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Todo final de s,kulo impJica irtemediavelmente num grande
mento. Esta id& foi expreua, nIo exatamente com as mesmas paJavras,
par Silviano S8ntiago, em um cicIo de debates, na U.E.R.J., em que era expositor. Diziaele que as dudas finais de um Rculo e lIS iniciaiB de outro,
par senm perlodos'de transi(io, impliaul\ um clima de ind~o entre 0
esgotlllnento das propos'" direIoras do skulo· que findae a ob&curidade
que emiolveu direIrizes que Ie anundam.
.
, Navirada do 86:ulo, a c:ontempol'Uleidade Be ~ a reavaliar os
valores que oonduziram os passos da ··humanidade e'os grandes erros
comeIidos·neste trajeto. A crise porque pIIS88 a razio modema faz estremeeel" os alicerces que sustinham os sabefts est6veis, na medida em que estes
nio 'comeguiram responder a quest6es que Be tomaram relevantes, nete
perfodo. ~ idolatrias e as ideo1ops alo 'es~ £rente ao descredito
em reIa(io a projetos revo1udonArios de traasfo1'll\8(io social ou a tentativas ut6picu de cons~ de um mundo altemativo. Os canones sio
queationados. 0 COI'IIIen8O gira em tomo da idU de descentramento, de
inltaWliclac:le e de efemeridade.
ACredito que a discuseio 80bre da potencialidade da arIe e, especificamente, da Jiteratura, hoje, cleva ter como ponto de partida oreconhecimentodo desempenho preponderante cia tEcnoIogias da informa~o na
configura~ das. formas de saber do homem contll!lnpodneo. Bate reconhecimento implica a atitude crib de revislo dos pilares que, a~ entio
sustinhlun 08 <lOnceitDe de arIIe e de cultura.
Como leitora critic&, inIerida em um <lOntexto cultural dominado pelos
meios de com~o de maue,. reconh~ a pobreza dos fen&nenos cuI- .
turaia, no que tange Atroca de experitndas.
No ambiente p6e-modemo, a tl!cnodfnda apJiC8"'se A inf()rma~o e A
com~o e produz um mundo super-recriado peloa signos, onde areaJidade lie translorma,em fantMmagoria eo indivfduo perde a substAncia
intema, l' que ele manipuJa cada vez mais signos do que coisas. .
~ diferentes formaa de arlie, como refletoras Cia pr6xia cultural do
homem, assumem a postwa de autID-reflexiviclade, pondo sob suspeita as
n~ de identidade e de autom. assim como a credibilidade nas
metanarrativas fundadoru. H6 a ~ em· dellCOns1ruir, criticamente, os pressupcmoe essendalistaseelitizantles que Iundamentam .. tra-

~o: a i~ de profundidade da om de arle ~ fragilizada em nome de
uma perc~o es~tica que proeura atingir, de maneira cada vez mais intensa, as mais diversas gamas do processo de rec~o. 0 que se atesta ~ a
democratiza~ da arte, que se instala como urn espa~o discursivo ec~tico,
permeAvel A incorpora~o das djferen~ e, por isso mesmo, contestador da
n~ de c~ e de unific~o. A n~io, portanto, de especificidade
das diversas formas arUsticas, como id~ia de1imitadora do campo de atua~o de cada uma, ~ redimensionada por limites acidentais e relativos que,
tnmscendendo as ca1egorias e os generos tradicionais, via proporcionar, a
propa~ cia intertextualidade como via de acesso u novas possibilidadesde~.

Pela via intertextuaJ. a arte pa.ssa a forjar mecanismos que permitem a
de fragmentos da memoria cultural com 0 objetivo de coloca-los
em ~ de diIllogo com as fotlJUls do presente, de modo a estabelecer,
criticamente, uma aV~io recfproca dos dois recortes de tempo. E, aind..
uma maneira de, nio sO recupen.r do passado como evidenciar no presente, as pmticas diScUrsivas recalcadas pelos discursos dominantes.
Se as argwnenta¢es .apresentadas apontam para urn perfil cia cena
contemporAnea, da mesma forma percebemos que este perfil ~ nebuloso,
tra~do peIa ind~ e peIa provisoriedade. Desprovida de parametros
Unicos, a contemporaneidade abriga, num mesmo cen4rio, vereditos contradit6rios e plurais sobre os caminhos (ou descaminhos) da ute. Criterios
810 apontados e, imediatamente, postos em estado de derrisio (observemos, por exemplo, as contendas em torno do conceito de p6s-modernidade
ou, ainda, a diversidade de posturas em re~o A questio do c&¥me que
flutua entre a reifi~o de valores tradicionais (como a de Harold Bloom) e
a desierarquiza~ proposta por pensadores desconstrutivistas. Assim
sendo, todos os critmios sio posslveis desde que se justifique 0 m~todo ou
o sistema nos quais eles se bueiam.;
A an6Jise, que me proponho a realizar, justifica-se como um exerclcio
de reflexio sobre algumas possibilidades es~ de que ~ mio os
artistas COfttemporAneos para a prodw;io de seus objetos arUsticos. E para
tanto, opto peJa investiga~ dos mecanismos intertextuais que irio pouibilitar 0 dialogismo intertextual entre dois textos produzidos e veiculados
por linguasens diferentes: urn, em linguagem estritamente verbal e outro,
em linguagem ctnematogr6fica.
Como os proceuos intertextuais presaupOem. urn texto que ~ "citado"
por outro, apresento como "texto-fonte" ou "texto citado" Grande serfi/o:
veredas, de Guimaries Rosa. Ooutro, 0 texto que "faJa" ~ CineffUl falado, de
Caetano Veloso.
Ci1U!ffUl fa1Ildo ~ a~ 0 momento, a Unica expe~ ffhnica de Caetano
Veloso como produtor. Foi . .lizada na dada de 80 e 0 prop68ito de
Caetano era, alS\ de discutir 0 cinema atraVM de outl'as artes, pensar a sua
expressio ~tica a partir do cinema. Se 0 cinema ~ ute impura por ser
u~o
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montagem de outras fonnas artfsticas, ele, por outro Jado, pode enriquecer

essas mesmas fonnas arUJticas.
o interesse em analisar esse filme se prende 40 lato de que um recorte
de Grande serlilo: veredtls ~ apropriado e reeIaborado peJa 1inguagemfflmica
de Cinema ftUiuIo.
Ao recontextualizar 0 texto de Guimaries, a Iinguagem fflmk:a de
Caetano, atualizando-se como simuJacro, devolve-nos a imagem do textofonte espetacularizada e bern de acordo com 0 gosto contemporAneo, que
prefere a imagem ao real, a c6pia ao original

Cinema falado: a festa Unguaseira
o fiIme com~ pando em cena 0 espa~ da festa: uma reuniio social,
onde as pessoas descontrafdas exercitam 0 prazer do velho "bl~pepo".
Que imagens nos 810 ~das? Recortes de !alas seguidas de movimentagestua1. Os personagens 810 figuras de fundo - cen6rios do que vale
enquanto ~o: os atos de £ala - atuaJizados de mUltipJasmaneiras. Estes
ou estio desconectados de seus produtores ou fragmentados por desvios
da cAmara e, tanto ecoam perdid08, soIibbi08, distantes de sua fonte, como
810 transformados em rufd08 ininteJ.isfveis. CircuJam pelo espa~, a darw;ar
por entre gestos, dos quais se aproximam ou se afastam, num bal~ desertcontrado. 0 erotismo e 0 jogo de sedu~ marcam 0 compasso desse ~
A cAmara captura-os sendo, ela tam~ um ato de fala controlador de todos os outros e, paradoxalmente, como um voyeur, ora cumplicia-se com 0
que captura, ora distancia-se como contraponto. 0 movimento ~, ao mesmo
tempo, de entrega e de recusa, como no jogo amoroso.
A Ultima cena desta seq~ apresenta Caetano Veloso cantando a
mUsica "Lfngua" que se caracteriz.a por ser, predominantemente, um Ttlp espe;ie de canto faJado. Um dos versos se 80bressai na voz de Elza Soares
que, ocupendo a cena em primeirfssimo plano, entoa-o constrangendo-o,
arrastando-o peJa boca, de forma que ele ocupe toda essa zona (er6gena,
por natureza) e saia travestido em sensuaIidade e eroticidade. 0
movimento da Ifngua da cantora ~ altamente expressivo na medida em que
remete ao sentido po~ da propria paIavra Lfngua: "0 que quer / 0
que pode esta Lingua"?
E a partir do estabelecimento dessas re~Oesque as pr6ximas ~
cias vio apresentar 0 modo pelo qual a Iinguagem ffmica pode dialogar
nio s6 com outros tipos de Iinguagem artfstica (a Iiteratura, a mUsica, a
dan~a, a escultura, a pintura, 0 teatro) como com outras Iinguagens que
fazem parte da episteme modema (a filO8Ofla e a psicanAlise) e, ainda, com
a linguagem midi6tica, por e ~ (a televisiva).
Este dWogo, como que a desdobraHe infinitamente, vai tamb&n bordejar a 1inguagem do povo, a de usa diArio, que esconde emseu bojo, par
vezes, instantes de eJabora~o nio 116 artfstica como conceituaL Nio Be .
pode deixar de ressaltar a presen~, em todas essas esferas dial6gicas, de
~o
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uma outra linguagem que, como 'sua em espuma, encharca as reJa95es de
dWogo, levando-as a adquirir uma densidade maior: os gestos. A palavn,
base permanente do dWogo, inaugura 0 gesto e ~ inaugurada por ele.
Caetano Veloso, propondo-se a fazer com que 0 filme dobre sobre si
mesmo e fale das proprias rela~Oes, vai utilizar a linguagem fflmica para
revert@..Ja contra eJa mesma, visto que passa a fazer usa tanto da expos~o
quanto do prazer, peJa via do erotismo que ~ a via principal do interdi10 e
da transgressio.

o cinema fala de Guimaries Rosa
A seqii~ia que trata de Guinuuies Rosa inicia-se por uma legenda
que anuncia 0 assunto a set tratado: literatura. 0 recurso A legenda remonta a um meio importante de montagem usado pelo cinema mudo. Era
a forma de estabelecer a liga~o entre os enquadramentos. Para R.
Jakobson, em Ungilfstica. Poetica. Onema, as legendas permaneciam no
filme como elementos de amrposifJlo claramente litertfritls OAKOBSON, R.,
1970, p.l58).
o cinema sonoro aboliu este recurso em favor de um filme ininterruplo, linear. Ao retomar 0 usa da legenda, a interll;Ao passa a ser emprestar-lhe uma ~ oposta A primitiva: refoJVU' a id& do corte, do
fragmento. Al&n disso, seu uso em um filme sonoro ~ carregado semanticamente de ambigiiidade, principalmente quando se destina a um cinema
que se autodenomina "falado".
A partir de entito, 0 que se v@ 810 dois rapazes sentad08 em um soiIi.
assistindo i\ televisio. No ambiente, h4 a predominAncia do branco: na cor
do sofli, nas pJacas de formipJac que revestem 0 chio, na tinta das paredes.
Tudo corrobora para a id~ de que que importa ~ a evid~cia, a c1areza
da imagem. a espeta~o do que est' sendo recuperado.
A televisio ~ a boca pot onde Guimaries ~ falado: 0 programa a que os
dois rapazes assistem ~ 0 seriado Grande sert40: vered4s. ~ interessante notal
o desdobramento: a legenda anuncia literatura, mas 0 objeto litenhio ~
distaneiado de sua especifici.dade pela reduplic~o de imagens: ele ~ capturado peJa. imagem televisiva e retomado pela imagem filmica. Bata reduplica~io implica 0 refo~o do can\ter de exterioridade com que se quer
Jnal'Cat 0 objeto liter6rio: as duas formas de a~io se processam
atrave de vefculos de masse, cuja finalidade primeira ~ a expos~o de
seus produtos.
H6, entre os rapazes, um clima sutil de envolvimento, sugerido pe10s
gestos, pelas atitudes, pela proximidade de corpos, pela troca de ollwes. A
conversa que se estabelece ~ sobre 0 seriado. Um deles passa a relatar a
cena ocorrida no dia anterior que foi baseada numa faJa de Riobaldo. Esse
rapaz, moreno e circunspecto, assume a fala e incorpora a personagem
Riobaldo. 0 outlo, 0 que assisle l dramatiza~o, tent 08 OIh08 verdes e tra-
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1i
~os que se indefinem entre a delicadem e a brutalidade - ~ uma alusio

clara a Diadorim.
Neste momento, 0 gesto red\1plica a fo~ da pa1avra e os dois 810 evidenciados pela imagen\. 0 frlccionamento entre 0 gesto ql1e se mastra e a
palavra q\1e ~ dita via estr\lturar 0 jogo do sentido, ql1e nlo ~ um nem 0\1tro, mas um efeito de s\1perf1cie q\1e se atwiliza pela imagem.
.
A c&nara, Cocalizando os dois rapazes como simll1acros de Riobaldo e
Diadorim, desIiza de um a O\1tro sem se deter em nenhum. S\l8 fun¢o ~ a
de arIicular gestos e paJavras de um e de outro, de maneira a permitir ql1e
eles se refJitam, se comuniquem, coexistam e Be ramifiql1em. 0 objetivo ~
reunir as singularidades de um e de outro, de forma que elas correspondam aos dois em uma "hisiOria embaralhada",assegurando a passagem de
uma ~ o de singularidades ao outro, redistribuindo os pontoa singulares e, por esse processo, assegurar a doa~io do sentido pent os dois. .
o trecho acima, montado a partir de parMrases dos conceitos deleuzeanos, permite observar as estruturas simb6Iicas com que se monta 0 jogo
do sentido, no filme, quando se prop6e a recuperar 0 ritmo deuma narrativa aum-indagadora de uma si~o existencial em que 0 amor ~ vivido
no misterio de S\l8 in~o e, ao mesmo ~po, na busca de exalta~ao de
uma realidade ampJiada e mAgica ques6 se atualim quando construfda
pela palavra: a poesia.
o que se observa ~ ql1e, 50 recuperar Guitnaries, Caetano busca um
trecho de alta intensidade dramatica. Essa intJmsidade ~ construfda, na
Iinguagem roseana, a partir de jogos com a linguagem verbal, em todos os
nfveis: no lecico, no sinbitico, no semAntico, no tonico. As regras dojogo
roseano ilnplicam nlos6 em buscar solu~ inventivas nos grandes pIanos dessa 1inguagem. mas tamb&n em voltar-se para 0 seu ~osmos,
onde cada sinal de pontua~o, cada sufixo, cada prefixo, cada letra. (acrescentada ou suprimida), cada acento... enfim. cadaelemento menor ~ cui<4ldosamente trablllhado como tensor da pr6pria escrita.
.
Cabe .. esse mundo pequeno, mas fervilhante de possibilidades, preparar a pa1avra para~ mais ampJas, propostas pelo jogo. Afinalidade ~ a desautomatiza~o da linguagem verbal para. que ela, colocando em tensio os ntveis de significa~o etas· elementos lingilfsticos ql1e
compaem 0 texto,alcance a dimensio de imagem e possa, dessa fOl'IIlat
atualizar a dic~io da poesia.
.
Ha uma simp1ifica~o natural das regras do jogo, em linguagem ffimica, Be compauadas As estra~ uSadas em re~o l\ lingllagem verbal:
a imagem j4 esbi pronta. Isto implica em.trabalhar com um material mais
ingrato porque, se atinge com mais rapidez ao receptor, ~ por oUtro lado,
sujeito tambml mais rapidamente l\ estereotipia. Para fugir a essa marca de
opressio, a Jinguagem ffimica vai explorar aquilo que ]he possibilita margens de subversio: 0 gesto.
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Caetano investe ~ veto 1*'8 capturer 0 lragmento roeeeno. Sabendo aer Dnpoea1vel transpor toda a complexifi~ do jogo linguageiro
detJectado em GuimArIea Rosa para a linguagem. ff1mica, Caetano parle
para um outro tipo de comp~: um olhar de miaoecopia em rela~o eo gesto que capture a paIa\11'a. ~ personagens II dizem II 0 texto com
as atitudes e posturu de seus C0rp08i fuem para si mesmas " um teatro".
Else teatro jluJWs P'ra de remeter As quaUdades viauais e aonoru que
o c:Iiriaem- A exemplo do cinema de Godard, que, segundo DeIeuze, "vat
daB atitud. do corpo, viauais e IOnoras, eo gestus pluridDnensionaJ, pict6rico, muabl, que cONtitui a ~nia, a liturgia, a ord~o ~
deJas" (DELEUZE, G. 1980, p.234).
Em ceNt, "Riobaldo" ~ para "Diadorim" 0 seu ~ lit6rgico: a expressio do corpo, a lo~ do o1har, a ~ daB palavras, 08 sons, as cores
do ambiente 810 faces desee
pluridimensionaJ. pict6rico, musical
A cena nos 1embra a cerim6nJa pre-.nupcial doe pUsaros: 0 macho executa para a ffme8 um haW em que <:ada bater de aBU, cada trinado, <:ada
meneio de v& sio gestos de eedu~o e de conquista.
A fol9' da palavra, ~ a do gesto que coloca em ~ redupli<:ada e reconfextualizad&. a ~ ~ do serlio/mundo que, ajustacla eo Hmite extremo entre 0 sagrado e 0 profano, instaura 0 ~ de
travessia do let' h~, em sua busca existendaJ. entre duu f~ permut6veis e, dJaleticamente, complementares: 0 divino e 0 diab6lico, 0 dito
e 0 nIo-di1o. It novamente, de .cOMO com os conceitos deleuzeanos de
estru~o do sentido, este ser6 sempre um lugar neutro, um entrelugar,
um efeito entre duu lo~.
Se 0 cinema tende A "mimesis", a narrativiclade fflmica de Caetano
busca a sua petversio. 0 olhar ~o sobre a obra roseana privilegia 0
lugar da fend&. do interdlto e JnstaJa "a vontade de ~.., de que nos
fala Bu1hes. Para 0 autor, existlem dois tipos de texto: 08 do prazer ("aquele
que contenfll, enche, d' euforiAl; aquele que vem cia culture. nIo rompe
com eIa, est6ligado a uma pr6.tica confort6vel da 1eitura") e os de ~
("aquele que p6e em estado de perda, aquele que desconforta (talvez at16
um ct!rto enfado), faz vaciJar as bases lUst6rbs, culturais e psico16gicas do
leitor, a coNis~ de seus gostos, de seus valores e de suas lem~i
fez entrar em crise sua rela~ com a linguagl!m" (BARIHFS, R., 1m,

s-to

p.21-22».
No filme, tanto quanto na escritura roeeana, ~ 0 gesto er6tico do interdito nio transgredido (" 0 luger mais er6tico de um corpo nio ~ 14 onde 0
vestu6rio se entreebre?" (BAR1HES, R., 1m, p.I6» que val estabelecer 0
. c:U4logo entre dues escrituru problematizadoras, que privilegiando a ambigOidade, se atueUzam como textos de ~ . Pelu vias intertextuaia, a
obra de Caetano, pastichando recortes da obra roeeana, vat aUm do simples deleite a que se destina a produ~ veicuJada por um meio de comunica~ de masses. Eta passa a aer um ponto de interverv;lo na ~ o
i'O

pusiva do espectador que, mobiIizado, vivencia a posaibilidade de uma
texto ~ objelo fetiche e esse fetiche me deseja" (id. ib.,
p.38). A putir de entio, 0 espectador ingressa nocorpo de ~ do texto,
como co-produtor, ou ainda como M 0 sell voyeur: observo clandestina.,
mente 0 prazer do outro, entro na perversio" (id. ib., p.26).
Ao putichara obra I'OSe8JlIl, Caetano faz recircuJar um discurso que,
sujeito A instituci~, pusou a ocupar um Iugar sagrado, est'veI.
&sa forma de diaIogia textuaI funciona como elemento vivificante, capaz
de tu8citar, pelo dslocamento e pela recontex~dos fmsmentos da
obra ~ novas e mUltipIu Ieitunls que impIiquem. inclusive, em uma
av~ das prAticas cliscursiv. contll!lnporAneas e uma revi8io aftica
das forma do puaado AIuz do preeente.
~ do desejo: M 0
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