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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa as relações entre o gênero romance épico e a alegoria na 

obra Rremembranças da menina de rua morta nua e outros livros, de Valêncio 

Xavier (2006). O corpus se apresenta de maneira enigmática, cultivando uma 

literatura híbrida, composta de colagens e recortes extraídos dos mais variados tipos 

de suportes. Os problemas centrais desta dissertação foram de que forma o épico é 

retomado nos romances analisados e sobre a possibilidade de uma interpretação 

alegórica desses romances. Pretendeu-se então apreender os procedimentos 

utilizados pelo autor, dando atenção especial à montagem, para articulá-la com os 

traços da épica, conforme idealizada por Georg Lukács. O corpus passa a ser 

iluminado por meio do conceito de alegoria, em sua relação com uma ideia de 

melancolia. A fundamentação teórica balizou-se principalmente em Georg Lukács, 

Walter Benjamin, Theodor Adorno, Serguiéi Eisenstein e Giorgio Agamben. Como 

resultados, chegou-se a conclusão de que Valêncio Xavier, por meio principalmente 

da montagem e da citação, retoma o épico, redimensionando o gênero romance e 

inscrevendo-o no contemporâneo. Além disso, a leitura alegórica da obra em 

questão somente pode se dar por meio de um entendimento da melancolia, pathos 

que percorre os romances analisados. 

 

Palavras-chave: Valêncio Xavier. Rremembranças da menina de rua morta nua e 

outros livros. Romance épico. Alegoria. Melancolia. Crítica melancólica. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the relationship between the genre of epic romance and 

allegory in one of the works of Valêncio Xavier (2006), Rremembranças da menina 

de rua morta nua e outros livros. The corpus shows up by a cryptic way, cultivating 

a hybrid literature, composed of collages and clippings extracted from various types 

of media. The central problems of this dissertation were how the epic is retaken in 

the novels analyzed and if there is a possibility of an allegorical interpretation of 

these novels. The intention is to understand the procedures used by the author, with 

particular attention to the montage, articulating it with the characteristics of the epic, 

as conceived by Georg Lukacs. Next, the corpus is illuminated by the concept of 

allegory, in its relation to an idea of melancholy. The theoretical framework is 

founded in Georg Lukács, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Serguiéi Eisenstein 

and Giorgio Agamben. As a result, we came to the conclusion that Valêncio Xavier 

recoves the epic genre principally by means of montage and citation, giving a new 

dimension to the novel genre and inscribing it in contemporary. In addition, the 

allegorical reading of the work in question can only to happen by means of an 

understanding of melancholy, pathos that pass the analyzed novels. 

 

Keywords: Valêncio Xavier. Rremembranças da menina de rua morta nua e 

outros livros. Epic novel. Allegory. Melancholy. Melancholy criticism. 
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ABREVIATURAS 

 

 Segue abaixo as abreviaturas, utilizadas na Lista de figuras, dos romances 

gráficos recolhidos em Rremembranças da menina de rua morta nua e outros 

livros, de Valêncio Xavier (2006). 

 

Mem: Memórias de um homem invisível, p. 9-16. 

Barq: O barqueiro da morte, p. 17-25. 

Mulh: Mulheres em amores, p. 26-38 

RrEMEM: Rremembranças da menina de rua morta nua, p. 39-60. 

Sete: Sete (7) o nome das coisas, p. 61-78. 

Macao: Macao, p. 79-132. 

Coisas: Coisas da noite escura, p. 133-137.     
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INTRODUÇÃO 

                                                                            

Valêncio Xavier, paulistano nascido no ano de 1933, foi diretor de televisão, 

roteirista, cineasta e escritor. Sua obra literária engloba uma série de romances e 

novelas marcados pela experimentação formal e pelo uso de técnicas inovadoras, 

extrapolando o campo da linguagem verbal escrita. Esse autor se utiliza de imagens, 

fotografias, recortes e fragmentos de jornais, diferentes fontes tipográficas etc., 

motivando o forte estranhamento que sua obra causa. 

Devido a esse estranhamento, aliado à dificuldade inerente que uma obra 

experimental confronta seu leitor, a produção de Valêncio Xavier continua afastada 

do grande público e ainda se apresenta como um desafio aos críticos de literatura e 

aos estudiosos da Literatura em geral. Por um lado, o crítico literário, ao se deparar 

com as dificuldades de um texto híbrido, acaba por questionar-se acerca dos limites 

de sua função e da sua capacidade de abordar obra tão experimental (de fato, o 

autor em questão pouco se utiliza da linguagem verbal). Por outro, ao empenhar-se 

em acolher tal obra, o crítico se percebe munido de um conhecimento teórico que 

muito pouco o auxilia (teorias muitas vezes engessadas e pouco capazes de 

interagir com a hibridez da obra). Assim, o problema que obras híbridas e 

contemporâneas impõem ao crítico e estudioso de Literatura é duplo: este vê a 

demarcação de sua área de atuação aos poucos esboroar-se, ao mesmo tempo em 

que percebe a inadequação entre a teoria consolidada e uma prática interpretativa 

sempre aquém de seu objeto. Acreditamos, entretanto, que ao crítico cabe retornar à 

obra, expondo sua abordagem extraída do choque de sua leitura de modo a fazer 

avançar a teoria e a crítica. 

Antes, no entanto, de seguir à exposição dos problemas e hipóteses 

levantadas, apresentamos o estado da questão, ou seja, a um breve resumo de 

como a obra de Valêncio Xavier vem sendo lida e estudada. É por meio desse 

levantamento que pudemos colocar os problemas de modo claro para então passar 

a refletir sobre as hipóteses que os responderiam. O recorte da fortuna crítica, 

embora escassa, também auxilia-nos a elucidar procedimentos estéticos chave para 

a compreensão da obra de Valêncio Xavier. Procedimentos que, postos em relação 
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com a tradição literária e a narrativa tradicional, esclarecem a produção do autor 

como um todo.  

 Arnaldo Franco Júnior (2009), em seu texto “Dalton Trevisan e Valêncio 

Xavier: repetição e montagem como problematização da autoria”, consegue analisar 

uma interessante questão: a relação da autoria com a obra de Xavier. O autor nos 

mostra que, ao operar por meio de citações, cópias, colagens etc., reunidas pelo 

procedimento-mestre de montagem, Valêncio Xavier reafirma a autoria enquanto, 

concomitantemente, problematiza suas características tradicionais: a originalidade e 

a novidade. Franco elenca quatro procedimentos úteis à compreensão da poética 

valenciana. Os dois primeiros são a montagem e a colagem. "O minotauro", conto 

analisado no artigo, é feito da sobreposição de fragmentos, todos dispostos em 

ordem não-linear, permitindo uma leitura não sequencial. Os dois últimos 

procedimentos são a diagramação e a citação, o que acarreta uma justaposição de 

várias vozes e gêneros discursivos. 

 O entrecruzamento de citações e fragmentos é parte importante da obra de 

Xavier a ser considerada na análise, uma vez que elucida sua construção. Essa 

coexistência no espaço da obra de diversas vozes e variados discursos problematiza 

a Verdade absoluta, justamente porque é apresentada como mero efeito, além de 

mostrar toda produção discursiva como suporte de um interesse. 

 Arnaldo Franco (2009, p. 98) elenca a montagem como “procedimento-mestre 

que rege todos os demais procedimentos característicos da construção narrativa, a 

saber: colagem, diagramação, citação, intertextualidade.” Em seguida, se volta para 

as ressonâncias dessa análise na questão da autoria. A autoria é reafirmada ao 

mesmo tempo em que, paradoxalmente, nega seu caráter original e singular, isso 

porque os procedimentos elencados não são mais do que retomadas de materiais já 

utilizados. Todos esses fragmentos reunidos acabam por questionar uma suposta 

verdade objetiva, restando apenas seu caráter de cópia e produção: “(...) discursos 

constituídos, também, por ficção, invenção, imaginação e mentira.” 

 Em outro artigo, Kim Amaral Bueno (2012), em seu artigo “Palavra e imagem 

em Valêncio Xavier: a recuperação do passado na intersecção da memória e da 

invenção”, retoma a relação palavra/imagem, porém aprofundando-a, a ponto de 
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produzir importantes considerações acerca do tempo da narrativa valenciana. 

Iniciando sua crítica, Bueno tece uma aproximação rápida entre obra e vida do autor. 

Para ele, a obra refletiria a mistura de gêneros e códigos já presentes na própria 

multiplicidade das funções de Valêncio Xavier (escritor, diretor, roteirista etc.). Em 

seguida, situa o autor dentro de uma tradição maior, ao alocá-lo como sucessor dos 

vanguardistas do século passado e dos Modernistas brasileiros da década de 20. 

Valêncio Xavier, ao propor uma escrita que englobasse não só a palavra, mas uma 

série de imagens e códigos não-verbais, ingressa no rol de escritores que tentaram 

subverter a divisão de gêneros e as imposições de uma narrativa tradicional. 

 Bueno (2012, p. 242) se propõe a analisar o livro Minha mãe morrendo e o 

menino mentido, sobre o qual comenta: 

A trama textual articulada por Xavier produz um quebra-cabeça, de 
múltiplas peças que ensaia formas de se organizar na folha de papel 
impressa sob nossos olhos. Nela, o narrador joga com elementos 
que emergem da sua memória, apresentando-nos como a 
presentificação de um tempo passado, formulando pista de uma 
história – ou de muitas histórias – que precisam ser rememoradas 
para que se compreenda a trajetória desse menino mentido. 

 

 Existe, então, uma mistura de códigos no intuito de conseguir concretizar uma 

narrativa capaz de configurar um tempo passado que deve ser reatualizado. À 

frente, Bueno parece elucidar ainda mais o cerne dessa intenção por trás desse 

entrecruzamento de códigos. Há uma descrença dupla no poder da palavra ou da 

imagem entendidas como meio recriadores de uma memória passada. No entanto, o 

narrador persiste nesse jogo de colagens e montagens, beirando muitas vezes o 

sem sentido. A seguir, Bueno aprofunda sua análise acerca dos dois componentes 

centrais presentes na obra de Xavier: a palavra e a imagem de natureza fotográfica. 

Retoma Barthes: se a fotografia, pela sua força reprodutiva e pela sobreposição total 

entre retrato e significado, autentica ao invés de representar, então ela se relaciona 

com a palavra na obra valenciana de maneira peculiar: autentica a palavra ficcional, 

ao mesmo tempo em que é afastada de seu referente pela palavra. 

 Ressalta ainda que, no texto analisado, essa peculiar relação acaba 

acarretando a própria presentificação da mãe morta, o regresso de um passado via 

imagem. Essa presentificação nos faz observar a mudança no próprio regime de 
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tempo: não mais aquele linear e cronológico, mas um tempo fenomenológico, da 

ordem da percepção. A aproximação entre passado e presente não aparece 

somente marcado nas fotos, mas nos períodos verbais, construídos com verbos ora 

no pretérito, ora no presente. Existe um descolamento do espaço e do tempo 

passado que é reapresentado no instante presente, com a consequente 

aproximação entre o tempo narrado e o tempo da narração. Em síntese, Bueno 

esclarece bem a relação imagem/palavra na obra de Xavier, mostrando a recíproca 

contaminação entre os dois códigos. E, ainda, analisa os impactos dessa montagem 

no tempo da própria configuração artística, um tempo agora cíclico. 

 Merece também comentário o estudo de Ligia Amorim Neves (2006), 

intitulado “Um estudo sobre a escrita literária de Valêncio Xavier”. Em seu artigo, 

Neves se dedica a elucidar a escrita literária de Valêncio Xavier, a partir da obra "O 

mez da grippe e outros livros", sempre dando destaque para o caráter singular da 

escrita valenciana. Inicialmente, Neves mapeia as modificações sociais que 

demandam também mudanças na escrita literária. O descentramento do sujeito 

contemporâneo, a erupção de uma série de grupos sociais distintos, acarretam 

mudanças no fazer literário, uma vez que este deve se readequar para dar conta de 

representar uma realidade que se torna mais complexa. Mostra que a obra de Xavier 

é representativa de seu tempo, dando continuidade a um projeto moderno de criação 

de formas híbridas. Essa obra, como outras contemporâneas, encontram-se diante 

de uma realidade fragmentada, a qual só conseguem representar por meio de 

artifícios igualmente esfacelados. Embora a unidade não seja a característica 

dessas obras, Neves comenta que Xavier consegue construir uma unidade, mesmo 

que seja via o caos. Na obra analisada, 

(...) o que se tem é um desordem organizada: a narrativa – que 
mistura, por meio de técnicas de montagem e de colagem, cartas, 
poesias, trechos bíblicos, cartões postais, fotos, relatórios, 
depoimentos, pronunciamentos, decretos, matérias de jornais e até 
rótulos de produtos comerciais – está organizada aparentemente de 
forma caótica justamente para configurar a crise da época na 
materialidade textual da narrativa (...). (NEVES, 2006, p. 39) 

  

Neves ainda comenta que Xavier trabalha um hibridismo que tanto mistura 

gêneros textuais quanto formas textuais e não-textuais. Em seguida, passa a 

comentar o discurso erótico/pornográfico presente nos textos de Valêncio Xavier. 
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Para ela, Xavier, ao explorar imagens sexuais de maneira crua, acaba por esvaziá-

las e, em consequência, problematiza o espaço de Eros na nossa sociedade. Em 

relação ao gênero policial, apropriado de maneira peculiar por Xavier para a 

composição de seu trabalho literário, comenta que os textos que flertam com o 

gênero em questão sempre acabam por deslocar as regras deste. O final nunca 

desvenda o mistério, deixando a história policial aberta e inconclusa. Afirma que há 

uma temática a ser explorada: o processo de esvaziamento da identidade e do ser 

humano. “Os personagens são vazios, nada tem a oferecer ao outro, senão um 

envolvimento superficial e passageiro. Qualquer sentimento que ultrapasse isso é 

logo suprimido pela frialdade do outro (...)” (NEVES, 2006, p. 42). 

 Se, nesse breve levantamento, fica clara a intenção dos diversos autores em 

elucidar procedimentos da obra de Valêncio Xavier, nada foi dito, no entanto, acerca 

das relações entre essas modificações e o gênero romance. Nesse sentido, abrimos 

caminho para a análise de possíveis contaminações entre a forma épica e o 

romance como construído por Valêncio Xavier. 

Dito isso, investigar uma das obras de Valêncio Xavier mostra-se produtivo, 

uma vez que sua produção se apresenta carente de estudos que fixem e 

redimensionem seu estatuto enquanto objeto estético. Somado a isso, elencamos a 

necessidade urgente de posicionar a sua produção dentro do sistema literário 

brasileiro, apreendendo não só a sua real importância no cenário nacional, mas 

também a captação das modificações técnicas que operou no gênero romance. 

Além disso, são os campos da crítica e da teoria da literatura que avançam com o 

estudo da obra de Valêncio Xavier. Ao tentar iluminar a obra em seu caráter 

inovador, a teoria deve adequar-se e modificar-se para dar conta do material 

estudado. No processo de interpretação, ao olharmos para um corpus inovador e 

experimental, este exige uma readequação das categorias e conceitos para sua 

apreensão. A abordagem crítica de uma obra opaca e obscura como a de Valêncio 

Xavier pode contribuir para a construção de uma crítica que dê conta de problemas 

postos por uma literatura contemporânea. Mais ainda, a abordagem pode iluminar 

uma possível articulação entre o contemporâneo e a tradição, na medida em que 

tenta mostrar a perpetuação de uma forma clássica (a épica) em um romance atual. 

Nesse sentido, antes de observar o romance contemporâneo como novidade, 
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devemos indagar sobre sua originalidade, observando essa origem (Ursprung) que 

se perpetua nas diversas formas históricas que moldam as narrativas. 

 Como corpus de pesquisa, selecionamos o livro Rremembranças da menina 

de rua morta nua e outros livros, que constitui uma recolha de sete romances 

gráficos de Valêncio Xavier (2006). Embora apresentadas como narrativas 

autônomas, sugerem uma leitura contínua não só pela sua disposição linear, mas 

também pelas afinidades entre si. Por isso, analisamos os sete livros no seu 

conjunto, levando em consideração suas ressonâncias internas e seus pontos de 

contato. 

 Com a leitura do corpus, um amplo leque de problemas surge e, geralmente, 

de maneira pouco sistemática. A própria estranheza da obra faz com que as 

perguntas se amontoem. Inúmeras são as entradas possíveis e uma gama de 

questões advém dessa pluralidade de perspectivas. De modo ainda rudimentar, 

questiona-se as relações entre suportes dentro da obra, cruzamento de discursos, 

hibridização de gêneros, espacialidade e/ou temporalidade etc. Contudo, uma vez 

estipulados alguns objetivos mais gerais e tendo já uma visão intuitiva da obra, 

conseguimos delimitar alguns problemas que podem desdobrar o corpus escolhido 

de maneira a construir caminhos interpretativos para sua elucidação. 

Enfim, para a formalização do problema, operacionalizamos as questões: 

como Valêncio Xavier retoma o épico por meio das diversas temporalidades 

narrativas que coabitam a obra em estudo? De que forma as diferentes 

temporalidades narrativas trazem como consequência marcas da épica como uma 

retomada do próprio gênero? Até que ponto é possível uma interpretação alegórica 

dessa obra valenciana? E de que forma se relacionam o processo de alegorização 

com a intenção melancólica que parece perpassar a obra em estudo?      

Essas questões norteiam nosso estudo. Para respondê-las procedemos por 

uma investigação micrológica e atenta dos traços e indícios presentes na obra 

escolhida para análise. Acreditamos que somente por meio de índices presentes no 

próprio texto, podemos reconhecer marcas de reatualização do épico. Para tanto, 

algumas hipóteses clareiam o caminho. Valêncio Xavier, por meio principalmente da 

montagem e do tensionamento de diversos eixos temporais, retoma o épico, 

redimensionando o gênero romance. Vale aqui recordar a sintética relação entre 
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romance e epopeia exposta por Lukács (2009, p. 55), para quem epopeia e romance 

se afastariam mais em função dos conteúdos histórico-filosóficos passíveis de 

objetivação em uma forma artística, do que propriamente pelas intenções 

configuradoras. O mundo que se abre ao romance não encontra mais em sua 

imanência um sentido pleno, como outrora se apresentava ao cantor épico, embora 

ambos ainda assim compartilhem uma intenção de configurar em sua totalidade a 

vida.  

O romance, então, seria uma atualização do épico que, ao deparar-se com 

uma sociedade incapaz de fornecer um sentido imanente ao material passível de ser 

configurado artisticamente, almeja produzir esse sentido esquivo em sua própria 

forma. Nossa hipótese traz a ideia de que os sete romances gráficos de Valêncio 

Xavier se aproximam do romance naquilo que ambos compartilham: a perda da 

imanência de sentido no material que se dá à configuração estética. Entretanto, a 

produção de Valêncio Xavier se afasta igualmente da forma romanesca ao trazer 

traços de uma épica e procedimentos semelhantes àqueles operados pelos 

narradores das antigas epopeias. Outra hipótese é que a interpretação alegórica 

dessa obra somente se dá por meio de um entendimento do pathos melancólico que 

a percorre. Desse modo, analisar o corpus como romance épico, assim como 

interpretá-lo sob os conceitos de alegoria e melancolia em suas recíprocas relações, 

atendem à intenção de lançar luz sobre uma produção artística de difícil apreensão.  

O objetivo geral é estudar a obra Rremembranças..., de Valêncio Xavier 

(2006), a fim de refletir sobre suas contribuições para o avanço da teoria e da crítica 

literária. Quanto aos objetivos específicos, pretendemos analisar esses romances 

gráficos com o intuito de apreender os procedimentos utilizados pelo autor, dando 

atenção especial à montagem, técnica nitidamente empregada por Xavier; articular 

procedimentos da construção narrativa valenciana com os traços da épica; 

apreender alegoricamente os romances valencianos, pelo viés da melancolia que os 

perpassa. 

 Como fundamentação teórica, utilizamos principalmente de ensaios Walter 

Benjamin (1985) como: A crise do romance; O autor como produtor; A obra de arte 

na era de sua reprodutibilidade técnica; O narrador e Sobre o conceito da História. 

Em relação ao gênero romance, nos embasamo-nos em Georg Lukács (2009), de 
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Teoria do romance. Quanto ao procedimento de montagem, valemo-nos de 

Modesto Carone (1974), de Metáfora e montagem, e Sierguéi Eisenstein (2000), de 

O princípio cinematográfico e o ideograma. Para a compreensão da alegoria, 

utilizamos basicamente a Origem do drama trágico alemão, de Walter Benjamin 

(2011a). Por fim, para uma discussão acerca da melancolia e de sua relação com a 

alegoria, foi fundamental a obra Estâncias, de Giorgio Agamben (2012). 

 Nossa metodologia seguirá em linhas gerais a ideia central esboçada por 

Benjamin (2011a), o qual entende método por desvio e contemplação. Desviar, 

obviamente, não para deixar o corpus sem explicação, mas justamente explicá-lo 

por meio de dilações, idas e retornos contínuos do objeto de análise à teoria, ambos 

iluminando-se mutuamente. Contemplar, ato contíguo ao desvio, pode ser entendido 

como o observar do objeto, o sempre renovado olhar que torna à coisa e faz de cada 

retorno desses uma parada, uma estância de reflexão. Assim, considera-se os 

estudos teóricos, mantendo-os sempre em constante diálogo com o corpus 

escolhido. A análise, indo do estudo do gênero romance aos procedimentos 

singulares usados por Valêncio Xavier, permiti, a nosso ver, maior mobilidade, e 

revela analogia entre obra e condições de produção. 

 A divisão deste trabalho assim se constitui: o primeiro capítulo, intitulado “O 

romance épico: entre o arcaico e o moderno”, articula o redimensionamento do 

estatuto do narrador e do eixo temporal inscrito nos romances analisados, 

demonstrando como desse redimensionamento irrompe uma reatualização da épica 

no seio da própria forma romanesca. É essa relação singular com uma 

temporalidade original que faz da obra de Xavier uma produção inscrita na fratura 

que é o contemporâneo. O segundo capítulo, “Valêncio Xavier sob o sol do meio-

dia”, traz uma interpretação alegórica dos romances, mostrando como o corpus 

escolhido, entendido alegoricamente ou como romance épico, possui um pathos 

melancólico que o atravessa e dá sustentação a forma alegórica que daí emerge. 

Por fim, as considerações finais trazem uma discussão em torno da possibilidade de 

uma crítica melancólica, nascida da necessidade imposta pelo próprio objeto de 

análise escolhido. 
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Capítulo 1. O romance épico: entre o arcaico e o moderno 

 

O romance, enquanto forma configuradora de conteúdos histórico-filosóficos, 

mantém uma relação estrita com seu tempo: apropria-se de elementos no intuito de 

dar-lhes um sentido que, em realidade, já não se encontra na imanência da vida. 

Aproxima-se, então, da intenção configuradora da épica, ao mesmo tempo em que 

se afasta desta ao deparar-se com um mundo no qual seu sentido não se encontra 

dado. Conforme afirma Lukács (2009, p. 55): 

Epopeia e romance, ambas as objetivações da grande épica, não 
diferem pelas intenções configuradoras, mas pelos dados historico-
filosóficos com que se deparam para a configuração. O romance é a 
epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é 
mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à 
vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a 
totalidade. 

 

 A forma do romance, portanto, pode ser entendida como a necessária 

transformação da epopeia que, por um lado, precisa dar conta de configurar o 

mundo e seus conteúdos e, por outro, sofre a determinação desses novos tempos, 

cujas particularidades sócio-econômicas não conseguem mais gerar condições para 

a reprodução da forma epopeica. O romance se torna símbolo concomitantemente 

de uma degradação e de sua superação. De uma degradação, porque acaba por 

manifestar-se como uma forma degradada da grande épica; mas também de 

superação porque, dialeticamente, é o próprio romance que possui potencialmente 

as forças contraditórias necessárias para sua própria superação. Não à toa, 

Benjamin (1985, p. 201) elenca o romance como índice das modificações que levam 

a morte à narrativa: 

O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa 
é o surgimento do romance no início do período moderno. O que 
separa o romance da narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é 
que ele está essencialmente vinculado ao livro. (…) A origem do 
romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 
exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que 
não recebe conselhos nem sabe dá-los.  
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A oposição entre romance e narrativa reflete a própria condição moderna, 

cindida entre sua incapacidade de transmitir experiências e sua impossibilidade de 

ligar-se à tradição. A queda do valor das experiências está em íntima relação com o 

paulatino desaparecimento da narrativa e a consequente erupção da forma 

romanesca como forma artística que assume a função de configurar as novas 

condições históricas que se modelam na Modernidade. Nesse sentido, 

(...) está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso 
em uma geração que entre 1914 e 1918 viveu umas das mais 
terríveis experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho 
quanto parece. Na época, já se podia notar que os combatentes 
tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em 
experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que 
inundaram o mercado literário nos dez anos seguintes não continham 
experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não 
é estranho. Porque nunca houve experiências mais radicalmente 
desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de 
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do 
corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. 
(BENJAMIN, 1985, p. 114-115) 

       

 O romance pode então ser visto como o declínio da forma epopeica, a qual 

não encontra mais na Modernidade uma estrutura sócio-histórica fértil para seu 

florescimento. Ademais, são os próprios acontecimentos sociais que se dão à 

representação que se modificam, expulsando a transcendência e o sentido da vida 

para fora de seu campo de imanência. Sendo assim, se a “epopeia dá forma a uma 

totalidade de vida fechada a partir de si mesma, o romance busca descobrir e 

construir, pela forma, a totalidade oculta da vida” (LUKÁCS, 2009, p. 60). Há um 

esforço da forma do romance em conseguir dar sentido ao material esparso de uma 

vida que expulsa esse mesmo sentido de sua existência.  

Em um primeiro momento, é com a ascensão da burguesia como classe 

dominante, no início da Idade Moderna, que o romance passa a se consolidar. “O 

romance foi a forma literária específica da era burguesa. Em seu início encontra-se a 

experiência do mundo desencantado no Dom Quixote, e a capacidade de dominar 

artisticamente a mera existência continuou sendo o seu elemento” (ADORNO, 2003, 

p. 55). 

Todavia foi com as duas Grandes Guerras, como salienta Benjamin (1985, p. 

114-115), que um possível sentido imanente é efetivamente expulso das 
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sociedades. As experiências capazes de fornecer esse sentido à vida passaram por 

uma desmoralização geral. A guerra, que com o avanço da técnica em muito 

superava as capacidades físicas dos combatentes, produzindo mortes em massa, a 

inflação, o aumento da fome em decorrência dos outros dois fatores, a 

desmoralização generalizada na esfera política (BENJAMIN, 1985, p. 115) em nada 

auxiliavam o homem em sua procura pelo sentido de sua vida. É no período pós-

guerra que a cultura humanista ocidental é posta em xeque e a própria produção 

literária começa a ser vista como um fazer supérfluo frente aos terrores perpetrados 

na época1. 

No entanto, embora o surgimento e a consolidação do romance sejam 

reflexos dessa atrofia da narrativa, entendida como forma de transmissão de 

experiências, o próprio romance não abdica da intenção central presente na forma 

épica: a totalidade da vida. Dialeticamente, o romance é a transformação necessária 

pela qual passa a epopeia, ao mesmo tempo em que contém os germes de sua 

superação. O romance, em sua forma, modifica-se para dar conta de atingir seu 

objetivo central, a saber, dar sentido à matéria configurada, e, em oposição, as 

condições sócio-históricas interditam esse objetivo na medida em que o sentido de 

uma possível totalidade da vida foi expulso da sociedade. Essa contradição é 

responsável pelas modificações formais do romance. A forma do romance modifica-

se, então, em função das tentativas sempre renovadas de dar sentido às condições 

históricas que se abrem à configuração romanesca. Que a possibilidade de 

superação do romance esteja, no entanto, vedada é resultado direto das condições 

históricas e sociais da Modernidade. Em última instância, faz-se necessário as 

modificações dessas mesmas condições para que o romance possa, superando-se 

em definitivo, alcançar novamente aquele objetivo final da épica concretizado 

parcialmente na epopeia antiga. 

                                                             
1 Sobre, por exemplo, a impossibilidade de se escrever poemas após Auschwitz, conferir Adorno (1998, p. 16): 
“A crítica cultural encontra-se diante do último estágio da dialética entre cultura e barbárie: escrever um 
poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou 
impossível escrever poemas.” Sobre o impacto das políticas e das modificações históricas  do século 20 sobre a 
linguagem e, consequentemente, a Literatura, conferir, por exemplo, Steiner (1988, p. 65): “Há uma indicação 
ainda só definida de forma vaga, de uma certa exaustão de recursos verbais na civilização moderna, de uma 
brutalização e desvalorização da palavra nas culturas de massa e na política de massa contemporâneas.” Ou, 
ainda acompanhando Steiner (1988, p. 69-70): “A possibilidade de que a desumanidade política do século XX e 
certos elementos na sociedade tecnológica de massa que se seguiu à erosão de valores burgueses europeus 
tenham causado dano à linguagem é o tema subjacente deste livro.”   
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Ora, as modificações dessa forma se dão naquelas categorias mais básicas 

que compõem o romance. Muda assim o narrador, o espaço narrativo, o tempo, as 

personagens etc. Na obra de Valêncio Xavier como um todo, e principalmente no 

corpus desta dissertação, operou-se modificações profundas na maneira como o 

narrador se apresenta e na relação espaço-temporal construída. Essas modificações 

refletem as transformações operadas na própria Modernidade, e observá-las é 

analisar as relações entre a forma dos sete romances gráficos do autor e as 

condições sócio-históricas que se cristalizaram nela2. 

A hipótese, então, a ser testada neste capítulo é que Valêncio Xavier, por 

meio principalmente da montagem e da espacialização do eixo temporal, retoma o 

épico, redimensionando o gênero romance a partir das condições sócio-históricas do 

presente. O romance épico, conceito propositadamente antitético, porque encerra a 

oposição entre epos e romance, é o gênero por excelência que sintetiza as 

características desse redimensionamento. A obra Rremembranças... (2006)  

modifica categorias romanescas centrais, como o narrador e o eixo temporal, o que 

já a impede de ser inserida no gênero romance, sem, no entanto, concretizar aquela 

auto-superação que possibilitaria entendê-la como uma efetivação total da épica no 

contemporâneo. O romance épico, gênero fraturado por definição, na cisão entre o 

romance e a épica, é paradoxal porque, da mesma forma que parece lançar-se para 

diante, regride, mostra-se por fim em íntima consonância com o contemporâneo, 

configurando-o em sua fratura. 

Se o romance épico, enquanto conceito redefinido para iluminar as singulares 

produções literárias contemporâneas, e Rremembranças... (2006), em particular, 

apresentam-se fraturados, assim se deixam entrever justamente porque se instalam 

na fratura própria (e original) do contemporâneo. A ideia de contemporâneo, 

conforme vem sendo utilizada até aqui, não se confunde com a Modernidade nem 

com o momento presente. O contemporâneo é antes a fratura entre o moderno e o 

arcaico, uma fissura que é a própria reatualização de um traço arcaico que retorna. 

O contemporâneo por isso não é nunca o tempo presente, mas sim o deslocamento 

                                                             
2 A análise dos procedimentos operados por Valêncio Xavier permite o vislumbre de uma intenção melancólica, 
a qual é indissociável da construção de um romance épico conforme entendido nesta dissertação. Sobre a 
necessária relação entre a construção de um romance épico e a melancolia, conferir o Capítulo 2 desta 
dissertação. 
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que impede esse tempo de encontrar-se totalmente em consonância consigo 

mesmo. É “verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide 

perfeitamente” com seu tempo; “mas, exatamente por isso, exatamente através 

desse deslocamento e desse anacronismo” pode o homem contemporâneo 

“perceber e apreender seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p.58-59).      

                            

1.1. Valêncio Xavier no dia do juízo final: o narrador-colecionador e a citation à 

l’ordre du jour 

 

 Todo romance, devido a sua forma interna e o seu objetivo de dar um sentido 

ao material plasmado artisticamente, possui um herói que é sempre buscador. Esse 

herói, conforme Lukács (2009, p. 82) está previsto na forma do romance. Afirma ele: 

O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do 
romance é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si 
mesmo, o caminho desde o opaco cativeiro na realidade 
simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de sentido para o 
indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento.  

 

Cabe ressaltar que justamente esse herói, uma das características básicas do 

gênero romance, aparentemente inexiste na obra em estudo. Isso, no entanto, não 

nos habilita a afastar Rremembranças... do gênero romance. O herói-buscador 

parece, na verdade, ter-se deslocado para o espaço do autor implícito. É esse autor, 

não o autor empírico, mas o autor marcado estruturalmente na obra, o responsável 

pelo que antes cabia ao personagem buscador: a busca por um sentido que não é 

mais dado previamente. Assim, esse autor coleta e reúne fragmentos de imagens e 

palavras para conseguir restituir certo sentido a esse material inerte. 

 O procedimento do autor no romance é análogo ao do colecionador. O 

colecionador é aquele que se apodera dos objetos e os desloca de seu contexto 

para, de certa maneira, salvá-los. Benjamin (2006, p. 239) afirma: 

É decisivo na arte de colecionar que o objeto seja desligado de todas 
as suas funções primitivas, a fim de travar a relação mais íntima que 
se pode imaginar com aquilo que lhe é semelhante. Esta relação é 
diametralmente oposta à utilidade e situa-se sob a categoria singular 
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da completude. O que é esta “completude” <?> É uma grandiosa 
tentativa de superar o caráter totalmente irracional de sua mera 
existência através da integração em um sistema histórico novo, 
criado especialmente para este fim: a coleção. E para o verdadeiro 
colecionador, cada uma das coisas torna-se neste sistema uma 
enciclopédia de toda a ciência da época, da paisagem, da indústria, 
do proprietário do qual provém. O mais profundo encantamento do 
colecionador consiste em inscrever a coisa particular em um círculo 
mágico, no qual ela se imobiliza, enquanto a percorre um último 
estremecimento (o estremecimento de ser adquirida). Tudo que é 
lembrado, pensado, consciente torna-se suporte, pedestal, moldura, 
fecho de sua posse. 

 

 Antes, no entanto, de se passar à análise do corpus em si, vale refletir sobre 

conto específico de Valêncio Xavier (2004), no qual parece estar inscrita sua poética 

de modo elíptico. Em “Aí vem o Febrônio”, conto policial reunido em Crimes à moda 

antiga, Valêncio Xavier conta a história verídica do índio que atacava e matava uma 

série de crianças na década de 20. Em seu peito, tatuado, constava a inscrição 

DCVXVI. Intitulou-se portador da missão de encontrar dez meninos e assim tatuá-

los. “Antes de eu sair vencedor, deveria escolher dez meninos e tatuá-los com as 

letras simbólicas DCVXVI.” (XAVIER, 2004, p. 130, grifo do autor). Interpretando a 

inscrição tatuada como anagrama, pode-se observar que Valêncio Xavier (VX) 

inscreve-se, pelas suas iniciais transcritas, no centro da tatuagem (DCVXVI) do 

índio. Incorpora a sanha colecionadora de gente do índio, não somente aparecendo 

marcado no próprio Febrônio, como também sendo marcado nos meninos objetos 

de coleção. O conto obviamente não se resume a isso, e, longe de endossar as 

práticas do índio, Valêncio Xavier apenas parece demarcar timidamente sua própria 

poética. Não à toa, ao longo do conto, há uma série de recortes e falas postas em 

relação quase paradigmática, sem qualquer tipo de relação subordinativa, como 

objetos de coleção espalhados pelo espaço da página. 

 Ora, não é outro o processo que é levado ao extremo nas histórias narradas 

em Rremembranças... (figura 1), por exemplo, em “O barqueiro da morte”.  
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: XAVIER, 2006, p. 25 

 

Todo objeto do passado é colecionável e passível de ser disposto em coleção. É 

esse ato propriamente característico da obra em questão de Valêncio Xavier. E aqui, 

o colecionismo serve como prática doadora de sentido ao material escolhido para 

ser configurado esteticamente. Sentido esse obviamente sempre problemático, 

como bem pode ser constatado pelo hermetismo das obras do autor. 

 Em “O barqueiro da morte” narra-se a história da morte de uma velha, que 

“seguia vomitando sangue, sapo, e água enlameada.” (XAVIER, 2006, p. 25). Seu 

marido, que recebe unicamente a alcunha de o Velho, era barqueiro e tentou levar 

sua mulher para ser socorrida. Bêbado, não conseguiu salvá-la. Há todo um 

empenho de tentar, por meio da recolha de fragmentos do passado, “superar o 

caráter totalmente irracional de sua mera existência através da integração em um 

sistema histórico novo (...).” (BENJAMIN, 2006, p. 239). Há, mesmo que ditos 

superficialmente, dados que aos poucos permitem ao leitor a recomposição do 

ocorrido. Além disso, a recolha desses despojos não é casual, mas retoma o tema 
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mítico de Caronte, o barqueiro do mundo dos mortos. É a própria irracionalidade 

mítica que é posta à prova no conto e, ao herói-buscador (o qual, como foi visto, se 

confunde aqui com o próprio autor-colecionador) cabe a reorganização de um 

passado de forma a compreendê-lo e dele extrair um sentido. 

Com ironia o narrador diz que o pequeno barco “não era nenhum Titanic” 

(XAVIER, 2006, p. 25), o navio que, diziam, nem Deus seria capaz de afundar. Ali, 

em sua busca por salvar a esposa da morte, o barqueiro retoma o motivo do navio 

titânico, que ousou desafiar a Divindade. E, ao longo da narrativa, uma série de 

forças quase cósmicas se opõem à ação de salvamento do Velho:  

A Velha começou a morrer de madrugada, na hora que a chuva virou 
um temporal que não se via já há muito tempo. (...) O temporal veio 
com vento destelhando casas. Acordando com os gritos da mulher, o 
Velho procurou fósforos para acender a vela: a luz elétrica pifara. A 
casinha de madeira em que viviam se inundava com a água da 
chuva. (XAVIER, 2006, p. 23) 

 

Pode-se perceber que falha aquilo que há de mais característico do 

progresso: a luz e a moradia. Esse esboroamento da construção e tecnologia 

humana frente à força da natureza é o palco por sobre o qual se prepara a 

encenação da morte da Velha – morte que pode ser vista como processo final dessa 

irracionalidade aos poucos esboçada no romance em questão. 

O Velho, longe de ser posto como mero joguete das forças irracionais da 

natureza, tem sua parcela de culpa posta, uma vez que o narrador não deixa de 

frisar seu estado de torpor por causa da bebida. É a embriaguez em muito 

semelhante à irracionalidade mítica3. Ao se embebedar, o Velho passa pela 

experiência de fratura de seu ser. Pode-se notar esse descompasso na imagem 

desfocada da personagem (figura 2). 

 

                                                             
3 “Em O nascimento da tragédia, Apolo e Dioniso não são as divindades clássicas tutelares da arte e da religião: 
designam as ‘pulsões artísticas da natureza’, que se traduzem no homem pelos dois estados criativos por 
excelência, o sonho e a embriaguez. (...) Na embriaguez dionisíaca – que os narcóticos, a febre primaveril, a 
sexualidade podem produzir – manifestam-se o ‘desprendimento místico de si’, o êxtase da possessão por 
forças naturais ou da fusão pânica com a natureza, o ditoso apagar de limites, o elo musical. (...) Todo mito 
seria a expressão, em termos apolíneos, mais complexos, de uma sabedoria dionisíaca simples, segundo a qual 
a falta original, fonte do mal, seria dispersão em indivíduos.” (HAAR, 2007, p. 68-70) 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: XAVIER, 2006, p. 19. 

 

A imagem do velho está em descompasso consigo mesma: Valêncio Xavier 

sobrepõe duas imagens iguais com um ligeiro deslocamento de uma com relação a 

outra. Os olhos, a boca e o nariz do homem duplicam-se. Sua embriaguez é 

exteriorizada em sua própria imagem. Uma sensação subjetiva é assim exposta, por 

meio desse procedimento, ao leitor, o qual emula com sua percepção o próprio 

estado de embriaguez, uma vez que vi duplicado aquilo que devia estar, em 

condições normais, unido.  

Daí também o título ambíguo da história, dando a entender tanto que o Velho 

é o barqueiro que tenta salvar a mulher, quanto o barqueiro que leva os mortos na 
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mitologia grega, Caronte. Muito antes de salvá-la, o Velho é aquele que a leva à 

morte, dispersão máxima do indivíduo e igualmente máxima irracionalidade da 

Natureza. Nem o Velho escapa à força da morte: basta analisar a última página do 

romance, no qual abaixo do papel de bala colado está a inscrição: “É tudo o que 

sobrou dele!” (figura 1). 

 Desse modo, toda a narrativa se transforma em uma tentativa de salvar 

ambas as personagens não de sua morte advinda de seus falecimentos, mas 

principalmente da morte advinda do esquecimento. Dar sentido, no entanto, a esse 

emaranhado de acontecimentos é uma tarefa que Valêncio Xavier cumpre (ou tenta 

cumprir) por meio da prática do colecionismo, operada via montagem. 

O procedimento do colecionador é em muito análogo à montagem. Ou 

melhor, o colecionismo na obra valenciana pode se concretizar por meio da 

operação de montagem dos fragmentos do passado perdido. Montagem aqui pode 

ser entendida inicialmente como “a ideia que nasce da colisão de duas tomadas 

independentes” (EISENSTEIN apud CARONE, 1974, p. 104). Em estudo sobre as 

relações entre a montagem e o ideograma, Eisenstein (2000, p. 159) afirma que a 

“tomada (plano) surge como célula da montagem.” O que caracteriza então a 

montagem seria a “colisão. O conflito entre dois pedaços, um em oposição ao outro. 

O conflito. A colisão” (EISENSTEIN, 2000, p. 158). É desse atrito de coisas e 

imagens que pode surgir então, a partir de sua montagem, um terceiro elemento: um 

conceito de ordem intelectual que, de outra forma, não poderia ser representado. O 

paralelo com a construção dos ideogramas é profícuo, uma vez que do “amálgama 

de hieróglifos isolados saiu o ideograma. A combinação de dois elementos 

suscetíveis de serem ‘pintados’ permite a representação de algo que não pode ser 

graficamente retratado” (EISENSTEIN, 2000, p. 151). O hieróglifo, na composição do 

ideograma, é a contraparte da tomada na linguagem cinematográfica, ambos 

capazes de, via montagem – ou seja, conflito, colisão –, produzirem um terceiro 

sentido para além da mera soma das partes. 

A montagem, se em um primeiro momento, como sugere Eisenstein (2000), 

surge como procedimento artístico característico do cinema, pode ser expandido 

para as outras formas artísticas, muito em função de sua definição trazer uma 

característica observada em outras artes. A formulação de montagem exposta 
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passa a ser aplicada, por ele mesmo [Eisenstein], a outras 
modalidades de arte que não o cinema – como a poesia, o romance, 
a pintura e o teatro. Nela podem ser reconhecidos dois fatores 
relevantes da Estética moderna: o fragmento, unidade material de 
que se vale a composição, e a produção de significados, chamados 
por Eisenstein de “terceiro termo”, circunstância que aproxima o 
processo da montagem do processo metafórico, em cuja forma literal 
se observa a junção “alógica” de elementos estranhos um ao outro 
para engendrar uma possibilidade semântica que não pode ser 
encontrada em nenhum dos termos da equação considerada 
isoladamente. (CARONE, 1974, p. 104) 

 

A montagem condensa, portanto, dois elementos que ganham força a partir 

da Modernidade, embora possam ser visualizados ao longo da História de cada uma 

das artes: o fragmento e a analogia. A montagem passa a ser entendida então como 

uma concretização histórica de um procedimento originário, que perpassa o trabalho 

artístico em geral: 

Todos os artistas fazem montagem. Um escritor, um pintor, montam 
um poema ou um quadro como um cineasta monta um filme. Sendo 
o princípio anterior ao cinema, fica fácil analisar uma obra artística 
em função desse princípio e, nesse lance, o cinema torna-se um 
caso particular de uma teria da montagem universalmente válida, 
qualquer que seja o domínio estético considerado. (DOMARCHI apud 
CARONE, 1974, p. 106) 

 

 A montagem “resume e define todos os esforços realizados durante séculos 

pelos artistas para dominar a realidade, para apropriar-se dela na totalidade de suas 

manifestações” (DOMARCHI apud CARONE, 1974, p. 106). 

A princípio termo aplicado exclusivamente a um procedimento 

cinematográfico, o conceito de montagem passa a descrever também procedimentos 

em outras esferas artísticas. A intenção da montagem é análoga àquela de qualquer 

outro artista: configurar a realidade ou, ao menos, tentar configurá-la em sua 

totalidade. Essa tentativa se dá, como já dito, por meio dos dois elementos caros a 

montagem, o fragmento e a analogia.  

A atenção dada pela Modernidade ao fragmento pode ser entendida como 

consequência direta de um paulatino afastamento do indivíduo, a partir do 

Romantismo, da pretensão de representar a totalidade do mundo. A montagem 

então, parece se estabelecer como procedimento chave da Modernidade porque 
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agrega o fragmento e a analogia, dando por meio dessa o sentido que falta as partes 

isoladas da realidade. Fragmento e analogia se complementam, sem evitar, no 

entanto, certa consciência irônica com relação a esse sentido advindo da analogia. 

Nessa perspectiva, Charles Baudelaire pode ser visto como artista paradigmático 

dessa tensa relação entre analogia e ironia. Em sua produção pode-se observar 

uma tendência ora à analogia ora à ironia. Sobre esses dois procedimentos em 

Baudelaire, comenta Octavio Paz (2013, p. 80): “Os dois extremos [analogia e ironia] 

que dilaceram a consciência do poeta moderno aparecem em Baudelaire com a 

mesma lucidez – com a mesma ferocidade.” E, explicando as diferenças entre as 

duas figuras de linguagem, prossegue: 

Ironia e analogia são irreconciliáveis. A primeira é filha do tempo 
linear, sucessivo e irreproduzível; a segunda é a manifestação do 
tempo cíclico: o futuro está no passado e ambos no presente. A 
analogia se insere no tempo do mito, e mais que isso: é seu 
fundamento; a ironia pertence ao tempo histórico, é a consequência 
(e a consciência) da história. (PAZ, 2013, p. 81) 

 

 Ainda sobre a Ironia em Baudelaire, Jean Starobinski (2014, p. 30-31) analisa: 

Mas a ironia – reflexão da reflexão – não possui, para Baudelaire, 
nenhuma virtude libertadora. Se tem parte com o “cômico absoluto”, 
isto é, com a forma superior do riso, nada prova, no ensaio sobre “A 
essência do riso”, que ela perca o caráter satânico que Baudelaire 
lhe atribuíra de início. A ironia, como a melancolia, como a imagem 
que os espelhos refletem, segue sendo atributo de Satã. 

 

 A montagem está intimamente associada a essa tensão posta na 

Modernidade entre os dois procedimentos, e, em especial, no que tange à obra de 

Valêncio Xavier4. Isso porque o procedimento da montagem se esforça por doar um 

                                                             
4 Sobre a montagem como procedimento central de Valêncio Xavier, comenta Süssekind (2003, p. 300): 
“Nesses raccontos é com fragmentos, fotos, recortes, citações pela metade, descontinuidades, que se monta a 
narrativa.” E, mais a frente: “Não é propriamente pelo desenho, pela linha, que se recorre aí à caligrafia, mas 
pela materialização de diferentes formas de escrita convivendo simultaneamente numa mesma configuração 
espacial. Discreta referência – via grafia – à forma de composição característica de Valêncio Xavier: a 
montagem.” Flora Süssekind analisa acertadamente a montagem valenciana como composição de grafias, 
entendendo sua obra como espaço onde cohabitam diversas caligrafias. A obra de Valêncio Xavier se distancia, 
no entanto, de uma ideia de caligrafia tradicional, entendida como “ductus, ou mão, ou estilo de escrever, a 
qual é (...) uma expressão, algo espremido ou tirado do indivíduo” (PRAZ, 1982, p. 26). Valêncio Xavier reúne 
menos caligrafias que tipografias, e sua intenção não deixa de ser outra senão agrupar fragmentos nos quais o 
estilo e o rastro de um indíviduo não conseguem mais fixar-se. Indício da modernidade de Valêncio Xavier, 
Rremembranças... agrupa recortes, fragmentos, fotografias, notícias, nos quais, como o vidro e o aço, não é 
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sentido ao mundo, fragmentado, operando via analogia. Embora, em Eisenstein 

(2000), a montagem seja vista com certo otimismo, como se capaz de efetivar aquilo 

que se toma por seu objetivo central, ou seja, pela colisão de fragmentos extrair um 

terceiro sentido que emanaria do choque entre aqueles, dando significado à 

realidade que plasma, é esse mesmo procedimento que surge como eixo na 

produção de Valêncio Xavier, ao mesmo tempo em que é posto em xeque pelo 

autor. Em suma, Xavier faz da montagem processo central de construção de sua 

obra, porém, ironicamente, abala a própria possibilidade da montagem se efetivar na 

produção de um sentido que surgiria da fricção dos fragmentos selecionados da 

realidade.  

O resultado dessa afirmação e negação simultâneas da montagem em 

Rremembranças... guarda certa ambiguidade. O narrador-colecionador, ao 

apresentar seu material, o faz com certa ingenuidade5 – a qual compartilha com o 

narrador épico –, como se a pura exposição dos conteúdos plasmados na obra fosse 

suficiente para dar a ver o sentido objetivo presente no mundo. Essa ingenuidade 

épica do narrador-colecionador, no entanto, esboroa-se frente à falta de sentido 

imanente aos conteúdos histórico-filosóficos que se dão à configuração, adquirindo 

para o leitor um caráter enigmático6 de difícil interpretação. Rremembranças... fica, 

                                                                                                                                                                                              
possível deixar rastros. Sobre a faceta progressista da impossibilidade de deixar rastros na Modernidade, 
Benjamin (1985, p. 118) afirma: “(...) ‘Apaguem os rastros!’, diz o estribilho do primeiro poema da Cartilha para 
os citadinos. Essa atitude é a oposta da que é determinada pelo hábito, num salão burguês. Nele o ‘interior’ 
obriga o habitante a adquirir o máximo possível de hábitos, que se ajustam melhor a esse interior que a ele 
próprio.” E, a seguir: “Tudo isso foi eliminado por Scheerbart com seu vidro e pelo Bauhaus com seu aço: eles 
criaram espaços em que é difícil deixar rastros.” O espaço aberto em sua obra por Valêncio Xavier é análogo ao 
construto arquitetônico de aço e vidro: dispõe elementos que impedem a impressão de rastros, adquirindo por 
isso mesmo um caráter progressista. Valêncio Xavier se coloca assim no cerne da Modernidade, configurando 
em Rremembranças... um mundo onde a experiência foi aos poucos perdendo seu valor, e a narrativa 
substituída pelo romance e pela notícia.         
5 A ingenuidade épica pode ser entendida como o entendimento que o narrador da epopeia faz acerca dos 
conteúdos que se dão a sua configuração. Para o narrador de epopeias, o mundo se apresentaria carregado de 
um sentido objetivo passível de ser apreendido fielmente por meio de seu canto. Assim, por “ser um 
empreendimento antimitológico”, a ingenuidade épica “se destaca no esforço iluminista e positivista de aderir 
fielmente e sem distorção àquilo que uma vez aconteceu, exatamente do jeito como aconteceu (...).” 
(ADORNO, 2003, p. 49). A epopeia, nesse sentido, estaria permeada pela ingenuidade de um narrador que 
acredita poder expor os acontecimentos em sua total objetividade, como uma imagem em sua pura 
apresentação.       
6 O caráter enigmático da arte em geral, e da literatura em específico, já foi explorado por Adorno (2008). E, 
embora o enigma seja, para Adorno (2008, p. 186), constitutivo de qualquer obra de arte, é importante 
salientar que historicamente há produções artísticas que potencializam seu caráter enigmático. O Barroco e a 
Modernidade expressam de modo privilegiado esse gosto pelo enigma. Nesse sentido, conferir Perniola (2009, 
p. 142): “o procedimento de colocar à parte os elementos da realidade para substituí-los com outros 



32 
 

portanto, cindido, preso em um limiar a meio caminho da pura apresentação épica 

de um lado, e da alegoria7, de outro. Mais uma vez, surge outra característica central 

do narrador do romance épico, gênero do qual participa Rremembranças... – 

hipótese esta defendida neste capítulo: não só o narrador se torna um colecionador, 

como já afirmado, mas passa também a ocupar um lugar de fratura entre uma 

apreensão épica, e por isso ingênua, da realidade, e uma apreensão alegórica de 

um mundo onde o sentido não mais se dá de modo imanente. Ambas as formas de 

apreensão, igualmente, são afirmadas e negadas por Valêncio Xavier.  

Ora, se a montagem então aparece como procedimento chave das 

composições valencianas, ela se concretiza sempre de maneira problemática. Por 

isso o inevitável estranhamento do intérprete e do crítico diante das composições de 

Valêncio Xavier. O narrador, em Rremembranças..., não expõe seu conteúdo 

plasmado com aquela ingenuidade épica que permitiria a pura apresentação8 do 

                                                                                                                                                                                              
correspondentes a entidades diferentes do mundo físico e espiritual (...) constitui uma prática sistemática de 
deslocamento, de transferência, de détournement, que permite a criação de enigmas.”    
7 Uma vez que o sentido imanente passa a ser expulso da realidade, aquela ingenuidade épica, que permitia ao 
intérprete da epopeia entendê-la em seu sentido objetivo, degrada-se em um entendimento alegórico. Assim, 
 

A conversão objetiva da pura exposição, alheia ao significado, em alegoria objetiva é o que 
se manifesta tanto na desintegração lógica da linguagem épica quanto no descolamento da 
metáfora em meio ao curso da ação literal. Só quando abandona o sentido o discurso épico 
se assemelha à imagem, a uma figura do sentido objetivo, que emerge da negação do 
sentido subjetivamente racional. (ADORNO, 2003, p. 54) 

 
 A alegoria, portanto, surge quando o sentido objetivo do mundo é expulso de sua imanência, 
impedindo tanto a pura exposição do material a ser configurado artisticamente, quanto aquela ingenuidade 
base para essa mesma exposição.   
8 A apresentação é um conceito caro ao gênero épico, uma vez que a linguagem da épica pode ser 
compreendida como linguagem que “apresenta. Aponta alguma coisa, mostra-a” (STAIGER, 1974, p. 83). Na 
épica, o acontecimento não é representado, semelhante a relação símbolo-representante, mas é exposto em 
sua pura apresentação pelo narrador. O acontecimento visto é então apresentado quase como imagem pelo 
narrador, apresentação em muito semelhante a um processo de iconização. Emil Staiger (1974, p. 79) comenta: 
 

O acontecimento conserva-se distante, oposto (Gegenüber), também pelo fato de ser 
passado. O autor épico não se afunda no passado, recordando-o como o lírico, e sim 
rememoriza-o. E nessa memória fica conservado o afastamento temporal e espacial. O 
longínquo é trazido ao presente, para diante de nossos olhos, logo perante nós, como um 
mundo outro maravilhoso e maior. 
 

 Essa apresentação do acontecimento em toda sua objetividade presente na épica encontra seu 
fundamento na já aludida ingenuidade do narrador. A ideia é exposta em outros termos por Staiger (1974, p. 
78), que frisa o caráter objetivo e distanciado do narrador da épica,  
 

o homem que vê e mostra as coisas dessa maneira, que aí está com uma vareta na mão – 
como diz Vischer – e que aponta os quadros que vão aparecendo. Indo assim ao encontro de 
suas figuras, tudo que se passa torna-se objeto. O objeto pode ser mutável. Ele próprio, 
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mundo na obra, nem reúne os fragmentos da realidade em uma construção 

alegórica coesa passível de interpretação. O crítico, por sua vez, percebe-se como o 

narrador de Rremembranças... cindido, incapaz de fornecer uma interpretação 

suficientemente abalizada: ou rende-se à constatação da apresentação dos 

elementos configurados na obra e aceita o sem sentido que os cerca, ou passa, de 

modo muitas vezes arbitrário, à interpretação alegórica9 desses mesmos elementos.  

Essa tensão irresolúvel, longe de desabonar a obra valenciana, a inscreve 

naquilo que parece ser a própria fratura que é o contemporâneo10. O narrador-

colecionador de Rremembranças..., ao utilizar a montagem como procedimento de 

composição, sem, no entanto, concretizá-la efetivamente e permanecer em uma 

situação de limiar, entrevado entre a ingenuidade épica e a alegoria, entre a 

analogia e a ironia, retoma a origem (arké) mesma do narrador, a qual encontra no 

narrador épico sua figura privilegiada. Nesse sentido, o narrador-colecionador de 

Valêncio Xavier, e o narrador do romance épico reatualizam uma origem arcaica na 

modernidade, apresentando-se como um anacronismo que irrompe no seio do 

contemporâneo. Assim, o narrador-colecionador valenciano passa a ser original na 

medida em que consegue retomar uma origem que irrompe sem nunca efetivamente 

concretizar-se. É para esse ponto de origem que convergem e se aproximam o 

narrador valenciano e o narrador épico. Se os sete romances gráficos de Valêncio 

                                                                                                                                                                                              
porém, conserva sempre o mesmo humor, a impassibilidade que se distingue também na 
simetria do verso. 

 
Para uma diferenciação, via Kant, de representação (Vorstellung) e apresentação (Darstellung), 

conferir Luiz Costa Lima (2000). Grosso modo, a Vorstellung estaria atrelada à cópia daquilo que recai sob os 
sentidos, puro decalque, enquanto a Darstellung pressupõe uma “capacidade produtiva de que a imaginação 
agora se investe”, ou seja, a tônica recai não sobre a mera cópia, mas sobre a produção do acontecimento que, 
na análise do narrador em Rremembranças..., se dá por meio da narração épica.     
9 Para uma interpretação alegórica de Rremembranças..., e uma discussão acerca das dificuldades em realizá-
la, conferir o capítulo 2 desta dissertação. 
10 O conceito de contemporâneo não deve ser entendido aqui em sua corrente acepção de um período 
histórico presente. Seguimos aqui na definição de contemporâneo o entendimento de Agamben (2009, p. 59): 
“A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de 
uma dissociação e um anacronismo.” O contemporâneo, nesse sentido, é o espaço sempre de uma fratura com 
relação ao tempo presente. Nunca idênticos a sua própria época, anacrônicos habitando uma descontinuidade 
no próprio presente, os contemporâneos são, por causa disso, justamente aqueles que “podem manter fixo o 
olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Todo contemporâneo, ademais, possui uma relação temporal com o 
passado que deve ser discernida: “a contemporaneidade se escreve no presente assinalando-o antes de tudo 
como arcaico, e somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode 
dele ser contemporâneo” (AGAMBEN, 2009, p. 69). Valêncio Xavier é um contemporâneo nesse sentido estrito, 
porque soube divisar na mais tardia modernidade as assinaturas que nela perduraram do mais profundo tempo 
arcaico.    
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Xavier são aqui alocados sob o gênero do romance épico, é justamente porque seu 

narrador-colecionador aborda o mundo com intenção parelha àquela do narrador 

antigo de epopeias, sem nunca conseguir, no entanto, concretizá-la. Nesse sentido, 

é com Valêncio Xavier que o romance, dialeticamente, por um lado, lança-se para 

além de si mesmo na iminência de sua superação em uma forma épica, mas, por 

outro, pelas condições sócio-históricas que se lhe apresentam, paralisa na 

impossibilidade de sua superação11. Ocupa, por isso, um espaço limiar entre a forma 

romanesca e a épica; esse espaço é o do gênero do romance épico.            

A montagem, enquanto procedimento de composição valenciano, pode então 

ser revista sob outra ótica: não seria mais que a configuração histórica de um 

procedimento extemporâneo, o qual sempre retornaria como rastro de um 

procedimento mais arcaico que perdura. E, embora o que caracterize essa arké, 

essa origem, seja justamente o fato de que ela nunca consiga se configurar 

totalmente dentro da história humana, ainda assim é possível remontar a montagem 

à citação, procedimento que engloba a montagem, a colagem, o recorte, o 

colecionismo etc. Se o narrador valenciano opera a montagem e o colecionismo, ele 

o faz na medida em que opera um procedimento mais original e que engloba os 

outros dois: o narrador valenciano cita. É, por fim, na citação que o narrador do 

romance épico se encontra com o narrador da epopeia12, que o mais moderno colide 

anacronicamente com o mais arcaico. 

                                                             
11 Georg Lukács, em seu Teoria do romance, já questionava “se os romances de Dostoiévski seriam as pedras 

basilares das épicas futuras, caso eles mesmo já não fossem essa épica” (ADORNO, 2003, p. 62). O próprio 
Adorno (2003, p. 62) encontra uma similaridade entre alguns romances contemporâneos e uma epopeia 
chamada por ele de negativa: “Essas epopeias compartilham com toda a arte contemporânea a ambiguidade 
dos que não se dispõe a decidir se a tendência histórica que registram é uma recaída na barbárie ou, pelo 
contrário, o caminho para a realização da humanidade.” Para Walter Benjamin (1985, p. 56), Alfred Döblin seria 
o autor que melhor soube, por meio do procedimento da montagem, desdobrar o potencial épico do romance: 
“A montagem faz explodir o ‘romance’, estrutural e estilisticamente, e abre novas possibilidades, de caráter 
épico.” 
12 Uma outra figura arcaica que remonta a operação da montagem e da citação é o bricoleur primitivo, o 
homem capaz de produzir mitos. O “bricoleur é aquele que trabalha com suas mãos, utilizando meios indiretos 
se comparados com os do artista” (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 33). Para Lévi-Strauss, a técnica da bricolagem seria 
análoga à mipoética, ou seja, os antigos produtores de mitos operariam procedimentos parelhos ao do 
bricoleur. O material que se apresenta ao bricoleur tem por característica central ser um material já trabalhado 
anteriormente, não sendo matéria-prima. O bricoleur opera com aquilo que é capaz de extrair de seu contexto 
para ressignificá-lo com um novo uso. “Assim como as unidades constitutivas do mito, cujas combinações 
possíveis são limitadas pelo fato de serem tomadas de empréstimo à língua, onde já possuem um sentido que 
restringe sua liberdade de ação, os elementos que o bricoleur coleciona e utiliza são ‘pré-limitados’” (LÉVI-
STRAUSS, 2012, p. 35). Antoine Compagnon (2007, p. 39) retoma Lévi-Strauss para aproximar o produtor de 
literatura do bricoleur: “(...) o autor é um bricoleur mais do que um engenheiro, de acordo com a oposição que 
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A citação, conforme Compagnon (2007, p. 22-23), é 

um lugar de acomodação previamente situado no texto. Ela o integra 
em um conjunto ou uma rede de textos, em uma tipologia das 
competências requeridas para a leitura; ela é reconhecida e não 
compreendida, ou reconhecida antes de ser compreendida. (...) Ela 
marca um encontro, convida para a leitura, solicita, provoca como 
uma piscadela: é sempre a perspectiva do olho que se acomoda, do 
olho que se supõe na linha de fuga da perspectiva. 

 

 Valêncio Xavier, no espaço de sua obra, cita, e assim faz confluir essa “rede 

de textos”. Todavia, mais ainda do que a citação de textos, Xavier cita o mundo, no 

sentido de que traz à exposição a coisa mesma extraída de seu contexto real. O 

mundo todo se torna um livro citável, e citá-lo, como o faz Valêncio Xavier, é de 

certa forma salvá-lo do olvido e da tempestade do progresso produtor de ruínas 

(BENJAMIN, 1985, p. 226). A visão de mundo de Valêncio Xavier adquire assim 

certo acento barroquista: “O renascimento investiga o universo, o Barroco as 

bibliotecas” (BENJAMIN, 2011a, 146). 

Nesse processo de citação do mundo, o autor em muito se assemelha à ideia 

presente nas teses sobre a História de Benjamin (1985, p. 223):  

O cronista que narra os acontecimentos (...) leva em conta a verdade 
de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido 
para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá 
apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: somente 
para a humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos 
seus momentos. Cada momento vivido transforma-se numa citation à 
l’ordre du jour – e esse dia é justamente o do juízo final. 

 

Valêncio Xavier é esse cronista para quem nada na história pode ser dado 

como perdido. Todo o passado é passível de ser citado, embora, somente em uma 

sociedade redimida, o passado se abriria totalmente à apropriação. O seu narrador-

                                                                                                                                                                                              
traça Claude Lévi-Strauss em La Pensée Sauvage (O Pensamento Selvagem). (...) Bricoleur, o autor trabalha com 
o que encontra, monta com alfinetes, ajusta; é uma costureirinha.” É o narrador de Valêncio Xavier que pode 
ser igualmente posto sob o conceito da bricolagem. A ideia de aproximar o narrador valenciano do bricoleur 
não é inédita: “Assim o narrador-autor-personagem constituído na última história é afinal um colecionador 
bricoleur que se apropria das mais diferentes relíquias para combiná-las numa semioestética, disposta num 
livro objeto de acabamento primoroso e sofisticado” (DIAS, 2014, p. 321). Essa aproximação entre o bricoleur e 
o narrador valenciano não deve obnubilar, no entanto, a originalidade desse narrador, a qual está justamente 
na apresentação de um rastro arcaico que não se esgota na ideia de bricolagem.  
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colecionador cita e coleciona para salvar um passado que de outra forma seria 

esquecido e varrido como ruína pelo transcorrer do tempo cronológico.  

Por isso, como na figura 3, nem o menor detalhe pode ser deixado de lado. O 

narrador-colecionador traz ao espaço da obra o ínfimo bilhete de um pedinte, no 

qual pode estar escondida a secreta cifra do messiânico. Não à toa, também, os 

romances do autor expõem uma série de desvalidos e injustiçados (figura 4), 

meninos de rua abandonados, ou ainda o insólito surgimento do Homem da Cabeça 

Cortada (figura 5) e a estranha presença-ausência do homem invisível (figura 6). 

 

                      Figura 3                                                               Figura 4 

  

 

 

 

 

 

Fonte: XAVIER, 2006, p. 41, detalhe 

                        

                                                                             Fonte: XAVIER, 2006, p. 105 
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                    Figura 5                                                             Figura 6                                                             

                                                                                             

                                                                           

                                                                                                   

  

 

 

 

                                               

 

    Fonte: XAVIER, 2006, p. 14                              Fonte: XAVIER, 2006, p. 11                                                                

 

Nenhum deles pode ser relegado. Pois é pelo incômodo de difícil expressão 

que causam, por suas estranhezas e desvios, que essas figuras talvez portem, 

antecipadamente, a salvação do homem e a centelha do mundo redimido. Como 

afirma Agamben (2010, p. 34-35): 

A ideia de que o Reino esteja presente no tempo profano em formas 
míopes e distorcidas, de que os elementos do estado final se 
escondam precisamente no que hoje aparece como infame e 
escarnecido, de que, em suma, a vergonha tenha a ver secretamente 
com a glória, é um tema messiânico profundo. Tudo que agora nos 
aparece envilecido e de pouco valor é a fiança que deveremos 
resgatar no último dia, e quem nos guia para a salvação é 
precisamente o companheiro que se perdeu pelo caminho. 

 

Agamben (2010, p. 33), também, ao comentar aquilo que chama de objetos-

ajudantes, semelhantes aos ajudantes kafkianos e também às figuras dos 

desvalidos em Valêncio Xavier, pergunta-se: “Porventura não existe para eles um 

armazém, uma arca em que sejam recolhidos para a eternidade, como acontece 

com a genizah em que os hebreus conservam os velhos livros ilegíveis, porque 
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mesmo assim poderia estar escrito o nome de Deus?” Ora, é o narrador-

colecionador, em Rremembranças..., que aparece então como a contraparte 

literária do hebreu zeloso que acolhe os livros ilegíveis, crente de que neles esteja 

escrito o nome de Deus. E a obra, análoga à genizah, a essa arca que recolhe os 

despojos para a eternidade, é o espaço onde esse narrador-colecionador pode citar 

os mortos desvalidos, pode montá-los em uma imagem que os salvam do olvido, 

porque neles se encontra já a centelha da redenção e do mundo redimido. 

Do que até aqui foi dito, pode-se resumir: o narrador, em Valêncio Xavier, 

adquire a postura de um colecionador e, enquanto narrador-colecionador, possui as 

características centrais do narrador do gênero romance épico, conforme vem sendo 

exposto. O narrador-colecionador de Rremembranças... opera, via procedimento de 

montagem, a possibilidade épica aos romances valencianos. Isso significa que, por 

meio da montagem, o narrador procura, símile daquela intenção do narrador épico, 

apresentar em toda sua objetividade o sentido presente nos conteúdos histórico-

filosóficos dados à configuração na obra. É justo esse sentido, no entanto, que foi 

expulso do mundo na Modernidade, o que impede o corpus analisado de se afirmar 

como épica, finalmente superando dialeticamente a forma romanesca degradada. 

Explicitou-se também que essa fratura a qual é Rremembranças..., dada na 

continuidade entre romance e epopeia, é o espaço mesmo do contemporâneo, onde 

se cruzam o novo e o arcaico. A montagem, então, pode ser reenviada a sua origem 

na citação. O narrador-colecionador opera via montagem-citação. É pela citação que 

ele pode, enfim, salvar os despojos do mundo que se dão à configuração enquanto 

ruínas. 

Mas se o narrador de Valêncio Xavier cita as ruínas na tentativa de salvá-las, 

é agora a temporalidade e o espaço, em sua relação, abertos pela citação que 

devem ser analisados. Em suma, passaremos a análise do eixo temporal e de sua 

inevitável modificação dentro de Rremembranças... – modificação esta cara à 

definição do conceito de romance épico.    

 

1.2. “Só me falece é ter eu de te abandonar”: a temporalidade do kairos 
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 As modificações formais acarretadas pelo narrador-colecionador nos 

romances de Valêncio Xavier entram em relação dialética com transformações no 

eixo temporal da forma romanesca. Uma vez que os sete romances gráficos se 

tornam, em Valêncio Xavier, um espaço de disposição de matéria colecionável, 

articulada via procedimento de montagem-citação, é a própria categoria temporal 

que sofre modificações profundas. Em relação íntima com essa intenção 

colecionadora de dispor elementos sobre a página dos romances está a própria 

modificação dessa temporalidade, consequência e causa, concomitantemente, 

daquela intenção. Deve-se notar, assim, a conexão indissolúvel entre o modo como 

o narrador se apresenta nas obras valencianas e o eixo temporal específico que 

possibilita ao narrador operar seu colecionismo. São estes dois aspectos centrais, o 

narrador-colecionador e a temporalidade épica, que explicam e iluminam o conceito 

de romance épico defendido neste estudo. O conceito de romance épico, se 

sustenta até aqui a análise empreendida ao longo desta dissertação, possui 

potencial explicativo da obra de Valêncio Xavier em específico, e, talvez, de uma 

série de romances contemporâneos. 

 Em uma perspectiva narratológica, o tempo configurado em uma obra literária 

não é a representação de um tempo externo e objetivo ou a representação de uma 

sensação de tempo, mas antes o resultado de uma ilusão cronológica construída 

semioticamente. Conforme Barthes (2011, p. 38): 

Poder-se-ia dizer de uma outra maneira que a temporalidade não é 
mais do que uma classe estrutural da narrativa (do discurso), tudo 
como se na língua, o tempo não existisse a não ser sob a forma de 
sistema; do ponto de vista da narrativa, o que chamamos tempo não 
existe, ou ao menos só existe funcionalmente, como elemento de um 
sistema semiótico: o tempo não pertence ao discurso propriamente 
dito, mas ao referente; a narrativa e a língua só conhecem um tempo 
semiológico; o "verdadeiro" tempo é uma ilusão referencial (...). 

 

 Seguindo Barthes, o tempo dentro da narrativa seria uma construção 

estrutural que adviria do próprio sistema gerador da narrativa. Nesse sentido, não 

haveria qualquer tipo de compromisso da narrativa com a representação de um 

tempo externo a ela13. 

                                                             
13 Pode-se comparar essa abordagem estrutural da temporalidade narrativa de Barthes a sua abordagem do 
real como efeito de um determinado código, o qual, a rigor, não consegue representar fidedignamente a 
realidade melhor do que qualquer outro código. O tempo, assim como o real, seriam verossímeis, mas não 
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 Essa ilusão cronológica dentro de uma narrativa é instaurada por meio de 

uma relação entre o eixo espacial e o eixo temporal, gerando uma lógica da 

narrativa. Essa “ilusão cronológica advém de uma sintagmatização da narrativa: 

ação após ação, dispostas linearmente, dão a sensação de transitoriedade” 

(PIZZICOLA, 2014, p. 325). Acentua-se nessas narrativas o processo de 

temporalização em detrimento da espacialidade. 

 Em oposição a essa narrativa sintagmatizada, cristaliza-se outra configuração 

temporal, na qual as ações sofrem uma paradigmatização. Isso significa afirmar que 

as ações ou acontecimentos da narrativa não são mais meramente justapostos em 

sequência, mas aproximados por semelhança, espacializando a narrativa. “Por 

semelhança, uma série de ações podem ser aproximadas ao longo da narrativa: a 

ilusão, antes de ser cronológica, passa a ser espacial: diversas ações ao longo do 

texto passam a coabitar um mesmo espaço.” (PIZZICOLA, 2014, p. 325). Marcel 

Proust é o expoente máximo dessa tendência:       

 

(...) Proust teve também a experiência incomparável, única, da 
estase do tempo. Viver a abolição do tempo, viver esse movimento, 
rápido como um "raio", pelo qual dois instantes, infinitamente 
separados, vêm (pouco a pouco, embora imediatamente) ao 

encontro um do outro, unindo-se como duas presenças que, pela 
metamorfose do desejo, se identificassem, é percorrer toda a 
realidade do tempo e, percorrendo-a, experimentar o tempo como 
espaço e lugar vazio, isto é, livre dos acontecimentos que geralmente 
o preenchem. Tempo puro, sem acontecimentos, vacância móvel, 
distância agitada, espaço interior em devir onde as estases do tempo 
se dispõem numa simultaneidade fascinante, o que é tudo isso 
afinal? É o próprio tempo da narrativa, o tempo que não está fora do 
tempo, mas que experimenta como um exterior, sob a forma de um 
espaço, esse espaço imaginário onde a arte encontra e dispõe seus 
recursos. (BLANCHOT, 2005, p. 17) 

 

                                                                                                                                                                                              
conseguiriam efetivamente representar o tempo real e a própria realidade. Seriam antes resultado de uma 
configuração de um sistema semiótico. Nesse sentido, Barthes (1987, p. 136) comenta: 
 

Estamos perante aquilo a que se poderia chamar a ilusão referencial. A verdade desta ilusão 
é a seguinte: suprimido da enunciação realista a título de singificado de denotação; com 
efeito, no preciso momento em que estes pormenores parecem notar directamente o real, 
eles não fazem mais, sem o dizerem, do que significá-lo; o barômetro de Flaubert, a portinha 
de Michelet não dizem afinal de contas senão isto: nós somos o real; é a categoria do real (e 
não os seus conteúdos contingentes) que é então significada; por outras palavras, a própria 
coerência do significado, em proveito exclusivo do referente, torna-se o próprio significante 
do realismo: produz-se um efeito do real, fundamento desse verossímil inconfessado que 
forma a estética de todas as obras correntes da modernidade.  
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 Maurice Blanchot sintetiza a principal característica dessa narrativa, isto é, por 

meio de um processo de espacialização, a narrativa propicia a experiência de seu 

tempo puro. Um tempo que não surge de uma ilusão construída pela serialização de 

ações, o qual seria em última instância o molde por meio do qual se desenrolaria os 

acontecimentos descritos na narrativa. Nesse sentido, esse tempo puro  

 

antes de parecer mera ilusão, aparece agora como tempo 
experimentado. A narrativa instaura esse novo regime de 
espacialidade que permite uma percepção do tempo, e não de dentro 
do tempo. De limite transcedental da aisthesis de um sujeito 
cognoscente, o tempo passa a objeto mesmo da experiência 
humana. (PIZZICOLA, 2014, p. 326). 

 

 O tempo, conforme o entendia Kant14, por exemplo, deixa de ser limitação 

capaz de proporcionar a intuição, e passa a ser ele mesmo experimentado em sua 

pureza. Esse novo regime de experiência temporal aponta para um entendimento da 

percepção humana como sendo produto de certos condicionamentos históricos. 

Assim, a narrativa espacializada institui uma forma de percepção15 que possibilita 

uma experiência do próprio tempo. A perspectiva seria igualmente um exemplo de 

forma que instaura um regime perceptivo; regime esse substituído, por exemplo, 

pelos pintores cubistas, por outro regime perceptivo, no qual a perspectiva aparece 

estilhaçada. O próprio cinema, nesse sentido, é um meio técnico produtor de certa 

forma perceptiva, colocando o espectador frente ao choque da montagem de cenas. 

 Quando Susan Sontag (1986, p. 90) comenta os trabalhos de Walter 

Benjamin, acaba por aclarar aquela cristalização temporal na obra de arte que se dá 

por meio de um processo de espacialização, a qual era tão cara ao autor alemão:    

                                                             
14 "O tempo é uma representação necessária que constitui o fundamento de todas as intuições. Não se pode 
suprimir o próprio tempo em relação aos fenômenos em geral, embora se possa perfeitamente abstrair os 
fenômenos do tempo. O tempo é, pois, dado a priori. Somente nele é possível toda a realidade dos fenômenos. 
De todos estes se pode prescindir, mas o tempo (enquanto a condição geral da sua possibilidade) não pode ser 
suprimido." (KANT, 2010, p. 70-71) 

15 Sobre as modificações históricas das formas perceptivas do homem e o impacto da ténica sobre a percepção, 
conferir Benjamin (1985). Ao analisar a destruição da aura das obras de arte em função de sua crescente 
reprodução, o autor refere: 
 

No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas 
se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. O modo pelo qual se organiza a 
percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas 
também historicamente. A época das invasões dos bárbaros, durante a qual surgiram a 
indústria artística do Baixo Império Romano e a Gênese de Viena, não tinha apenas uma arte 
diferente da que caracterizava o período clássico, mas também uma outra forma de 
percepção. (BENJAMIN, 1985, p. 169) 
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Para os dramaturgos barrocos, escreve em A Origem do Drama 
Barroco Alemão, "o movimento cronológico é captado e analisado 
numa imagem espacial". A obra sobre o Trauerspiel não é apenas a 
primeira avaliação do autor sobre o que entende por transformar o 
tempo em espaço; mas é ali que ele explica da forma mais clara que 
sentimentos presidem esta mudança. Mergulhados na melancólica 
consciência de que "a história do mundo é uma crônica da 
desolação", um processo de incessante desintegração, os 
dramaturgos barrocos tentam escapar da história e recuperar a 
"intemporalidade" do paraíso. A sensibilidade barroca do século XVII 
tinha uma concepção "panorâmica da história": "a história se funde 
com o cenário". 
 

 Há uma configuração temporal que parece perdurar ao longo das produções 

literárias em específico, passando pelos dramaturgos barrocos e chegando até 

Marcel Proust. Os procedimentos de Valêncio Xavier, nesse aspecto, são a 

culminância de um processo original, que se reatualiza na obra em estudo. Valêncio 

Xavier perpetua certas formas de configuração temporal e as potencializa, uma vez 

que insiste na espacialização como procedimento chave da construção dos 

romances gráficos reunidos em Rremembranças... 

 Se, no entanto, a obra valenciana reatualiza certa temporalidade, essa 

reatualização se dá sempre de maneira problemática. O tempo passado não pode 

retornar, mesmo que disposto espacialmente, porque a passagem cronológica varre 

definitivamente os rastros daquilo que já foi. É nesse sentido que se pode afirmar a 

história como crônica de uma desolação. E se aos dramaturgos barrocos ainda 

restava uma fresta de esperança, uma vez que compartilhavam uma ideia de 

salvação divina no Paraíso, a Valêncio Xavier está vedado o caminho divino. Seu 

mundo de despojos é um mundo de um Deus ausente (figura 7). 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: XAVIER, 2006, p. 130. 

 

O narrador aqui se despede diretamente de Deus. Nisso não 

necessariamente reside a afirmação da inexistência de Deus, mas de seu abandono 

do mundo humano. A visão expressa nas obras de Valêncio Xavier é de um 

pessimismo ainda maior do que aquele advindo da mera constatação da inexistência 

de Deus. Deus, na obra valenciana, não é propriamente negado. O que se afirma é 

sua ausência: Deus abandonou os homens à própria sorte. Nem mesmo a salvação, 

como para os dramaturgos barrocos, está assegurada. Daqui se depreende o 

caráter problemático da maneira como é instaurado o tempo em Rremembranças.... 

Esse tempo salvífico, redimido, onde os mortos poderiam ser salvos e retornar à vida 

está interditado pela ausência de Deus16. 

                                                             
16 A ausência de Deus aqui pode também ser entendida como a ausência de qualquer significado fixo, capaz de 
dar sentido ao conjunto de despojos reunidos por Valêncio Xavier.  
 

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido 
único, de certo modo teológico (que seria a mensagem do Autor-Deus), mas um espaço de 
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 A questão central é a de que não há mais possibilidade de uma plena 

concretização desse tempo salvífico. Nesse sentido, a história é varrida para sempre 

pelos ventos do progresso. Benjamin (1985, p. 226), em suas teses sobre a História, 

comenta essa relação entre o progresso e as ruínas que chegam de um passado 

esquecido: 

 

O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para 
o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê 
uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 
ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para 
acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade 
sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele 
não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente 
para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de 
ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de 
progresso. 

 

 A espacialização de elementos dispersos não é condição suficiente para que, 

na obra de Valêncio Xavier, instaure-se definitivamente o tempo redimido, capaz de 

“acordar os mortos”. O progresso persiste transformando o mundo humano em 

ruínas. É nessa fratura de uma tentativa sempre infrutífera, porém sempre renovada, 

que reside o âmago daquela intenção central do que chamamos aqui de romance 

épico. O romance épico, forma típica da contemporaneidade, nunca consegue se 

concretizar efetivamente. Como a temporalidade que configura, ele já se encontra 

sempre fraturado.  

O romance épico, e Rremembranças..., enquanto espécie característica do 

gênero, não encontram as características histórico-filosóficas que possibilitariam sua 

efetiva concretização. O mundo que se dá à configuração estética já se encontra 

esvaziado de sentido.  

 O romance épico então seria a tentativa de superar a forma romanesca a 

partir de seu interior, embora essa tentativa se mostre vã, uma vez que o sentido 

nunca será novamente dado em sua imanência, diretamente da vida. O sentido 

                                                                                                                                                                                              
dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é 
original (...). (BARTHES, 2004, p. 4) 

 
 Porém, esse esfacelamento de um sentido único não tem, como para Barthes, qualquer valor positivo. 
A ausência de sentido aponta para a impossibilidade de salvar os elementos dispersos ao longo da passagem 
do tempo. Os despojos colecionados pelo autor perdurarão indefinidamente sem sentido. 
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tornou-se problemático dentro da totalidade da vida e, por isso, somente pode se 

apresentar de modo problemático dentro do romance.  

É perceptível como essa problemática aparece em Valêncio Xavier de modo 

nítido. Todos seus fragmentos reunidos estão sempre emperrando uma leitura que 

dê sentido àquela totalidade reunida. É somente com esforço que se pode extrair 

uma narrativa das histórias ali mostradas. O próprio material reunido em cada 

romance do autor já denuncia essa impossibilidade de sentido. O material 

trabalhado pelo autor é avesso à cristalização de qualquer experiência possível. 

Valêncio Xavier se depara com fotografias, notícias, jornais, reproduções de todos 

os tipos, papéis de balas, bilhetes, cenas de filmes, todas as formas que 

impossibilitam qualquer transmissão de experiências. Se o sentido desaparece 

lentamente da vida como se apresenta em sua imanência, isso acarreta em grande 

parte a queda do valor das experiências passíveis de transmissão e que extraíam 

sua força da autoridade e da tradição. Como esclarece Benjamin (1985, p. 202-203): 

 

O saber, que vinha de longe – do longe espacial das terras 
estranhas, ou do longe temporal contido na tradição –, dispunha de 
uma autoridade que era válida mesmo que não fosse controlável pela 
experiência. Mas a informação aspira a uma verificação imediata. 
Antes de mais nada, ela precisa ser compreensível "em si e para si". 
Muitas vezes não é mais exata que os relatos antigos. Porém, 
enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao miraculoso, é 
indispensável que a informação seja plausível. Nisso ela é 
incompatível com o espírito da narrativa. Se a arte da narrativa é hoje 
rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por esse 
declínio. 

 

 A informação não cristaliza experiências. Pelo contrário, é em parte 

responsável pelo declínio dessas. E, ainda assim, é este o mundo que se dá à 

configuração nos romances de Valêncio Xavier. O problema central em sua obra se 

torna, portanto, como fazer experiência daquilo que é avesso a qualquer 

cristalização de experiências? Como conseguir doar sentido a um mundo (ou a 

fragmentos dele) onde o sentido se esquiva? 

 A tentativa, nas obras de Valêncio Xavier, de instauração dessa 

temporalidade espacializada, na qual ruínas resultantes da passagem do tempo 

poderiam ser configuradas em uma imagem espacial, a salvo dos ventos do 

progresso, é uma forma de dar solução a esses problemas. Mesmo assim, em 



46 
 

conformidade com a imagem acima exposta (figura 7), essa solução não deixa de 

ser sempre parcial. 

 A temporalidade do romance épico, presente igualmente nos romances 

analisados aqui de Valêncio Xavier, em muito se assemelha à construção do eixo 

temporal apresentado nas epopeias. Em específico, vale atentar para o modo como 

o eixo temporal aparece composto na Odisseia, de Homero. A partir de um detalhe 

da epopeia – a interpolação de uma série de versos que interrompem o incidente no 

qual Euricleia, antiga ama de Ulisses, o reconhece por meio de sua cicatriz –, Erich 

Auerbach comenta acerca da falta de tensão presente na construção do clássico 

(2004, p. 2-3): 

 

Pois o elemento da tensão é muito débil nas poesias homéricas; elas 
não se destinam, em todo o seu estilo, a manter em suspenso o leitor 
ou ouvinte. Para tanto seria necessário, antes de mais nada, que o 
leitor não fosse “distendido” pelo meio que procura pô-lo em “tensão” 
– e é justamente isto o que acontece muito frequentemente; também 
no caso em apreço ocorre isto. (...) O não preenchimento total do 
presente faz parte de uma interpolação que aumenta a tensão 
mediante o retardamento; é necessário que ela não aliene da 
consciência a crise por cuja solução se deve esperar com tensão, 
para não destruir a suspensão do estado de espírito; a crise e a 
tensão devem ser mantidas, permanecer conscientes, num segundo 
plano. Só que Homero, e teremos de voltar a isto, não conhece 
segundos planos. O que ele nos narra é sempre somente presente, e 
preenche completamente a cena e a consciência do leitor. 

 

 O eixo temporal em Homero é construído de tal sorte que as lembranças se 

apresentam em um único plano, como se as ações de Ulisses e suas memórias 

pudessem ser narradas em um presente pleno. Aqui, o narrador convoca as coisas a 

se apresentarem à narrativa. O mundo que se abria a Homero não era o mundo 

pululado de ruínas varridas pelo progresso.  

O mundo que se abre a Valêncio Xavier não é o mesmo que se abre a 

Homero. Entretanto, o autor brasileiro não abdica da tentativa de conseguir 

configurar seu material dentro de um eixo temporal em muito parelho ao homérico. 

Nos romances reunidos em Rremembranças..., o ato de rememorar não cria tensão 

alguma, mas está em consonância com a epopeia analisada por Auerbach. A 

intenção, em nenhum momento, é suspender a narrativa e retardar o desenlace da 

crise posta. Ao contrário, todos os elementos coletados são dispostos em um 
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mesmo espaço, de modo que tendem a se exporem sob uma temporalidade próxima 

desse “sempre presente”. 

Há, no romance “Rremembranças da menina de rua morta nua” (2006, p. 38-

59), um recorte de jornal em específico que parece apontar diretamente para a 

instauração dessa temporalidade que aqui se vem delineado (figuras 8 e 9). 

 

                       Figura 8                                                          Figura 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: XAVIER, 2006, p. 40                       Fonte: XAVIER, 2006, p. 41  

 

 Como se pode notar, a folha de jornal traz uma reportagem sobre um jornal 

televisivo, o Aqui agora. Na página ao lado, quase como título da narrativa que irá se 

desenrolar, em negrito, aparecem os termos: “Aqui agora” e “A última viagem da 

pequena”. Se se atentar para o detalhe, poder-se-á perceber que os dêiticos “aqui” e 

“agora” aparecem esvaziados de qualquer significado. A escolha desses termos não 

é meramente casual. Segundo Benveniste (2005, p. 288), em estudo sobre a 
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subjetividade presente na linguagem humana, os dêiticos somente adquirem seu 

significado quando reportados ao seu contexto de enunciação: 

 

São os indicadores da deíxis, demonstrativos, advérbios, adjetivos, 
que organizam as relações espaciais e temporais em torno do 
‘sujeito’ tomado como ponto de referência: ‘isto, aqui, agora’ e as 
suas numerosas correlações ‘isso, ontem, no ano passado, amanhã’, 
etc. Têm em comum o traço de se definirem somente com relação à 
instância de discurso na qual são produzidos, isto é, sob a 
dependência do eu que aí se enuncia. 

 

Ora, os dêiticos em questão, na obra analisada, somente podem ser definidos 

com relação ao “eu” que os enuncia. E sua enunciação somente se dá no presente 

da leitura. É o leitor, portanto, que, com sua leitura, atualiza em seu presente o 

romance. É como se, a cada leitura, a injustiça e o crime perpetrados contra a 

menina fossem reencenados em um eterno presente. “Aqui” e “agora” apontam, no 

romance em questão, para essa temporalidade que ocupa um presente na forma de 

uma espacialização. 

 Valêncio Xavier, ao extrair os elementos de um passado perdido e dispô-los 

sob o signo do “aqui” e “agora”, desse presente que sempre se reatualiza na leitura, 

em muito emula o materialista histórico, conforme vislumbrado por Walter Benjamin 

(1985, p. 226-227, grifo nosso): 

 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo "como 
ele de fato foi". Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como 
ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo 
histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no 
momento do perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha 
consciência disso. (...) O dom de despertar no passado as centelhas 
da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que 
também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. 

 

 E, ainda, em outro fragmento: 

  

O materialista histórico só se aproxima de um objeto histórico 
enquanto mônada. Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma 
imobilização messiânica dos acontecimentos, ou, dito de outro modo, 
de uma oportunidade revolucionária de lutar por uma passado 
oprimido. Ele aproveita essa oportunidade para extrair uma época 
determinada do curso homogêneo da história (...) (BENJAMIN, 1985, 

p. 231, grifo nosso) 
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 Os excertos de tal forma se coadunam com a prática de Valêncio Xavier que 

se iluminam reciprocamente. Valêncio Xavier salva ou tenta salvar os mortos, os 

quais estariam para sempre perdidos, caso não fossem extraídos de seu passado 

para serem reapresentados nesse espaço que é sua obra. Esse espaço funda 

propriamente uma temporalidade original, capaz de abarcar esses despojos do 

passado, trazendo-os à apresentação.  

Pode-se passar agora a delimitação das peculiaridades dessa instauração 

temporal, característica daquilo que se vem chamando de romance épico. Em 

Rremembranças..., embora não haja ação propriamente, o que permitiria 

caracterizar o tempo da obra de maneira mais segura, a disposição das partes e o 

conjunto formal final parecem oferecer uma construção temporal passível de análise.  

Para tanto, deve-se insistir na tensão construída na obra entre sincronia e 

diacronia, simultaneidade e contiguidade. O livro, enquanto suporte mesmo, impõe 

ao leitor, pelo menos a princípio, uma leitura progressiva e linear, e, não fosse o 

estranhamento causado pelas construções de Valêncio Xavier, boa parte da leitura 

dar-se-ia no eixo da contiguidade. Página a página, imagem a imagem, combinar-se-

iam de modo a deixar entrever certa sintaxe que coseria o conjunto. Isso, no 

entanto, não se dá de modo tão orgânico, uma vez que a seleção de imagens, 

recortes, fotos, gravuras, trechos de livros, citações, por sua estranheza e falta de 

coesão, dificultam a recepção do leitor. A leitura sintagmática está de certa forma 

vedada por essa dificuldade imposta pela estranheza da organização dos romances. 

Há uma extrema exigência do leitor, o qual deve agir ativamente para conseguir dar 

sentido às insólitas disposições de fragmentos em Rremembranças... Ademais, os 

próprios fragmentos são extraídos de uma série de contextos temporais diversos, 

geralmente recepcionados pelo leitor em um ordenamento temporal linear e 

progressivo, para ocuparem um espaço que os nivela temporalmente, apresentando-

os em uma espécie de tempo presente puro. O choque do leitor advém, então, do 

próprio regime temporal que Rremembranças... sugere, em tudo oposto à 

percepção comum do tempo como linearidade e progressão. A colisão que gera o 

estranhamento é, por fim, uma colisão de tipos de percepção diferentes. O tempo 

das imagens17 reunidas nos romances valencianos acolhe subitamente o mais 

                                                             
17 O que chamamos de tempo das imagens pode ser assimilado ao tempo das sobrevivências (Nachleben), 
conforme entendido por Aby Warburg. “A sobrevivência segundo Warburg” é “uma ideia transversal a 
qualquer recorte cronológico. Descreve um outro tempo. Assim, desorienta, abre, torna mais complexa a 
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antigo e o mais recente e os aproxima por um traço de similaridade, muitas vezes de 

difícil assimilação. É nessa fratura entre um tempo progressivo degradado e outro 

tempo, que se insinua sem conseguir concretizar-se efetivamente, nessa fratura que 

reside a singularidade do eixo temporal construído em Rremembranças... 

O tempo progressivo transforma estruturas em eventos (LÉVI-STRAUSS, 

2012, p. 47-50). No entanto, a forçosa espacialização operada nos romances 

reunidos em Rremembranças... evoca o tempo sincrônico e circular do mito, 

quebrando com a linearidade até ali esboçada. O tempo da simultaneidade aberto 

pela espacialização dos romances recolhe os eventos dispersos em estruturas 

sincrônicas. No entanto, esse tempo puramente sincrônico nunca consegue se 

sustentar indefinidamente, recaindo novamente na diacronia inerente não só à 

percepção geral, mas também ao próprio suporte livro. 

 Cindido entre um tempo e outro18, impossibilitado de permanecer em qualquer 

um deles, o eixo temporal se constrói na cisão em si. Giorgio Agamben delineia a 

“ideia de que a História resida justamente nessa fratura entre um tempo linear e um 

tempo cíclico e na produção residual da passagem de um tempo a outro” 

(PIZZICOLA, 2014, p. 333). Agamben (2008, p. 91) afirma: 

Desta correlação estrutural entre rito e mito, entre diacronia e 
sincronia, já podemos derivar consequências nada irrelevantes. 
Pois se as sociedades humanas se nos mostram, sob esta luz, 
como um conjunto único percorrido por duas tendências opostas, a 
primeira delas destinada a transformar a diacronia em sincronia e a 
outra direcionada ao efeito oposto, aquilo que por fim resulta do 
jogo destas tendências, aquilo que o sistema — a sociedade 
humana — produz, é, de qualquer forma, um resíduo diferencial 
entre diacronia e sincronia, é história, isto é, tempo humano. 

 

                                                                                                                                                                                              
história. Numa palavra, ela a anacroniza” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 69). Dispor em uma espacialidade as 
imagens como faz Valêncio Xavier é embaralhar em uma estranha simultaneidade uma cronologia que nos 
acostumamos a percepcionar como linear.  
18 Os dois tempos aqui descritos são análogos aos dois regimes perceptivos temporais que foram legados pela 
Grécia antiga e pelo Cristianismo. “De acordo com a perspectiva grega da vida e do mundo, tudo se move na 
base do retorno do nascer e do pôr-do-sol, do Verão e do Inverno, da geração e da destruição” (LÖWITH, 1991, 
p. 18). O tempo para ao antigos gregos era cíclico, e não linear como entendido pelos cristãos dos primeiros 
séculos. “Para el helenismo, em efecto, el despliegue del tiempo es cíclico y no rectilíneo” [Para o helenismo, o 
desdobramento do tempo é cíclico e não retilíneo] (PUECH, 1982, p. 270). A noção de tempo cristã é 
diametralmente oposta a concepção grega: “El despliegue del tiempo no adota aquí la figura de um círculo, 
sino la línea recta, acabada em sus dos extremidades, com um comienzo y um fin absolutos (...)” [O 
desdobramento do tempo não adota aqui a figura de um círculo, mas da linha reta, terminada em seus 
extremos, com um começo e um fim absolutos] (PUECH, 1982, p. 277).   
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Em conformidade com a interpretação de Agamben, pode-se afirmar que 

Valêncio Xavier recolhe esses resíduos e, assim, os acomoda no tempo 

propriamente histórico, ou seja, o tempo que nasce da fratura entre a pura diacronia 

e a pura sincronia. É aqui que o romance se inscreve no núcleo do contemporâneo. 

Ao habitar essa cisão, o romance já aponta em potência para um tempo redimido 

que, no entanto, ainda não foi concretizado. 

 Qualquer um dos tempos, linear ou cíclico, se assumidos de maneira 

permanente, adquirem aspecto infernal: o primeiro, porque não permite o acesso 

daquilo que passou, o segundo, porque se constitui por uma eterna repetição 

infernal do mesmo. Insistir na cisão entre os dois tempos, permanecer no intervalo 

entre a simultaneidade e o sucessivo é apontar, embora sem concretizá-lo, o tempo 

do Messias, o kairos, a contemporaneidade por excelência. Esse tempo redimido é a 

fratura da cronologia esmagadora, que varre os acontecimentos transformando-os 

em ruínas. Mas também se constitui como fratura do tempo mítico, que aprisiona a 

um eterno retorno do mesmo, por meio do qual perpetua-se o enrijecimento mítico e 

a violência do Destino.  

Assim, Rremembranças... se relaciona com o contemporâneo ao assumir 

essa fratura do presente, ao mesmo tempo que se relaciona com o passado de uma 

maneira peculiar. É a origem (arké), entendida como elemento arcaico, que 

permanece contemporânea ao presente, que perpassa tanto a composição temporal 

do romance, prenhe do tempo redimido, quanto o próprio procedimento do 

colecionador, operação que ilumina o presente com os detritos do passado. 

Agamben (2009, p. 69) esclarece: 

Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: ela 
é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, 
como o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e 
a criança na vida psíquica do adulto. A distância – e, ao mesmo 
tempo, a proximidade – que define a contemporaneidade tem o seu 
fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum ponto 
pulsa com mais força do que no presente.  

 

 Somente assim bem posicionada uma obra pode ser considerada 

contemporânea. Ela não falseia seu próprio tempo, sabendo-se deslocada e 

anacrônica; no entanto, justamente por isso, pode melhor posicionar-se para 



52 
 

observar nosso presente.  Os romances analisados aqui de Valêncio Xavier, 

portanto, se inscrevem na contemporaneidade porque se encontram na iminência do 

kairos, do tempo-de-agora, momento que sempre nos escapa, mas que encerra o 

contemporâneo por excelência. 

 Nesse sentido, um fragmento pontual da obra do autor adquire um sentido 

que o transforma em chave para o entendimento de seu projeto literário. Na figura 

10, o terceto “Só me falece / é ter eu de ter / de te abandonar” pode ser lido como o 

lamento de quem, ao findar da obra, deve desprender-se do espaço ali aberto e do 

regime temporal que nesse espaço irrompeu:  

 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: XAVIER, 2006, p. 131, detalhe 

 

A assinatura abaixo do terceto, “Valêncio Xavier”, é mais um indício da 

impossibilidade do autor de participar efetivamente daquilo que criou. O terceto, 

acompanhado da assinatura do autor não deixa de ser irônico, uma vez que não 

indica que a obra conseguiu efetivamente concretizar o tempo redimido, o kairos. É 

justamente porque esse tempo não se configurou que o autor se vê expulso da obra 

que gestou. Nesse sentido, se Macao, título do romance em questão, ao longo do 

texto vai tomando a feição de um Paraíso, o autor é expulso dele por fim, 

reencenando a queda primeira do homem. Não à toa, na mesma página (figura 7), 

há uma espécie de despedida a Deus: A Deus Adeus.     
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 Resumindo os avanços da análise efetuada até aqui, os romances de 

Valêncio Xavier modificam o eixo temporal da forma romanesca porque opera uma 

espacialização desse eixo, ou seja, dispõe os fragmentos que recolhe do mundo em 

uma imagem espacializada. Há, assim, um entrecruzamento de um tempo 

progressivo-linear, o tempo mesmo em que se dá a leitura contígua das imagens, e 

um tempo simultâneo, o qual surge da justaposição das imagens e das similaridades 

que as percorrem. É nessa impossibilidade da concretização de qualquer um desses 

tempos, nessa fratura que é o limiar entre essas duas ordens temporais, que os 

romances valencianos encontram o tempo original da épica. Assim, o tempo-do-

agora da épica irrompe nos romances de Valêncio Xavier, sem efetivamente poder 

se concretizar por total. O tempo no qual o passado pode ser chamado a 

comparecer, encontrando, nessa configuração temporal, a salvação da 

transitoriedade do mundo. 

 O romance épico e, como espécie desse gênero, os romances aqui 

analisados de Valêncio Xavier lidam sempre com uma ausência, seja do material 

que se dá à configuração estética, seja do próprio sentido do mundo. Se se 

aproximam da épica em intenção e temporalidade, se afastam na mesma medida ao 

se deparar com uma Modernidade que impede sua síntese em uma épica renovada. 

O romancista épico e Valêncio Xavier precisam apreender uma realidade que 

sempre lhes escapa, lidando necessariamente com uma falta. É hora, por isso, de 

abordar a outra característica dos romances valencianos: sua intenção alegórica. A 

alegoria é a figura que se relaciona diretamente com essa perda, se compreendida 

dentro de uma moldura melancólica que a anima. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Capítulo 2. Valêncio Xavier sob o sol do meio-dia 

 

  O romance épico, como exposto, somente se dá enquanto perda, ou seja, 

realiza-se parcialmente sem se concretizar plenamente, na medida em que as 

condições sócio-históricas, que determinam sua gestação, não o permitem. Ao dar-

se enquanto fratura do contemporâneo e irromper com seu arcaísmo na 

Modernidade, pode-se dizer que seu tempo já passou, embora ainda esteja por vir. 

Em sua intenção configuradora, o narrador-colecionador compartilha com o narrador 

épico o objetivo de plasmar o mundo em seu sentido objetivo. Isso, no entanto, não 

é mais possível em um mundo que expulsou o sentido de sua imanência. As coisas 

que se dão à configuração do narrador valenciano já não são mais passíveis de 

serem possuídas em sua integralidade. E, se são convocadas a integrar a obra por 

meio da citação, essa presença já é também uma ausência: o rastro de mortos e 

ruínas que não mais são passíveis de serem possuídos. Ora, o que resta a esse 

narrador então, privado pelas condições materiais da possibilidade de uma 

objetividade épica, é melancolicamente se relacionar com a perda daquilo que nunca 

possuiu. Aqui reside o traço melancólico por excelência que perpassa todos os sete 

romances gráficos de Valêncio Xavier. Somente por meio desse pathos melancólico 

o narrador pode entrar em relação com aquilo que já está desde sempre perdido, 

transformado em ruína, configurando-os em uma imagem alegórica. 

Ora, Valêncio Xavier traz, em sua coleção de imagens de mortos, a intenção 

do melancólico que, em estado de permanente luto por algo que nunca possuiu, 

relaciona-se com esses mesmos mortos na medida em que os expõe como 

inapreensíveis19 (figura 11). Na insistência com que coleta papéis de bala, 

fragmentos de jornais, verbetes de dicionários etimológicos, pedaços de livros 

antigos (figura 12), já está também caracterizado na obra de Xavier aquele gosto 

pelo filológico, pela arqueologia da minúcia, que encontra seu sentido dentro da 

moldura de um pathos melancólico.  

 

                                                             
19 Segundo Giorgio Agamben: “(...) dever-se-ia afirmar que a melancolia apresenta o paradoxo de um intenção 
lutuosa que precede e antecipa a perda do objeto. (...) assim se poderia dizer que a retração da libido 
melancólica não visa senão tornar possível uma apropriação em uma situação em que posse alguma é, 
realmente, possível.” (AGAMBEN, 2012, p. 44-45) 



55 
 

                  Figura 11    Figura 12 

  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: XAVIER, 2006, p. 25, detalhe                        

Fonte: XAVIER, 2006, p. 25.         

 

 

 

Fonte: XAVIER, 2006, p. 69 

 

Além disso, os elementos dispostos em sua obra podem muito bem funcionar 

como ruínas de um tempo perdido. Dispostos assim à contemplação, o olhar 

valenciano se aproximaria do olhar que o anjo de Dürer direciona aos despojos sem 

utilidade abandonados no chão. “(...) na Melancolia de Albrecht Dürer, os 

instrumentos da vida ativa estão espalhados pelo chão como objeto de estéril 

ruminar.” (BENJAMIN, 2011a, p. 146). Ainda sobre as ferramentas lançadas ao chão 

no quadro de Dürer, Agamben, em trecho de sua obra, na qual se detém no 

problema do melancólico, interpreta: 

O compasso, a esfera, a mola, o martelo, a balança, a régua, que a 
intenção melancólica esvaziou de seu sentido habitual e transformou 
em emblemas do próprio luto, já não significam nada mais que o 
espaço que eles tecem para a epifania do inapreensível. Dado que a 
sua lição consiste em que só se pode apreender o que é 
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inapreensível, o melancólico só se sente bem entre esses ambíguos 
despojos emblemáticos. (AGAMBEN, 2012, p. 55) 

 

Interpretação não oposta, mas complementar à de Benjamin, Agamben 

recoloca a análise dos instrumentos da gravura sob os termos da intenção 

melancólica20. E, de fato, parece claro que os objetos coletados por Valêncio Xavier 

em muito se assemelham a esses despojos emblemáticos. Dispostos nas páginas 

dos romances, eles assumem o estatuto daquilo que está irremediavelmente 

perdido, mas, paradoxalmente, deixa-se capturar por meio dessa mesma perda. 

 Paralelo a esse procedimento de emblematização, existem outras 

características típicas do melancólico que encontraram sua mais alta expressão no 

Barroco: a fidelidade profunda às coisas e uma intenção salvífica em relação a elas. 

Walter Benjamin (2011a, p. 164), em sua exposição sobre o drama trágico, sintetiza 

as duas características, comentando o espírito melancólico e acidioso21 do cortesão 

nos dramas barrocos: 

À sua [do cortesão] infidelidade aos seres humanos corresponde 
uma fidelidade às coisas, que verdadeiramente o mergulha em uma 
entrega contemplativa. O lugar da concretização adequada do 
conceito que espelha este comportamento só pode ser o dessa 
fidelidade desesperançada ao mundo criatural e à lei da culpa que 
governa a sua vida. (...) A melancolia trai o mundo para servir o 
saber. Mas o seu persistente alheamento meditativo absorve na 
contemplação as coisas mortas, para as poder salvar22. 

                                                             
20 A análise de Agamben (2007, p. 47) acerca dessas ferramentas dispostas na gravura parece um protótipo 
daquilo que será melhor desenvolvido ao longo de seus trabalhos sob o conceito de inoperatividade: 
“Inoperatividade não significa, de fato, simplesmente inércia, não-fazer. Trata-se, antes, de uma operação que 
consiste em tornar inoperativas, em desactivar ou des-oeuvrer todas as obras humanas e divinas.” Ora, os 
despojos do melancólico, esvaziados de seus sentidos habituais, estão efetivamente desativados, passíveis por 
isso de serem contemplados na iminência de um possível uso. 
21

 Benjamin explica a acídia como “conceito mais propriamente teológico do melancólico” (BENJAMIN, 2011a, 
p. 163), significando a indolência do coração. Agamben se aprofunda no conceito do acidioso, definindo-o 
como “vertiginoso e assustado retrair-se (recessus) frente ao compromisso da estação do homem diante de 
Deus.” (AGAMBEN, 2012c, p. 28). Walter Benjamin e Agamben, que prolonga os estudos do primeiro, corrigem 
a visão da acídia delineada por Panofsky e Saxl. “Panofsky e Saxl (...) entendem mal a concepção medieval da 
acídia, que é vista simplesmente como o sono culpado do preguiçoso. (...) Só tardiamente a essência da acídia 
acaba se tornando opaca e se confundindo com a preguiça.” (AGAMBEN, 2012c, p. 30-31). Indolência e retrair-
se diante de Deus, a acídia permanece uma versão teológica da melancolia, embora não possa ser considerada 
sinônimo desta. Se ao melancólico está barrado o caminho para seu objeto de desejo, ao acidioso está barrado 
o caminho que o levaria a Deus. 
22

 E aqui, ao que parece, unem-se duas partes do pensamento benjaminiano distanciadas pelo tempo: 
 

O materialista histórico só se aproxima de um objeto histórico enquanto mônada. Nessa 
estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos acontecimentos, ou, 
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 Fidelidade às coisas que aparece explícita no rigor com que Valêncio Xavier 

coleta os detritos e objetos esquecidos; intenção salvífica que se apresenta na 

disposição em livro dessas ruínas abandonadas, dessas fotos de pessoas mortas e 

esquecidas (figura 13). 

 

Figura 13 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: XAVIER, 2006, p. 51. 

                                                                                                                                                                                              
dito de outro modo, de uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado oprimido. 
Ele aproveita essa oportunidade para extrair uma época determinada do curso homogêneo 
da história (...). (BENJAMIN, 1985, p. 231) 

 
A intenção do historiador materialista, conforme descrito por Benjamin em muito se assemelha a essa 

intenção melancólica de salvar as coisas degeneradas pelo tempo. Ambas as intenções, e é isso que se vem 
tentando mostrar, são análogas àquela de Valêncio Xavier, ao extrair e salvar do esquecimento os detritos do 
passado.  
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 No entanto, para além da generalidade de afirmar uma pretensa intenção 

melancólica no corpus desta análise, que indício pode-se levantar como prova dessa 

intenção? Ou seja, em qual traço do teor factual (Sachgehalt) da obra estaria 

cristalizado seu teor de verdade (Wahrheitsgehalt) de modo mais acentuado23? 

Deve-se retornar então justamente àquele rigor micrológico considerado como 

princípio metodológico. Se Valêncio Xavier é fiel às coisas, ao crítico não é permitido 

menor fidelidade a essas mesmas coisas resgatadas em sua obra. 

 Em “Rremembranças da menina de rua morta nua”, um dos romances 

gráficos reunidos no corpus analisado nesta dissertação, o autor vinha reconstruindo 

aos poucos a história do assassinato de uma pequena menina em um trem-

fantasma. Em uma das páginas, dispõe um relógio com os ponteiros marcando 

exatamente meia-noite ou meio-dia (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Teor factual (Sachgehalt) e teor de verdade (Wahrheitsgehalt) são utilizados aqui no sentido formulado por 
Walter Benjamin em seu ensaio sobre Goethe. O teor factual de uma obra seria seu caráter material e de 
conteúdo, exigindo para sua interpretação uma abordagem filológica rigorosa. O teor de verdade seria os 
dados do real que se cristalizaram na obra. O comentário desdobraria o teor factual; à crítica, conforme 
compreendida por Benjamin, caberia o desvelamento do teor de verdade contido na obra. O crítico, no 
entanto, não pode prescindir do comentário, uma vez que somente por meio de uma análise do teor factual 
que perdura nas obras, pode-se chegar ao teor de verdade oculto nelas. “Consequentemente , torna-se cada 
vez mais uma condição prévia para todo crítico vindouro a interpretação do teor factual, isto é, daquilo que 
chama a atenção e causa estranheza.” (BENJAMIN, 2009, p. 13). Em 1925, três anos depois do ensaio sobre 
Goethe, Benjamin (2011a, p. 17) retoma seus conceitos, agora no prólogo crítico-epistemológico de seu 
Origem do drama trágico alemão: “A relação entre a elaboração micrológica e a escala do todo, de um ponto 
de vista plástico e mental, demonstra que o conteúdo de verdade (Wahrheitsgehalt) se deixa apreender 
apenas através da mais exata descida ao nível dos pormenores de um conteúdo material (Sachgehalt).” 
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Figura 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: XAVIER, 2006, p. 52. 

                        

Figura 15 

 

 

 

 

                        Fonte: XAVIER, 2006, p. 52, detalhe. 

 

A leitura natural seria, na composição da página, associar o horário do relógio ao 

horário da morte da menina (figura 15). No entanto, a hipótese não se sustenta, uma 
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vez que há uma flagrante descontinuidade entre o horário marcado no relógio e o 

horário dito por Gil Gomes: “Sexta-feira, onze e meia da noite.” (XAVIER, 2006, p. 

52) É nesse detalhe microscópico, nessa descontinuidade, nesse estranho 

descompasso entre texto e imagem que, talvez, a intepretação possa extrair desse 

teor factual aquele teor de verdade oculto, objetivo de toda crítica.  

Seguindo uma possível senda aberta por esse detalhe, pode-se interpretar o 

meio-dia marcado no relógio como uma retomada do meio-dia do acedioso. Na 

doutrina medieval da acídia, o meio-dia era o horário mais perigoso, pois justamente 

sob o sol a pino que, acreditava-se, o demônio do meridiano infundia a acídia nos 

padres enclausurados. Joannis Cassiani, teólogo da Patrística, apresenta a relação 

acídia e meio-dia de maneira clara.: 

“Maxime circa horum sextam monachum inquietans... Denique 
nonnulli senum hunc esse pronuntiant meridianum daemonem, qui in 
psalmo nonagésimo nuncupatur” [“Precisamente perto do meio-dia o 
monge se inquieta... Assim, alguns mais idosos anunciam o demônio 
meridiano, que é citado no salmo noventa24”]25. (JOANNIS 
CASSIANI, De institutis coenobiorum, 1, X, cap. 1, in: Patrologia 
latina, 49 apud AGAMBEN, 2012, p. 22) 

 

Pode-se ainda, seguindo os estudos de Agamben, citar: 

“(...) mane primum languentes medicus visitat, acedia vero monachos 
circa meridiem” [“de manhã, o médico visita os mais débeis, a acídia 
realmente só visita os monges por volta do meio-dia”]. (JOÃO 
CLÍMACO, Scala Paradisi, gr. 13, in: Patrologia graeca, 88 apud 
AGAMBEN, 2012, p. 22) 

 

 Há então a possibilidade de se interpretar o relógio e seu horário como índice 

do acedioso – concepção teológica da melancolia. O relógio poderia funcionar como 

chave interpretativa capaz de recolocar a obra em questão sob o signo da 

melancolia. 

                                                             
24 Consta no Salmo 90, versículo 5-6: “Não temerás o terror da noite / nem a flecha que voa de dia, / nem a 
peste que caminha na treva, / nem a epidemia que devasta ao meio-dia.” (BÍBLIA, 2010). E, em nota, a edição 
consultada traz a informação de que algumas versões traduzem o trecho final do último verso como: “do 
demônio ao meio-dia”.  
25 As traduções entre colchetes, segundo indicação na obra, é do próprio tradutor, José Silvino Assman. 
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Paralela a essa leitura, pode-se supor outra, capaz de complementá-la. Como 

já dito, o horário marcado possui certa ambiguidade, sendo lido ora como meio-dia, 

ora como meia-noite. Se meio-dia, por um lado, pode ser interpretado como aquele 

horário em que a acídia ataca com mais força, meia-noite, por outro, resgatando 

aqui o imaginário barroco, pode ser visto como o horário dos fantasmas. Assim, 

A ligação dos acontecimentos dramáticos à noite, e especialmente à 
meia-noite, tem uma boa razão de ser. Existe uma crença 
generalizada de que a esta hora o tempo para, como o fiel de uma 
balança. Ora, como o destino, a verdadeira ordem do eterno retorno, 
só de forma imprópria, parasitariamente, pode ser visto como 
temporal, as suas manifestações procuram o espaço-tempo. Situam-
se à meia-noite como que na escotilha do tempo, em cuja moldura 
aparece e volta a aparecer sempre a mesma imagem espectral. 
(BENJAMIN, 2011a, p. 139) 

 

 Em Hamlet, enquanto os três amigos – Hamlet, Horácio e Marcelo – 

aguardam a chegada do fantasma, o protagonista pergunta as horas: 

Horácio. Ainda falta para a meia-noite. 

Marcelo. Não já bateu. 

Horácio. Bateu? Não escutei. Então 

Está se aproximando o instante em que o espírito 

Costuma aparecer. 

(SHAKESPEARE apud BURKE, 1969, p. 43, grifo nosso)  

 

Não por mera coincidência, Kenneth Burke pode fazer esse comentário 

acerca do horário em que, crê-se, o fantasma do pai de Hamlet aparecerá na peça. 

“Logo a seguir, há um som fora do palco. ‘Clangor de trombetas e salva de artilharia 

atrás do palco.’ Os amigos de Hamlet estabeleceram que era meia-noite. É a hora 

do fantasma.” (BURKE, 1969, p. 43, grifo nosso).26 

                                                             
26 Há uma objeção que pode ser levantada acerca do método interpretativo aqui utilizado e, por conseguinte, à 
própria interpretação. Se há uma recorrência na obra do tema do fantasma (“trem-fantasma” etc. Conferir 
figuras 16 e 17) não haveria necessidade de se deter ao detalhe – interpretar antes o relógio como indicação da 
hora dos fantasmas – para então passar à totalidade da obra – interpretar posteriormente a menina como 
fantasma captado na obra. A intepretação prescindiria assim da análise do micrológico (nesse caso, do relógio), 
podendo ser feita a partir dos próprios indícios recorrentes dentro da obra. Aqui, é posto em xeque a mais 
“exata descida ao nível dos pormenores de um conteúdo material (Sachgehalt)” (BENJAMIN, 2011a, p. 17). No 
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Horário do fantasma, a meia-noite marcada no relógio oferece outra chave 

interpretativa capaz de redirecionar a leitura da obra. E redireciona a leitura na 

medida em que, por meio desse detalhe, lança-se luz sobre o hermetismo do 

romance de Valêncio Xavier. 

Se se atentar para as figuras 16 e 17, ver-se-á duas indicações ao trem-

fantasma, local onde teriam encontrado o corpo da menina cruelmente assassinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
entanto, toda interpretação que partisse não do “teor factual, isto é, daquilo que chama a atenção e causa 
estranheza” (BENJAMIN, 2009, p. 13), mas do que é recorrente e claro, ao forçar uma interpretação sobre o 
caráter fanstamático da obra, ou afirmaria aquilo que já é nítido nela, ou recorreria a certas arbitrariedades 
injustificadas. Supondo que, por acaso, um intérprete decidisse utilizar o recessus do melancólico frente ao 
objeto perdido para interpretar a fantasmagoria da obra em questão, ainda assim ele não conseguiria justificar 
tal escolha se não descesse ao nível mais factual da obra, ao detalhe mais estranho e descontínuo (nesse caso, 
o relógio). Porque somente o relógio fornece a indicação de uma possível leitura da obra via caráter 
fantasmático (caso se leia o horário do relógio como meia-noite) ou via teoria da acídia (caso se leia o horário 
do relógio como meio-dia). Ademais, o micrológico torna-se porta de entrada para que a obra possa ser 
reencaminhada para seu teor de verdade, sendo o objeto de pesquisa “construído de uma perspectiva 
histórica. As linhas de fuga dessa construção convergem em nossa própria experiência histórica” (BENJAMIN, 
2012, p. 414-415). Nesse caso em específico, o relógio passa a ser a cifra que possibilita a leitura da obra como 
configuração de um pathos melancólico, o qual deve ser observado historicamente, a fim de que o crítico possa 
levantar “indagações quanto a verdade cuja chama viva continua a arder sobre as pesadas achas do que foi e 
sobre a leve cinza do vivenciado” (BENJAMIN, 2009, p. 14).  
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               Figura 16                                                 Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: XAVIER, 2006, p. 45.                        Fonte: XAVIER, 2006, p. 57.  

 

Há outros momentos em que, em pequenos fragmentos de texto, o autor parece 

retomar o tema do fantasma, se o entendermos como uma entidade presa no limiar 

entre o mundo dos vivos e dos mortos. 

Para avançar a análise, é importante retornar aos horários marcados no 

relógio e procurar, de alguma forma, articular aquelas duas leituras que parecem, a 

princípio, separadas, para, em seguida, recolocar o caráter fantasmático da obra sob 

a moldura mais geral de um pathos melancólico. Onde efetivamente há um vínculo 

capaz de não unir necessariamente, mas de articular as duas leituras? 

Uma possível saída é realocar a leitura dos fantasmas sob a teoria do 

acedioso-melancólico. Nesse sentido, pode-se partir das pesquisas de Giorgio 

Agamben (2012) sobre as relações entre o objeto perdido do melancólico e a 

produção de fantasmas. O autor italiano leva em consideração para seu estudo não 
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somente as ideias de Freud sobre o luto e a melancolia, mas também move uma 

série de saberes antigos e medievais sobre o assunto.  A teoria do fantasma exposta 

por Agamben, embora não seja inédita, possui a vantagem de recolher boa parte 

das ideias produzidas acerca dos fantasmas, da antiguidade à Freud, além de 

complementá-la com uma leitura particular, capaz de fazer avançar o tema. 

Para Agamben, a teoria freudiana do luto e da melancolia pode melhor ser 

apreendida sobre o fundo da teoria medieval dos fantasmas. Nessa releitura, torna-

se aos poucos clara a relação direta entre a intenção melancólica e a produção de 

fantasmas. Desse modo, iniciando a discussão em questão pela análise da teoria 

freudiana do luto e da melancolia, pode-se afirmar que “a melancolia é uma reação 

diante da perda de um objeto de amor (...).” (AGAMBEN, 2012, p. 43-44). Freud, no 

entanto, em seu estudo, sente dificuldade de entender a essência dessa perda do 

melancólico, uma vez que, diferente do lutuoso, parece não haver objeto 

efetivamente perdido: 

Freud não esconde o seu embaraço diante da irrefutável constatação 
de que, enquanto o luto sucede a uma perda realmente acontecida, 
na melancolia não só falta clareza a respeito do que foi perdido, mas 
nem sequer sabemos se podemos de fato falar em uma perda. 
“Deve-se admitir” – escreve ele [Freud] com certo desapontamento – 
“que se produziu uma perda, mas sem que se consiga saber o que 
foi perdido”27. (AGAMBEN, 2012, p. 44) 

 

 Em seguida, Agamben aproxima o retrair-se do melancólico frente a um 

objeto que, em verdade, nunca foi perdido, àquela relação do acidioso com Deus. O 

ponto central dessa relação é esclarecido principalmente nesta passagem: 

 

Dado que o recesso do acidioso não nasce de um defeito, mas de 
uma excitada exacerbação do desejo, que torna inacessível o próprio 
objeto na desesperada tentativa de proteger-se dessa forma em 
relação à sua perda e de aderir a ele pelo menos na sua ausência, 
assim se poderia dizer que a retração da libido melancólica não visa 

                                                             
27 Giorgio Agamben não fornece as referências de sua citação de Freud. No entanto, acreditamos ter localizado 
a passagem na Edição Standard brasileira das obras completas de Freud (2006, p. 251): “Ainda em outros casos 
nos sentimos justificados em sustentar a crença de que uma perda dessa espécie ocorreu; não podemos, 
porém, ver claramente o que foi perdido, sendo de todo razoável supor que também o paciente não pode 
conscientemente receber o que perdeu.” 



65 
 

senão tornar possível uma apropriação em uma situação em que 
posse alguma é, realmente, possível. (AGAMBEN, 2012, p. 44-45) 

 

 Ora, é nítida aqui a compreensão do complexo do acidioso como análogo e 

complementar ao recesso melancólico analisado por Freud: ambos, diante de um 

objeto cuja posse é impossível, optam por perdê-lo, relacionando-se com uma 

ausência. Relação paradoxal de perda daquilo que não estava perdido, e que 

somente enquanto objeto perdido pode ser acessado, embora seja, conforme 

Agamben, o acesso a uma ausência. 

 Se essa análise estiver correta, deve-se então prosseguir e aceitar que, “a 

melancolia não seria tanto a reação regressiva diante da perda do objeto de amor, 

quanto a capacidade fantasmática de fazer aparecer como perdido um objeto 

inapreensível” (AGAMBEN, 2012, p. 45, grifo nosso). A intenção melancólica 

encontra seu objetivo quando produz um fantasma, objeto que aparece perdido, 

anteriormente inapreensível. O melancólico consegue apreender o inefável ao impor 

uma perda àquele objeto que a rigor não estava perdido28, mas inacessível. 

                                                             
28 É interessante notar como algumas passagens da análise de Agamben ecoam excertos da Origem do drama 
trágico, de Walter Benjamin (2011a): 
  

Cobrindo o seu objeto com os enfeites fúnebres do luto, a melancolia lhes confere a 
fantasmagórica realidade do perdido; mas enquanto ela é o luto por um objeto 
inapreensível, a sua estratégia abre espaço à existência do irreal e delimita um cenário em 
que o eu pode entrar em relação com ele, tentando uma apropriação que posse algum 
poderia igualar e perda alguma poderia ameaçar. (AGAMBEN, 2012c, p. 45) 

 
Pode-se ler o fragmento quase como um método para a crítica literária. O crítico, sempre em relação 

com obras cujo tempo já passou, ao encobrí-las com os “enfeites fúnebre do luto”, ou seja, ao tomá-las como 
obras mortas, pode enfim se apropriar de um objeto que, de outra forma, permaneceria inapreensível. E já fica 
mais claro então qual a intenção de Agamben (2012c, p. 9-10) quando afirma que  
 

uma obra que merecesse ser qualificada como crítica só podia ser aquela que incluísse em si 
mesma a própria negação e cujo conteúdo essencial fosse assim exatamente aquilo que nela 
não se encontrava. (...) talvez só um livro mereça, nesse sentido, o nome de crítico: trata-se 
de Ursprung des deutschen Trauerspiel [Origem do drama barroco alemão], de Walter 
Benjamin. 

 
Em Benjamin (2011a, p. 194, grifo nosso), encontra-se um excerto que quase pode ser tomado como 

gênese das ideias de Agamben comentadas acima: “Esta transformação do conteúdo material em conteúdo de 
verdade faz do declínio da força de atração original da obra, que enfraquece década após década, a base de um 
renascimento no qual toda a beleza desaparece e a obra se afirma como ruína.” A obra como ruína, na 
releitura de Agamben, aparece como o objeto fantasmático por excelência – e o que aparecia inapreensível 
pode enfim ser apropriado. Nisso, cremos, reside a força maior daquilo que, nas considerações finais, 
tentaremos expor sob o nome de crítica melancólica.   
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 Deve-se ainda frisar aquela “capacidade fantasmática” acima comentada, 

porque é justamente nessa capacidade produtiva peculiar que reside a síntese 

capaz de articular a intenção melancólica à teoria dos fantasmas. Assim, 

(...) não causará surpresa que a síndrome melancólica seja desde a 
origem tradicionalmente vinculada à prática fantasmática. As 
“imaginationes malae” [“imaginações más”] aparecem por algum 
tempo em tanta evidência na literatura médica entre os “signa 
melancolicae” [“sinais de melancolia”], que se pode afirmar que a 
doença atrabiliária se configura essencialmente, segundo a 
expressão do médico paduano Girolamo Mercuriale, como um “vitium 
corruptae imaginationis” [“vício da imaginação corrompida”]. Lullo, 
por sua vez, menciona a afinidade entre a melancolia e a faculdade 
imaginativa, sublinhando que os saturninos “a longo accipiunt per 
ymaginacionem, quae cum melancolia maiorem habet concordiam 
quam cum alia compleccione” [“de longe percebem pela imaginação, 
a qual concorda mais com a melancolia do que com qualquer outro 
modo de compreensão”] (...) (AGAMBEN, 2012, p. 51)29 

 

 Ora, a recolha de teorias antigas acerca da relação triádica entre imaginação, 

melancolia e fantasmas em muito pode ser útil. Retornando à crítica da obra de 

Valêncio Xavier, pode-se, para fins operativos, sintetizar essa articulação, 

entendendo o fantasma como resultado e produção da intenção melancólica que 

antecipa o luto de um objeto que, por ser inapreensível, somente pode ser 

apropriado como uma ausência, como um fantasma. 

 Não somente é este o caso da menina de rua morta, já mencionada, presente 

no romance “Rremembranças da menina de rua morta nua”, como também em todos 

os outros romances aglutinados na obra em análise. Como exemplo central, pode-se 

analisar “Mulheres em amores”, romance curto e de uma ironia corrosiva que não 

                                                             
29 Vale recordar aqui a crescente valorização da melancolia no Renascimento, principalmente a partir dos 
estudos de Cornélio Agripa, porque passava a ser associada à imaginação e ao pensamento abstrato. Nesse 
sentido, antes de ser resultado daqueles influxos saturninos dos quais se deveria tentar afastar por meio da 
magia natural (Ficino), a melancolia chegava a ser desejada, na medida em que, ao elevar o melancólico ao 
pensamento abstrato, afastaria-o do mundo terreno – afastamento valorizado por toda uma corrente filosófica 
neo-platônica, com matizes pitagóricas, que floresceu no período. 
 

Se tentássemos transmitir o tom da magia de Agripa no que toca aos ‘dons’ dos planetas, 
dons que tal magia tenta, acima de tudo, atrair, diríamos que, enquanto a magia de Ficino 
evita Saturno, a de Agripa busca-lhe os dons, que são o da elevada contemplação abstrata e 
o da matemática pura. (Assim como o talismã de Botticelli, a Primavera, 
predominantemente venusiano, reflete o tipo de magia ficiniana, o talismã de Dürer, a 
gravura Melancholia, predominantemente saturnino, reflete o tipo de magia de Agripa.) 
(YATES, 1990, p. 168). 
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encontra paralelo em nenhuma outra obra do autor reunida no corpus. Na história, 

basicamente composta de fotos e gravuras com legendas, conta-se o amor entre 

duas mulheres casadas, cujo relacionamento ilícito é descoberto por um inquisidor. 

Passa-se a uma sequência de gravuras que contam uma história esparsa de tortura 

e sevícias. Obviamente, há aqui uma relação direta entre as gravuras e as mulheres, 

Maria e Felipa, podendo, a princípio, enxergar uma continuidade entre os dois 

momentos da narrativa. É sintomático, no entanto, que haja essa quebra total na 

narrativa. De certa forma, com a introdução das gravuras que exibem rituais de 

tortura com mulheres genéricas da época da Inquisição, o narrador extrapola o mero 

caso individual das mulheres protagonistas da história, para exibir uma violência 

sempre reiterada e que se perpetua no tempo. 

 Mais uma vez, ao invés de se observar a superfície da história fragmentada, 

deve-se analisar a intenção configuradora por trás da narrativa, capaz de 

efetivamente aclará-la. Essa intenção é, com efeito, configurar os fantasmas (no 

caso, ambas as mulheres) de um passado perdido e, de certa forma, índice de uma 

injustiça irreparável. Valêncio Xavier narra essa injustiça, ao apresentar em sua 

história os fantasmas que foram varridos pelos ventos do progresso (BENJAMIN, 

1985, p. 226), e por meio de uma dilaceração interna à obra, torna sua narrativa uma 

espécie de alegorização de uma injustiça não mais pessoal, mas histórica. É como 

se, por meio da história das duas mulheres, outra história, secreta e engastada à 

história superficial, fosse aos poucos sendo sugerida, mesmo que de modo 

extremamente elíptico30. Esse relato secreto é o relato da própria injustiça e 

violência que se cristalizaram ao longo da História. 

Essa injustiça e violência somente se deixam entrever com a recuperação dos 

fantasmas injustiçados. Valêncio Xavier abre em sua obra um espaço no qual 

detritos do passado são dispostos enquanto fantasmas. A intenção configuradora é 

essencialmente melancólica e em muito se assemelha àquela prática do artista, 
                                                             
30 Conferir “Teses sobre o conto” (PIGLIA, 2004, p. 87-94). Ricardo Piglia, partindo de uma nota sobre uma 

possível história extraída de um caderno de Tchekhov – um homem em Montecarlo vai ao cassino, ganha uma 
fortuna, volta para a casa e se suicida – postula a tese de que todo conto sempre conta duas histórias. “Um 
relato visível esconde um relato secreto, narrado de modo elíptico e fragmentário” (Piglia, 2004, p. 90). O 
conto seria assim uma história que encerra sempre um relato secreto, outra história contada de maneira 
enigmática. A narrativa se assemelharia, pois, a uma máquina microscópica que revela, artificialmente, uma 
história que estava oculta, reproduzindo “a busca sempre renovada que nos permite ver, sob a superfície 
opaca da vida, uma verdade secreta” (Piglia, 2004, p. 94). 
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conforme comentada por Romano Alberti, cujo pensamento será posteriormente 

retomado ainda neste capítulo. No entanto, antes de manter seus fantasmas na 

memória para reproduzi-los artisticamente, como faria, por exemplo, um escultor, 

Valêncio Xavier se utiliza de um material coletado direto do mundo das coisas. Esse 

apego ao mundo coisal pode ser interpretado, essencialmente, como tentativa de 

representar acontecimentos que não mais podem ser configurados pelas tradicionais 

formas de representação. São as próprias coisas que são chamadas a apresentar os 

fantasmas de uma história esquecida. São nelas também que esses mesmos 

fantasmas se mostram pelas marcas e rastros que deixam. Seguindo essa ótica 

interpretativa, todos os objetos reunidos pelo autor em suas obras, sejam eles fotos, 

cenas de filmes, papéis de bala, vozes distintas, gravuras, excertos de dicionários ou 

de outras obras, todos podem ser postos sob o signo da coisa. A foto então das 

duas mulheres (figura 18), posta como pórtico da obra que se iniciará, é objeto entre 

objetos, traço capaz de trazer à apresentação um fantasma. 

  

Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: XAVIER, 2006, p. 26-27. 
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O indício central que habilita a leitura das mulheres como fantasmas se encontra na 

última gravura posta no romance (figura 19).  

 

Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: XAVIER, 2006, p. 36. 

 

Na imagem, nota-se que uma mulher é tirada morta da fogueira, enquanto 

recebe a reza de um frei. As mulheres, por meio de uma violência que envolve 

torturas, já estão mortas, ou seja, já se apresentam, desde a primeira página, como 

fantasmas. É importante notar a profunda ironia presente na legenda da última 

gravura – “Um auto de fé”. Como se, após uma série de violências injustificadas e de 

praticada a injustiça, o padre, metonímia de toda uma religião, tentasse abrandar a 

vítima já morta. A ironia mostra-se ainda mais patente se observar-se a sequência 

de outras gravuras postas no romance (figuras 20, 21 e 22). 
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                 Figura 20                                                            Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: XAVIER, 2006, p. 30                            Fonte: XAVIER, 2006, p. 31 

 

Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: XAVIER, 2006, p. 35. 
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Na figura 20, a imagem entra em afrontoso conflito com a legenda. A imagem 

do padre bondoso, olhando para o céu, donde surge uma leve iluminação de nítido 

caráter sagrado, calmo em seu gesto, entra em atrito com a legenda que indica: “O 

Inquisidor e suas maldades.” Na figura 21, a ironia é interna à própria imagem: a 

mulher é torturada em cruz, na mesma posição em que Cristo foi crucificado. 

Ademais, a sala possui dois crucifixos, posicionados no alto de uma parede, acima 

da sessão de sevícias. Na imagem do suplício do fogo, também os ícones religiosos 

se espalham pela cena, enquanto, na cama, a mulher é exposta à violência do fogo. 

A história aqui contada por meio de gravuras é o prolongamento da história das duas 

mulheres, as quais, em realidade, não podem ser recuperadas a não ser enquanto 

fantasmas. A morte das duas é irremediável, e o narrador se esforça por contar uma 

história que somente se deixa entrever pela reunião dos destroços de um passado 

perdido. 

 Essa configuração fantasmática do que foi perdido pode ser encontrada no 

mais ínfimo detalhe coisal da obra. Basta que se desça ao detalhe mais pontual, 

para que se perceba que a própria linguagem escolhida, seja visual, seja verbal, 

cristalize em si todo um passado que agora só se deixa entrever em ruínas. Assim, 

“O supplicio do fogo” é escrito em português antigo, com a duplicação do “p” em 

suplício. As gravuras, enquanto formas artísticas, também podem ser 

compreendidas como forma antiquada, quase um resquício31 que sobreviveu ao 

progresso dos procedimentos estéticos. Em síntese, “Mulheres em amores” pode ser 

posto sob o signo do fantasma, e essa intenção fantasmática que recobre a obra 

busca salvar aqueles que, esquecidos pela História, sofreram uma injustiça que 

persiste.         

Para além de uma interpretação rasa, na qual apenas se veria, no “trem-

fantasma”, na menina de rua morta fotografada ou nas mulheres apaixonadas, sinais 

de confirmação de uma teoria em tudo externo à obra, para além disso, é o próprio 

método formal de Valêncio Xavier, sua poética, que deve ser posta agora sob a 

                                                             
31 Nesse sentido, a gravura aqui em muito se assemelharia ao survival de Tylor ou ao Nachleben de Aby 
Warburg. A gravura apareceria, em Valêncio Xavier, como sobrevivência de uma técnica já antiga e que 
sobrevive como resíduo. Tylor (apud DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 46) assim se refere a essas formas 
sobreviventes: “Progresso, degradação, sobrevivência, revivescência, modificação [progress, degradation, 
survival, revival, modification], tudo isso são formas pelas quais se ligam as partes da complexa rede da 
civilização.” Observe-se que Valêncio Xavier não somente retoma técnicas arcaicas, mas as formas 
apresentadas nessas imagens carregam expressões que se repetem ao longo da história.   
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intenção melancólica32. Sua seleção e disposição de ruínas, objetos e histórias que 

de outra forma estariam para sempre perdidos, só são possíveis porque são 

apropriadas enquanto fantasmas. 

 O espaço aberto por Valêncio Xavier em suas obras, por meio de processos 

como deslocamento e colagem, é o da irrealidade, capaz de albergar esses 

fantasmas. Isso implica necessariamente, então, não só uma relação problemática 

com os despojos do passado, mas também com a possibilidade de uma narração do 

que foi esquecido. 

 Essa disposição de fantasmas na obra valenciana acontece por meio de uma 

configuração artística específica, que se utiliza de procedimentos passíveis de 

análise. É necessário agora então não somente afirmar a íntima relação entre uma 

intenção melancólica e a poética do autor, a qual poderia ser sintetizada como uma 

coleção de fantasmas. É preciso mostrar como essa intenção se relaciona com a 

escolha dos procedimentos artísticos capazes de concretizar essa coleção de 

fantasmas. Não seria totalmente arbitrário levantar a hipótese de que, articulada a 

uma intenção melancólica, há uma intenção alegórica que dá forma à obra 

                                                             
32 Poder-se-ia propor com cautela uma classificação de poéticas a partir, por exemplo, da teoria dos humores. 
Nesse sentido, algumas poéticas possuiriam traços melancólicos, enquanto outras, traços coléricos etc. Ou 
então, baseado em teorias astrológicas e mágicas que voltaram a circular no Renascimento, ter-se-ia, por 
exemplo, poéticas saturninas, em contraposição à poéticas venusianas. A ideia não é original: Lomazzo, em 
seus Trattato dell’arte della pittura (1584) e Idea del tempio della pittura (1590), classifica diversos pintores e 
escritores de acordo com as características legadas pelos influxos de determinados planetas. Assim, Dante 
Alighieri e Michelangelo seriam saturninos, enquanto Homero e Leonardo da Vinci, seriam regidos pelo Sol:  
 

Que a descrição dos sete deuses planetários de Agrippa tenha sido utilizada por Lomazzo 
para suas necessidades iconográficas é natural; mas já é mais interessante o fato de que, em 
virtude de uma fisiognomonia astrológica bastante difundida, Lomazzo se tenha servido dela 
para elaborar sua teoria da expressão. (...) 
Ainda mais significativa é, no entanto, uma outra adaptação de Agrippa feita por Lomazzo: o 
esquema dos sete mestres ou “governantes” da pintura, associados aos planetas. Lomazzo 
atribui-lhes naturalmente qualidades tomadas da astrologia planetária corrente (metais, 
animais); mas, para caracterizar seu estilo, não hesita em transcrever passagens astrológicas 
inteiras em Agrippa, sem outra modificação além da substituição de nomes: Michelangelo 
por Saturno, Gaudenzio Ferrari por Júpiter, Polidoro por Marte, Leonardo pelo Sol, Rafael 
por Vênus, Mantegna por Mercúrio, Ticiano pela Lua. (KLEIN, 1998, p. 153-154)  
 

O objetivo de um revivescência dessa teoria não visaria única e exclusivamente à classificação 
exaustiva de poéticas e autores, como se estes pudessem se conformar a supostos arquétipos imutáveis e a-
históricos. Pelo contrário, seria o caso de, munido de uma teoria geral desse tipo, mostrar como cada poética 
se atualiza e se configura historicamente. Ou, mais sinteticamente, procurar extrair a diferença da repetição 
(conferir DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 125). No entanto, o mínimo esboço da ideia aqui apresentada deveria ser 
melhor desenvolvido e testado exaustivamente para confirmar se se justifica a aplicação de tal modelo teórico.    
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valenciana e que só pode ser plenamente compreendida sob a moldura da intenção 

melancólica, a qual percorre os sete romances gráficos.  

 

2.1. A alegoria regida por Saturno   

 

 A discussão em torno da alegoria deve ser bem posta para que não se perca 

na miríade de concepções formuladas e na confusão babélica instaurada ao longo 

dos anos. Se mal orientado, o debate em torno da alegoria, enquanto conceito que 

possibilitasse a iluminação de parte do corpus, acabaria por mostrar-se no mínimo 

inútil. O problema não é recente. Já na época de Origem do drama trágico 

(2011a), Walter Benjamin constata a incapacidade das definições correntes de 

abarcar o verdadeiro conteúdo do conceito. Por meio de uma releitura equivocada 

dos românticos alemães, que opunham o símbolo à alegoria, esta passava a ser 

entendida como exemplo sensível de um Universal33. Além disso, tem-se uma leitura 

em consonância com a anterior, de que a alegoria seria mera representação de um 

conceito, enquanto o símbolo encarnaria a própria ideia34. 

                                                             
33 Verificar Goethe (apud BENJAMIN, 2011a, p. 171), por exemplo: 
 

Há uma grande diferença entre o poeta procurar o particular para chegar ao geral e 
contemplar o geral no particular. No primeiro procedimento temos uma alegoria e o 
particular serve apenas como exemplo, como caso exemplar do geral. Mas na segunda 
situação estamos de fato perante a natureza da poesia: ela dá expressão a um particular sem 
pensar no geral e sem apontar diretamente para ele. Quem for capaz de apreender esse 
particular como coisa viva dispõe ao mesmo tempo do geral, mesmo sem disso ter 
consciência, ou só chegando a tê-la mais tarde.  

 
 Vê-se não definições isentas acerca dos dois tipos de figurações, mas definições acompanhadas de 
uma valoração implícita que colocava o símbolo acima da alegoria, uma vez que somente aquele daria acesso 
ao geral sem se configurar apenas como caso exemplar. 
34 Esse entendimento advém de Schopenhauer (apud BENJAMIN, 2011a, p. 171-172): 
 

Se o objetivo de toda a arte é a comunicação da ideia apreendida...; se, para além disso, é 
condenável em arte tomar o conceito como ponto de partida, então não poderemos aceitar 
que se faça de uma obra de arte, deliberada e declaradamente, expressão de um conceito: 
mas é esse o caso da alegoria...  
 

Acrescido a isso, vale aqui o comentário sintético sobre a querela romântica entre alegoria e símbolo:  
 

Confundida
 
numa só – a alegoria –

  
é então conceituada como particular para o universal 

(Schelling, Goethe), como invólucro ou revestimento exterior de uma abstração. Segundo os 
românticos, o símbolo – que a tradição antiga, greco-latina, medieval e renascentista não 
distinguia da alegoria – é uma espécie de paradigma ou classe da qual ele é o único 
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 O conceito da alegoria pode ser abordado, grosso modo, em uma perspectiva 

sincrônica ou diacrônica, não sendo as duas abordagens incompatíveis entre si. 

Abordar o conceito sincronicamente equivaleria a procurar uma definição teórica 

capaz de dar conta dos casos em que o fenômeno em questão ocorra; em 

contrapartida, abordar o tema diacronicamente significaria analisar as definições 

fornecidas ao conceito historicamente, suas mutações, empréstimos e releituras35. 

Em consonância com os objetivos desta dissertação, será necessário aqui uma 

definição de alegoria que conjugue uma abordagem teórica a uma visão histórica, 

principalmente a partir da revisão crítica do termo por Walter Benjamin (2011a), 

conforme entendido no Barroco.  

  Segundo definição ampla e mais comumente aceita, “a alegoria diz uma 

coisa e significa outra diferente” (FLETCHER apud TODOROV, 2004, p. 69). A 

definição, no entanto, de caráter tão genérico, “transforma a alegoria em quarto de 

despejo, em superfigura” (TODOROV, 2004, p. 69). É necessária uma redução e 

particularização da definição para que ela possa efetivamente ser distinguida de 

outras figuras de linguagem. O próprio Todorov fornece definição mais restritiva 

(sem, no entanto, citar sua fonte): “a alegoria é uma proposição de duplo sentido, 

mas cujo sentido próprio (ou literal) se apagou inteiramente.” (TODOROV, 2004, p. 

69). Retomando concepções da Antiguidade clássica, podem-se encontrar 

definições sintéticas, gêneses de definições posteriores. Assim, Quintiliano diz que 

“uma metáfora contínua se desenvolve em alegoria.” (QUINTILIANO apud 

TODOROV, 2004, p. 70). Um exemplo, seguindo ainda Todorov (2004, p. 70), 

poderia ser o do navio como metáfora para o Estado. Essa metáfora seria uma 

alegoria quando o capitão, por exemplo, torna-se metáfora do chefe de Estado. A 

                                                                                                                                                                                              
elemento. Por isso sua significação é sempre imediata: em sua particularidade, ele contém 
ou expressa o geral. (HANSEN, 1986, p. 5-6)

 

35 Essa maneira de operar a análise de um conceito é parelha ao modo como Todorov diferencia gêneros 
históricos de gêneros teóricos. O gênero teórico seria a estrutura abstrata que conteria regras básicas inerentes 
a todas as manifestações do gênero; estas, no entanto, somente se concretizariam em épocas distintas por 
meio de gêneros históricos:  
 

(...) para evitar qualquer ambiguidade, deveríamos colocar de um lado os gêneros históricos, 
de outro, os gêneros teóricos. Os primeiros resultariam de um observação da realidade 
literária; os segundos, de uma dedução de ordem teórica. (...) Encontram-se exemplos de 
gêneros teóricos, ao contrário, nas obras dos poetizadores: assim Diomedes, no século IV, 
divide, depois de Platão, todas as obras em três categorias: aquelas em que apenas o 
narrador fala; aquelas em que só as personagens falam; aquelas enfim em que um e outras 
falam. (TODOROV, 2004, p. 18) 
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composição marítima em sua totalidade tornar-se-ia assim alegoria do Estado e de 

suas partes constitutivas. 

 Há uma relação íntima entre metáfora e alegoria, embora não possam ser 

consideradas figuras sinônimas. A alegoria é metáfora continuada e deve ser 

entendida dessa forma, caso contrário, corre-se o risco de reduzi-la à metáfora. 

Vistas dessa forma e distinguidas mesmo que minimamente, ambas as figuras 

podem ser enquadradas naquela intenção melancólica já comentada anteriormente. 

 A relação entre alegoria e melancolia pode ser entrevista na articulação entre 

melancolia e gênio artístico, cuja tradição remonta à Antiguidade clássica, no 

Problema XXX de Aristóteles. É antiga, portanto, a ideia de que o ato de metaforizar 

pode ser mais bem compreendido sob a moldura da intenção melancólica. Seguindo 

o raciocínio de Jackie Pigeaud (2009), em ensaio sobre a relação da inspiração 

poética e o humor melancólico, deve-se lembrar primeiramente que, para Aristóteles, 

“a poesia é mais filosófica que a história, que sua essência é bem metaforizar, e que 

bem metaforizar é contemplar o semelhante.” (PIGEAUD, 2009, p. 103). Disso 

retém-se a aproximação entre o ato de metaforizar e a produção poética, o ato 

artístico mesmo36. Assim, 

O filósofo [Aristóteles] esforçou-se para explicar essa natureza 
indispensável à boa metáfora: o temperamento melancólico. A escola 
de Aristóteles, se não se quer considerar o Problema XXX como obra 
do próprio filósofo, assinalou bem essa relação do gênio com a 
melancolia. (PIGEAUD, 2009, p. 104) 

 

 Metaforizar, Pigeaud frisará, é capacidade natural para Aristóteles, e pode ser 

potencializada por certas disposições humorais, no caso a melancolia. “Bem 

metaforizar está ligado a uma boa natureza” (PIGEAUD, 2009, p. 141). Seguindo 

                                                             
36 O conceito de poesia em Aristóteles possui sentido mais amplo do que o corrente na atualidade. Ao falar da 
natureza da poesia, por exemplo, cita aquelas que seriam as espécies de poesia: “A epopeia, o poema trágico, 
bem como a comédia, o ditirambo e, em sua maior parte, a arte do flauteiro e a do citaredo, todas vêm a ser, 
de modo geral, imitações” (ARISTÓTELES, 2005, p. 19). Acrescido a isso, deve-se notar que em nenhum 
momento de sua Poética, Aristóteles coloca a essência da poesia como metafórica. A metáfora é definida como 
“transferência dum nome alheio do gênero para a espécie, da espécie para o gênero, duma espécie para outra, 
ou por via de analogia” (ARISTÓTELES, 2005, p. 42), adquirindo para o filósofo grego valor somente na medida 
em que tornaria a linguagem da poesia surpreendente. “Entendo por surpreendentes o termo raro, a metáfora, 
o alongamento e tudo o que foge ao trivial.” (ARISTÓTELES, 2005, p. 44). Somente em seu Problema XXX 
Aristóteles propõe a aproximação do gênio com a melancolia, não ficando clara se a relação gênio artístico e 
produtor de metáforas é necessária.  
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esse raciocínio, pode-se passar a Aristóteles: “Os melancólicos, em razão de força, 

como pessoas que atiram de longe, têm boa pontaria. E, por causa de sua aptidão 

em se transmutar rapidamente, eles representam para si o que está implicado (...).” 

(ARISTÓTELES apud PIGEAUD, 2009, p. 141). A questão, portanto, passa a ser 

compreender em que medida o melancólico é um bom construtor de metáforas, ou 

melhor, qual característica o melancólico possui para que isso o habilite a bem 

metaforizar. O excerto aristotélico dá uma pista, quando fala em “transmutar 

rapidamente”. Pigeaud, partindo disso, expõe sua tese central da articulação entre 

melancolia e metáfora: “É preciso pensar que os melancólicos são metafóricos, 

porque são metabléticos; ou seja, tentando ser mais claro, eles são capazes de 

arrebatar porque são arrebatáveis e arrebatados (...)” (PIGEAUD, 2009, p. 142). A 

boa metáfora surge no melancólico dessa sua capacidade de transmudar-se, de 

tornar-se outro e, por isso, reatar na metáfora aquilo que aparecia separado. “Tornei-

me outro, e tendo feito esse percurso, reatei os dois” (PIGEAUD, 2009, p. 142). 

 Retomando agora aquilo que já foi dito sobre o melancólico, enquanto 

produtor de fantasmas, poder-se-ia, articulando as ideias expostas, entender a 

metáfora, e a alegoria por extensão, como figura capaz de configurar os fantasmas 

gerados pelo melancólico. A metáfora religaria o melancólico a esse outro, o qual 

seria efetivamente um fantasma e que, agora, pode ser apropriado. A ideia não é de 

toda nova, se, por exemplo, atentar-se para a releitura de Aristóteles empreendida 

por Romano Alberti, “que, mais de quatro séculos antes da psicanálise, já lançava as 

bases de uma teoria da arte entendida como operação fantasmática” (AGAMBEN, 

2012, p. 52): 

Os pintores tornam-se melancólicos porque, querendo eles imitar, 
importa que mantenham os fantasmas presos no intelecto, e que os 
expressem da mesma maneira como antes os tinham visto 
presentes; e isso não só uma vez, mas continuamente, sendo esse o 
seu exercício; é por manterem de tal modo a mente abstrata e 
separada da matéria que surge a melancolia, que, porém, segundo 
Aristóteles, significa engenho e prudência, porque, conforme diz o 
mesmo, quase todos os engenhosos e prudentes foram 
melancólicos. (ALBERTI apud AGAMBEN, 2012, p. 52) 

 

 Se se levar em conta o caráter privilegiado da alegoria na produção artística, 

e, em paralelo, a própria produção artística como uma “operação fantasmática”, a 
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alegoria pode ser vista, em certa medida, sob a intenção melancólica e, assim, 

encontrar sua função na configuração desses fantasmas. 

 Falta agora recolocar a alegoria sob a perspectiva do Barroco, seguindo a 

análise de Walter Benjamin (2011a), de Origem do drama trágico alemão. Isso 

porque a alegoria encontra sua máxima expressão no período em questão, 

acarretando uma visão mais clara acerca da essencialidade do fenômeno. 

Para Benjamin, se o símbolo pode ser entendido como momento fugaz de 

salvação, na qual signos e coisas se sobrepõem, a alegoria pode ser vista como 

procedimento de um mundo decaído, afastado de um mundo pleno de sentido. Ele 

afirma:  

Enquanto no símbolo, com a transfiguração da decadência, o rosto 
transfigurado da natureza se revela fugazmente na luz da redenção, 
na alegoria o observador tem diante de si a facies hippocratica da 
história como paisagem primordial petrificada. A história, com tudo 
aquilo que desde o início tem em si de extemporâneo, de sofrimento 
e de malevolência, ganha expressão na imagem de um rosto – 
melhor, de uma caveira. (BENJAMIN, 2011a, p. 176) 

 

 Disso “depreende-se que a alegoria busca seu sentido no mundo histórico, 

após separar-se natureza e linguagem, tendo emudecido a natureza e necessitando 

o homem atribuir-lhe sentido” (JUNKES, 1994, p. 128). É justamente este o processo 

que se intensifica no Barroco, e que ressignifica a alegoria, compreendida finalmente 

como expressão de uma história que em si não resguarda qualquer sentido 

imanente. O alegorista extrai as coisas de seu contexto histórico para, enfim, salvá-

las, afastando-as da degeneração do sentido provocada pela fugacidade do tempo. 

“Pela recordação do passado, tenta a alegoria resgatar as coisas da transitoriedade 

nelas produzida pela perda do seu sentido original (...)” (JUNKES, 1994, p. 130). 

Somente sob o quadro da melancolia, pode a ideia de alegoria, conforme exposta, 

ser compreendida integralmente. É a partir da visão melancólica, a qual “vê com 

sofrimento o passado, em razão das perdas, e se inquieta com o futuro, pelo medo 

de um possível dano” (GINZBURG, 2013, p. 48), que se relaciona com seu objeto, 

na medida em que o toma por perdido. Somente a partir dessa visão, pode a 

alegoria ser integralmente compreendida como ferramenta de expressão daqueles 

objetos cujo sentido foi para sempre perdido dentro do fluxo de degeneração da 
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história. Cabe aqui, portanto, a imagem formulada por Benjamin (2011a, p. 189): “As 

alegorias são, no reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas.” 

Seja a ruína, seja a alegoria, ambas adquirem importância sob a intenção 

melancólica, a qual ou no reino das coisas, ou no reino do pensamento, somente 

enxerga a perda e a ausência. 

 Há, em Valêncio Xavier, essa mesma intenção alegórica, e, ademais, em 

cada romance pode-se abstrair alguns motivos alegóricos que se repetem em sua 

obra. Como, por exemplo, o Diabo, motivo alegórico essencial à interpretação dos 

textos valencianos. 

 

2.2. O Diabo na terra devastada 

 

 Toda tentativa de interpretação da obra de Valêncio Xavier recai sempre no 

problema central da fragmentação de suas composições. A princípio avesso a 

interpretações37, o corpus exige do crítico não somente atenção, como também um 

                                                             
37 É digno de nota a proposital resistência que as obras em geral de Valêncio Xavier, e em específico aquelas 
reunidas em Rremembranças..., impõem a qualquer abordagem interpretativa, de tradição hermenêutica. Por 
hermenêutica, grosso modo, pode-se entender “a compreensão do que constituía a comunicação, no interior 
da cultura ocidental”, baseada “em determinados pressupostos não-tematizados” (GUMBRECHT, 1998, p. 139). 
São esses pressupostos, os quais norteiam a prática hermenêutica, o sentido originado em um sujeito 
substancial, a separação entre o espírito e o corpo, de orientação cartesiana, a condução ao sentido por meio 
do espírito e, por fim, o corpo como “instrumento que articula ou oculta o sentido” (GUMBRECHT, 1998, p. 
139). Toda abordagem hermenêutica também se dá a partir de uma série de categorias fundamentais, como 
autoria, coerência, obra, os quais foram postos em xeque a partir da Modernidade. Segundo Foucault (2006, p. 
278): 
 

Em outros termos, para “encontrar” o autor na obra, a crítica moderna utiliza esquemas 
bastante próximos da exegese cristã, quando ela queria provar o valor de um texto pela 
santidade do autor. (...) Como, pois, atribuir vários discursos a um único e mesmo autor? 
Como fazer atuar a função autor para saber se se trata de um ou de vários indivíduos? São 
Jerônimo fornece quatro critérios: se, entre vários livros atribuídos a um autor, um é inferior 
aos outros, é preciso retirá-lo da lista de suas obras (o autor é então definido como um certo 
nível constante de valor); além disso, se certos textos estão em contradição de doutrina com 
as outras obras de um autor (o autor é então definido como um certo campo de coerência 
conceitual ou teórica); é preciso igualmente excluir as obras que estão escritas em um estilo 
diferente, com palavras e formas de expressão não encontradas usualmente sob a pena do 
escritor (é o autor como unidade estilística); devem, enfim, ser considerados como 
interpolados os textos que se referem a acontecimentos ou que citam personagens 
posteriores do autor (o autor é então momento histórico definido e ponto de encontro de 
um certo números de acontecimentos). 
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olhar sempre contemplativo que recaia sobre os pormenores. É nos detalhes mais 

aparentemente supérfluos que se encontram as chaves de leitura de uma obra 

assim cerrada. 

 A imagem do Diabo é retomada de maneira suficientemente constante para 

que possa ser lida enquanto alegoria, ao mesmo tempo oferecendo-se como 

imagem capaz de iluminar os romances analisados. 

 Em “Rremembranças da menina de rua morta nua” (XAVIER, 2006), um dos 

romances coletados no livro, conta-se a história de uma menina que apareceu morta 

nua dentro de um trem-fantasma no circo. Se novamente se atentar à minúcia das 

imagens, há dois elementos que se repetem ao longo da história: duas vezes 

aparece a imagem da porta do trem-fantasma (XAVIER, p. 51 e 57), em um mesmo 

ângulo; e três vezes o nome do possível assassino é retomado, ora como Nena 

(XAVIER, 2006, p. 54), ora como Nelo (XAVIER, 2006, p. 55) e ainda, por 

semelhança, como o verbete Nénia (XAVIER, 2006, p. 56). Nestas imagens (figura 

17, conferir p. 63, e 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Foucault mostra aqui como a interpretação crítica somente pode se dar a partir do momento que o texto passa 
por uma série de processos coercivos capazes de lhe dar certa ordem. Nesse sentido, não só a função-autor, 
mas toda uma série de categorias hermenêuticas prestam-se a essa estabilização do texto. É justamente essas 
categorias outrora estanques que a obra de Valêncio Xavier problematiza. Autor, obra, unidade estilística, 
coerência, todas essas categorias se encontram subvertidas na produção do autor.     
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  Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: XAVIER, 2006, p. 51, detalhe. 

 

pode-se notar a presença de uma série de monstros, dando-se destaque aos 

dragões no canto inferior direito. Nénia por sua vez, extraído de um dicionário 

etimológico significa “canto fúnebre; canto triste; canto mágico; refrão; canção 

infantil; futilidade” (XAVIER, 2006, p. 53), tal como aparece exemplificado em dois 

versos de Bocage: “Eis a campa rebenta, e surgem fóra /Dous vampiros bailando ao 

som da nênia.” (XAVIER, 2006, p. 53). Traça-se nítido paralelo entre os vampiros e a 

nênia, podendo-se interpretar por similitude o próprio Nena ou Nelo como vampiro 

assassino da menina, encontrada, sintomaticamente, dentro de um caixão. Além 

disso, somado o fato de aproximar-se o assassino do vampiro e das imagens de 

dragões, tem-se um forte indício de uma metaforização continuada. De fato, por 

meio da análise do próximo romance ficará mais nítido como essas imagens podem 

ser entendidas sob a alegoria do Diabo. Antes, mais uma vez, deve-se insistir sobre 

a prática alegórica em Valêncio Xavier. A prática de reportar um nome a seu 

significado etimológico, como na já aludida Nénia, é compreendida como a tentativa 

de dar sentido a uma narrativa confusa e truncada, dar sentido àquilo que aparece 

como uma história de violência arbitrária e casual. Ou ainda, reportar os nomes a 

sua etimologia seria a tentativa vã de vislumbrar nas ruínas recolhidas do passado 

aquela centelha de sentido divino e imutável capaz de salvar esses despojos do 

sem-sentido e do esquecimento. Essa sempre renovada tentativa de salvação em 
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Valêncio Xavier é contrabalanceada pela dissolução de sentido imposta pelas coisas 

coletadas. 

Assim, cada personagem se apresenta cindido, ou mesmo deslocado em 

relação a si mesmo. Por isso, a discrepância apresentada entre o nome do principal 

suspeito, ora chamado de Nena, ora de Nelo. Igualmente também, a hesitação da 

idade da menina, descrita com nove anos em um momento e com oito anos no 

momento seguinte. Na figura 24, o autor dá destaque a esse descompasso das 

informações anotando ambas as possibilidades de idade entre interrogações. 

 

Figura 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: XAVIER, 2006, p. 59. 



82 
 

 O nome mesmo da menina assassinada, cuja história parece ser o objeto 

central a ser salvo, aparece sempre barrado por uma tarja preta. 

Independentemente se obrigatório o uso da tarja tanto no nome quanto nos olhos da 

menina, as tarjas passam a compor a obra e a integrar seu sentido. Barrado olhos e 

nome, dois dos componentes básicos para a identificação de uma pessoa, a menina 

se apresenta perdida inexoravelmente, ainda que a tentativa seja a de salvá-la. Toda 

salvação, no caso, toda aspiração à totalidade de uma recordação que somente se 

dá em fragmentos, já seria em si falsa, uma vez que a história se mostra sem 

sentido, e sua injustiça, perpetuada. Além disso, vale destacar que Valêncio Xavier 

não falseia a história, e como alegorista recolhe os despojos de um passado sem 

sentido, configurando-os de forma a produzir alguma significação que, a rigor, 

sempre permanecerá incompleta. 

 Em “Macao” (XAVIER, 2006), a narrativa é mais dispersa e confusa, tendo por 

único fio condutor Macao, a cidade chinesa de colonização portuguesa. Nesse 

romance, encontram-se espalhados resquícios de entrevistas com o diretor Orson 

Welles sobre o filme que gravou em Macao, da sinopse de um filme chamado 

Macao, de imagens que parecem diretamente extraídas desses filmes dentre outros 

fragmentos que parecem não se relacionar diretamente com a história. Aqui, em 

contrapartida, aparece claramente o tema alegórico do Diabo sob a imagem 

recorrente do dragão. Se em “Rremembranças da menina de rua morta nua” o 

motivo do Diabo aparecia elipticamente sob a imagem dos dragões ou sob a forma 

dos vampiros presentes nos versos, em “Macao” o motivo fica muito mais nítido, 

tanto pela repetição de imagens de dragões quanto pela descrição de Kirin, um ser 

mitológico em tudo semelhante a um demônio. 

A aproximação de todos esses seres sob o signo do Diabo não é aleatório. A 

imagem do Dragão ainda hoje contém uma carga semântica que a aproxima do 

demônio judaico-cristão, e, em grego, dragão remonta a drakon, que significa 

serpente – animal de representação clássica do demônio. Entender esses motivos 

distribuídos ao longo da obra valenciana como reunião de imagens alegóricas do 

Diabo, dá força à linha interpretativa adotada até aqui.  
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Discutindo certo mal-estar do homem frente aos símbolos e a sua relação 

com um significado que sempre os ultrapassa, Agamben (2012, p. 218-219) 

comenta: 

O “mal-estar” que a forma simbólica traz escandalosamente à luz é o 
mesmo que acompanha desde o início a reflexão ocidental sobre o 
significar (...). Enquanto no signo está implícita a dualidade do 
manifestante e da coisa manifestada, ele é realmente algo 
fragmentado e duplicado, mas enquanto tal dualidade se manifesta 
no único signo, ele, pelo contrário, é algo conjunto e unido. O 
simbólico, o ato de reconhecimento que reúne o que está dividido, é 
também o diabólico, que continuamente transgride e denuncia a 

verdade deste conhecimento. 

 

 O diabólico, portanto, é a consciência de que nome e coisa estão 

inevitavelmente separados, de que um significado nunca se acopla de maneira 

orgânica a seu significante38. O motivo do Diabo aqui se adequa perfeitamente, uma 

vez que é sob o signo da queda adâmica, em decorrência da tentação do demônio, 

que o sentido do mundo passa a degenerar dentro da história humana. 

 Não é outra a função da perpetuação do motivo diabólico dentro das obras 

valencianas: apontam efetivamente para esse descompasso entre os objetos ali 

reunidos (significantes) e seus significados. A figura do demônio circula nos 

romances, indicando a cisão essencial de sentido ali esboçada, e, ademais, 

indicando a própria intenção alegórica que permeia essa disposição de detritos do 

passado. O Diabo então aparece, por mais estranho que pareça, como alegoria da 

                                                             
38 Observe-se aqui que o problema posto por Agamben diz respeito à relação significante/significado, sem 
menção ao referente. Tomamos a liberdade de estender o problema à relação signo/coisa devido 
principalmente à teoria da linguagem de Benjamin. Para ele, a linguagem que comunica algo para além de si já 
é uma linguagem decaída, posterior a expulsão do Paraíso, e incapaz de, ao nomear, condensar “a totalidade 
intensiva da língua como essência espiritual do homem.” (BENJAMIN, 2011b, p. 56). O homem nesse sentido só 
conhece a essência das coisas quando as nomeia, porém não com a mera língua dos homens, mas com essa 
língua adâmica originária. Conferir também, embora em outro contexto, Bakhtin (2011, p. 300): “O falante não 
é um Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira 
vez.” Ou ainda, entendendo a poesia como um retorno a essa linguagem originária, Emerson (apud CAMPOS, 
2000, p. 43) afirma:  
 

O poeta é o Denominador ou Criador-de-Linguagem, que dá nome às coisas (...). O poeta cria 
todas as palavras; por isso, a linguagem é o arquivo da História e, a bem dizer, uma espécie 
de túmulo das musas. (...) 
Conquanto esteja esquecida a origem da maioria de nossas palavras, cada uma delas foi, a 
princípio, um achado e obteve vigência porque, no momento, simbolizava o mundo para o 
primeiro elocutor e para o ouvinte. Constata o etimologista que a mais morta das palavras 
foi algum dia uma figura brilhante. A linguagem é poesia fóssil.  
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Alegoria, ou como alegoria da função alegórica. Ele já aponta para essa 

impossibilidade de uma totalidade de sentido na obra. 

 Em “Macao”, isso se torna ainda mais acentuado, não somente pela sucessão 

de imagens de dragões, como também porque parece haver uma história elíptica 

sendo ali contada e que diz respeito à queda humana do Paraíso. Todo o romance 

em questão é construído de forma a, sub-repticiamente, alegorizar a relação de 

perda com um estágio de bonança anterior ao pecado original. Assim, em uma 

sinopse do filme chamado Macao, colada em parte do romance, está escrito: “A 

visão do Paraíso sob os mágicos poderes do amor (...).” E, mais abaixo, ainda na 

sinopse: 

Um passageiro embarca no aeroporto de Zurique e, sem saber 
como, se vê nadando na costa de Macao, antiga possessão 
portuguesa na China. O piloto também chega nadando em seguida. 
Logo, os dois concluem que devem ter morrido e que Macao só pode 
ser o paraíso. (XAVIER, 2006, p. 114) 

 

Na página seguinte, em trecho escrito em letras maiúsculas e em negrito, lê-

se: “EM QUALQUER UM LUGAR QUE SE ESTEJA SE A GENTE ENCONSTAR 

UMA CONCHA NO OUVIDO SE ESCUTA O BARULHO DO MAR” (XAVIER, 2006, 

p. 115). Aqui, fala-se de uma origem que perdura no tempo, mesmo que por meio de 

objetos que já não se encontram em seu contexto original. Transmite-se a ideia no 

caso de que o Paraíso, paragem original do homem, possa ser novamente 

acessado, mesmo que fugazmente, por meio de objetos ou detritos que dele 

participaram antes da queda. No entanto, como se vem defendendo, a interpretação 

não pode se deter sobre esse aspecto, uma vez que Valêncio Xavier constrói seus 

romances de modo a tensionar oposições irredutíveis, sem, no entanto, sintetizá-las, 

harmonizando-as enganosamente39. Macao, nesse caso, ao mesmo tempo em que 

se dá como possível Paraíso originário, tem essa possibilidade corroída por um 

                                                             
39 Nesse sentido, Valêncio Xavier não falseia a forma artística, expondo a fratura essencial entre expressão e 
conteúdo, e abandonando qualquer possibilidade de harmonia que degeneraria em mero enfeite. Comentando 
a teoria estética de Adorno, Safatle (2009, p. 25) diz que “a verdadeira obra de arte deve fracassar para poder 
se realizar, já que uma obra completamente formada, completamente adequada a seu conceito, incapaz de 
elevar as tensões entre construção e expressão, entre forma e conteúdo, ao paroxismo, seria a monstruosidade 
da mera exemplificação de um estilo.” A ideia de Adorno vale para todos os romances reunidos em 
Rremembranças... (2006), uma vez que estes, como vem sendo mostrado, se apresentam tensionados entre 
uma forma que nunca se totaliza nem entra em consonância com seu conteúdo. A expressão, em Valêncio 
Xavier, é sempre problemática, não conseguindo salvar seu conteúdo: os mortos prosseguem mortos.   
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ironia que vai aos poucos demonstrando a inviabilidade de acessar esse suposto 

espaço originário e paradisíaco. 

Compreende-se, portanto, as relações que se delineiam nas próximas 

páginas de perda da pessoa amada. Abruptamente, inicia-se uma série de 

questionamentos acerca de uma mulher amada perdida, nos quais o locutor 

pergunta-se se ele mesmo não haveria de tê-la matado (figura 25). 

 

Figura 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: XAVIER, 2006, p. 116-117.    

 

 A formatação do texto, com múltiplas repetições de trechos postos entre 

interrogações, imprime a sensação de uma circularidade infernal. O “Eu”40 assassino 

de sua amada se encontra preso a um círculo infinito de culpa, do qual não 

                                                             
40 Esse “Eu”, posto em destaque e repetido ao longo das páginas em questão, apresenta-se como puro índice 
da língua, dêitico vazio sem nenhum referente, passível de ser preenchido única e exclusivamente por meio do 
ato de enunciação. O ato de enunciação é a própria leitura, e o Eu torna-se por isso o leitor, o qual acaba 
reencenando a narrativa. A narrativa, em “Macao”, como também nos outros romances gráficos reunidos em 
Rremembranças... (2006), é pura apresentação (Darstellung), que se dá somente na medida em que um leitor 
a leia.      
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consegue escapar nem se redimir. E Macao, antes de parecer efetivamente um 

paraíso concretizado, subitamente mostra uma faceta infernal, colocando esse “Eu” 

flutuante, assassino de sua amada, em uma relação de repetição do Mesmo, 

análoga àquela de Sísifo e sua punição de rolar indefinidamente uma pedra. Da 

mesma forma que Sísifo expia (ou tenta expiar) infinitamente uma culpa inexpiável, 

esse “Eu” presente em Macao está fadado a reencenar o assassinato de sua 

amada, sem qualquer provável redenção. Ademais, instala-se aqui aquela intenção 

melancólica por excelência, para a qual a única posse possível se dá por meio da 

perda total de um objeto nunca verdadeiramente possuído. 

 

Aponto o revólver atiro e não erro 

Morta ela caída o dragão sangra 

Abraço a ela morta é minha agora 

Toda minha ela será para sempre 

(XAVIER, 2006, p. 117) 

  

Somente morta a mulher se abre a posse total. É como ruína que essa mulher 

se relaciona com esse “Eu”. Longe, no entanto, de se vislumbrar nessa relação algo 

de positivo, como se, pela morte da mulher, o “Eu” finalmente conseguisse gozar do 

objeto alvo de sua libido, a mulher permanece inacessível e a injustiça de seu 

assassinato perpetuada indefinidamente. O “dragão sangra” (XAVIER, 2006, p. 117) 

é indício de que não houve redenção por parte do assassino, de que a mulher 

assassinada perdurará assassinada e sua injustiça permanecerá. Pois, ao atirar, o 

homem acerta o dragão, alegoria, conforme nossa intepretação, da própria função 

alegórica. O que se alveja com o tiro, simbolicamente, é a própria capacidade da 

Alegoria de dar-se enquanto tal: ou seja, de fornecer sentido ao material inerte do 

mundo, eternizando-os em uma figura, e por isso, salvando-os da dissolução 

promovida pela passagem do tempo. O dragão novamente reaparece como duplo 

índice de uma Alegoria possível que, no momento seguinte, decai em ironia 

corrosiva, incapacitada de realmente concretizar-se; ou ainda, como imagem 
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concomitante do simbólico e do diabólico, daquilo que une o que está dividido, mas 

ao unir, acaba denunciando a precariedade dessa união. 

As interrogações, ora postas invertidas, ora em sua formatação normal, são, 

por meio de um processo de iconização, e dentro da linha interpretativa aqui 

adotada, entendidas como imagem aproximada da serpente. Isso não só por sua 

sinuosidade, análoga à da serpente, mas também pelo próprio processo de inversão 

(procedimento típico de Valêncio Xavier), o qual remeteria à queda luciferina, por um 

lado, e, por outro, à própria inversão do Mundo41. A dúvida, sempre posta entre as 

interrogações, ora invertidas, ora normais, denota justamente aquela queda primeira 
                                                             
41 Pode-se ler a inversão na obra de Valêncio Xavier sob uma divisa hamletiana. Hamlet, herói melancólico por 
excelência, diz: “Nosso tempo está denorteado” (SHAKESPEARE, 2007, p.41). A vida está desconjuntada, e é o 
próprio mundo que se apresenta sem sentido, invertido, sem norte. Regina Chicoski (2004, p. 98), em sua tese 
de doutorado sobre Valêncio Xavier, lê a inversão valenciana como carnavalização, conforme entendida por 
Bakhtin: “O carnaval na concepção do autor [Bakhtin] é o locus privilegiado da inversão, onde os 
marginalizados apropriam-se do centro simbólico, numa espécie de explosão de alteridade, onde privilegiam-se 
o marginal e o periférico.” Embora sem entrar em conflito, a leitura aqui proposta se distancia nitidamente 
daquela elaborada por Chicoski. A carnavalização é uma operação de caráter positivo, de força centrífuga, que 
inverte os valores e as relações de poder dentro de uma sociedade, por meio do riso e da paródia. A inversão 
valenciana é indício de uma falta de sentido do próprio mundo. Em Valêncio Xavier, a alegoria do Diabo e a 
inversão por extensão não seriam mais que o duplo signo de uma tentativa de doar sentido ao mundo e da 
falta desse mesmo sentido.  

Ademais, antes de endossar a obra de Valêncio Xavier como polifônica e dialógica, nota-se a 
insuficiência desses conceitos bakhtinianos para dar conta de explicitar Rremembranças ... (2006). Sussekind 
(2013, s.p.), nesse sentido, comenta a difícil assimilação de obras experimentais pela crítica literária, entre as 
quais, acreditamos, possam ser alocadas as criações de Valêncio Xavier.  
 

A alguns dos textos dos últimos anos que trabalham com uma lógica coral talvez se pudesse 
associar a expressão “objetos verbais não identificados”, empregada por Christophe Hanna 
ao tratar dos processos, dos contextos e do funcionamento crítico de certos experimentos 
literários de difícil classificação. De difícil enquadramento, sobretudo, quando o seu campo 
de inserção parece reforçar não a especulação, mas a classificação, e os dispositivos 
institucionais, as normatividades, eixos conceituais ou interpretativos que privilegiem 
homogeneização, estabilidade, expansão controlada. 

 

 O termo coral merece destaque, e, ao invés de privilegiar os conceitos bakhtinianos já aludidos, pode-
se pensar na obra valenciana como uma produção coral. Sobre o conceito de coralidade, explica Mégevand 
(2013, p. 37-38): 
 

entende-se por coralidade a disposição particular das vozes, a qual não provém nem do 
diálogo, nem do monólogo; a qual, requerendo uma pluralidade (um mínimo de duas vozes), 
contorna os princípios do dialogismo, particularmente reciprocidade e fluidez dos 
encadeamentos, em proveito de uma retórica da dispersão (atomização, parataxe, ruptura) 
ou do entrelaçamento entre diferentes palavras que se respondem musicalmente 
(estilhaçamento, superposição, ecos — efeitos de polifonia, todos). 

 
  Se há efetivamente polifonia e pluralidade de vozes, essas se distanciam e se apresentam sempre em 
uma relação problemática, não havendo efetivamente dialogismo. As vozes aparecem atomizadas, em relações 
paratáticas, sem responderem-se ativamente, apresentando-se isoladas. 
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do homem ao escutar a serpente no jardim do Éden. O motivo da serpente, 

simbolizada pelas interrogações, sejam invertidas ou não, é recorrente em Valêncio 

Xavier. Em “Macao”, especificamente, a dúvida desuni, e marca já o descompasso 

entre Macao, um paraíso desejável, porém irrealizável, e o real inferno ao qual está 

fadado o esse “Eu”, prisioneiro de um inferno cíclico onde a injustiça perdura.  

Em “Sete (7) o nome das coisas”, a estratégia da inversão é utilizada de modo 

nítido, e também pode ser lida sob a chave da alegoria do Diabo, conforme 

entendida aqui. Nesse romance gráfico, reunido em Rremembranças..., narra-se, 

ao que parece, a história de um assassinato de uma menina, encontrada morta em 

um parque. Como em todos os outros romances analisados nesta dissertação, 

“narrativa” é um termo um tanto equívoco para designar o que efetivamente está se 

passando no romance em questão. Não há, nas duas primeiras páginas, qualquer 

tipo de ação. Há sim uma série de indicações acerca de assuntos díspares que se 

assemelham pela recorrência do número 7 (figura 26 e 27). 

 

           Figura 26                                                     Figura 27                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: XAVIER, 2006, p. 65 

                                                      

Fonte:  XAVIER, 2006, p. 63                                   
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E, em sequência, aparecem as fotos de um parque, da menina morta (figura 

11, conferir p. 55), sempre acompanhadas de legendas. Aqui, o locus da inversão se 

repete, podendo igualmente ser lido sob a alegoria do Diabo. A menina, na foto, 

aparece invertida, de cabeça para baixo, e a própria foto é apresentada em negativo, 

uma espécie de inversão da fotografia normal. A mais significativa inversão, no 

entanto, é aquela operada em uma pichação contida em uma parede, a qual 

aparece (figura 29), em posição normal, como um rosto tosco. Invertido, o nariz do 

rosto transfigura-se em um 7 (figura 28), número chave para o romance em questão.  

 

               Figura 28                                                        Figura 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: XAVIER, 2006, p. 73                  Fonte: XAVIER, 2006, p. 75. 

 

A intenção é justamente tentar encontrar um sentido fugidio no mundo, como 

se a narrativa pudesse doar um significado ao real. Mais uma vez, a intenção é 

alegórica, e o 7 aparece como a tentativa de aproximar o assassinato brutal da 

menina àquela série de outros acontecimentos marcados pela recorrência ao 

número 7 (figuras 26 e 27). A intenção alegórica, mais do que em qualquer outro 

desses romances gráficos aqui analisados, deixa-se perceber mais nitidamente, uma 
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vez que perpassa a narrativa uma espécie de correspondência universal42 entre as 

coisas. Correspondência essa que é o fundamento para a concretização da alegoria, 

tendo em vista que somente sobre o pano de fundo de uma semelhança, secreta, 

porém universal, entre as coisas, podem estas ser aproximadas e fundidas no 

cadinho da alegorização. 

“Sete (7) o nome das coisas”, como os outros romances gráficos do autor, 

não se estiola em puro misticismo, como se a intenção de doar sentido à história da 

menina assassinada automaticamente encontrasse na forma do romance o local de 

sua natural concretização. Se assim o fosse, a injustiça do assassinato já estaria 

                                                             
42 A ideia de uma correspondência universal entre as coisas remonta principalmente à época barroca, a qual, 
não por coincidência, é igualmente a época por excelência da intenção alegórica. Entretanto, a crença em uma 
inter-relação entre as coisas do cosmos advinha já da Renascença, dando base não só para aquilo que viria a 
ser considerada a magia natural, teorizada principalmente por Marsílio Ficino (cf. YATES, 1990), como também 
para toda uma filosofia hermética que circulava à época e que provinha principalmente da leitura do Pimandro 
e do Asclepius, dois tratados integrantes do Corpus Hermeticum (HATHERLY, 1983, p. 20). “A filosofia hermética 
baseava-se na convicção da unidade do cosmos e da interdependência de todas as partes desse conjunto. (...) 
nessa concepção se fundamentavam todas as ciências do passado, ou se quisermos, todas as formas de magia 
válidas até à Renascença (...)” (HATHERLY, 1983, P. 20-21). 

Baudelaire (2006, p. 127) retoma essa noção de correspondência na Modernidade, sendo exemplar 
disso seu soneto Correspondances: “Como ecos longos que à distância se matizam / Numa vertiginosa e 
lúgubre unidade, / Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, / Os sons, as cores e os perfumes se 
harmonizam.” O poema se assemelha então a magia, sendo capaz de desocultar a harmonia secreta das coisas 
no cosmos. Nesse sentido, sobre a relação entre poesia e magia: “A analogia entre magia e poesia é um tema 
que reparece no transcorrer dos séculos XIX e XX, mas nasceu com os românticos alemães. A concepção da 
poesia como magia implica uma estética ativa; quero dizer, a arte deixa de ser exclusivamente representação e 
contemplação: também é intervenção na realidade.” (PAZ, 2013, p. 69). Nietzsche (2014, p. 104-105), ao 
comentar a origem da poesia, remete-a a uma utilidade supersticiosa. “Mediante o ritmo, um pedido humano 
deveria se inculcar mais profundamente nos deuses (...). Assim, [os homens] procuraram coagi-los [os deuses] 
mediante o ritmo, exercendo um poder sobre eles: jogaram-lhes a poesia como um laço mágico.” Ainda sobre a 
íntima relação entre poesia e magia, Cortázar (2008, p. 88) comenta: “Agora podemos dizer que o poeta e o 
primitivo coincidem quanto ao fato de neles ser intencional a direção analógica, erigida em método e 
instrumento. Magia do primitivo e poesia do poeta são, como vamos ver, dois planos e duas finalidades de uma 
idêntica direção.” Em todas as concepções aqui expostas, dentre outras possíveis, poesia e magia se 
assemelham na intenção de modificar a realidade, ou ainda, de desvelar as secretas relações do cosmos 
capazes de conferir poder sobre seu funcionamento. 

Sobre as relações entre magia e narrativa, conferir Jorge Luis Borges (2008). Para o autor argentino, as 
narrativas podem ser classificadas de acordo com o tipo de causalidade nelas predominante. “Distingui dois 
processos causais: o natural, que é o resultado incessante de incontroláveis e infinitas operações; o mágico, em 
que os pormenores profetizam, lúcido e limitados.” (BORGES, 2008, p. 93). Quando a narrativa é construída de 
modo a aproximar por laços simpáticos ações distantes, está-se diante de uma operação em última instância 
mágica. Diferente da causalidade natural, onde uma ação mecanicamente levaria a outra, a narrativa de 
causalidade mágica opera por simpatia, a qual “postula um vínculo inevitável entre coisas distantes, seja 
porque sua figura é igual – magia imitativa, homeopática –, seja pela existência de uma proximidade anterior – 
magia contagiosa” (BORGES, 2008, p. 90). Tzvetan Todorov (2007, p. 118-119), em sua análise do gênero 
fantástico, traça uma característica que parece ser resquício dessa causalidade mágica que perduraria nas 
narrativas fantásticas: “Podemos falar aqui de um determinismo generalizado, de um pandeterminismo: tudo, 
até o encontro de diversas séries causais (ou ‘acaso’), deve ter sua causa, no sentido pleno da palavra, mesmo 
que esta só possa ser de ordem sobrenatural.”      
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redimida, e a menina, eternamente salva na configuração alegórica exposta no 

romance em questão. A alegoria, no entanto, mostra também sua face fugaz, 

demoníaca, dissociando a intenção salvífica de sua expressão no romance. Em 

outras palavras, o romance em questão não consegue concretizar a intenção 

salvífica que o anima. A injustiça permanecerá e a menina não poderá ser salva. O 

passado se esvai na fugacidade do tempo. Esse descompasso fica nítido nas três 

últimas páginas de “Sete (7) o nome das coisas” (figuras 28 e 29 e 30 

respectivamente). As legendas, antes de se mostrarem meros apêndices 

explicativos da imagem, marcam o descompasso entre a intenção da obra e a sua 

incapacidade de concretizá-la. Assim, em um crescendo, as legendas denotam a 

solidão, o negror da morte e o nada absoluto. Nem mesmo as ruínas sobraram como 

rastro para contar uma história arrasada pelos ventos do progresso, da passagem 

do tempo. A página em branco, ao lado esquerdo da última página do romance 

(figura 30), traz à apresentação o próprio Nada mencionado: “E O NADA” (XAVIER, 

2006, p. 77). O vazio total, ausência de imagem, pode ser lido como falência da 

própria alegoria em sua tentativa vã de capturar os detritos de um passado perdido. 

Essa ausência total e a falência da representação já estavam, a rigor, prefiguradas 

na figura 31, onde há a presença somente da legenda, faltando a imagem da 

menina. 

                          Figura 30                                                   Figura 31 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: XAVIER, 2006, p. 77 

 

                                                                 Fonte: XAVIER, 2006, p. 68 
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Em suma, interrogações, dragões, diabos, procedimentos de inversões, todos 

podem ser postos sob a ideia-chave de uma alegorização do Diabo. Todos, portanto, 

são alegorias do diabólico – e, alegorizam, por isso mesmo, a própria função 

alegórica. Todas as narrativas de Rremembranças... estão espelhadas de certa 

forma nesse procedimento alegórico do Diabo. A repetição do motivo do Diabo 

aponta para a paradoxal intenção alegórica que anima os romances de Valêncio 

Xavier, ao mesmo tempo em que frustra esse processo de alegorização. A alegoria, 

em Valêncio Xavier, nunca consegue configurar efetivamente seus conteúdos, 

salvando-os da passagem do tempo e fornecendo-lhes um sentido. Ela sempre se 

mostra incompleta, fraturada. Por isso, o mal-estar que acomete o leitor diante das 

enigmáticas imagens que Valêncio Xavier dispõe em seu livro – mal-estar análogo 

ao do homem moderno frente aos emblemas barrocos43, por exemplo. Se tenta lê-

                                                             
43 Mario Praz (2014, p. 11 e 13), logo no início de seu Studi sul concettismo, comenta a tendência atual de 
tomar os emblemas por mera curiosidade ou bizzaria: 
 

Di solito si considerano quei generi come curiosità, come eccentricità e aberrazioni, e se no 
tocca molto di sfuggita. (...) Vani passatempi di cervelli oziosi li proclama lo studioso serio; e 
coloro che si sentono attratti ad acquistar quei libri, quando ne appaiono in cataloghi 
d’antiquaria, son di solito vecchi collezionisti di curiosità, che son eguale entusiasmo 
raccoglierebbero francobolli o scatole di fiammiferi. [A princípio se considera esses gêneros 
como curiosidades, como excentricidades e aberrações, isso quando não mencionados 
muito fugazmente. (...) Vãos passatempos de cérebros ociosos, proclama o estudioso sério; e 
aqueles que se sentem atraídos a adquirir esses livros, quando não aparecem em catálogos 
de antiguidades, são geralmente velhos colecionadores de curiosidades, que com igual 
entusiasmo recolheriam selos ou caixas de fósforos.] 
 

  
 Giorgio Agamben (2012c, p. 230) entende esse desinteresse pelas figurações emblemáticas como um 
processo de recalque, em sentido freudiano, operado por toda a sociedade. As figurações emblemáticas nem 
por isso estariam abolidas, mas retornariam como o Inquietante ou o Estranho (ambas traduções possíveis para 
o termo usado por Freud, Umheimliche): 
 

O mundo das figurações emblemáticas, no qual uma época inteira havia visto a expressão 
mais “aguda” da espiritualidade humana, não fica, contudo, por isso, simplesmente abolido. 
Converte-se agora naquele armazém de escombros, no qual o Inquietante pesca os seus 
espantalhos. As criaturas fantásticas de Hoffmann e de Poe, os objetos animados e as 
caricaturas de Grandville e de Tenniel, até mesmo o carretel Odradek no conto de Kafka, 
são, sob esse ponto de vista, um Nachleben da forma emblemática (...). (AGAMBEN, 2012c, 
p. 230) 

 
 Aqui, Agamben cruza dois conceitos que devem ser reenviados a suas fontes originais. O Inquietante, 
ou Estranho, refere-se ao Umheimliche freudiano, o qual 

não é nada de novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, 
e que somente se alienou desta através do processo de repressão. Essa referência ao fator 
da repressão permite-nos, ademais, compreender a definição de Schelling do estranho como 
algo que deveria ter permanecido oculto mas veio à luz. (FREUD, 2006b, p. 258) 

 A Nachleben, por sua vez, é um conceito emprestado dos estudos de Aby Warburg acerca dos 
empréstimos e sobrevivências de motivos na história da arte. Didi-Huberman (2013, p. 49) ao reenviar o termo 
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las como alegoria se vê diante do problema de não conseguir reportá-las ao seu 

conteúdo; se, ao contrário, as lê em sua pura apresentação, não é capaz igualmente 

de verbalizar qualquer sentido possível. Assim, se, conforme Ricardo Piglia (2004, p. 

100), os “finais são formas de encontrar sentido na experiência”, ao término da 

leitura de qualquer um dos romances gráficos de Valêncio Xavier, o sentido maior de 

suas narrativas a ser extraído é, de fato, o sem sentido do mundo. Nisso, Valêncio 

Xavier se aproxima daquelas parábolas kafkianas, cuja única experiência é “a da 

perda da experiência, da desagregação da tradição e do desaparecimento do 

sentido primordial” (GAGNEBIN, 1985, p. 18). O mundo viu aos poucos o sentido ser 

expulso de sua imanência e a queda de valores da experiência coletiva (Erfahrung) 

passível de ser transmitida pela tradição. Rremembranças... (2006) configura essa 

terra devastada sem falseá-la. 

 Em resumo, a melancolia, enquanto temperamento e intenção, fornece a 

moldura necessária para o entendimento das estranhas montagens de Valêncio 

Xavier. O que se delineia é, em última instância, uma íntima relação entre a intenção 

do melancólico e a construção da alegoria valenciana44. A alegoria surge como 

                                                                                                                                                                                              
warburguiano a suas fontes antropológicas em Tylor, entende-o como “vestígios que não eram redutíveis à 
existência objetal de restos materiais, mas ainda assim subsistiam nas formas, nos estilos, nos 
comportamentos, na psique.” Agamben entrecruza os conceitos ao entender a sobrevivência (Nachleben) de 
alguns motivos culturais como o retorno de algo recalcado e que, retornando, apareceria sob o sentimento do 
Estranho (Umheimliche). Para um estudo das relações entre Aby Warburg e Freud, conferir Didi-Huberman 
(2013, p. 241-423). Conferir, em específico, sobre a ideia da Nachleben como retorno de um conteúdo 
recalcado: “É que a expressão, segundo Warburg, não é o reflexo de uma intenção, mas é, antes, o retorno do 
recalcado na imagem. É por isso que a Nachleben aparece como o tempo de um contratempo na história (...)” 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 249). 

 Não seria absurdo se, nessa lista de Nachleben da forma emblemática fornecida por Agamben, 
aparecessem os romances de Valêncio Xavier. Nesse sentido, as imagens reunidas em Rremembranças... por 
Valêncio Xavier (2006) poderiam ser compreendidas como sobrevivências que suscitam em sua apresentação 
um sentimento de estranhamento justamente porque se expõem como o retorno de um conteúdo reprimido. 
Esse entendimento acarreta duas conclusões profícuas à abordagem interpretativa aqui proposta: primeiro, 
mais uma vez se reafirma o caráter fantasmático dessas imagens reunidas nos romances gráficos de Valêncio 
Xavier, só que agora sob outra perspectiva. As sobrevivências em imagens podem ser entendidas como 
fantasmas: “A imagem (...) deveria ser considerada, portanto, numa primeira aproximação, o que sobrevive de 
uma população de fantasmas.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 35). E, como segunda conclusão, vê-se igualmente 
reafirmada a intenção melancólica que perpassa os romances estudados. O melancólico é aquele que, pela sua 
própria condição, se relaciona com os fantasmas de um passado inacessível. 

44Como ficou claro, tanto pelas análises de Benjamin (2011a), quanto pelas observações de Yates (1990), a 

íntima relação entre melancolia e alegoria não é nova e pode ser remontada a final do século 16, perdurando 
até quase o fim do século 17. Nesse momento, na Europa, consolidava-se o movimento artístico e cultural 
nomeado em geral como Barroco. Pela sua própria formação histórica, com a consequente sedimentação de 
uma série de ideias que vinham se cristalizando desde o Renascimento, surge no período um gosto pelo 
enigmático, muitas vezes simbolizado pelo apreço do homem barroco pelas alegorias, emblemas e imprese. 
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forma de se relacionar melancolicamente com uma realidade que se dá à 

configuração estética somente na medida em que já aparece perdida. Somente se 

relacionando com essa perda, via alegoria, pode o autor brasileiro apreender aquilo 

que está desde sempre perdido.  Não deixa, portanto, de ser melancólico o canto do 

aedo Valêncio Xavier, que tenta narrar a epopeia de uma terra devastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Aquela transparência de expressões e aquela clareza que tinham caracterizado tanto as 
páginas de Cícero e de Quintiliano como também de Alberto Magno, Tomás de Aquino e 
Pedro de Ravena, desaparecem nos tratados que se seguiram na segunda metade de 1500: 
aparece agora dominante um gosto do tipo barroco para os hieróglifos, os alfabetos, os 
símbolos, as imagens, as alegorias etc. (ROSSI, 2004, p. 134) 

 Valêncio Xavier, em especial com seus romances gráficos reunidos em Rremembranças..., retoma 
formas e procedimentos análogos àqueles produzidos no período Barroco. Nesse sentido, na tendência do 
autor em entrecruzar gêneros e suportes, imagem e texto, perpassa uma intenção já antiga de aglutinação 
imagem-texto, a qual ressurge no Barroco: “E quando no século XVI se assiste ao ressurgimento da sabedoria 
das crenças antigas, assiste-se também ao ressurgimento da tentativa de incorporar texto e imagem numa só 
consistência, embora múltipla, sob a forma do que hoje chamamos de texto-visual” (HATHERLY, 1983, p. 66). 
Em Valêncio Xavier, como se demonstrou neste capítulo, a imagem alegórica objetiva configurar algo para além 
da mera imanência. Nisso também se aproxima do entendimento da imagem que circulou no Renascimento e 
que foi transmitido ao Barroco: “As imagens ‘evocam’ num sentido bem diferente daquele óbvio e tradicional 
da psicologia. São espirais que descerram um acesso à trama metafísica da realidade, que mostram uma via 
para a profundida do ser. Emblemas, divisas, imagens e selos se tornam símbolos de coisas inefáveis” (ROSSI, 
2007, p. 17-18). Se Valêncio Xavier busca o inefável, este, no entanto, não se aparenta à metafísica da época. 
Aos romances de Valêncio Xavier, a metafísica foi vedada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por uma crítica melancólica 

 

 No percurso percorrido ao longo desta dissertação, percebemos, ao nos 

depararmos com a originalidade ofuscante dos romances de Valêncio Xavier, que, 

na posição de crítico, recuávamos de olhos cerrados. Recuo que possui uma dupla 

causa: a estranheza inerente à obra, que permanece hermética a menor tentativa de 

decifração por parte do intérprete; mas também o abalo, no crítico, de seus 

fundamentos mais arraigados e, por isso, em certo grau, inconscientes. Ora, 

contemplando o caminho tortuoso da análise agora finda, não surge, ainda em seus 

primórdios, uma espécie de prolegômeno que apontaria para outra crítica, ou ao 

menos, outro temperamento crítico? Findo o caminho que percorremos em contato 

com obra tão híbrida, não se abre subitamente então outra vereda, composta de 

novas problemáticas e possibilidades, advindas justamente do impacto que os 

romances valencianos causaram ao olhar crítico? Aqui já não se deixa então 

vislumbrar o possível livro que poderia ter sido escrito, mas não o foi, como comenta 

Agamben (2012, p. 252)? 

Podemos imaginar que também para os livros existe uma “Biblioteca 
dos destinos” semelhante, em cujas infinitas prateleiras estão 
conservadas as variáveis possíveis de cada obra, os livros que 
poderíamos ter escrito se, a um certo ponto, algo não tivesse 
decidido em favor do livro que acabou sendo escrito (...). 

 

 Efetivamente, observando em retrospecto, podemos agora delinear, em 

nossas considerações finais um percurso crítico operado ao longo da dissertação, e 

que somente pode consolidar-se ao entrar em contato com a produção de Valêncio 

Xavier. A originalidade do autor impõe ao crítico um deslocamento. É sobre a 

percepção desse deslocamento crítico que se falará abaixo.         

 

A crítica sob o signo de Saturno 
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Theodor Adorno, em uma de suas cartas enviadas a Walter Benjamin, faz 

duras críticas ao ensaio do amigo, “A Paris do segundo império de Baudelaire”. 

Adorno (2012, p. 399-400) comenta sua decepção: 

Tal decepção tem seu fundamento essencialmente no fato de que o 
trabalho, nas partes que me são conhecidas, não representa tanto 
um modelo quanto um prelúdio para as Passagens. Temas são 
reunidos, mas não elaborados. (...) Panorama e "vestígios", flâneur e 

passagens, modernidade e sempre-igual, tudo isso sem 
interpretação teórica – será esse um "material" que pode aguardar 
paciente por interpretação sem que seja consumido em sua própria 
aura? Não conspira antes o conteúdo pragmático desses objetos, 
quando isolado, de uma forma quase demoníaco contra a 
possibilidade de sua própria interpretação? 

 

 Para Adorno, a fraqueza da exposição de Benjamin estaria na disposição e 

apresentação imediata do material abordado. Benjamin, a primeira vista, apareceria 

na crítica adorniana como um marxista vulgar, que articularia base e superestrutura 

sem a devida mediação. Adorno (2012, p. 404) chega mesmo a considerar que seu 

amigo, ao solidarizar-se com o pensamento marxista, violenta a si mesmo: 

A impressão que passa todo o seu trabalho, e não só para mim com 
minha ortodoxia das Passagens, é que nele você violentou a si 
mesmo. Sua solidariedade com o Instituto, com a qual ninguém se 
alegra mais do que eu próprio, induziu-o a pagar ao marxismo 
tributos que não fazem jus nem a ele nem a você. 

 

 A dissonância que se estabelece entre Benjamin e Adorno é uma questão de 

método. Walter Benjamin, antes de ter traído a si mesmo, parece, em seu projeto 

das Passagens, ter operado em consonância com um posicionamento crítico que, 

desde seus escritos de juventude, vem sendo bem demarcado.  

 A crítica de Benjamin poderá ser analisada tanto pelos motivos gerais que se 

repetem em seus escritos, quanto pelo viés da Melancolia. Em uma perspectiva 

sincrônica, a acídia será abordada isolando-se algumas características mais 

singulares de sua constituição. A íntima relação de Benjamin com a Melancolia 

autoriza a alocação de sua crítica sob o signo de Saturno. Assim descreve Susan 

Sontag (1986, p. 86) a relação do autor alemão com a acídia: 
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Na juventude, parecia marcado por uma profunda tristeza, escreveu 
Scholem. Considerava-se um indivíduo melancólico, desdenhando os 
modernos rótulos psicológicos, e invocava a astrologia tradicional: 
"Nasci sob o signo de Saturno – o astro de revolução mais lenta, o 
planeta dos desvios e das dilações...". 

 

 Corre-se o risco, no entanto, de reduzir-se o pensamento móvel do autor, 

enrijecendo a análise em uma série de instrumentos pragmáticos prontos para a 

operação crítica. Obviamente, a intenção é totalmente oposta: tanto quanto possível, 

espera-se apresentar o método do pensamento melancólico de Benjamin sem 

reduzi-lo a mero caminho rumo a um conhecimento a ser extraído de um objeto. 

Feito isso, pode-se articular em seguida uma ideia de crítica com o pathos 

melancólico no intuito de analisar o corpus de Valêncio Xavier. A hipótese central 

desse capítulo é que uma crítica melancólica não só seria a mais adequada para 

aquele que deseja aclarar a obra de Valêncio Xavier, mas também aparece refletida 

na produção desse mesmo autor e na sua intenção configurada no corpus escolhido. 

Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 186) apresenta o método de Benjamin em 

oposição a uma abordagem de orientação cartesiana: 

(...) Benjamin reivindica a possibilidade de definir a atividade 
filosófica de maneira diferente daquela segundo as regras do método 
cartesiano. (...) [Benjamin] relembra a existência de outra tarefa para 
a filosofia, tarefa descartada ou condenada pela maior parte da 
filosofia moderna, desde Descartes e até hoje: pensar filosoficamente 
não é única e exclusivamente conhecer ou refletir sobre as condições 
e possibilidades do conhecimento humano. 

 

 Ao final, espera-se que se justifique a necessidade de um 

método/pensamento crítico melancólico, único talvez capaz de dar conta da 

interpretação do contemporâneo sem recair na "apresentação estupefata de meras 

facticidades." 

 

A crítica melancólica e seu objeto 
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 Após expor uma breve genealogia acerca do acidioso e de sua perpetuação 

no pathos melancólico, Agamben (2012, p. 45) alude ao estudo de Freud sobre o 

tema, fazendo uma síntese da estranha relação construída entre o melancólico e o 

objeto alvo de seu desejo: 

Cobrindo o seu objeto com os enfeites fúnebres do luto, a melancolia 
lhes confere a fantasmagórica realidade do perdido; mas enquanto 
ela é o luto por um objeto inapreensível, a sua estratégia abre um 
espaço à existência do irreal e delimita um cenário em que o eu pode 
entrar em relação com ele, tentando uma apropriação que posse 
alguma poderia igualar e perda alguma poderia ameaçar. 

 

 O autor italiano, ao analisar a constituição da melancolia ao longo da história, 

consegue encontrar o fio condutor que une todos aqueles que são acometidos pela 

acídia. Para os padres da Idade Média, o acidioso havia perdido o caminho que o 

levaria a Deus; para Freud, o melancólico encobriria seu objeto com "os enfeites 

fúnebres do luto". Para ambos os tipos, o objeto em questão está perdido; e, ainda 

para ambos, é justamente essa perda que garante ao melancólico uma nova relação 

com seu objeto. 

 O estudo do tipo melancólico elaborado por Agamben não é gratuito. Ao 

contrário, no cerne de seu projeto crítico se encontra a postura do melancólico frente 

ao mundo: 

À apropriação sem consciência e à consciência sem gozo, a crítica 
contrapõe o gozo daquilo que não pode ser possuído e a posse 
daquilo que não pode ser gozado. (...) 

O discurso que, nessa perspectiva, sabe que “manter firmemente o 
que está morto é o que exige a maior força” e não queira arrogar-se 
“o poder mágico que transforma o negativo em ser”, deve 
necessariamente garantir a inapreensibilidade do objeto. 
(AGAMBEN, 2012, p. 13-14) 

 

 Aqui se encontra o núcleo do fundamento crítico de Agamben, marcando o 

ponto em que os estudos do autor italiano se cruzam com a prática crítica de 

Benjamin. 

 Walter Benjamin (2011a, p. 16), principalmente em seu prólogo ao livro 

Origem do drama trágico alemão, delineia traços gerais das bases de sua crítica e 
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de seu entendimento da relação verdade/conhecimento. Consonante com o espírito 

melancólico, Benjamin propõe o método como desvio, caminho não direto. Em um 

retorno incessante ao seu objeto, cabe ao crítico apresentar sua verdade. A 

exposição (Darstellung) da verdade, no entanto, está em oposição frontal à posse do 

objeto via conhecimento: 

O método, que para o conhecimento é um caminho para chegar ao 
objeto de apropriação – ainda que pela sua produção na consciência 
– é, para a verdade representação de si mesma, e por isso algo que 
é dado juntamente com ela, como forma. (BENJAMIN, 2011a, p. 18) 

 

 Daí a necessária relação entre a exposição da verdade e a linguagem. 

Somente via linguagem pode a verdade se expor; ser crítico, portanto, de certo 

modo é operar antes de tudo um estilo. Assim, pode Susan Sontag (1986, p. 100) 

comentar acerca da escrita benjaminiana: 

Suas sentenças não parecem gerar-se da maneira comum; elas não 
se concatenam. Cada sentença é escrita como se fosse a primeira, 
ou a última. (...) Os processos mentais e históricos são dados como 
quadros conceituais; as ideias são transcritas in extremis e as 

perspectivas intelectuais são vertiginosas. Seu estilo de pensamento 
e de composição, chamado incorretamente aforístico, seria melhor 
definido como barroco de estrutura fixa. 

 

 Mas, uma vez esclarecido o comprometimento do crítico melancólico não com 

a posse de seu objeto, mas com sua inapreensão, não com a representação de um 

conhecimento, mas com a exposição (Darstellung) de sua verdade deve-se ainda 

perguntar: de que modo a esse crítico melancólico se manifesta ou torna visível essa 

verdade na obra? De que modo o crítico procede ao empenhar-se na interpretação 

de um texto e de que maneira essa prática mais uma vez se articula com a ideia de 

Melancolia? 

 

Para uma crítica micrológica 

O bom Deus está nos detalhes. 

Aby Warburg 
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 O melancólico vê o mundo como um amontoado de ruínas: vestígios de um 

passado inevitavelmente perdido. Cada coisa, cada objeto torna-se a cifra de um 

tempo esquecido que somente se expõe nesses mesmos pedaços de objetos (o 

mundo, poder-se-ia dizer, é um livro de enigmas aberto à decifração). Benjamin 

soube bem aproximar sua crítica ao seu gosto pela minúcia e pelo detalhe. Mais 

ainda, soube explorar as potencialidades de um rigor filológico capaz de extrair e 

expor a verdade a partir de um infatigável trabalho sobre o detalhe do objeto. 

Susana Kampff Lages (2002, p. 43), sobre a interpretação de Benjamin da gravura 

de Dürer, Melencolia I, diz: 

(...) a obra de Dürer anuncia a modernidade, sobretudo por seu 
caráter hermético, relacionado, como apontou Benjamin, a uma 
"fidelidade às coisas pequenas", pois "as coisas mais insignificantes 
aparecem como cifras de uma sabedoria misteriosa". 

 

 O autor alemão consegue extrair do Barroco, e, mais especificamente, da 

gravura de Dürer, a intenção do melancólico de encontrar a verdade na minúcia. 

 A proposta do trabalho crítico detalhista e apoiado no teor factual de suas 

fontes foi aos poucos sendo exposto por Benjamin, primeiro em seu ensaio sobre 

Goethe, posteriormente (e essa talvez seja a última defesa de seu método) em carta 

a Adorno. Benjamin (2012, p. 414-415), em um excerto dessa carta, consegue 

resumir sua abordagem crítica, chamando-a de filológica: 

A filologia é aquele exame de um texto que avança por detalhes e 
fixa magicamente o leitor a ele. (...) A aparência de facticidades 
fechadas que se prende à investigação filológica e sujeita o 
pesquisador a seu feitiço, desaparece à medida que o objeto é 
construído de uma perspectiva histórica. As linhas de fuga dessa 
construção convergem em nossa própria experiência histórica. 

 

 Aqui, Benjamin não só defende sua prática e método como o aproxima do 

trabalho do filólogo. Enquanto para Adorno (2012), como já mostrado anteriormente, 

o projeto benjaminiano das Passagens correria o risco de expor seus objetos no 

estupor de suas facticidades, para Benjamin seu rigoroso procedimento filológico45 

                                                             
45 Sobre a prática crítica e sua relação com o detalhe e o pormenor, pode-se citar, por exemplo, o excerto: 
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faria com que o material apresentado escapasse à rigidez mítica, uma vez que seria 

construído sob um viés histórico. 

Aliado ainda a abordagem filológica, Benjamin (2009, p. 12), em trecho de seu 

ensaio sobre Goethe, esclarece a íntima relação entre o teor de verdade e o teor 

factual do objeto: 

 

A crítica busca o teor de verdade de uma obra de arte; o comentário, 
o seu teor factual. A relação entre ambos determina aquela lei 
fundamental da escrita literária segundo a qual, quanto mais 
significativo for o teor de verdade de uma obra, de maneira tanto 
mais inaparente e íntima estará ele ligado ao seu teor factual. 

 

 Somente então observando o teor factual da obra pode o crítico extrair daí 

seu teor de verdade. Mais uma vez, Benjamin pontua a relação inextricável entre 

verdade e sua exposição factual. O teor de verdade só se deixa mostrar via teor 

factual. O crítico deve uma dupla atenção ao texto: atenção ao seu teor factual e 

atenção aos detalhes presentes no texto. A crítica melancólica pode assim salvar 

seu objeto do enrijecimento mítico em que este se encontra. O nó entre o 

melancólico e a crítica professada por Benjamin está atado. A essa abordagem 

crítica pode-se aproximar o emblemista barroco, por exemplo, melancólico por 

excelência. O emblema e a alegoria barroca podem ser entendidos como meios que 

os artistas barrocos encontraram para, em uma disposição espacial, salvar os 

elementos emblematizados da destruição do tempo. No emblema encontra-se todo o 

cuidado do artista em reter as coisas em suas minúcias e detalhes.  

                                                                                                                                                                                              
A explicação literária se aplica de preferência a um texto de extensão limitada, e parte de 
uma análise por assim dizer microscópica de suas formas linguísticas e artísticas, dos motivos 
do conteúdo e de sua composição; no curso dessa análise, que deve servir-se de todos os 
métodos semânticos, sintáticos e psicológicos atuais, é mister fazer abstração de todos os 
conhecimentos anteriores que possuímos ou acreditamos possuir acerca do texto e do 
escritor em questão, de sua biografia, dos julgamentos e das opiniões correntes a seu 
respeito, das influências que ele pode ter sofrido, etc.; cumpre considerar somente o texto 
propriamente dito e observá-lo com uma atenção intensa, sustentada, de modo que 
nenhum dos movimentos da língua e do fundo nos escape – o que é muito mais difícil do 
que o poderiam imaginar aqueles que nunca tenham praticado o método; observar bem e 
distinguir bem as observações feitas, estabelecer-lhes as relações e combiná-las num todo 
coerente, constitui quase uma arte e seu desenvolvimento natural é entravado, outrossim, 
pelo grande número de concepções já formadas que temos em nosso cérebro a que 
introduzimos em nossas pesquisas. Todo o valor da explicação de textos está nisso: é preciso 
ler com atenção fresca, espontânea e sustentada, e é preciso guardar-se escrupulosamente 
de classificações prematuras.” (AUERBACH, 1972, p. 40-41, grifo nosso) 
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 Não se pretende, no entanto, reduzir todo o rico pensamento benjaminiano a 

uma abordagem via melancolia. O melancólico é somente a imagem que permite 

melhor desdobrar as aspirações críticas de Benjamin. Ainda assim, algo das 

intenções de Benjamin permanecem (e devem assim permanecer) inescrutáveis. 

Com isso quer-se dizer simplesmente que um pensamento crítico avesso ao 

engessamento do pensar não pode ser totalmente apreendido. A verdade não pode 

ser alvo do conhecimento: ela só se deixa expor em um estilo crítico que se mostra, 

ao mesmo tempo, intimamente atado a ela. 

 A ideia de uma crítica melancólica, posta sob o signo de Saturno, ganha força 

dentro de uma análise de algumas questões centrais que nortearam o fazer crítico 

de Walter Benjamin. Analisar os problemas críticos que o autor alemão se impôs é, 

de certa forma, buscar os alicerces de uma operação crítica muito próxima do 

sentimento do melancólico frente ao mundo. A iluminação é recíproca: se, por um 

lado, o melancólico fornece o novelo de lã que permite achar-se dentro do labirinto 

da crítica benjaminiana, por outro lado, essa mesma crítica retoma a ideia da 

melancolia e a coloca como elemento imprescindível para a interpretação do 

contemporâneo (não à toa, os trabalhos de Benjamin sobre Baudelaire retomam o 

tema da alegoria; o próprio Baudelaire se coloca como um melancólico na 

Modernidade). A melancolia ensina uma relação nova com os objetos; relação 

negativa, uma vez que prefere a perda, ao invés da posse. Ao crítico melancólico 

cabe a aproximação com o seu objeto via perda, garantindo, conforme diz Agamben, 

sua inapreensibilidade. 

 Há ainda a necessária relação dessa crítica com o detalhe e o teor factual que 

se abre à contemplação. Somente a atenção dada às minúcias de um texto e ao seu 

teor factual pode garantir a exposição da verdade. E expô-la, como Benjamin já 

havia dito em sua carta, é salvar o objeto, afastando-o de seu congelamento mítico. 

 Mas, se por um lado, a crítica melancólica se mostra apta à decifração do 

contemporâneo, por outro, é de sua própria essência que seu objetivo mantenha-se 

frustrado e seu uso, vedado. Paradoxalmente, pela sua incapacidade de adequar-se 

inteiramente ao presente, ela se apresenta essencialmente contemporânea. Ou, de 

outro modo, o crítico melancólico é aquele que sabe que o seu tempo já passou, 

embora esse mesmo tempo tarde indefinidamente a chegar. 
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Valêncio Xavier: mensageiro de uma terra devastada 

 

Mas nem por isso o futuro se converteu para os 
judeus num tempo homogêneo e vazio. Pois nele 
cada segundo era a porta estreita pela qual 
podia penetrar o Messias 

Walter Benjamin 

 

 A perspectiva crítica acima delineada parece fazer justiça ao autor analisado. 

Uma crítica que tome seu objeto por ruína e o salve em sua operação crítica (ou ao 

menos pretenda salvá-lo) opera semelhantemente ao próprio Valêncio Xavier, o qual 

coleta do mundo suas ruínas para dispô-las a salvo no espaço aberto de sua obra. 

 Compreender Valêncio Xavier em sua originalidade, no sentido de qualidade 

do que é original, ou seja, do que carrega um traço arcaico de origem em si, exigiu 

primeiramente uma redefinição do conceito de romance épico para abarcar os 

romances gráficos do autor. A princípio, analisou-se o narrador valenciano, o qual foi 

posto sob o signo do colecionador. O narrador-colecionador valenciano coleta as 

coisas do mundo na tentativa de plasmar a realidade e doar sentido a ela. Faz isso 

por meio de um procedimento central na produção do autor: a montagem. Ora, ao 

tentar, por meio da montagem, trazer à apresentação aquilo que do mundo se dá à 

configuração, esse narrador deixa transparecer um traço arcaico que remonta 

diretamente ao narrador da épica. Ambos os narradores compartilham certa 

ingenuidade que pretende plasmar na obra um sentido objetivo que já estaria de 

antemão dado no mundo. No entanto, o mundo que se abre ao narrador-

colecionador não é o mesmo mundo que se abria a Homero. Nesse mundo, o 

sentido ainda se apresentava na imanência da realidade; naquele, o sentido é 

expulso da imanência, principalmente devido à queda de valor das experiências e a 

paulatina expulsão da morte, e, em consequência, de toda a autoridade advinda 

dela, do convívio social.  
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Após isso, a montagem foi reenviada a seu traço de origem na ideia de 

citação. O narrador-colecionador ocuparia uma fratura original, impossibilitado tanto 

de retomar aquela perdida ingenuidade épica, quanto de manter-se preso ao 

narrador do romance tradicional. É a citação seu modo de operar característico, na 

medida em que intenta citar o mundo, ou seja, extrair as coisas de seu contexto e 

salvá-las, de certa forma, no espaço da obra. Aqui, então, adentra-se na questão 

das modificações do eixo temporal nos romances analisados. O tempo do romance 

épico e dos romances valencianos por extensão habitam uma fratura original, um 

kairos. Tempo esse que mais uma vez se aproxima do eixo temporal das epopeias 

antigas. Um tempo presente no qual o passado pode enfim ser rememorado em sua 

totalidade. Esse é o tempo que, embora esteja em potência nos romances 

analisados, não pode efetivamente se concretizar. 

 Se a concretização então dessa intenção objetiva do narrador-colecionador 

não se realiza, se as ruínas que o mundo dá à configuração estética já são sempre 

ausências, e se também o sentido do mundo não se encontra mais nele, o romance 

épico então entra em uma relação melancólica com o mundo, ou seja, apreende-o 

na medida em que o toma por inevitavelmente perdido. Daí a constatação do intenso 

pathos melancólico que percorre os romances de Valêncio Xavier, e a consequente 

figuração alegórica que permeia esses mesmos romances. A alegoria, no entanto, 

se mostra uma figura problemática, na medida em que não consegue 

definitivamente cristalizar, em uma imagem espacial, os despojos arrastados pela 

tempestade do progresso. A alegoria aponta concomitantemente para sua 

impossibilidade, ao denunciar a cisão diabólica entre palavra e coisa, entre sentido e 

mundo natural. 

 Valêncio Xavier, em resumo, é o impossível cantor épico de um mundo que 

expulsou qualquer possibilidade do surgimento de uma epopeia. É o narrador de 

uma terra devastada, cujo sentido foi expurgado talvez em definitivo. Ele, no entanto, 

como qualquer narrador épico, não falseia sua forma e plasma o mundo que vê na 

sua inteira devastação. 

 Anjo vem do grego ángelos, que significa mensageiro. Não seria absurdo 

então aproximar Valêncio Xavier daquela imagem do anjo de Klee, o qual Benjamin 

(1985) comenta estar com os olhos fixos nos destroços do passado. Valêncio Xavier 
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é o mensageiro que testemunha e expõe o amontoado de ruínas que se dispersa na 

Modernidade. 

 Há ainda outra imagem que se adequa bem à Valêncio Xavier. Uma antiga 

lenda judaica conta que trinta e seis homens justos justificam o mundo perante 

Deus. “Sem suspeitar, esses homens são os pilares secretos do universo. Não fosse 

por eles, Deus aniquilaria o gênero humano” (BORGES, 2007, p. 132). Walter 

Benjamin (1985, p. 221), na conclusão de seu ensaio sobre o narrador, comenta: “O 

narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo.” Valêncio Xavier é, 

em última instância, um narrador; é, por isso, também um justo. Suas montagens 

justificam o mundo perante Deus, contendo já em si uma centelha da redenção. 

Aguardando, por fim, a entrada do Messias pela fina fresta do futuro. 

 A figura 32 é a última imagem do último romance recolhido em 

Remembranças... Os mortos se multiplicam demarcados por toscas cruzes de 

madeira que já não dão conta de identificar cada um daqueles que se encontram 

enterrados ali. O negror das cruzes contrasta com a brancura dessa estranha 

planície inóspita, aberta a tantas outras cruzes que ali precisem ser estacadas. 

Todos esses mortos, esquecidos, não foram salvos. Suas cruzes, assim como eles, 

serão arrastadas pelo desenrolar do tempo. As ruínas se amontoam; e Valêncio 

Xavier, de mãos pensas, as recolhe e as expõe em sua melancólica perda.    
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Figura 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: XAVIER, 2006, p. 136-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, Theodor. Prismas. Tradução de Augustin Wernet e Jorge Mattos Brito de 

Almeida. São Paulo: Ática, 1998. 

ADORNO, Theodor. Notas de literatura 1. Tradução de Jorge de Almeida. São 

Paulo: 34, 2003. 

ADORNO, Theodor. Teoria estética. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 

2008. 

ADORNO, Theodor; BENJAMIN, Walter. Correspondência 1928-1940 Adorno-

Benjamin. Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Unesp, 2012. 

AGAMBEN, Giorgio. Infância e história. Tradução de Henrique Burigo. Belo 

Horizonte: UFMG, 2005. 

AGAMBEN, Giorgio. Arte, inoperatividade, política. In: ______ et al. Política. Crítica 

do contemporâneo. Conferências internacionais Serralves. Tradução de Simoneta 

Neto. Porto: Fundação Serralves, 2007. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Tradução de 

Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Unochapecó, 2009.  

AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução de Selvino José Assmann. São Paulo: 

Boitempo, 2010. 

AGAMBEN, Giorgio. Estâncias. A palavra e o fantasma na cultura ocidental. 

Tradução de Selvino José Assmann. Belo Horizonte: UFMG, 2012. 

ARISTÓTELES. Arte poética. In: ______ et al. A poética clássica. Tradução de 

Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 2005. 

AUERBACH, Erich. Introdução aos estudos literários. Tradução de José Paulo 

Paes. São Paulo: Cultrix, 1972. 

AUERBACH, Erich. Mimesis. A representação da realidade na literatura 

ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2004. 



108 
 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: WMF Martins fontes, 

2011. 

BARTHES, Roland. O efeito do real. In: ______. O rumor da língua. Tradução de 

António Gonçalves. Lisboa: Edições 70, 1987. 

BARTHES, Roland. A morte do autor. In: _______. O rumor da língua. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004.  

BARTHES, Roland. Introdução à análise estrutural da narrativa. In: ______ et al. 

Análise estrutural da narrativa. Trad. Maria Zélia Barbosa Pinto. Petrópolis: Vozes, 

2011.  

BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução de Ivan Junqueira. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas Volume 1. Tradução de Sergio Paulo 

Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

BENJAMIN, Walter. Passagens. Tradução de Irene Aron e Cleonice Paes Barreto 

Mourão. Belo Horizonte: UFMG, 2006.  

BENJAMIN, Walter. Ensaios reunidos: escritos sobre Goethe. Tradução de 

Mônica Krausz Bornebusch, Irene Aron e Sidney Camargo. São Paulo: Duas  

Cidades; 34, 2009.  

BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução de João Barrento. 

São Paulo: Autêntica, 2011a. 

BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Tradução de Susana Kampff 

Lages e Ernani Chaves. São Paulo: 34, 2011b. 

BENJAMIN, Walter; ADORNO, Theodor. Correspondência 1928-1940 Adorno-

Benjamin. Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Unesp, 2012. 

BENVENISTE, Émile. Da subjetividade na linguagem. In: ______. Problemas de 

linguística geral 1. Tradução de Maria da Glória Novak e Maria Luisa Neri. 

Campinas: Pontes, 2005. 

BÍBLIA. Português. Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2010. 

BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo:  

Martins Fontes, 2005. 



109 
 

BORGES, Jorge Luis. A arte narrativa e a magia. In:______. Discussão. Tradução 

de Josely Vianna Baptista. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

BORGES, Jorge Luis. O livro dos seres imaginários. Tradução de Heloisa Jahn. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

BUENO, Kim Amaral. Palavra e imagem em Valêncio Xavier: a recuperação do 

passado na intersecção da memória e da invenção. In: Letrônica, v. 5, n. 3, p. 238-

256, julho/dezembro, 2012. 

CAMPOS, Haroldo de. Fenollosa revisitado. In: ______ et al. Ideograma. Lógica, 

poesia, linguagem. São Paulo: Edusp, 2000. 

CARONE Netto, Modesto. Metáfora e montagem. São Paulo: Perspectiva, 1974. 

CHICOSKI, Regina. Eros e Tanatos no discurso labiríntico de Valêncio Xavier. 

UNESP/Assis, 2004. Tese. 

COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Tradução de Cleonice Mourao. 

Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

CORTÁZAR, Julio. Para uma poética. In: ______. Valise de cronópio. Tradução de 

Davi Arrigucci Junior e João Alexandre Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

DIAS, Ângela Maria. Fetiches do desejo e da morte: sobre a literatura de Valêncio 

Xavier. In: Estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 44, p. 319-330, 

jul./dez. 2014. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente. Tradução de Vera Ribeiro. 

Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2013. 

EISENSTEIN, Sergei. O princípio cinematográfico e o ideograma. In: CAMPOS, 

Haroldo et al. Ideograma. Lógica, poesia, linguagem. Tradução de Heloysa de 

Lima Dantas. São Paulo: Edusp, 2000.  

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: ______. Ditos e escritos III – Estética: 

Literatura e Pintura, Música e Cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.  

FRANCO Junior, Arnaldo. Dalton Trevisan e Valêncio Xavier: repetição e montagem 

como problematização da autoria. In: MOTTA, SV.; E BUSATO, S. (orgs.). 



110 
 

Fragmentos do contemporâneo: leituras [online]. São Paulo: UNESP; Cultura 

Acadêmica, 2009.  

FREUD, Sigmund. Luto e melancolia, 1917 [1915]. In: ______. A história do 

movimento psicanalítico, Artigos sobre a metapsicologia e outros trabalhos 

(1914-1916). Rio de Janeiro: Imago, 2006a. (Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, 14). 

FREUD, Sigmund. O ‘estranho’, 1919. In: ______. Uma neurose infantil e outros 

trabalhos (1917-1918).  Rio de Janeiro: Imago, 2006b. (Edição standard brasileira 

das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 17). 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Prefácio – Walter Benjamin ou a história aberta. In: 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas Volume 1. Tradução de Sergio Paulo 

Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Do conceito de Darstellung em Walter Benjamin ou 

Verdade e beleza. In: KRITERION, Belo Horizonte, nº 112, Dez/2005, p. 183-190. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Entre a vida e a morte. In: OTTE, G; SEDLMAYER, S; 

CORNELSEN, E. (Org.). Limiares e passagens em Walter Benjamin. 1 ed. Belo 

Horizonte: UFMG; Humanitas, 2011, p. 12-26. 

GINZBURG, Jaime. Literatura, violência e melancolia. Campinas: Autores 

associados, 2013. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

GUMBRECHT, Hans. O campo não-hermenêutico ou a materialidade da 

comunicação. In: ________. Corpo e forma: ensaios para uma crítica não-

hermenêutica. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998. 

HAAR, Michel. A obra de arte. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: 

Difel, 2007. 

HANSEN, João Adolfo. Alegoria: construção e interpretação da metáfora. São 

Paulo: Atual, 1986. 



111 
 

HATHERLY, Ana. A experiência do prodígio. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da 

Moeda, 1983. 

JUNKES, Lauro. Processo de alegorização em Walter Benjamin. In: Revista 

Anuário de Literatura 2, 1994, pp. 125-137. 

KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e 

Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 

KLEIN, Robert. A forma e o inteligível. Tradução Cely Arena. São Paulo: Edusp, 

1998. 

LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin – Tradução e melancolia. São Paulo: 

Edusp, 2002. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Pensamento selvagem. Tradução Tânia Pellegrini. 

Campinas: Papirus, 2012. 

LIMA, Luiz Costa. Mimesis: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000. 

LÖWITH, Karl. O sentido da história. Tradução de Maria Georgina Segurado. 

Lisboa: Edições 70, 1991.  

LUKÁCS, Georg. Teoria do romance. São Paulo: 34, 2009. 

MÉGEVAND, Martin. Coralidade. Tradução de José Ronaldo Faleiro. In: Urdimento, 

v. 1, n. 20, 2013. 

NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Tradução de Paulo César de Souza. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

NEVES, Lígia de Amorim. Um estudo sobre a escrita literária de Valêncio Xavier. In: 

Acta Sci. Human Soc. Sci. Maringá, v.28, n.1, 2006, p.37-46. 

OLIVEIRA, Paulo Custódio de. Heurística do labirinto: literatura e cinema em 

Valêncio Xavier. In: Revista Graphos, v. 14, n. 1, 2012. 

PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. Tradução de Ari 

Roitman e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

PERNIOLA, Mario. Enigmas. Tradução de Carolina Pizzolo Torquato. Chapecó: 

Argos, 2009. 



112 
 

PIGEAUD, Jackie. Metáfora e melancolia: ensaios médico-filosóficos. Tradução de 

Ivan Frias. Rio de Janeiro: PUC Rio; Contraponto, 2009. 

PIGLIA, Ricardo. Formas breves. Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. 

São Paulo: Companhia da Letras, 2004. 

PIZZICOLA, Gustavo. A temporalidade original em Valêncio Xavier. In: Revista 

Versalete, Curitiba, Vol. 2, nº 3, jul.-dez. 2014. 

PRAZ, Mario. Literatura e artes visuais. Tradução de José Paulo Paes. São Paulo: 

Cultrix, 1982. 

PRAZ, Mario. Studi sul concettismo. Tradução de Marco Maggi. Milão: Abscondita, 

2014. 

PUECH, Henri-Charles. La gnosis e y el tiempo. In: ________. En torno a la gnosis 

I. Tradução de Francisco Pérez Gutiérrez. Madri: Taurus, 1982. 

ROCHA, Reuben. Ficção-Verdade: Fronteira semiótica na montagem narrativa de 

Valêncio Xavier. In: Revista Rumores, edição 6, v. 1, setembro/dezembro, 2009. 

ROSSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história 

das ideias. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Unesp, 2010. 

ROSSI, Paolo. A chave universal. Tradução de Antonio Angonese. Bauru: EDUSC, 

2004. 

SAFATLE, Vladimir. Adorno e a crítica da cultura como estratégia da crítica da 

razão. In: Artefilosofia, Ouro Preto, n.7, p. 21-30, out. 2009. 

SEDLMAYER, S. Giorgio Agamben: literatura e inoperosidade. In: OLIVEIRA, Maria 

Rosa Duarte; PALO, Maria José (Org.). Agamben, Glissant, Zumthor. Voz. 

Pensamento. Linguagem. São Paulo: Educ, 2013, p. 17-32. 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tradução de Millôr Fernandes. Porto Alegre: 

L&PM, 2007.  

SONTAG, Susan. Sob o signo de Saturno. In: ________. Sob o signo de Saturno. 

Trad. Ana Maria Capovilla e Albino Poli Jr. Porto Alegre: L&PM, 1986. 



113 
 

STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais da poética. Tradução de Celeste Ainda 

Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974. 

STAROBINSKI, Jean. A melancolia diante do espelho: três leituras de Baudelaire. 

Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: 34, 2014. 

STEINER, George. Linguagem e silêncio. Tradução de Gilda Stuart e Felipe 

Rajabally. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. In: ______. Papéis colados. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 2003. 

SÜSSEKIND, Flora. Objetos verbais não-identificados. Globo, Rio de Janeiro, 21 

setembro 2013. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/09/21/objetos-verbais-nao-

identificados-um-ensaio-de-flora-sussekind-510390.asp. Acessado em: 19 outubro 

2014. 

TODOROV, Tzvetan. Os gêneros do discurso. Trad. Ana Mafalda Leite. Lisboa: 

Edições 70, 1981.  

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara 

Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

XAVIER, Valêncio. Crimes à moda antiga. São Paulo: Publifolha, 2004. 

XAVIER, Valêncio. Rremembranças da menina de rua morta nua e outros livros. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

YATES, Frances. Giordano Bruno e a tradição hermética. Tradução de Yolanda 

Steidel de Toledo. São Paulo: Cultrix, 1990. 

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/09/21/objetos-verbais-nao-identificados-um-ensaio-de-flora-sussekind-510390.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/09/21/objetos-verbais-nao-identificados-um-ensaio-de-flora-sussekind-510390.asp

