do desfecho. (p. 34-35) 
 
 

Como  nos  outros  escritos  em  que  o  carro  e  o  óculos  são  o  “personagem  principal”,  aqui  a  

ênfase ao final recai nos próprios bondinhos,  que  agora  são  “duas  carcaças  – vazias, esqueléticas, 

fraturadas”  (p.  35)  como  se  antes  do  acidente  elas  tivessem  vida  própria  – em contraposição à não 

vida dos atores, pois em nenhum momento eles recebem tais características. Esses – e os outros 

abordados até aqui – corpos estão em pedaços e tais textos – mas também diversos outros – fazem 

mais pedaços desses corpos em pedaços. Eles vão até o limite – há limite? – do sem limite, do 

nonsense, só nos restando esses pequenos fragmentos corporais que, a partir de nossa leitura, podem 

criar uma outra possibilidade ao nonsense.  
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Os pedaços do corpo fragmentado 

 

O corpo sempre foi, e pode-se dizer que continuará sendo, um problema para a sociedade 

dita ocidental. Sempre se tentou moldar isso que  se  chama  comumente  como  “meu  corpo”,  dando-  

-nos a noção de posse, como se houvesse uma entidade superior que dominasse o corpo e pudesse, 

deste  modo,  falar  “este  é  o  meu  corpo”,  “eu  o  possuo”,  “eu  posso  fazer  dele  o  que  bem  entender”.  

“En   vérité,   'mon corps' indique une possession, non pas une propriété. C'est-à-dire une 

appropriation  sans  légitimation.”  diz  Nancy,  em  Corpus; e continua, ao afirmar que  

 
je possède mon corps, je le traite comme je veux, j'ai sur lui le jus uti et abutendi. Mais 
lui à son tour me possède: il me tire ou me gêne, il m'offusque, il m'arrête, il me 
pousse, me repousse. Nous sommes une paire de possédés, un couple de danseurs 
démoniques.23  

 

Afirmação essa que pode deixar muita gente aterrorizada, pois comumente se pensa que 

“eu” – sujeito consciente de seus atos – sou  “dono”  dessa  carcaça  a  que  chamamos  de  “corpo”  ou  de  

“eu”.  Sobre  a  etimologia  da  palavra  “posséder”,  Jean-Luc, complementando o significado, diz que 

“[...]   serait  dans   la   signification  de   'être  assis  dessus'.   Je suis assis sur mon corps, enfant ou nain 

grimpé sur les épaules d'un aveugle. Mon  corps  est  assis  moi,  m'écrasant  sous  son  poids”  (p.  153)  

peso sobre o qual o autor escreverá, capítulos antes.  Para citar um exemplo, como no Cristianismo, 

temos, com a hóstia  e  o  vinho,  celebrados  em   toda  missa,  um  “valeur  de  consécration   réelle   – le 

corps de Dieu est là”  (p.  7).  Mas   também  o   temos  como  consagração  simbólica  “où  communient  

ceux qui font corps em Dieu. Elle est aussi parmi nous la répétition la plus visible d'un paganisme 

obstiné,  ou  sublimé:  pain  et  vin,  autres  corps  d'autres  dieux,  mystères  de  la  certitude  sensible.”  (p.  

7)  Este  “là”,  de  “le  corps  de  Dieu  est  là”,  pode  ser  simbolizado  por  aquele  rito  de  consagração  ao  

corpo de deus, que está, por conseguinte, presente naquela situação. Nancy, no final do parágrafo, 

afirma   que   “Elle   est   peut-être, dans l'espace de nos phrases, la répétition par excellence, jusqu'à 

l'obsession – et jusqu'à faire que 'ceci est mon corps' est aussitôt disponible pour une foule de 

plaisanteries”  (p.  7).  Nancy  abre  seu  livro  “Corpus”  com  o  dito  latino  “Hoc  est  enim  corpus  meum”  

que  em  inglês  ganhou  tradução  por  “This   is  my  body”  e  em  português  por  “Este  é  o  meu  corpo”.  

Nota-se nas traduções para as duas línguas que o falante, ou seja, aquele de quem sai essa frase – 

tanto pode ser uma boca, um espírito ou do que se quiser chamar – se refere a algo dele.24 

____________________ 

23 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Édition revue et complétée. Paris: Éditions Métailié, 2006. p. 152. Na tradução ao 
espanhol,   por   exemplo,   essa   parte   do   livro,   denominada   “58   indices   sur   la   corps”,   foi   suprimida,   incluindo   a  
continuação  do  último  capítulo  da  tradução  espanhola,  denominado  “Extension  de  l'âme”.  A  partir  de  agora,  toda  a  
citação deste livro virá apenas com a indicação da página, no decorrer do texto, salvo quando houver comparação 
entre o original e a tradução em espanhol.  
24 Dele novamente se refere a algo de que se tem posse, como se fala usualmente: quebrei meu braço, minha perna   
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Antonomasía, do grego,   é   o   “nome   contrário   à   ideia”,   segundo   o   dicionário   da   Porto  

Editora; já para Mattoso Camara Jr., em seu Dicionário de Linguística e Gramática Referente à 

Língua  Portuguesa,  diz  que  é  a  “substituição  do  nome  de  um  ser  pelo  de  uma  sua  qualidade;;  ex.: o 

Redentor.  Pode  ter  intuito  descritivo,  laudatório,  pejorativo,  eufêmico  ou  irônico.”  (p.  62)  Nancy,  ao  

falar em antonomásia,25 mais especificamente em repetição por antonomásia, está na verdade 

voltando   à   frase   “Este   é   o   meu   corpo”   como   uma   repetição,   como um já-dito, ou um já-visto, 

daquilo  que  se  perdeu  na  “origem”  para  os  cristãos:  o  corpo  caído,  seja  ele  de  Cristo  que  sofreu  na  

pele para poder salvar o povo, ou de Lúcifer, anjo caído que chega à terra em forma de cobra para 

tentar Adão e Eva, até então privados de todo o conhecimento, e portanto da maldade e da moral, 

mas também cai em outras formas, em outros corpos. Este já-dito ou já-visto tem, na realidade, uma 

dupla significação: a primeira é a reafirmação do corpo de deus, via ingestão da hóstia – o corpo – e 

do vinho – o sangue; a segunda é, inconsciente ou não, a afirmação do próprio corpo que está a 

comer esse outro corpo, caído, perdido e que volta para o meu corpo. Para muitos, o processo é 

chamado de fé. Fé naquilo que não se pode ver ou dizer. Jean-Luc, em relação a isso, afirma que 

 
Nous sommes obsédés de montrer un ceci, et de (nous) convaincre que ce ceci, ici, est 
ce qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni ici, ni ailleurs – et que ceci est cela non pas de 
n'importe quelle manière, mais comme son corps. Le corps de ça (Dieu, absolu, comme 
on voudra), et que ça a un corps ou que ça est un corps (et donc, peut-on penser, que ça 
est le corps, absolument), voilà notre hantise. (p. 7-8) 
 

Nancy está, nessa parte, quando se refere a nossa obsessão pelo corpo, mais uma vez 

falando sobre o processo de antonomásia, que aqui se dá com a substituição de corpo presente e 

perdido por um corpo ausente e que se pensa ser de nossa posse. Muitos não se dão conta de que 

esse corpo perdido é ingerido pelas pessoas, é comido, e esse gesto, voltando-se   à   “origem”   do  

ocidente, em especial no Brasil – como quando Oswald de Andrade fala, no final do Manifesto 

Antropófago, de 1928, da deglutição do Bispo Sardinha – também comporta um recomeço, seja 

para esse corpo encarnado nesses objetos ou para esse corpo que o ingere, o deglute e, por final, o 

expele. As pessoas precisam comer esse corpo para terem a ideia de continuidade e de acabamento 

já que, em última instância, não há corpo, e é justamente por isso que precisamos a cada ritual 

reafirmar a presença dele.  
 
____________________ 
estes são meus dedos, o que, em certa medida, volta ao pensamento basilar do cristianismo citado logo acima: o 
corpo como consagração real e simbólica, via hóstia e vinho. 
25 Aqui há uma diferença entre o original, em francês, e a tradução espanhola, feita por Patricio Bulnes. Antes, cito 
as  duas  passagens:  “Le  ceci  présentifié  de  l'Absent  par  excellence  [...]”  e  “El  éste  hecho  presente  de  lo  Ausente  
por  antonomasia  [...]”  Aqui,  temos  a  inclusão da palavra antonomásia, mas que pode nos ser útil na análise da obra 
de  Nancy,  já  que  “a  presença  da  ausência”  (transpondo  os  gêneros)  pode  ser  entendida,  como  nos  diz  o  significado  
da  palavra,  como  antonomásia,  que  nada  mais  é  que  a  “presença”  - no caso, a qualidade de alguém ou de algo, da 
“ausência” – já que esse algo não está aqui. O que nada mais é que a própria fé em deus, que nunca está em 
presença corporificada, mas está sempre simbolizada em algo ou em alguém. 
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Nancy diz, referindo-se a esse corpo  sumido,  perdido,  que  “le  corps  est  notre  angoisse  mise  à  nu.”  

(p. 10) Sobre a nudez, mais precisamente o ato de desnudar, Georges Didi-Huberman, em seu livro 

“Venus  Rajada:  desnudez,  sueño,  crueldad”,  analisa  a  Venus  de  Boticelli  em  suas  especificações e 

seus   sentidos,   em   especial      aquilo   que   se   chama   de   “Venus   coelestis,   la   celestial”   e   a   “Venus  

naturalis,   la   vulgar”.26 E o que nos deixa perplexos com esses corpos é a sua própria abertura, 

quando, ao olharmos para alguém, ou algo, desnudamos, abrimos esse corpo, mas também nos 

abrimos e nos desnudamos – para usar uma metáfora do livro de Huberman: deixamos cair o véu 

que está por cima de todos nós, ficando apenas a aparição do vento para nos mostrar, e avisar aos 

outros, que alguma coisa ali ocorreu. Sobre os corpos, Didi-Huberman fala que 

 
[...] observar esto [los miembros] equivale a acceder al proceso allende el resultado: es 
abrir la envoltura visible. Es pues abrir los cuerpos. A pesar de que el llamado al 
estudio anatómico – es decir, a la práctica de las disecciones – no sea tan explícito em 
Alberti como lo será poco después em el caso de Leonardo da Vinci, queda muy claro 
que la 'composición de los miembros', su venustidad y su belleza mismas están 
condicionadas por la crueldad objetiva de un acto tajante, la apertura de la envoltura 
corporal (p. 51) 

 

O corpo, visto enquanto totalidade e como posse é, na verdade, um conjunto de membros 

que se comunicam entre si para formar algo que dê algum sentido – o que, na maior parte das vezes, 

não acontece, pois, além desse aspecto natural, ou orgânico, nós temos os desejos, os sonhos e a 

crueldade que se dá com essa verdadeira montagem das partes do corpo. Mas, pensando dessa 

maneira,   não   teríamos,   então,   acesso   a   um   “interno”   para   sabermos   como   esse   fato   “externo”   é  

composto e feito? Didi-Huberman se questiona sobre a pele e pergunta 

 
 ¿Mas no presupone esto que el pintor há tenido previamente acceso a lo interno, a esa 
sublocatio, o, mejor dicho, a esse sublocus orgánico? ¿Cómo, si no, prodrían 
disponerse, componer y hasta representarse esas cosas de debajo de la piel que son el 
esqueleto y los músculos (apuntemos de paso que nada há sido dicho aquí de las 
vísceras)? (p. 52-53) 

 

O que também nos remete a uma forma, pronta e acabada, dos corpos, uma estrutura que é 

produzida, a partir do corpo primeiro27, e reproduzida desde então para todos,  

 
pero tambiém se puede pretender lo contrario: ¿abrir un cuerpo no entraña acaso 
desfigurarlo, quebrar toda su armonía? ¿No equivale a infligir uma herida, provocando 

 
____________________ 

26 DIDI-HUBERMAN, Georges. Venus rajada: desnudez, sueño, crueldade. Trad. de Juana Salabert. Madrid: 
Editorial Losada, 2005. p. 10. A partir de agora, todas as citações deste livro serão indicadas apenas pelas páginas. 
27 Corpo este, Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, como nos diz a Bíblia – que também conta 
sobre  a  criação  da  mulher,  a  partir  da  costela  de  Adão,  o  “primeiro”  corpo.  Mas,  o  que  não  se  questiona,  ou  não  se  
pode questionar, é de onde veio então o corpo de deus. Se para os outros corpos a fórmula foi o corpo de deus, e 
para ele? E o que, pensando bem, já nos coloca no início da sociedade capitalista de mercado, já que a partir de -> 
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así un surgimiento de lo informe que no se hallará bajo control del bello ordenamiento 
estructural mientras sigan em su lugar carnes, masas y jirones? (p. 54) 

 

Nisso, chegamos mais uma vez ao cristianismo e seus pensamentos sobre o pecado, já que 

a desfiguração do corpo não é própria da fé, muito menos para os cristãos, que não devem ver os 

corpos como eles são, ou seja, desnudos, pois isso provoca horror e a perda da inocência – como 

quando Adão e Eva experimentaram da árvore proibida, ironicamente essa é a árvore do 

conhecimento, pois estavam curiosos com o único lugar que não podiam ir, muito menos tocar, por 

ordem do corpo primeiro.  

 
Sentido del horror, cuando la humillación franquea el límite y se convierte en castigo: 
cuando la modestia contenida em el acto de sacrificar la carne se transforma em la 
crueldad contenida en el acto de herirla, de abrirla. Em ese instante, la desnudez 
culpable se convierte en una desnudez cortada, entregada a la apertura de los cuerpos 
como a la angustia de las almas. (p. 72) 

 

A angústia colocada à nu acontece porque nesse corpo há uma falta, algo que escapa de 

nossa percepção, que não completa essa suposta totalidade que acreditamos piamente possuir. E isso 

que  não   entra   e   que   falta   é   um  objeto,   uma   coisa.   “Ce   corps   leur   est   plus   étranger   qu'une   chose  

étrange. A peine quelque chose...”   (p.  11)   fala Nancy um pouco antes de começar a dizer sobre a 

escrita no – ideia de lugar – corpo, e não escrita do – ideia de pertencimento – corpo. 

* 

Ferdinand de Saussure começa a dar suas aulas sobre linguística já no final do século XIX 

e início do XX, quando seus alunos  reuniram  seus  “ditos  e  escritos”28 e o lançaram em forma de 

livro em 1916 com o nome de “Cours de Linguistique Générale”. Nele, Saussure teoriza sobre o 

signo  linguístico  e  nos  dá  a  definição  de  significante  e  significado,  sendo  este  o  chamado  “conceito”  

de  uma  tal  coisa  e  aquele  a  “imagem  acústica”29 dessa mesma coisa. 

Como  no  clássico  exemplo  da  árvore  em  que  de  um  lado  está  a  palavra  “árvore”  e  no  outro  

está a representação dessa árvore, o objeto-em-si. Mas chegamos a um impasse quando o mesmo 

Saussure afirma que o signo linguístico (significante mais significado) é arbitrário. Sendo assim, 

toda a relação entre conceito e imagem acústica já nos é dada de antemão – já nascemos e os 

objetos já têm uma designação. Cadeira é cadeira e não encontraremos qualquer relação entre a 

palavra cadeira e o objeto que serve para nos sentarmos. 
____________________ 
um modelo perfeito se reproduz à toda prova e o que sai errado é, sumariamente, descartado ou esquecido. 
28 O que não deixa de ser interessante para se pensar,  pois  o  livro  visto  como  “fundador  da  linguística  moderna”  
não foi literalmente escrito pelo nome que está na capa, mas sim por seus alunos que ouviram e anotaram suas 
aulas. Ou seja: mesmo aqui estamos lidando com uma falta, uma perda, e é a partir desse lugar vazio e sem um 
autor que possua o conhecimento e a obra escrita, ou, nas palavras de Jean-Luc Nancy: excrito. 
29 Cf. SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. Trad. de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro 
Blikstein. 29. ed. São Paulo: Cultrix, 2008. pp. 80-81. 
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Abre-se aí o caminho para o sem-sentido, já que, se formos questionar o porquê de tal 

objeto receber tal designação, ou seremos tachados de loucos ou de filósofos que pensam sobre 

aquilo que ninguém mais pensa. Abre-se, mais que isso, uma falta, uma perda, e tem-se aí o tal 

corpo deformado e atravessado para e pela linguagem. Foi esse nonsense que a arte – dita 

“moderna”   – se   “baseou”   criar   suas   obras,   ainda   hoje  mal   vistas   pela   sociedade   – à maneira das 

palavras trocadas de lugar. Eliane Robert Moraes diz que  

 
diante da falta de sentido de qualquer valor absoluto, a atenção voltava-se para o 
detalhe, para o insignificante, para o momentâneo. Diante de um mundo em pedaços e 
do amontoado de ruínas que se tornara a história, para utilizarmos os termos de Walter 
Benjamin, só restava ao artista capturar os fragmentos e as instáveis sensações do 
presente. A arte moderna respondeu à trama do caos através de formas fraturadas, 
estruturas parodísticas, justaposições inesperadas, registros de fluxos de consciência e 
da atmosfera de ambiguidade e ironia trágica que caracterizam tantas obras do 
período.30 

 

Valor absoluto que começa a se quebrar a partir da des-integração da palavra e de seu 

sentido único e universalizante – fazendo, assim, com que o detalhe e o insignificante recebam 

maior   importância   nas   “sensações   do   presente”.   É   preciso,   então,   “fragmentar,   decompor,  

dispersar”,  pois  o   

 
vocabulário que define a postura modernista é exatamente o mesmo que serve para 
designar a ideia de caos, supondo a desintegração de uma ordem existente, e 
implicando igualmente as noções de desprendimento e de desligamento de um todo. 
Numa era de integridade perdida, o mundo só podia revelar-se em pedaços: a mão que 
se separa do corpo, a folha ou o lenço que caem ao acaso, decompondo uma unidade, 
são imagens que encerram o mesmo princípio evocado pela mesa de dissecação. À 
fragmentação da consciência correspondeu imediata fragmentação do corpo humano. 
(p. 59) 

 

Mesa   de   dissecação   que   apareceu   no   livro   “Les chants de Maldoror”,   de   Lautréamont,  

quando  lemos  que  é  o  “belo  como...  o  encontro  fortuito  de  uma  máquina  de  costura  e  um  guarda-      

-chuva  sobre  uma  mesa  de  dissecação”,  frase  essa  que   

 
ecoou forte nos ouvidos sensíveis daquela geração. Mais que apontar um caminho 
decisivo para o movimento, ela parecia indicar os novos campos de experiência 
poética. Nas mãos dos surrealistas, a frase foi, por assim dizer, dissecada: quer por sua 
capacidade de síntese, quer por suas múltiplas possibilidades de interpretação, os 
termos contidos nessa passagem viriam a identificar as tópicas  mais importantes do 
movimento. (p. 40) 

 

 
____________________ 

30  MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível: a decomposição da figura humana de Lautréamont a Bataille. 
São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 57. A partir de agora, as citações deste texto virão indicadas somente pelo número 
de página. 
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Figura I: Man Ray, ilustração para a revista Minotaure (1933) 

 

Figura recorrente ao imaginário surrealista, a mesa de dissecação guarda suas contradições 

– para aquela linguagem totalizante – em seus objetos – que aqui também perderam sua 

funcionalidade na relação com os outros. Podemos perceber que, dando suporte, temos uma mesa 

de dissecação, feita para incidir nos corpos já mortos e portanto sem mais importância e que já 

perdeu também sua função; e sobre a mesa temos um guarda-chuva e uma máquina de costura, 

objetos esses que, a princípio, não guardam nenhuma semelhança com a mesa de dissecação e entre 

si. Partindo de Lautréamont, Max Ernst  vai  pesquisar  sobre  a  colagem  e  diz  que  ela  “desviaria  cada  

objeto de seu sentido, fazendo-o escapar tanto de seu destino quanto de sua identidade previsíveis a 

fim de despertá-lo  para  uma  realidade  nova  e  desconhecida.”  (p.  44)  O  que  pode,  de  certa  forma, 

nos remeter à mesa de dissecação, pois desvia seus objetos de seus sentidos já-dados e os faz 

despertar  para  uma  nova  realidade,  como  “a  descoberta  de  um  sentido  oculto  e  a  produção  de  um  

sentido  totalmente  novo.”  (p.  45)  Alguns  surrealistas  pensaram  no sentido desse encontro de objetos 

em cima de uma mesa de dissecação. André Breton, p. ex., propõe que a mesa é  

 
uma cama 'equivalente geral da vida e da morte', onde repousam dois corpos, homem e 
mulher, no momento do ato amoroso. O fato desses corpos se encontrarem sobre um 
objeto que expressa o sentido da vida e da morte, parece indicar que a experiência ali 
levada a termo está profundamente ligada à consciência de finitude. Seria, então, essa 
mesa de dissecação uma medida do tempo? Talvez, sim, mas é preciso sublinhar: de 
um tempo concebido a partir de um corpo, tendo no nascimento e na morte seus limites 
absolutos de começo e fim. (p. 50) 

 

Volta-se,  portanto,  ao  corpo,  “representado”  na  mesa-cama e na máquina de costura-mulher 

e guarda-chuva-homem e a ideia de nascimento e de morte – dois acontecimentos de nossas vidas e 

que, ironicamente, a linguagem não abarca, pois não temos acesso a essas duas experiências por 

meio de relatos, nem vivência, por mais que tentemos de diversas maneiras conhecer esses dois 

momentos.  Como  no  filme  “Julia”,  de  1977  do  diretor  Fred  Zinnemann  – citado por Susan Buck-    

-Morss em seu livro sobre o cinema – que  

 
[...] se passa na Áustria durante a era nazista. Perdida a guerra, o Reich está ameaçado. 
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Um doutor, que trabalhava com satisfação nos experimentos médicos nazistas, decide 
de suicidar. Ele engole cianureto, pega um espelho, e olha longamente suas próprias 
convulsões, tentando 'ver' o momento invisível de sua própria morte. (p. 37) 

 

* 

Já Michel Foucault, no seu livro  “Les Mots et les Choses – Une archéologie des sciences 

humaines”,  de  1966,  fala  justamente  sobre  a  relação  arbitrária  entre  palavras  e  coisas  e  certa  crença  

que   existe   sobre   ela.  No   prefácio,   Foucault   abre   seu   pensamento   com   a   frase   de   que   “Este   livro  

nasceu de um  texto  de  Borges”31 sobre a enciclopédia chinesa e os nomes dados aos animais. Eles, 

então, se dividem, nas palavras de Borges, em: 

 
a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) leitões, e) sereias, 
f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) que se 
agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pêlo 
de carneiro, l) et cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem 
moscas. (p. 6) 

 

O que causa certa graça na classificação de Borges é que não há como fazermos relação 

alguma entre as palavras de cada item com os animais no mundo, pois é um nonsense que está em 

jogo. Ao mesmo tempo que temos os pertencentes ao imperador – pura abstração, pois não se disse 

qual imperador, de onde, e não se sabe de antemão quais são os animais existentes – temos os que 

acabaram de quebrar a bilha e os outros demais incluídos no et cetera. Com o significante e o 

significado acontece um processo similar já que não sabemos como e por que um tal objeto – como 

a mesa – recebeu essa designação, ou ainda quem a nomeou.32 E isso tudo fica embaixo do tapete, 

esquecido e não comentado, a não ser que alguém mude as regras e decida chamar um objeto 

consagrado por outra designação – ou,   indo   mais   longe,   se   decidirmos   analisar   o   livro   “de”  

Saussure. Coloco aspas, pois o livro é uma compilação das anotações de seus alunos à época, ou 

seja, não foi ele quem o escreveu e escolheu as palavras, mas sim os alunos, a partir das anotações, 

o que já dá um certo grau de subjetividade ao texto e provoca uma quebra na autoridade desse 

mesmo discurso, sempre dito por um outro e a partir de um outro, que não sabem quem é. 
 
 
____________________ 

31 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. de Salma Tannus 
Muchaill. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 6. A partir de agora, as citações deste texto virão indicadas 
apenas pelo número de página. 
32 Comparando as duas instâncias – os animais da enciclopédia chinesa e a relação entre significado e significante 
das palavras –, temos aí uma similaridade, pois ambas podem se referir a tantas opções de que se tem ou não 
conhecimento no mundo. A única diferença é que o homem, quando se apropriou da linguagem para si e tomou 
seu lugar como uma posição de superioridade e de dominação perante os outros seres, dotou certas palavras – e 
objetos na via indireta – de significados fechados e isso foi passando até ser internalizado em todos. É só ver a 
reação de uma pessoa  quando  perguntamos  “por  que  cadeira  se  chama  cadeira?”.  Nas  palavras  do  professor  Fábio  
Lopes,  da  UFSC:  qual  é  a  “cadeiridade”  da  cadeira?  Nada  mais  é  que:  o  que  há  de  cadeira  para  cadeira  receber  
essa denominação? 
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Figura II: Diego Velázquez, Las Meninas (1656) 

Pintura a óleo 
 

Foucault,   logo  após  a   introdução  do  primeiro  capítulo,   intitulado  “Las  Meninas”,  mesmo  

nome do quadro do pintor Velázquez, traz para a dicussão o conceito de representação – já 

explorado no que concerne à linguagem, quando ele nos fala do texto de Borges – ou para ser mais 

exato, a quebra desse conceito já que o quadro é também uma ironia com a época, com os costumes 

e com a própria linguagem. Nele, temos o pintor em seu exercício de trabalho, olhando para a tela, 

algumas pessoas observando, um cachorro, outra pessoa – ou um mordomo – em último plano, no 

fundo da tela, e no centro-fundo do quadro temos um espelho refletindo a imagem de duas pessoas 

– um casal. Mais que uma quebra dos paradigmas da época, a pintura se abre a diversas 

interpretações, pois não estamos mais nos retratos ou nas telas que representavam os objetos como 

eles realmente eram. Já não é mais uma cópia fiel daquilo que usualmente se convencionou chamar 

de realidade. Estamos, ao nos depararmos com essa pintura, nos olhando. A figura do pintor na tela 

está justamente olhando para aquele que se postar defronte ao quadro. Todos na tela, em última 

análise, também estão a contemplar esse sujeito que também está a olhar esse olhar, um jogo duplo 

que vai e volta, mas não tem um fim. O que nos remete, novamente, à tela de virtualização do início 

dessa análise, em que se disse que a falta se transforma em um objeto, e é a ele que estamos 

constantemente procurando quando vamos ao cinema etc.  Didi-Huberman, agora em outro livro, o 

“Ce   que   nous   voyons,   ce   qui   nous   regarde”,   trabalha   bastante   essa   questão   do   olhar   e   da  

duplicidade, vista no quadro estudado por Foucault, do ato de ver. Ele abre sua análise afirmando 

que  

 
O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é 
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a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha. Seria preciso assim 
partir de novo desse paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao abrir-se em 
dois.33 (grifo meu) 

 

Esse abrir-se em dois se dá de diversas maneiras – e aqui já falamos do cinema, do teatro e 

da literatura – mas sempre como uma perda, dita inelutável, para quem está olhando e para quem 

está sendo olhado. 

 
Tal seria portanto a modalidade do visível quando sua instância se faz inelutável: um 
trabalho do sintoma no qual o que vemos é suportado (e remetido a) uma obra de 
perda. Um trabalho do sintoma que atinge o visível em geral e nosso próprio corpo 
vidente em particular. Inelutável como uma doença. Inelutável como um fechamento 
definitivo de nossas pálpebras. (p. 34) 

 

É  o  mesmo  problema  discutido  em  “Venus  Rajada”,   também  de  Didi-Huberman, quando 

abrimos o primeiro capítulo e nos deparamos com a relação entre desnudo e desnudez34, 

precisamente em Botticelli quando lemos que  

 
es toda la desnudez de la imagen venusiana la que parece definitivamente eliminada del 
desnudo tal y como lo idealiza el arte de Botticelli. ¿Cómo se ha logrado esto? Se há 
tranformado el desnudo mismo en el ropaje, en la vestimenta que sirve de alguna otra 
cosa: vestimenta del dibujo y la belleza ideales, vestimenta de los relatos mitológicos y 
de las descripciones literarias, vestimenta de los mármoles antiguos desenterrados, 
vestimenta de los conceptos neoplatónicos... Nada, en ese juego ilimitado de las 
referencias sacadas a la luz por el método iconológico, es históricamente ilegítimo [...] 
(p. 30)  

 
 

Nancy,  em  “Corpus”,  analisa  a  nudez  quando  fala  que  “le  corps  est  notre  angoisse  mise  à  

nu  […]  Nous  n'avons  pas  mis  le  corps  à  nu:  nous  l'avons  inventé,  et  il  est la nudité, et il n'y en a pas 

d'autre, et ce qu'elle est, c'est d'être plus étrangère que  tous  le  étranges  corps  étrangers.”  (p.  10-11) 

A nudez ainda hoje é muito discutida, não só nas artes, mas também nos meios de comunicação de 

massa, criando de certa forma um corpo que nos é familiar, mas que provoca  muitas vezes grande 

estranhamento nas pessoas – como se fosse realmente algo alheio a nós35. Esse corpo estranho a nós 

mesmos, como uma espécie de roupagem, como uma tatuagem, que não só mostra sua beleza, mas 

também, e principalmente, seu corte, sua incisão no corpo, abrindo, assim, a possibilidade de uma 

escritura não do corpo, mas no corpo, ou, para ser mais preciso, o corpo mesmo como escritura. 
____________________ 

33 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998. p. 
29. A partir de agora, todas as citações deste livro virão apenas com a indicação da página. 
34 Algo  como  nudez  e  nu,  este  mais  ligado  ao  “nu  artístico”  e  aquele  normalmente  ligado  à  exibição erótica. 
35 O que ainda hoje é comum vermos no cinema e no teatro quando uma cena de nu parcial ou total é vista como 
algo extraordinário com muitas pessoas fazendo graça etc. No teatro esse efeito é duplicado, pois o ator/atriz está 
ao vivo no palco,   como   aconteceu   com   Josefina,   do   texto   “No   Teatro”,   de   Veronica   Stigger   [ver   análise   no  
primeiro capítulo a partir de página 36] que só aceita retornar ao teatro porque o ator fica nu em cena. 
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Já  no  final  do  primeiro  capítulo  de  “Ce  que  nous  voyons,  ce  qui  nous  regarde”,  Huberman    

diz que 

 
[...] quando os teólogos sentiram a necessidade de distinguir do conceito de imagem 
(imago) o de vestigium: o vestígio, o traço, a ruína. Eles tentavam assim explicar que o 
que é visível diante de nós, em torno de nós – a natureza, os corpos – só deveria ser 
visto como portando o traço de uma semelhança perdida, arruinada, a semelhança a 
Deus perdida no pecado. (p. 34-35) 

 

A pergunta que fica é então: o que ou quem está sendo representado nessa tela? Nós somos 

a representação para o quadro ou ele é nossa representação? É um jogo de pura ambiguidade, de 

puro olhar, de puro gesto. 

* 

Se temos, então, de escrever no corpo para poder falar e externalizar essa perda e esse 

buraco que está em nós, precisamos do toque e da pele, do contato com o outro. Nancy diz que 

“écrire”   é   “toucher   à   l'extrémité” (p.   12)   Então   “comment   […]   toucher   au   corps,   au   lieu   de   le  

signifier? On est tenté de répondre à la hâte, ou bien que cela est impossible, que le corps, c'est 

l'ininscriptible, ou bien  qu'il  s'agit  de  mimer  ou  d'épouser  le  corps  à  même  l'écriture.”  (p.  12)  Se  o  

escrever é o tocar, e nós já sabendo, como foi dito anteriormente, que o escrever não tem 

significação exata e clara em última instância, pois essa relação foi criada, então é no lugar da 

escritura36 que devemos buscar esse toque, esse contato. Sendo a escritura uma abertura às 

possibilidades diversas, então não podemos mais recorrer ao que está escrito para termos a 

significação, temos de procurar, então, outra forma para que esse processo ocorra. Essa outra forma 

nada mais é que o próprio corpo, na escritura, com um toque, uma pausa. A pergunta que me faço é: 

se o corpo, já aberto, tem uma falta, e a escritura dá a possibilidade de abertura a algo, 

consequentemente ela pode também entrar no corpo e produzir a partir desse entrelaçamento um 

discurso que pode deixar – e muitas vezes deixa deliberadamente – marcas na pele, justamente a 

parte – é uma parte? – do corpo que fica exposta e é nosso contato com o mundo lá fora. 
 
Dans cette anatomie des masses, c'est à dire, donc, dans l'espace des émotions, le 
corpus n'a plus rien d'une surface d'inscription – en tant qu'un enregistrement de 
signification. Pas de 'corps écrit', pas d'écriture à même le corps, ni rien de cette 
somatographologie dans laquelle on a parfois converti 'à la moderne' le mystère de 
l'Incarnation, et de nouveau le corps en tant que pur signe de soi, et que pur soi du 
signe. Justement, voici: le corps n'est pas un lie d'écriture (on voit bien, par exemple, 
que c'est par là qu'il faut commencer, si l'on veut parler avec justesse du tatouage). Le 
corps, sans doute, c'est qu'on écrit, mais ce n'est absolument pas où on écrit, et le corps 
n'est pas non plus ce qu'on écrit – mais toujour ce que l'écriture excrit. (p. 75-76) 

 
____________________ 

36 Aqui, além da teoria barthesiana de escritura, que está no livro “Le  degré  zéro  de  l'écriture”, refiro-me aos dois 
livros  de  Jacques  Derrida,  são  eles:  “De la grammatologie”  e  “L'Écriture et la différence”,  em  que  o  autor  segue  
esse caminho da abertura e da perda para fazer um processo de releitura de alguns autores e obras. 
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Nancy diferencia o escrever do excrever, dizendo ser esse último o fora do texto, o fora da 

escritura, o que sai e aquilo que faz a falta no corpo. Sendo assim, 

 
Les corps écrits – incisés, gravés, tatoués, cicatrisés – sont des corps précieux, 
préservés, réservés comme les codes dont ils sont les glorieux engrammes: mais enfin, 
ce n'est pas le corps moderne, ce n'est pas ce corps que nous avons jeté, là, devant 
nous, et que vient à nous, nu, seulement nu, et d'avance excrit de toute écriture. (p. 13) 
 
 

Nancy trabalha o conceito de excrito  no  texto  “Lo  Excrito”  e  diz  que  é 

 
la imposibilidad de comunicar cualquer cosa sin tocar el límite en el que el sentido todo 
entero se derrama fuera de sí mismo, como una simples mancha de tinta a través de una 
palavra, a través de la palavra 'sentido'. A ese derramamiento del sentido que produce el 
sentido, o a ese derramamiento del sentido a la obscuridad de su fuente de escritura, yo 
lo llamo lo excrito.37 
 
 

O que nos é bastante produtivo, pois, se o sentido se esvai fora de si mesmo, podemos 

muito bem pensar na própria linguagem e seu sem sentido – o que novamente nos faz voltar à tese 

de Foucault, em seu prefácio, só que nos deslocando um pouco no tempo: Bataille cria uma palavra 

nova,   “excrito”,   para   abarcar   novas   sensações   e   novas   experiência   e   é   por   isso   que   precisamos,  

então, criar algo de novo com essa falta.  

* 

A tatuagem, por exemplo, perdeu seu status de marginalidade e ganhou as peles e os corpos 

de muitas pessoas – o que, muitas vezes, pode revelar uma história, ou seja, uma fala, uma abertura 

e uma escritura, sobre a pessoa, o desenho ou o momento pelo qual a pessoa passou. Do outro lado, 

porém, pode haver a tatuagem sem conexão alguma com um evento em particular, ganhando o tom 

de cicatriz – o que não exclui essa possibilidade no outro caso, pois para se obter uma tatuagem é 

preciso passar por todo o processo de pintura – feito a partir de agulhadas na pele, o que provoca 

muita dor e sangramento no local.38   

A artista brasileira Adriana Varejão, p. ex., tem uma série de obras em que o tema da pele e 

da   tatuagem   está   em   jogo.   Uma   delas   é   denominada   “Irezumis”,   que   tem,   entre   elas,   a   obra  

“Extirpação do mal por incisura”,   de   1994,   em   que   temos   um   personagem   em   carne   viva,   só  

podemos ver suas entranhas, e sua pele está sobre uma maca de hospital. O que está em cima da 

maca tanto pode ser a pele como também uma tatuagem a ser colocada. 
____________________ 

37 NANCY, Jean-Luc. Lo Excrito. In: _______. Un Pensamiento Finito. Rubí, Barcelona: Anthropos Editorial, 
2002. p. 39. A partir de agora, nas citações deste texto, indicarei apenas as páginas de cada citação. 
38 O mesmo ocorre em pessoas que não querem uma tatuagem, mas, no inconsciente, uma cicatriz. Muitos se 
cortam nos braços, nos mamilos e nos dedos para terem certeza de que são um corpo, com circulação de sangue, e 
que   não   existem   no   imaginário.   São   de   “carne   e   osso”.  Ganhou   o   nome,   nos   EUA,   de   “Cutting”.  O   processo 
produz como fim uma marca que ficará impressa para sempre no corpo – assim como a tatuagem.  
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Figura III: Adriana Varejão, Extirpação do mal por incisura (1994).  

Óleo sobre tela e objetos 
 

* 

Outro  exemplo,  agora  cinematográfico,  é  o  filme  “Antichrist”,  do  diretor  dinamarquês  Lars  

Von Trier. A história pode ser resumida em poucas palavras: a atriz Charlotte Gainsbourg faz o 

papel de uma mãe que perde seu filho pequeno depois que esse se jogou da janela do quarto 

enquanto ela e o marido, o ator Willem Dafoe, faziam sexo no chuveiro. Após esse trauma, a 

mulher, em estado de choque, não consegue mais conviver com a dor. O marido, que é psiquiatra, 

resolve levá-la à casa na floresta, que, ironicamente ou não, é chamada de Éden. E é lá naquela casa 

que imagens começam a se formar para ela. Muitas delas aterrorizantes, culminando com o corte do 

clitóris do seu próprio corpo com uma tesoura. Ela, momentos depois, corta um pedaço do pênis do 

marido. Como era de se esperar, o filme causou bastante polêmica e chocou as plateias por onde 

passou, mas, fora isso, temos de enxergar o decepamento de uma parte do corpo – nesse caso em 

específico, as partes sexuais, o falo masculino que dá e provoca prazer e o clitóris, que tem o único 

intuito do gozo – como forma de pôr fim a essa angústia e ao trauma causado. E isso só se deu com 

um corte, uma perda e uma abertura. Ou seja, quando a mãe sofre a perda de seu filho, ela pensa 

que a culpa foi sua, já que no mesmo momento estava fazendo sexo com o marido no banheiro; se 

ela não estivesse lá, talvez poderia ter salvo seu filho. O marido, então, resolve mudar e ambos vão 

à casa na floresta, o Éden, casa essa que constantemente aparece nos sonhos da mãe. E é lá que ela, 

além de tentar decepar o pênis do marido, se corta e decepa o clitóris – punindo, assim, os dois 

órgãos do prazer – e, para ela, a culpa é justamente deles, dos órgãos, por isso a punição. Além de 

nos   remeter   à   “Historie   de   L’Oeil”,   de   Bataille,   nos   remete   também   ao   texto   “Tatuagem”,   de  

Stigger, que reproduzo aqui: 
 
José tinha um verso do poeta morto tatuado na barriga, logo abaixo do umbigo. Um 
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dia, a família viva do poeta morto viu José refestelado na areia da praia, com o tal 
verso bem à vista, logo acima da sunga amarela. Horrorizada com o acinte, a família o 
processou. Era um equívoco o oferecimento da obra ao conhecimento público – e num 
local de frequência coletiva. A família ganhou a causa e a tatuagem, que hoje está 
emoldurada na grande sala de estar, logo acima do sofá vermelho. (p. 26) 

 
 

Além da clara crítica aos direitos autorais, questão que está sempre vindo à tona no 

Brasil39, mas também em outros países – como com a possível prisão de Julian Assange – um ponto 

pouco comentado é sobre o local em que a tatuagem de José está localizada, abaixo do umbigo, 

portanto, logo acima do pênis – de  “frequência  coletiva”  (p.  26).  A  família  viva  do  poeta  morto  não 

gostou da situação e resolveu processá-lo, pois era um equívoco oferecer a obra ao conhecimento 

público. A tatuagem, então, foi retirada e colocada em um quadro, para poucos verem – e logo acim 

do sofá vermelho – o  mesmo  de  “Curta-metragem”?  Se  corta,  recorta,  se  faz  em  pedaços  esse  corpo,  

esses fragmentos. Somos, então, fragmentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

39 Aqui no Brasil tivemos o exemplo  deprimente  do  site  “Livros  de  Humanas”,  blogue  criado  pelo  aluno  de  Letras  
da USP Thiago Candido, que foi retirado do ar pela Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR). No 
site, Thiago disponibilizava mais de 4 mil obras, muitas já esgotadas, para os alunos dos cursos de humanas que 
não só não tinham condições de arcar com o preço caríssimo de alguns livros ou de ter acesso a uma boa 
biblioteca pública, mas também para fazer circular o conhecimento livre entre alunos e professores – o que durou 
pouco,  pois  Thiago  está  sendo  processado  pela  mesma  associação  de  “direitos  reprográficos”.  Mas,  para  não  irmos  
muito longe, nossa ex-ministra da cultura, Ana de Hollanda (2011-2012),  também  defendia  os  “direitos”  autorais  
em detrimento da liberdade de conhecimento. Julian Assange é outro exemplo. Por divulgar documentos 
“secretos”  de  alguns  países  e  publicar na internet – escândalo conhecido como Wikileaks –, ele está sendo acusado 
de estupro; por isso, ganhou asilo na embaixada do Equador em Londres, onde já está há mais de 6 meses. Se sair, 
vai imediatamente para a prisão. 
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CONCLUSÃO 
 
 
Lendo os textos analisados no corpo deste trabalho – e em tantos outros da escritora 

Veronica Stigger – podemos relacionar com muitos acontecimentos recorrentes na sociedade 

ocidental. O corpo, nesses escritos, já não é mais uma entidade fechada e que tem seu significado já 

pronto – como acontece, diferentemente, com os objetos no mundo que previamente são nomeados, 

recebendo assim uma designação. O corpo do pós-guerra e da pós-religião é um objeto sem mais 

sentido, já está destroçado, em carne viva, fragmentado.  

No Brasil, p. ex., mas não só, nós presenciamos diversos casos de homofobia – em que o 

agressor não consegue aceitar uma outra forma de vida, portanto, um corpo, diferente da sua; por 

isso, parte para a agressão e muitas vezes para o completo destroçamento do corpo. E ainda há 

pessoas que negam com veemência o fato de exitir homofobia, afirmando que a violência pode 

ocorrer com qualquer um e a qualquer hora. 

O caso dos índios guarani-kaiowá, que veio à tona recentemente, mas existem diversas 

outras tribos ameaçadas, é outro exemplo emblemático de nossa não aceitação de um corpo 

diferente – por isso que podemos passar com os tratores em cima de toda uma aldeia para construir 

uma  nova  usina  e  produzir  energia  elétrica  justamente  para  os  “corpos  civilizados”  e  que  merecem,  

portanto,  mais  respeito  e  mais  “direitos”. 

A questão ainda não chegou efetivamente ao Brasil, onde a bancada evangélica é forte, mas 

na França, p. ex., o casamento igualitário (mariage pour tous) está prestes a ser aprovado no senado 

– fazendo, assim, com que um diferente modo de vida seja realmente aceito e visto.  

O narrador de Veronica Stigger capta essas questões que estão aí, e sempre estiveram à 

vista, mas que se prefere deixar embaixo do tapete, escondido, como um segredo compartilhado, 

mas  que  não  prefirmos  dizer  que  “não  existe”.  “Ele”  se  utiliza    dessas  questões  e  as  aumenta  a  um  

certo grau e de uma certa forma para que tudo deixe de ser familiar para se tornar estranho e, com 

esse estranhamento, possamos, de alguma forma, ver  e mudar tais questões na sociedade. 

Este texto, portanto, foi escrito com tal perspectiva. 
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