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RESUMO 

 

Esta dissertação estuda o conceito do grotesco em alguns contos do livro Sonho 

interrompido por guilhotina (2006), do escritor Joca Reiners Terron. Os contos 

caracterizam-se por uma dimensão intertextual que converge para o grotesco, confronta-

nos com o arbitrário da realidade, refletem sobre condição da literatura e a necessidade 

de sua permanência. Joca Reiners Terron cria seus precursores, identidades literárias 

convertidas em personagens que insurgem na sua ficção em outras formas e contornos. 

Na perspectiva de leitura que orientará a pesquisa, o grotesco será analisado em conexão 

com a teoria de Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin. No grotesco, a tensão entre o real 

e o irreal configura um mundo absurdo e é uma chave importante para acessar sua 

literatura. Buscamos especificar a singularidade dos contos partindo desses aspectos.  

 

Palavras-chave: Joca Reiners Terron. Literatura contemporânea. Grotesco.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation studies the concept of the grotesque in some tales of the book Dream 

Interrupted by Guillotine (2006), by the writer Joca Reiners Terron. The tales are 

characterized by an intertextual dimension that converges to the grotesque, confronts us 

with the arbitrary of the reality, reflect on the literature condition and the need for their 

continuity. Joca Reiners Terron creates his precursors, literature identities converted 

into characters that insure in his fiction in other forms and contours. In reading 

perspective that will guide the research, the grotesque will be examined in connection 

with the theory of Wolfgang Kayser and Mikhail Bakhtin. In the grotesque, the tension 

between the real and the unreal configures an absurd world and is an important key to 

access his literature. We aim to specify the uniqueness of tales leaving these aspects. 

 

Keywords: Joca Reiners Terron. Contemporary literature. Grotesque.  
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INDRODUÇÃO 

 

 

A literatura do escritor mato-grossense Joca Reiners Terron possui uma força 

dissonante na literatura brasileira contemporânea. Ela manifesta-se como uma subversão  

da narrativa tradicional e assimila a arte como sendo um empório de lembranças. No 

livro Sonho interrompido por guilhotina (2006), objeto de análise desta dissertação, os 

contos provocam a sensação de algo pontiagudo e pouco palatável  

A hipótese do trabalho é a de que o grotesco é um conceito que pode definir a 

singularidade os contos de Joca Terron. Verificamos se eles possuem propriedades, 

atributos que a teoria chama de grotesco, qual o seu nível de alcance, se ele é uma chave 

importante para acessar seus contos. Entretanto, essa aproximação não prescindirá de 

acréscimos que tragam uma complementação conceitual.  

No primeiro capítulo, partimos do livro de Karl Erik Schollhammer para tratar 

brevemente da produção ficcional brasileira produzida nas últimas décadas. Joca 

Reiners Terron está em sua seleção de autores que habitam esse contexto tão diferente 

em relação às outras décadas. O resumo da produção literária de Joca Terron que 

fizemos é amparado no que a crítica já escreveu sobre ele, e embasamos nossa pesquisa 

nessas observações que reiteram traços de distinção.  

O tópico Sonho interrompido por guilhotina e a metaficção tenta abordar o 

ensaio e o manifesto nos contos “De escorpiões e escritores” e “De escritores e 

escorpiões”. Os narradores não se dirigem a outro personagem, mas a ninguém, 

implicando o leitor ausente. Acentuam a defesa de uma determinada literatura e 

incorporaram o comentário crítico dentro da estrutura dos contos. Na ficção híbrida de 

Joca Terron a “doença e a literatura afinal sempre adoraram dançar juntas seu ragtime 

febril [...] O escritor contemporâneo é triste pois sabe que não há mais futuro” 

(TERRON, 2006, p.172). A patologia é um traço das alterações estruturais, e nos 

permite aproximação com o brutalismo desentranhado da metrópole por Rubem 

Fonseca e a possibilidade de um contraveneno através da literatura no mundo 

contemporâneo. 

No tópico Breviario do Sonho interrompido por guilhotina conciliamos 

referências de outras artes e da cultura pop na breve analise sobre os personagens dos 

contos, com um olhar um pouco mais demorado sobre José Agrippino de Paula, escritor 

presente em dois contos selecionados. 
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A mudança de direção ocorre quando os tópicos encaminham uma discussão 

sobre o conceito do grotesco, acompanhada do exame de algumas analises estéticas 

contemporâneas. Isso possibilita uma compreensão dos aspectos complementares do 

grotesco e os deslocamentos que tentamos propor. 

Os conceitos de Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin sobre a categoria estarão 

no caminho teórico deste estudo. Kayser apresenta as bases teóricas de nosso 

pensamento, aponta nortes e indica trajetos com o seu estudo sistemático, do fim do 

século XV até ao século XX. O autor vasculha o termo no teatro, nas ficções e pinturas, 

indicando padrões e delineando o conceito. Flertando com outras categorias de 

interpretação, o grotesco aproxima-se da caricatura, da sátira ou do cômico. A 

significação da palavra está atrelada a insólitas imagens de um mundo desordenado, 

encontradas, por exemplo, nas pinturas dos holandeses Hieronymus Bosch e Pieter 

Brueghel, no século XVI. Para Kayser, o grotesco manifesta-se quando o cotidiano se 

converte em algo sinistro e o habitual é modificado por tensões que emergem sem 

explicação aparente e ameaçam nossas referências: 

mundo do grotesco é o nosso mundo – e não é. O horror, mesclado ao 

sorriso, tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso 

mundo confiável e aparentemente arrimado numa ordem bem firme, 

se alheia sob a irrupção de poderes abismais, se desarticula nas juntas 

e nas formas e se dissolve em suas ordenações (KAYSER, 2009, p. 

40)  

Pode-se extrair sinteticamente do estudo de Kayser, como elementos da 

categoria do grotesco, uma representação desordenada do mundo através do hibridismo 

(a ordem da natureza anulando-se com simbiose de humano, animal e vegetal), do 

humor confundindo-se com o horror, ou a apreciação de deformações físicas. Vários 

textos de Joca Terron apresentam esses traços.  

Outro referencial teórico para tratar dessas características é o estudo de Mikhail 

Bakhtin sobre a cultura popular cômica presente na obra do escritor renascentista 

francês Rabelais. No realismo grotesco do estudo de Bakhtin está o riso jocoso e 

“regenerador”: “A degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo 

nascimento. E por isso não tem apenas um valor negativo, mas positivo. É ambivalente, 

ao mesmo tempo afirmação e negação” (BAKHTIN, 1987, p.19). O sentido topográfico 

do termo “baixo”, relacionado aos órgãos genitais e à terra, o processo de degradação, 

morte e renascimento expressariam outra consciência sobre a vida.  
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Após os tópicos dedicados ao grotesco, suas imagens na literatura e no cinema, e 

acompanhado de noções teóricas de Umberto Eco sobre estética, o conceito é posto à 

prova diante dos contos no segundo capítulo. Nosso objetivo é articular o conceito do 

grotesco de Kaiser com os contos em que mais de um escritor toma forma. 

Complementando os tópicos anteriores, procuramos especificar de que maneira a 

presença de escritores nos contos é um ponto de desequilíbrio no qual emerge o 

grotesco. Analisa-se o modo como os escritores insurgem na sua ficção, de que modo 

dos escritores personagens que habitam o submundo potencializam situações que 

aludem a uma perda de relação com a realidade.  

Na construção de seus personagens, o autor problematiza o realismo através de 

versões grotescas de suas identidades literárias como máscaras. A maioria dos contos da 

coletânea Sonho interrompido por guilhotina foi publicada anteriormente em 

coletâneas, revistas literárias e modificada para compor o livro. Nosso recorte não inclui 

todos eles, mas entre os selecionados estão os que possuem personagens com 

identidades descentradas dos corpos. Nossas inevitáveis inflexões pessoais estão 

explícitas no recorte que fizemos do livro Sonho interrompido por guilhotina. Os contos 

que mencionam escritores da nossa literatura produzem a incômoda sensação de que se 

falseia o que narra, e ao se confessar máscara também revela o grotesco conceituado por 

Kayser, configuração como meio de provocação ao cânone a partir da movediça 

distinção entre ficção e realidade, jogo cênico em que está a potencia da composição, 

pela justaposição e desproporção, dos personagens de Joca Reiners Terron. 

A polimorfia de sua literatura poderá ser compreendida dentro de uma 

historiografia literária brasileira de rupturas. Essa demarcação de diferença esboça uma 

antitradição, um cânone particular. Tentaremos verificar se a polimorfia de sua literatura 

poderá ser compreendida dentro de uma historiografia literária brasileira de rupturas. 

Por opção metodológica, esta dissertação é subdividida em pequenos tópicos que se 

complementam, funcionando como fragmentos que intentam tratar da obra de Terron, 

sempre a partir da delimitação já anunciada, não a partir de longos enunciados, mas de 

trechos que buscam especificar a singularidade do trabalho desse escritor.  

Por fim, chegamos a certo nível do labirinto, aproximando algumas 

considerações de Ricardo Piglia da convivência heterogênea dos contos de Joca Terron  

que aqui investigamos, interrompendo assim o percurso proposto, percurso que não 

pode ser encerrando. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEMPORÂNEO 

 

1.1 A literatura de Joca Reiners Terron sob o olhar da crítica brasileira 

 

 

O crítico Karl Erik Schollhammer, no livro Ficção Brasileira Contemporânea, 

selecionou autores na literatura brasileira que sugerem outras relações com o passado e 

a instabilidade com seu próprio tempo. A escolha de tal livro neste tópico se deve ao que 

está sendo legitimado como literatura e, exatamente, o motivo de Joca Terron estar entre os 

autores. A crítica literária ressalta a cada década um aspecto da mutação da literatura 

brasileira, e Schollhammer não vê na “Geração 00” um único ponto definidor, mas 

encontra as marcas da convivência de estilos e a internet como ferramenta. A 

multiplicidade da literatura dessa geração está relacionada a transformações que 

incluem o aparecimento de pequenas editoras e livrarias, festivais e revistas literárias 

que fomentam a publicação de novos autores e a crítica que cria pontos de reflexão 

sobre elas:  

Dessa perspectiva, a impressão de falta de homogeneidade entre os 

estreantes desta década, a “Geração 00”, talvez seja uma consequência 

da abertura do mercado editorial, que acabou por criar uma relva 

densa de muitos novos títulos com poucos nomes de destaque e 

liderança (SCHOLLHAMMER, 2011, p.19) 

As diferenças não são difíceis de encontrar: a circulação de revistas, jornais e 

livros convive com suas versões eletrônicas e também com a atuação de escritores no 

universo digital em blogs (que reúnem crônicas, resenhas sobre seus livros, entrevistas), 

Facebook, Instagram ou Twitter, possibilitam aos leitores acesso às suas opiniões. É 

outro modo do escritor ser uma antena do mundo: seleciona para os seguidores, leitores 

de seus livros ou não, entre fake news e novidades obsoletas, algo que mereça atenção. 

Entre os melhores exemplos daqueles que utilizam os blogs, é possível encontrar o rigor 

analítico do escritor, o olhar diferenciado sobre o que passaria despercebido. 

  Schollhammer demonstra, a partir de Marçal Aquino e Fernando Bonassi, que os 

textos dos escritores podem ir para outras direções, e que a literatura é “apenas mais 

uma dentre um leque de atividades do escritor, que agora atua em todos os campos 

possíveis, da imprensa aos meios de comunicação, passando pelo cinema, pela 

televisão, pelo teatro e pela produção de textos para sites” (SCHOLLHAMMER, 2011, 
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p.63). Além da editora como a única empregadora ser uma exceção, esta geração de 

escritores tem na internet uma aliada. Por exemplo, Marçal Aquino, além de escritor, 

também participa de projetos cinematográficos. Seu trabalho de roteirista inclui 

adaptações para o cinema de livros de Daniel Galera e Lourenço Mutarelli. 

Vários escritores brasileiros, reconhecidos pela crítica entre os mais 

significativos, iniciaram suas produções no fim dos anos 1990 e início deste século 

usando blogs como ferramentas.  Podemos encontrá-los também em outras plataformas 

virtuais de comunicação. Essa interação valoriza o aspecto agregador das redes sociais. 

Clara Averbuck, em 1999 participou com outros escritores ( entre eles Daniel Galera e 

Daniel Pellizzari) do fanzine CardosOnline, e apresentava fragmentos de seu primeiro 

livro, Maquina de Pinball,  no blog Brazileira!Preta, criado por ela em 2001. Hoje, além 

de colunista da revista Carta Capital, no site Lugar de Mulher aborda questões sobre 

igualdade de gênero, gordofobia e outros assuntos que subvertem os estereótipos dos 

habituais manuais femininos e, desse modo, cria um diálogo com mulheres de diferentes 

contextos, mantendo a sagacidade e humor de seus livros. O escritor Luiz Ruffato, autor 

do romance Eles eram muitos cavalos, exerce também o trabalho de jornalista e escreve 

artigos sobre os desdobramentos políticos no jornal digital El Pais Brasil, além de 

manter, desde 2015, o blog “Lendo os clássicos”.  

Joca Reiners Terron publicou mais de 30 títulos de outros autores com a sua 

pequena editora Ciência do Acidente. Ativa por alguns anos foi fundamental para tornar 

acessível outras texturas de linguagem desconhecidas da nossa literatura. Também fez 

vídeos artigos no programa Entre Linhas, da TV Cultura, e atualmente organiza 

publicação de escritores hispano-americanos através da coleção Outra Língua. Além do 

seu blog e de outro na Cia das Letras, eventualmente encontrarmos suas críticas 

literárias na revista Cult ou na Folha de São Paulo. 

O século XXI já apresenta mudanças mais intensas do que os fenômenos do 

século anterior. A televisão e os jornais não detêm mais o monopólio da informação, 

manipulações de fatos são desmascaradas (e também outras são criadas) no território da 

internet. Assistimos perplexos noticiários políticos, protestos não televisionados, e é 

nesse turbilhão que, através dos melhores criadores de ficção, podemos encontrar 

solidariedade e indignação contra a fabricação de mentiras, através de suas participações 

em palestras, entrevistas e redes sociais.  

O dispositivo é essa rede de elementos, de estratégias e condicionamentos. O 

conceito de “dispositivo” do filósofo italiano Giorgio Agamben é definido como 
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“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres vivos” (AGAMBEN, 2009, p. 40). Velhos monstros 

ideológicos renascem famintos por novos devotos. Todos os fundamentalismos e todas 

as ideologias encontram terreno fértil nas redes sociais, e em nome de um suposto 

interesse coletivo atropelam a sanidade de indivíduos. 

No novo mundo segmentado, os dispositivos eletrônicos promovem controle de 

desejos no sujeito diluído, consumidor manipulável incapaz de se rebelar contra o 

autoritarismo do Estado. Como vimos, escritores também participam dessa rede de 

dispositivos para alcançar leitores.  É pela participação nessas relações de forças que os 

escritores podem fomentar um saber prático através do conflito, interferir na relação dos 

sujeitos com esses dispositivos e, com isso, nos comportamentos e na reprodução de 

discursos manipuladores. 

O capítulo em que Karl Erik Schollhammer insere Joca Reiners Terron é 

intitulado Os perigos da ficção e inicia com uma análise sobre a obra de Bernardo 

Carvalho. Lá também encontramos Patrícia Melo e Silviano Santiago. A decisão de 

incluir esses escritores no mesmo capítulo pressupõe traços em comuns, o que se 

confirma nas questões relacionadas à capacidade da literatura de antecipar a realidade, 

as referências autobiográficas, históricas, transformadas em ficção e como essa memória 

autoral pode influenciar no texto. 

Os escritores não se voltam apenas para seu passado, mas retomam personagens 

de seus contemporâneos. Podemos pensar que quando Patrícia Melo empresta de 

Rubem Fonseca o personagem do conto “Copromancia” para o seu romance Jonas, o 

copromanta (2008), ela já concebe uma narrativa que nasce incompleta porque há um 

inevitável retrospecto que nos leva sempre ao livro que a antecede. 

E, transformado em personagem de ficção, Fonseca ganha uma nova 

faceta, outra identidade, um duplo que não é, mas também não deixa 

de coincidir com Rubem Fonseca. O jogo entre identidades “reais” e 

ficcionais caracteriza um tipo de subversão literária, cujo mestre entre 

nos é Silviano Santiago, seja com as memórias falsas de Graciliano 

Ramos no “romance” Em liberdade (1981), seja mais tarde em 

Viagem ao México (1997), reelaborando viagens de Antonin Artaud. 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p.144) 

A literatura sobre literatura também está em alguns contos de Rubem Fonseca. O 

conto Intestino grosso, por exemplo, reelabora um narrador escritor que coincide com o 
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autor. O depoimento sobre literatura se confirma na própria obra de Fonseca na defesa 

apresentada pelo personagem, apenas designado como Escritor. Um conto que organiza 

sua própria teoria e frente de ataques. É possível afirmar algo semelhante a respeito do 

modo como Terron também insere a voz ficcional, também autoral, nos seus contos, 

com escritores que interpretam a si mesmos, encarnados em personagens que também 

coincidem com eles, em situações insólitas. 

Joca Reiners Terron rompe com todas as tendências tradicionais da 

literatura brasileira, escreve no campo minado entre ensaio e ficção, 

usando entrevistas, diários, anotações e fragmentos, sem abrir mão da 

liberdade imaginária e do atrevimento transgressivo na realização 

(SCHOLLHAMMER, 2011, p.134).   

Além do livro de Schollhammer, veremos que a singularidade dos textos de Joca 

Reiners Terron também é notada por outros críticos. Antes, porém, apresentaremos 

alguns dados biográficos. Joca Reiners Terron é um escritor de ficção, poeta, artista 

gráfico, editor e tradutor. Seu primeiro livro é Eletroencefalodrama, de 1998 (outro 

livro de poemas, Animal anônimo é de 2002). A seguir, publica as novelas Não há nada 

lá (2001) e Hotel Hell (2003); os livros de contos Curva do rio sujo (de 2003) e Sonho 

interrompido por guilhotina (2006); os romances Do fundo do poço se vê a lua (2010) e 

A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves (2013). Suas entrevistas reiteram seu 

envolvimento visceral e indissociável com a escrita, num universo dividido entre 

prateleiras e estantes, numa simbiose entre vida e literatura: 

Saí de Cuiabá com 1 ano de idade e estou sendo obrigado a carregá-la 

a vida inteira. Bem, quando cheguei a São Paulo, em 1995, não me 

sobrava muito tempo para conhecer pessoas ou de fazer o que gostava, 

como ler e escrever. Tinha um trabalho insatisfatório numa editora 

que me ocupava todo o tempo. Daí, nas horas vagas, resolvi editar 

meu primeiro livro e de quebra criei a Ciência do Acidente, que 

despertou interesse de outros escritores e de pouquíssimos e 

importantíssimos leitores. A editora foi em si um encontro, pois 

através dela conheci Valêncio Xavier, Glauco Mattoso, Marçal 

Aquino, Nelson de Oliveira e tantos outros, todos fundamentais para o 

meu convívio
1
. 

 

                                                           
1 Entrevista para Luciano Trigo publicada em 25 de maio de 2013. Disponível em: 

http://g1.globo.com/maquinadeescrever. Acesso em 13 de novembro de 2016. 

http://g1.globo.com/maquinadeescrever
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Na década de 1990, após estudar arquitetura na UFRJ, faz Desenho Industrial e 

Design Gráfico na Universidade Estadual Paulista (Unesp). Nessa época, a leitura do 

livro O mez da gripe motivou a publicação, em 1998, do livro de Valêncio Xavier, Meu 

7º dia, pela então editora de Joca Terron chamada Ciência do Acidente. Isso ocorre 

antes da Companhia das Letras reeditar, nesse mesmo ano, O mez da grippe, outro livro 

Xavier. Terron publica, também em 1998, sua primeira obra, o livro de poemas 

Eletroencefalodrama.  

A admiração por parte de Joca Terron aos criadores de uma poética diferenciada 

é mensurada na sua atividade de editor da extinta Ciência do Acidente: além de 

Valêncio Xavier, outros escritores à margem dos circuitos literários também foram 

publicados pela editora: Marçal Aquino, Manuel Carlos Karan, Valêncio Xavier, 

Glauco Mattoso e Ronaldo Bressane são alguns dos autores arregimentados nesse 

catálogo de “malditos” da literatura brasileira.  

Joca Terron nutre apreço por eles. Entretanto, o seu apreço foi além da imagem 

batida do talento anônimo e pouco prestigiado como sinal de princípios elevados. Ele 

estava bem sintonizado para captar os ruídos desses livros. A experiência de leitor, 

editor e escritor já publicado lhe dera a sensibilidade para detectar que havia uma 

irmandade dispersa, mas unida pela ausência de filiação.  

Além do livro de poemas Animal Anônimo também publica pela sua editora Não 

há nada lá. Por esse livro recebe menção honrosa na categoria romance no concurso 

Prêmio Redescoberta da literatura Brasileira 2000, promovido pela revista Cult. Na 

edição de janeiro de 2002, dedicada aos ganhadores, a resenha de Cristovão Tezza
2
 

dimensiona a estranheza de Não há nada lá, o modo como a convergência de escritores 

e outros personagens da cultura pop habitam sua ficção: “Nesse jogo, o controle remoto 

do autor olha em todas as direções ao mesmo tempo, o que é outro traço 

contemporâneo”. As antinomias da sua ficção, a desestabilização formal e a força lúdica 

da linguagem diferenciam seu trabalho: “como toda boa literatura, mesmo quando 

imatura, ele nos diz menos sobre o seu assunto e muito mais sobre a diferença do seu 

olhar”.  

Entrar em contato com sua literatura é encontrar as pegadas de outros escritores, 

perdidas na sua prosa marcada por referências que se comunicam entre si. Fatos da vida 

                                                           
2
Tezza, Cristovão. O terceiro segredo de Fátima. Revista Cult. São Paulo: Lemos editorial. N 54, ano 5, 

janeiro de 2002. 

3 A análise de Haroldo de Campos está presente na edição de Memórias sentimentais de João Miramar  
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dos escritores presentes no livro Não há nada lá (como William Burroughs, Arthur 

Rimbaud e Aleister Crowley) já foram contados em livros, e o que foi escrito sobre eles 

acompanha o que também foi escrito por eles. Confundir o ficcional e o verídico dos 

autores está no jogo da escrita de Terron. Essa ambiguidade pode fazê-los parecer 

hipotéticos autores desconhecidos, existentes apenas dentro de seus livros, escritores 

que existem também porque são narrados. O trabalho de entrelaçar o ficcional com a 

realidade também é mencionado por Flávio Carneiro quando comenta sobre um Joca 

Terron personagem do próprio livro, Curva do rio sujo, de 2003:  

Se fizermos um exercício, ao mesmo tempo crítico e ficcional, de 

imaginar a obra como um relato de memórias não de determinado 

cidadão da vida real, chamado Joca Reiners Terron, mas de uma 

persona múltipla, reunião de várias memórias possíveis, o livro cresce 

ainda mais (CARNEIRO, 2005, p. 226) 

No livro Curva do rio sujo, imaginação e realidade se desmancham na escrita. O 

empréstimo de um provérbio popular para o título do livro, “a curva do rio sujo só junta 

tranqueira”, direciona para a ideia de memórias acumuladas, pedaços recolhidos de 

sensações e imagens transformadas em ficção. 

Beatriz Resende, em seu livro Contemporâneos: expressões da literatura no 

século XXI, comenta sobre a independência dos escritores que “não esperam mais a 

consagração pela „academia‟ ou pelo mercado. Publicam como possível, inclusive 

usando as oportunidades oferecidas pela internet.” (RESENDE, 2008, p.17). No 

capítulo dedicado a Joca Terron, a autora aponta traços que singularizam sua escrita. Ela 

fala sobre o livro de contos Sonho interrompido por guilhotina, composto de 

fragmentos, formas indefinidas, desenhos e fotografias, incluindo escritores brasileiros 

convertidos em personagens dentro de narrativas criadas como uma teia de vínculos. 

Beatriz Resende menciona o cânone particular do autor:  

A sedução da imagem e do trabalho gráfico permanecem seduzindo o 

literato a ponto de inserir na obra fotos devidamente desrealizadas ou 

grafismos. Sonho interrompido por guilhotina, no entanto, é sobretudo 

uma emocionante homenagem à literatura. Joca Terron tem seu 

cânone particular e abre o livro citando os homenageados que 

atravessarão, de formas diversas, várias narrativas: Valêncio Xavier, 

José Agrippino de Paula, Glauco Mattoso e Raduan Nassar 

(RESENDE, 2008, p.132) 
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Joca Terron também está em importantes antologias e projetos: Geração 90: Os 

transgressores, de 2001, de Nelson de Oliveira.  Essa coletânea dá visibilidade a uma 

nova geração da ficção nacional (Ronaldo Bressane, Daniel Pellizzari, Marcelino Freire 

e Daniel Galera estão nela). Também não poderia estar ausente de uma antologia 

chamada Contos cruéis: as narrativas mais violentas da literatura brasileira 

contemporânea, organizada por Rinaldo de Fernandes. Um ano depois, em 2007, esteve 

por um mês no Cairo, Egito, com a missão de escrever uma narrativa a partir dessa 

viagem, patrocinada pelo projeto “Amores Expressos”, publicado pela Companhia das 

Letras. O trabalho resulta no livro Do fundo do poço se vê a lua, de 2010, ganhador do 

Prêmio Machado de Assis de Romance da Fundação Biblioteca Nacional. 

Com esse breve recorte é possível constatar que a crítica apresenta concordância 

sobre a literatura de Joca Terron. As analises se complementam para reforçar a 

qualidade de seu texto e delimitar o termo “experimental”, vaga definição geralmente 

associada à sua literatura. Por ora devemos salientar que a expressão “experimental” é 

uma generalização de fácil alcance quando nos deparamos com algo parecido com sua 

prosa heterogênea e incomum. Outro termo fácil é “grotesco”, empregado vagamente, 

quase como sinônimo daquela. É importante conceitua-lo para especificar traços que 

queremos investigar na obra de Terron. 

 

1.2 Sonho interrompido por guilhotina e a metaficção 

 

Os contos “De escorpiões e escritores” e “De escritores e escorpiões”, presentes 

em Sonho interrompido por guilhotina, incorporam o ensaio e o manifesto. Esse gesto 

produz um deslocamento, não se dirigindo a outro personagem, mas a ninguém, 

implicando o leitor ausente. Em alguns contos de Sonho interrompido por guilhotina o 

ponto de vista do narrador torna-se a fonte de um olhar que nos interpela diretamente 

(para romper o que no teatro seria a “quarta parede”).  O personagem devolve o olhar 

que lançamos sobre ele, interrogando-nos (olhar questionador multiplicado nas pupilas 

entre os fios tentaculares da capa do livro).  

A aridez glacial do narrador desses contos ecoa num espaço cavernoso em que 

apenas percebemos sua narração. Suas palavras provocam a sensação contemporânea de 
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ausência de direção, mas também indicam um senso de dever sob todo esse desalento. 

Na narrativa que ilumina a si mesma está a última reserva de resistência. Como afirma a 

crítica Linda Hutcheon (1989, p.11): “As formas de arte têm mostrado cada vez mais 

que desconfiam da crítica exterior, ao ponto de procurarem incorporar o comentário 

crítico dentro de suas próprias estruturas, numa espécie de autolegitimação que curto-

circuita o diálogo crítico normal”.  

Em Memórias sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, a 

jocosidade comparece desde o prefácio ambíguo, inserido no plano ficcional, mas 

dissimuladamente externo a ele. O desavisado leitor é ludibriado por uma ficção em 

mutação: o prefácio, de falsa autoria de um Machado Penumbra (máscara disfarçando 

Oswald), repleto de pedantismos na avaliação do livro, é parte dos desvios, mas não se 

assume assim. Haroldo de Campos observa o que está sob o prefácio e seu cômico 

contraste com o estilo de Oswald:  

Esse pseudoprefácio, no entanto, camufla uma série de considerações 

programáticas sobre a experiência Oswaldiana, sendo assim um 

antimanifesto na paródia linguística e um manifesto verdadeiro nas 

definições de técnica de composição que nele são insertas 
3
 

 As palavras de Haroldo de Campos expõem as estratégias da prosa: ir além dos 

limites esperados, borrar a linha entre a ficção e realidade através da sátira. Sua reflexão 

justifica esse rápido retrospecto para que, além de identificar Oswald como um 

antecipador, também possamos traçar outros pontos de contato com os contos de Joca 

Terron. 

Em Sonho interrompido por guilhotina, alguns momentos remetem ao 

“pseudoprefácio” de Oswald na instabilidade da voz narrativa que estabelece relações 

entre a linguagem dos contos e a dos ensaios e na ficcionalização de escritores 

brasileiros. Porém, a diferença com a utopia modernista é confirmada. “A doença e a 

literatura afinal sempre adoraram dançar juntas seu ragtime febril. O escritor 

contemporâneo não está mais associado àquilo que triunfa da morte. O escritor 

contemporâneo é triste pois sabe que não há mais futuro” (TERRON, 2006, p.172). O 

futuro não é mais buscado, talvez o presente. Os dissidentes do modernismo têm atrás 

de si uma tradição de ruptura. São profetas pretéritos. “Ao escritor contemporâneo e ao 
                                                           
3 A análise de Haroldo de Campos está presente na edição de Memórias sentimentais de João Miramar  

da editora Record. 
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zelador do edifício só restam os ecos longínquos de uma ruidosíssima festa há muito 

terminada” (TERRON, 2006, p.173).  

Antes dos novos insurgentes da ficção brasileira, a literatura do país é adensada 

com a linguagem áspera e violenta da ficção de Rubem Fonseca. A presença desses 

traços está, por exemplo, nos personagens de Marçal Aquino e Patrícia Mello, autores 

importantes da ficção brasileira das últimas décadas.  

Alfredo Bosi chama seu estilo de brutalismo, “um modo de escrever recente, que 

se formou nos anos de 60, tempo em que o Brasil passou a viver uma nova explosão de 

capitalismo selvagem, tempo de massas, tempo de renovadas opressões” (BOSI, 1977, 

p.18). A atmosfera de brutalidade, nunca antes desentranhada desse modo no Brasil, 

expõe hábitos confessados sem depuração. “Essa literatura, que respira fundo a poluição 

existencial do capitalismo avançado, de que é ambiguamente secreção e contraveneno, 

segue de perto modos de pensar e de dizer da crônica grotesca e do novo jornalismo 

yankee” (BOSI, 1977, p.18).  

As ações dos narradores de Rubem Fonseca causam repulsa, mas também uma 

incômoda empatia. Não ignoremos o adjetivo “grotesco” usado Por Alfredo Bosi, 

utilizado para apreender o abjeto e a intensidade pulsante da cidade retratada por Rubem 

Fonseca: em um de seus contos, a animalização de famintos que esquartejam uma vaca, 

no conto Relato de ocorrência, e a celebração do corpo e seus excretos, na coletânea 

Secreções, excreções e desatinos, são exemplos que também justificam o uso do termo. 

Quando Regina Dalcastagnè analisa o foco narrativo dos personagens de Rubem 

Fonseca, expõe um incômodo com a representação da violência urbana “sem qualquer 

empatia pelas personagens pobres” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 28). A autora indica a 

incômoda ausência de um “beliscão” autoral que sinalize uma crítica sobre o que há de 

vil na classe média, algum argumento implícito que direcione o leitor para uma direção 

“certa”. Podemos complementar o argumento de Dalcastagnè considerando outro efeito: 

a maldade exercida como prática corriqueira e tranquila, ausente de remorso, indistinta 

de outros hábitos recreativos aceitáveis, seria amenizada sem uma condução amoral. 

Nos contos de Rubem Fonseca todas as direções parecem erradas. Despertar no leitor 

uma empatia inconfessável por determinados personagens é seu meio de atração: não 

podemos confiar neles e ao mesmo tempo queremos saber qual será seu próximo 

movimento. Em um dos mais conhecidos contos de Fonseca, Intestino Grosso, há uma 

defesa da literatura, no conto manifesto que avalia e enfatiza a importância do escritor 

em seu trabalho de “secreção e contraveneno”.  
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O que interessa aqui é como a metalinguagem  de Intestino Grosso é reelaborada 

nos narradores de Terron. A desconfiança e a desconstrução, através do protagonista, 

comentam sobre a literatura e redimensionam o jogo crítico da autoconsciência literária 

presente no espaço fictício de Terron, além de contribuir para uma “tradição de ruptura” 

que observamos em sua literatura. 

 O conto Intestino grosso aborda as práticas que determinam o lugar do escritor 

e da literatura na sociedade através do personagem chamado apenas de Autor. O conto é 

estruturado como uma entrevista concedida para um jornalista. A visão do Autor sobre 

o estado da literatura, a partir de questões que informam sua compreensão sobre o 

campo em que atua, tem seguimento nos contos de Terron, habitados por narradores 

também acossados pelo discurso da crise e pela inquietação na busca por modos de 

atuação. Assim, a reflexão sobre a literatura é reescrita ficcionalmente, por ela mesma:  

No meu livro Intestino grosso eu digo que, para entender a natureza 

humana, é preciso que todos os artistas desexcomunguem o corpo, 

investiguem, da maneira que só nós sabemos fazer, ao contrário dos 

cientistas, as ainda secretas e obscuras relações entre o corpo e a 

mente, esmiúcem o funcionamento do animal em todas as suas 

interações. (FONSECA, 2001, p.466)  

O que podemos inferir sobre o personagem de Rubem Fonseca e alguns dos 

narradores dos contos de Joca Terron é que, sob os efeitos de outras rupturas, o 

ceticismo impede deliberados manifestos, mas estes ainda podem estar presentes, 

enviesados como “antimanifestos” professados por personagens. Através desses 

narradores, os autores parecem se apoiar mutuamente no compromisso em mostrar o 

avesso, a perturbação do normativo, do sedimentado e sem ressonância.  

A “mescla da ficção com ensaio permite demarcar uma pequena família 

anacrônica que escapa às definições de geração” (SCHOLLHAMMER, 2003, p. 131). 

Escritores separados por épocas distintas tornam-se contemporâneos. A inclusão de 

fatos e escritores verdadeiros, na condição de seres ficcionais, não são mais verdadeiros 

que outros personagens. Porém, esse deslocamento cria um diferencial importante, ele 

acentua as duvidas entre o verdadeiro e o falso. O jogo da narrativa busca desmascarar o 

caráter ilusório de sua representação, o que faz a realidade parecer apenas uma ilusão 

coerente, muitas vezes mais um modelo de simulação. Trata-se de um desvio dos efeitos 

da realidade para o que não podemos ou não queremos consentir.  
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Joca Terron reafirma nesses contos a afinidade com a autodestruição criadora e 

evoca a tradição da ruptura de Octavio Paz. “Influências, coincidências? nem um nem 

outra. Persistências de certas maneiras de pensar, de ver e de sentir” (PAZ, 1984, p. 24). 

O ensaio disfarçado de ficção, “De escorpiões e escritores”, oferece as coordenadas da 

desorientação: o leitor deve se entregar ao veneno concedido pelo escorpião, suspender 

sua resistência ao texto, à natureza predatória do escritor. “O escritor encontra-se sob o 

signo de escorpião: é da sua natureza assassinar o leitor que o carrega, feito na grande 

travessia da fábula e Esopo” (TERRON, 2006, p. 12). Como ocorre com o sapo que é 

envenenado pelo ferrão do escorpião e se afoga, essa metáfora retorna e reverbera no 

labirinto dos seus contos. 

Podemos afirmar que essas reflexões sobre literatura, na ficção de Terron, 

demarcam diferenças, outra historiografia literária, não–linear, contra o logocentrismo e 

o homogêneo. Essa demarcação de diferença também cria um diálogo implícito com 

Haroldo de Campos que depõe a favor de outros escritores (Oswald de Andrade e a 

poesia concreta, por exemplo) como forças que impulsionam essa antitradição. Num 

ensaio chamado Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira, 

Campos posiciona-se contra o conceito ontológico de historiografia literária, corrente de 

pensamento que configura nossa história literária: “Uma nova ideia de tradição 

(antitradição), a operar como contraevolução, como contracorrente oposta ao cânon 

prestigiado e glorioso” (CAMPOS, 2006, p.237). Os contos de Joca Terron determinam 

a importância da margem entre a ramificação linear e evolucionista da historiografia.  

Nesse território da literatura, outras linguagens artísticas são incorporadas para 

redefini-la, desregular a compreensão estabelecida e acentuar a atmosfera de incertezas 

e dissolução. Sua criação nasce de novas associações, não cabe nas molduras habituais 

dos gêneros.  

A prosa de Terron permite a afirmação de que, embora esteja ausente um projeto 

de ação transformadora, o escritor contemporâneo toma posições, mas não tão 

abertamente. Ainda sob os efeitos da ideia de esgotamento implantada em momentos 

pontuais da arte, paradoxalmente é nessa ausência de futuro, no apocalíptico cenário de 

uma “ruidosíssima festa há muito terminada”, que existe a condição de renovação: “Ao 

escritor contemporâneo somente resta sua fé animal a orientá-lo sem esperança nem 

temor, a fé animal que o preserva da demência e o escraviza à vida” (TERRON, 2006, 

p.177). O abandono de otimismo acerca da literatura convive com a obsessão do desejo 
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inescapável de buscar o mundo pela escrita, de dissolver contornos entre ficção e 

realidade. Tudo isso corresponde a um  mundo ficcional que quer reverberar a literatura.  

 

1.3 Breviário dos personagens de Sonho interrompido por guilhotina  

 

Antes da massificação cultural dominar o século XX, a alta cultura não era 

confundida com diversões triviais. Era distinta a experiência proporcionada pelos 

museus, salas de concertos ou a fruição através da literatura. A arte atrelou-se à 

revolução tecnológica da comunicação e reprodução e, hoje, para a satisfação de todos 

os desejos, não parece existir uma hierarquia.  Conectar áreas individuais da cultura 

(música, moda, cinema, etc.) constitui uma das experiências comuns contemporâneas.  

Para Teixeira Coelho, a cultura de massa é um rótulo datado. Ele demonstra que 

novos conceitos surgiram a partir dela nas últimas décadas: a cultura de consumo, 

cultura do narcisismo, entre outras que coexistem no contemporâneo, junto de suas 

consequências (a ausência de critérios de gosto, a perda da individualidade na volúpia 

do consumo). As referências nas quais se baseava o conceito de cultura de massa 

perderam-se na medida em que este se confundiu com outros extratos da cultura 

popular. 

Na medida em que não se reconhece mais a existência de padrões 

autorizados de gosto e que a difusão em grande escala de 

determinados princípios e valores produz uma certa banalização das 

ideias e, mesmo, um rebaixamento desse gosto, estabelecer limites 

(claros ou difusos que sejam) entre a cultura superior e a de massa 

torna-se tarefa árdua e, a rigor, inútil. (COELHO, 2011, p.205) 

A literatura é um resultado das circunstâncias históricas e de seus conflitos, o 

que inclui a difícil fixação de critérios seguros e divisões estáveis de estilos literários. 

Sim, a literatura pode ser usada como ferramenta de reafirmação das hierarquias 

literárias e sociais. Entretanto, a conciliação de referências de outras artes e da cultura 

pop, por exemplo, pode desnortear a noção elitista de bom gosto, pode relativizar 

hierarquias e renovar o olhar do leitor. Quando o escritor trabalha com essa 

reordenação, rompe hierarquias absolutas.  
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Na música, um exemplo de composição de personagem que se alimenta da 

cultura da imagem é Marilyn Manson. A apropriação do nome da atriz Marilyn Monroe, 

de um condenado por comandar assassinatos, Charles Manson, e performances que 

remetem ao cantor Alice Cooper criam uma identidade composta pela reordenação de 

personagens díspares, um modo de construção citacional recorrente na arte pós-

moderna. Marilyn Manson é uma identidade feita de espectros da cultura massificada.  

Ao contrário do marketing de Manson, o cantor David Bowie consegue plena 

realização artística com suas identidades. Em 1972, Ziggy Stardust caiu na terra e 

revestiu David Bowie por um tempo. O rosto esquelético do deus do glitter guardava 

olhos com cores diferentes e dizia que não estávamos sozinhos, não importa o que ou 

quem tenhamos sido. O autor de “Rock ‟n‟ Roll Suicide” comete “suicídio”: abandona 

seu alter ego, mas Ziggy Stardust ainda o persegue por um tempo. Com essa identidade 

Bowie construiu uma nova linguagem musical (posteriormente também). A sua 

aparência transmitia ambiguidade, a feminização perturbadora dos homens. A sua arte 

indicava mudanças que passavam pela música e estilo, e também uma radical 

reinvenção cultural.  

Na literatura contemporânea podemos encontrar sujeitos espectrais, apropriação 

da cultura da imagem, da superficialidade, exploração e atribuição de valores à 

superfície, extensão em detrimento do que existe por trás dela. A cultura massificada (o 

cinema blockbuster, os quadrinhos de heróis, as novelas televisivas) faz uso frequente 

de personagens rasos, sem psicologia, o que pode resultar em seres amorfos, mas 

sedutores naquilo que sua aparência sugere existir sob as embalagens reluzentes e 

vazias.  

A descontinuidade fraciona a concentração e pode tornar tudo suportável e 

amenizado pela reincidência de imagens. A atenção e sensibilidade são enfraquecidas na 

intermitência dos choques imagéticos, fatores que podem ser explorados pela literatura. 

A partir dessa perspectiva, podemos presumir que, embora o escritor pertença à sua 

época, é um pertencimento relutante, uma relação constantemente problematizada, que 

pede um olhar marginal para vê-la. “Aqueles que coincidem muito plenamente com a 

época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 

porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre 

ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59). A literatura pode conduzir a uma percepção renovada, 

uma ressignificação contra o anestesiamento sensorial das imagens cotidianas. Ela pode 

irromper nessa superfície inebriante.  
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Nos contos de Terron, os sentidos sob a superfície do texto expandem-se em 

outras modulações, e uma delas é a ruptura de esferas de valor. As cenas de Hotel Hell e 

de alguns contos de Joca Terron lembram a dos desenhos animados, habitadas muitas 

vezes por personagens cartunescos com anseios abjetos. Seus personagens rompem 

limites considerados verossímeis, podem ser mais plausíveis na sua rasura estridente do 

que nas velhas receitas de construções realistas, esféricas e pretensamente 

tridimensionais. Sequências atingidas por constantes desvios (que, entretanto, guardam 

uma coerência) e certo grau de indistinção entre realidade e ficção assimilam 

criticamente esse anestesiamento da cultura massificada contemporânea, em que 

desenhos animados e comerciais disputam a tela com notícias de tragédias cotidianas. 

A maioria dos contos da coletânea Sonho interrompido por guilhotina foi 

publicada anteriormente em coletâneas, revistas literárias e modificada para compor o 

livro. Nosso recorte não inclui todos eles, mas entre os selecionados estão os que 

possuem personagens com identidades descentradas dos corpos, como se escondessem o 

próprio rastro sob elas. Traçar a própria identidade, redesenha-la, é algo que os 

personagens de Joca Terron sinalizam.  

 Para especificar ainda mais a proposta de Terron, é também necessário apontar 

aqueles escritores que ele faz alusão em seus textos como estratégia narrativa. Autores 

que, segundo Joca Terron, não merecem “entrar pelo cânone”.  A alcunha de “maldito” 

é usada pelo próprio autor no seu Amaldicionário da Literatura Brasileira, publicado 

em sua coluna no blog da Companhia das Letras. José Agrippino de Paula também está 

lá, entre Valêncio Xavier, Hilda Hilst e outros: 

(...) Teve grana, amou uma das mulheres mais bonitas do seu tempo, 

depois pirou, empobreceu e morreu sozinho. Isso tudo apesar de ter 

meio que inventado o Tropicalismo com Panamérica, romance pop de 

1967 (ou seja, publicado na hora certa) que poderia ter rodado mundo 

e determinado seu lugar no futuro. Também publicou Lugar público 

(1965), romance tão raro que consegue traduzir literariamente o caos 

urbano da cidade de São Paulo com técnicas do nouveau roman. Nada 

disso deu certo, e seus livros continuam na vala destinada aos autores 

cult (TERRON, 2011) 

Enfatizamos nesse tópico a presença de José Agrippino de Paula foi uma semente do 

movimento tropicalista e combustível para as transformações artísticas do país. Sua 

produção artística rompe uma única direção, desdobrando-se em literatura, cinema, 

teatro. No encontro com a ficção de Joca Reiners Terron essas aberturas prosseguem. 
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Na era da copia e da repetição o processo de autonomia da arte é perdido e a 

mudança da experiência da recepção estética cria uma complexa relação entre a arte e a 

vida. A arte pop de Andy Warhol esvazia o humor crítico de Duchamp com o serialismo 

dos objetos, repetição que anestesia a crítica e a converte em cinismo e ambiguidade. A 

arte, exaurida pela autoridade do novo desde o modernismo, é então adaptada ao 

mercado, e com a arte pop transforma-se na reprodução de uma reprodução, um 

processo de deterioração que Duchamp já satirizava. Na época de ascensão de Andy 

Warhol, nos anos 60, as vanguardas já tinham implodido e pareciam distantes.   

A pop art, como disse Terron, está nos romances de Agrippino: em Panamérica  

o quadro da narrativa são artistas do cinema hollywoodiano e figuras do cenário político 

internacional: Marilyn Monroe, Burt Lancaster, Marlon Brando, general francês Charles 

de Gaulle, Che Guevara etc. Eles desfilam no que parece um longo espetáculo que 

eclode uma fantasia irreal (e verdadeira). Em outras palavras, não sabemos se é mais 

real o próprio mundo das imagens, ou se é mais absurda a nossa própria realidade.  As 

suas personagens são figuras fantasmáticas, mascaras sem motivação psicológica, 

indivíduos sem dramas particulares.  

Os eventos narrados confundem a percepção do que é real, existe a ação 

encenada pelos atores e o imaginário ficcional criado pelo narrador que confluem e 

criam estranhos eventos que vão se amontoando na trama num constante presente. Um 

narrador subordinado parece se desmanchar diante das circunstancias insólitas, 

performances lúdicas, retalhos colados pelo seu registro óptico. 

A obra literária transforma-se em relato de um determinado contexto histórico-

social, mas com outra forma de captar o real. Na ficção de Agrippino a reapresentação 

do mundo acontece no movediço terreno dos limites e distinções entre ficção e 

realidade. Ele profetiza a paisagem onde vivemos. Sua ficção antecipou a produção de 

imagens midiáticas, transformou em personagens os ícones da cultura de massa, brincou 

com a questão da identidade. A valorização do olhar do narrador faz do espaço urbano 

um espaço cênico em transformação, em instantes desarticulados. Objetos e indivíduos 

confundem-se. A sensação de oscilar entre os limites do real e do ficcional através de 

um narrador que não avalia o nível de veracidade do que está ao seu redor é um traço 

presente nos contos de joca Terron.  

José Agrippino de Paula está em mais de um conto de Joca Terron, mas seria o 

mesmo escritor sob disfarces ou diferentes escritores com o mesmo nome? É como se 

saísse de um cenário para outro, transitasse por uma coxia entre os contos, com a 
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mesma identificação e ao mesmo tempo sendo outro. Por essa coxia imaginária os 

personagens também podem vir de outras narrativas. Lugar público, primeiro livro de 

José Agrippino, precede o conto Expurgos da vida publica
4
. 

Em alguns contos de Sonho interrompido por guilhotina as informações factuais 

podem sugerir que há algo de verídico no insólito das situações, entretanto não há 

verdade nem mentira nas ações de personagens. Mesmo existindo concretamente, esses 

escritores, na condição de seres ficcionais, não são mais verdadeiros que outros 

personagens. No conto “Expurgos da vida pública”, um escritor vive isolado em sua 

casa e personagens de seu livro tentam encontrá-lo. A metacognição dos personagens 

cria um diferencial importante. Um deles conduz a narrativa e desenvolve uma análise 

sobre o primeiro livro de seu criador, José Agrippino de Paula, o Escritor sem Nome, de 

onde extrai trechos enquanto relata sua ida até a casa do autor.  

A alegorização em Lugar público parece ser o guia de leitura mais 

confiável. O grupo de personagens centrais do livro, à semelhança de 

PanAmérica, é constituído por figuras históricas. Ou talvez os nomes 

dos personagens remetam a Napoleão, Cícero, Goering, César, 

Galileu, Péricles, Bismarck, Teodósio, Isaías e o referido pederasta-

suicida, Pio XII. Mas isso não tem aparente relação com nada, já que 

tais fantoches não são quem parecem ser. Não é de todo incoerente 

cogitar que sejam homônimos,por mais estranho que pareça um 

pedestre qualquer se chamar Pio XII (TERRON, 2006, p.112). 

 

A perspectiva do narrador é de alguém criado por esse autor e, portanto, dentro 

de um mundo ficcionalizado, em que a operação não é de projeção, mas de supressão da 

realidade. O mundo é uma ficção atrofiada pelo abandono de seu criador porque não é 

mais narrado por ele. A narrativa é problematizada ao desmascarar o caráter ilusório de 

sua representação estética: são personagens conscientes de sua constituição como 

habitantes de uma criação concebida pelo escritor, submerso na sua própria ficção.  

Ao discorrer sobre o escritor, o personagem narrador do conto também diz, 

novamente, algo que podemos atribuir a escrita de Joca Terron: “O escritor também 

perde o chão e o lugar, única condição possível em toda a obra do Escritor sem Nome” 

(TERRON, 2006, p.116). Buscam seu criador, mas ele não os reconhece mais quando 

estão em sua sala; perdeu a memória, deixando órfãos seus personagens. O motor do 

                                                           
4
 A dissertação de Reuben da Cunha Rocha , Joca Reiners Terron ou a imaginação crítica: poéticas da 

leitura em Sonho interrompido por guilhotina, estuda a ficção de outros autores presentes nos contos de 

Terron. 
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mundo deixa de funcionar, reprisando esse “pesadelo em moto-contínuo”, pesadelo 

circular que deve ser interrompido. O que esse narrador quer com o Escritor sem Nome? 

Numa atmosfera desconfortável, a sufocante repetição deve acabar no encontro, com 

um pedido de morte. “No Antigo Egito, ao nascer, as pessoas recebiam dois nomes. Ao 

primeiro deles respondiam por toda vida. Já o outro permanecia secreto, sendo 

pronunciado apenas no ato da morte” (TERRON, 2006, p.110). Eles querem o duplo 

batismo do Escritor sem Nome para libertá-los.    

Os nomes são máscaras que devem ser trocadas, a literatura deve trazer esse 

nome secreto daquele que quer adentrá-la. “Tire a gente desse pesadelo em motor-

contínuo, pai, não aguentamos mais andar andar andar e andar. Não aguentamos mais o 

labirinto circular da sua cidade” (TERRON, 2006, p.121). O estranhamento do mundo é 

percebido como uma repetição assombrosa, um movimento circular presente também na 

estrutura deste conto, em que o fim é o início. 

Os sintomas da temporalidade do livro de Agrippino exaurem os personagens e 

os conduzem até o Escritor Sem Nome que habita o conto de Joca Terron. O vínculo 

entre uma ficção e outra expande o labirinto, vida e ficção complementam-se, seja pelo 

escritor convertido em personagem, seja pela analise de Lugar público inserida na 

narrativa, o que possibilita uma sensação de estarmos dentro e fora. A travessia de 

leitura evoca a imagem da “faixa de Moebius” (visualizada nos trajetos paradoxais das 

ilustrações de Escher): a literatura engole a realidade, propõe uma confusão entre os 

dois lados. Na continuidade dos contos, no encontro de outras narrativas, a vida é 

desprendida de começo meio e fim, e a cronologia é rompida através da fantasia. 

O personagem, uma pessoa imaginária em cuja construção o autor seleciona 

traços que delineiam um ser ficcional, é alguém que de fato existiu, cuja existência 

também parece ficcional, imaginária. A criatura pode se constituir como a imagem do 

que seu criador deseja mostrar, porém, se trata de um personagem que, além de não ser 

apenas uma representação de uma pessoa qualquer viva, existente, conhecida do autor, é 

também a confirmação de uma vida que poderia ate ser contestada devido à insistente 

indiferença. 

As cenas dos contos de Joca Terron são absurdas, mas acreditamos nos olhos de 

seus personagens. O hiper- realismo é um ilusionismo e o modo como é usado, segundo 

crítico Hal Foster, pode também ser crítico, através da busca do rompimento dessa 

mesma ilusão: “no hiper- realismo a realidade é apresentada como sufocada pela 

aparência, enquanto na arte da apropriação é apresentada como construída na 
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representação.” (FOSTER, p.141). Na literatura, o deslocamento de personagens, nos 

contos de Joca Terron, pode ser exemplo dessa apropriação. Al Foster ilustra seu 

argumento com a arte de Sindy Sherman. Em certa fase do trabalho da artista o grotesco 

emerge da elevada tensão entre o imaginado e o real. O corpo grotesco, segundo Hal 

Foster, em algumas imagens de Cindy Sherman, é também o corpo abjeto.  

Esse corpo é também o local primário do abjeto, uma categoria do 

(não) ser, definida por Julia Kristeva como nem sujeito nem objeto, e 

sim antes de ser o primeiro (antes da total separação da mãe) ou 

depois de se tornar objeto (como um cadáver entregue ao estado de 

objeto). (FOSTER, 2014, p. 143) 

Alguns dos contos de Joca Terron estão em consonância com o narrador pós 

moderno de Silviano Santiago: “Olha-se o corpo em vida, energia e potencial de uma 

experiência impossível de ser fechada em sua totalidade mortal, porque ela se abre no 

agora em mil possibilidades. Todos os caminhos o caminho” ( SANTIAGO, 2000, p. 

58). Vemos que a definição de Santiago sobre um narrador pós- moderno é semelhante 

ao grotesco. O grotesco, em comparação ao “narrador pós-moderno”, parece uma 

consequência natural na sua violência dissipadora de formas estáveis. Olhar do narrador 

de Joca Terron, no conto Gordas Levitando, busca a presença fugidia do personagem 

escritor. A experiência do narrador é perdida como se aquele que olha fosse 

contaminado pelo efeito encantatório de Agrippino.  

Olhar atenta-se para o espetáculo da vida, a plasticidade física em movimento. O 

grotesco, no conto Gordas Levitando, é uma variação dessa perspectiva, é o deslizar 

monstruoso diante do olhar. As ações intercambiaveis, a cumplicidade entre diferentes 

gerações a que se refere Santiago (SANTIAGO, 2000, p.54) são ativadas de modo 

intertextual. Porque as narrativas gloriosas de José Agrippino atingem os personagens (e 

o autor) e Terron reafirma a existência ficcionalizada de alguém que tem a 

“inexistência” preservada. As reminiscências não são de sua vivencia afirmada na vida 

concreta, mas são resultado do deslocamento do olhar que as recria. 

Nos contos de Joca Terron, José Agrippino acrescenta outros de si, indo além da 

ideia de uma imagem única e autêntica, ancorada numa unicidade. É a experiência pelo 

olhar do narrador espectador, lançado nessa imagem em transformação, sem brechas 

para conhecermos suas instancias internas. Não fala para nós sobre suas descobertas: é 

sua aparição que se encarrega de refletir nos olhos do narrador a experiência 

alucinatória. O narrador vai ao desconhecido, ao intangível, assim torna possível 
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retomar o percurso encerrado com a morte. Crer para ver está implícito nessa viagem 

que leva ao escritor.  

No conto “Olho morto & Faro fino”, outro escritor da literatura brasileira está 

presente. O narrador chama-se Glauco Mattoso porque incorporou o nome da doença 

que gradativamente lhe roubou a visão e moldou sua poesia. Enquanto prossegue seu 

depoimento para o delegado, apreende odores diversos: as suas sensações tornam 

sufocantes os instantes que antecedem o reconhecimento de um suspeito de assassinato. 

Sabemos que existe uma relação entre os dois: o assassino procurado era um cliente que 

solicitava o serviço de massagem para os pés, feito com a língua, oferecido pelo escritor 

podólatra.  

No conto “Pequenos danos”, somos tragados para a relação entre um escritor e 

um presidiário. As cartas enviadas pelo detento, que assina Jorge Luis Menard, 

solicitam um livro escrito pelo narrador para abastecer a biblioteca da prisão. Menard 

idealiza uma biblioteca “que funcione como saída (afinal os livros não passam de 

escotilhas de fuga para lugares mais longínquos) ou que nos sirva de perspectiva, assim 

como uma avenida que possa ser palmilhada sempre num sentido único” (TERRON, 

2008, p.128). A diferença entre o presídio e a vida externa, o dentro e fora, é invertida, 

seguindo o jogo ficcional: a partir da segunda carta recebida e do pedido do livro 

novamente recusado, o narrador cria um conto usando as correspondências.  

O conto faz parte de uma antologia e conquista sucesso de vendas. Vários meses 

depois, o agora ex-detento Menard descobre o uso indevido de suas cartas e envia outra 

para o escritor justificando a sua decepção. Nessa carta revela seu passado: antes de ir 

para a prisão publicou livros e também recebeu correspondência de um presidiário 

solicitando um exemplar de um de seus livros. A coincidência é intensificada com a 

revelação de que Menard escreveu um romance baseado numa história contada por esse 

remetente e o motivo da sua prisão ser o mesmo do conto que reproduziu suas cartas.  

A ilusão ficcional cria uma perspectiva que nos convida para a desorientação; as 

camadas de ficção dramatizam a relação entre leitor e escritor, e sob o pano de fundo 

nos tornamos cúmplices de suas ações na conclusão do conto, somos coagidos a 

cumprir o ciclo que leva ao início. O fato de seguirmos fielmente a norma de que um 

autor não deve ser confundido com um personagem torna mais risonhas as surpresas do 

conto de Joca Terron.  A fusão do nome do escritor Jorge Luis Borges e de um 

personagem de seu conto “Pierre Menard, autor do Quixote”, evidentemente, não se 
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encerra como mera citação. O Traço de Borges está toda a clausura e surpresa no 

desfecho do conto. 

O impulso de revolta da arte e da literatura da primeira metade do século XX, 

antes de ser assimilado, canonizado e institucionalizado, é também recuperado 

textualmente. Duchamp satiriza o tom solene e afirmativo da imagem canônica 

desenhando um bigode na reprodução de Mona Lisa, em 1919, e anotando letras que 

escondem um gracejo obsceno. Essa abordagem anárquica de apropriação e inversão 

tem efeito no mundo hostil, abjeto e nebuloso dos contos de Joca Terron.  

Em seus contos não se faz literatura impunemente. “Monsieur Xavier no Cabaret 

Voltaire” é uma entrevista em que o escritor Valêncio Xavier relata sua passagem por 

Paris. Lá encontra, em 1958, Marcel Duchamp e outros artistas. Seus pensamentos 

sobre o jornalista que o entrevista são omitidos entre parênteses, intercalados às 

respostas:  

Sabe quem era? Duchamp! Arrepiei até a ponta do ossinho da miséria 

(mas, o que estou fazendo? Este retardado nunca ouviu falar de 

Marcel Duchamp, o grande iconoclasta-travesti, o homem que 

assassinou a pintura, um maluco de pedra). Ele passou sem 

cumprimentar” (TERRON, 2006, p. 47) 

Durante a entrevista, com a cisão entre as duas personalidades do entrevistado, 

aquela que se dirige ao interlocutor e a outra, entre parênteses, reservada aos seus 

pensamentos abrasivos, sabemos que ele se considera “criador e destruidor de vidas e 

destinos” e que a motivação da entrevista é a revelação de que, ao deixar cair, danifica 

uma importante obra de Duchamp, embrulhada nos aposentos de outro artista, Hans 

Arp. As rachaduras foram incorporadas à obra por Duchamp, transformando 

inesperadamente o escritor em coautor. Entretanto, no decorrer da entrevista, começa a 

irromper outra atmosfera no conto: o que havia sido dito anteriormente não corresponde 

à sua real situação: não um repórter, mas um delegado interroga o escritor, agora 

suspeito do assassinato de Dalton Trevisan.  

Dalton Trevisan, o contista curitibano, nunca existiu; é, na verdade, um 

personagem criado pelo narrador. Se não existe um corpo para ocultar, o acusado não 

pode ser o assassino. O autor de O vampiro de Curitiba já foi visto em poucas 

fotografias e em breves situações porque o cúmplice do suspeito emprestou a própria 

imagem para o personagem: Dalton Trevisan é apenas um nome, nunca esteve em lugar 

nenhum, é uma sombra sem corpo. A sobrevida de um personagem pelo tempo tem 
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nesse conto a defesa de que sua autonomia pode tornar a sua existência tão concreta a 

ponto de ser possível assassiná-lo.  

Porém, o modo astuto que conduz o leitor a esse ponto necessita do 

conhecimento prévio da existência de Dalton Trevisan e de outras referências, vivas ou 

não, e esse conhecimento irradia outros efeitos dos contos. A incerteza de não sabermos 

se o que está sendo narrado aconteceu ou está acontecendo é recorrente. Os enganos de 

percepção dentro da estrutura dos contos inebriam nossa percepção, tornando-nos 

suscetíveis a esses narradores escritores, “criadores e destruidores de vidas”. A partir 

dessa perspectiva, podemos presumir que, embora o escritor pertença à sua época, é um 

pertencimento relutante, uma relação constantemente problematizada, que pede um 

olhar marginal para vê-la. “Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que 

em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, 

exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela” 

(AGAMBEN, 2009, p. 59).  

Podemos dizer, portanto, que os seus contos (e a sua literatura) se baseia num 

modo singular de relação entre o ser vivo e fictício. Eles rejeitam pressupostos comuns 

à ficção realista, não são pautados numa verossimilhança recorrente. Esse deslocamento 

pela ficcionalização de pessoas (os escritores “malditos” que estão lá) não é um 

realismo validado pelas identidades usurpadas do mundo concreto, mas por uma 

desconstrução hiperbólica que resulta no que podemos chamar de grotesco. O autor 

taxidermista preenche os contornos, revogando o realismo dos personagens, com 

máscaras grotescas de suas identidades literárias.  

Como vimos, a partir da figura do narrador podemos apresentar pistas sobre a 

maneira como Joca Terron cria seus vínculos literários. Algo que, como já constatamos, 

a crítica brasileira sublinhou. Os contos de Sonho Interrompido por guilhotina 

frequentemente borram o senso de realidade, tiram-nos o chão sob os pés e também 

ativam ligações com outros livros. O grotesco conceituado por Kayser e Bakhtin e a 

narrativa de Joca Terron possibilitam traçar outras direções para esse labirinto e 

convidar outros personagens, reais ou fictícios.  
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1.4  Mundo invertido: o grotesco de Mikhail Bakhtin 

 

Linda Hutcheon, em seu livro A teoria da paródia, fala do paradoxo que existe 

na aplicabilidade do pensamento de Bakhtin, concebido e ligado ao contexto cultural da 

Idade Média e Renascentista. Ela defende a adaptação de teorias. A adaptação das ideias  

de Bakhtin pode contribuir para entendermos uma consciência literária que Linda 

Hutcheon enxerga no contemporâneo: “Deveríamos olhar para o que as teorias sugerem, 

e não para o que a prática nega, pois dentro da própria natureza muito pouco sistemática 

e, com frequência, vaga dessas teorias reside o seu poder de sugestão e provocação.” 

(HUTCHEON. 1989, p. 92). Ela se refere a Bakhtin, mas isso não difere da 

categorização do grotesco de Kayser, que atravessa vários textos e épocas: 

 

O segundo mundo invertido, alegre, do carnaval, segundo Bakhtin, 

existia em oposição à cultura eclesiástica séria e oficial, tal como a 

metaficção de hoje contesta a ilusão novelística do dogma realista e 

intenta subverter um autoritarismo crítico (contendo dentro de si o seu 

próprio comentário crítico). (HUTCHEON, 1989, p. 94) 

 

Poderíamos alegar que estamos tão fora daquele contexto da carnavalização 

quanto Bakhtin, que conseguiu jogar luz em como e por que o grotesco aconteceu num 

período distinto do seu contexto. 

À margem das cerimônias oficiais da igreja ou do Estado, os ritos e espetáculos 

cômicos apresentavam uma versão profanada do mundo, desfrutada apenas em 

determinadas ocasiões. A vida provisoriamente se convertia em carnaval, sem palco, 

atores ou espectadores, suspendendo momentaneamente as hierarquias e moralidade 

estabelecidas pela ordem oficial. As festividades humanizavam porque promoviam a 

interação entre os humanos; delas nasce um riso específico, ambivalente: a inversão 

regeneradora, para o emissor e para o receptor, também presente na dramaturgia, em 

orações, testamentos e hinos religiosos.  

Bakhtin defende a importância da cultura cômica popular de festas carnavalescas 

e outras formas de ritos e espetáculos, obras cômicas verbais ou escritas. O sistema de 

imagens aprimoradas nas festas populares da Idade Média é representado na obra de 

Rabelais, escritor francês do século XVI. O romance de Rabelais assimila essa nova 

concepção estética e possibilita o acesso ao cômico popular da Idade Média e do 
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Renascimento até então pouco conhecido e subestimado pela historia literária. “O 

florescimento do realismo grotesco é o sistema de imagens da cultura cômica popular da 

Idade Média e o seu apogeu é a literatura do Renascimento” (BAKHTIN, 1987, p. 28).  

Bakhtin afirma que desde tempos remotos os elementos do grotesco estão nas comédias, 

nas máscaras, pinturas e literatura cômicas, nos demônios da fecundidade, em 

representações sempre à margem da arte oficial. Entretanto, é nessa época, quando as 

pinturas de Rafael no Vaticano mostram um ornamento estranho, que o termo é usado 

pela primeira vez para defini-lo: 

Essa descoberta surpreendeu os contemporâneos pelo jogo insólito, 

fantástico e livre das formas vegetais, animais e humanas que se 

confundiam e transformavam entre si. Não se distinguiam as fronteiras 

claras e inertes que dividem esses “reinos naturais” e o quadro 

habitual do mundo: no grotesco, essas fronteiras são audaciosamente 

superadas. (BAKHTIN, 1987, p. 28) 

São imagens monstruosas em relação às imagens da vida cotidiana, em oposição 

à estética do Renascimento do corpo perfeito, fechado, isento de excrescências e 

agonias que denunciem o movimento cíclico do tempo. O corpo grotesco está em 

processo de mudança, inacabado e instável, oscilando em polos negativos e positivos, 

entre chão e céu, morte e vida. “Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre 

ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai para 

o mundo, através de orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a 

boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz” (BAKHTIN, 1987, p. 23). A 

valorização do aspecto cômico como principal elemento na constituição do grotesco é 

algo que não ocorre no estudo de Kayser, e essa divergência entre os dois já demonstra 

que a teorização do grotesco é conflituosa: 

No caso do grotesco não se trata de medo da morte, porém de angústia 

de viver. Faz parte da estrutura do grotesco que as categorias de nossa 

orientação do mundo falhem. Desde a arte ornamental renascentista, 

observamos processos de dissolução persistentes, como a mistura de 

domínios para nós separados, a abolição da estática, a perda de 

identidade, a distorção das proporções naturais e assim por diante. 

Deparamo-nos agora com novas dissoluções: a suspensão da categoria 

de coisa, a destruição do conceito de personalidade, o aniquilamento 

da ordem histórica (KAYSER, 2009, p.159). 

Para Bakhtin, o sentido topográfico do termo “baixo” relaciona-se com os 

órgãos genitais e a terra, enquanto o “alto” é representado pela cabeça e céu. “A 
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degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo nascimento. E por isso não 

tem apenas um valor negativo, mas positivo. É ambivalente, ao mesmo tempo afirmação 

e negação” (BAKHTIN, 1987, p.19). O grotesco nasce do riso jocoso e regenerador e a 

degradação, a morte e renascimento são processos celebrados. Se dos dois polos 

predomina o positivo, a ambivalência de Bakhtin é o momento em que um dos aspectos 

ainda não prevalece: 

A imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de 

transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio da morte 

e do nascimento, do crescimento e da evolução. A atitude em relação 

ao tempo, à evolução, é um traço constitutivo (determinante) 

indispensável da imagem grotesca. Seu segundo traço indispensável, 

que decorre do primeiro, é sua ambivalência: os dois pólos da 

mudança – o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, o princípio e 

o fim da metamorfose – são expressados (ou esboçados) em uma ou 

outra forma (BAKHTIN, 1987, p. 21) 

 O grotesco subsiste como representação inferior em relação modelo 

Renascentista. É a imprecisão e estranheza em oposição à harmonia da estética 

Renascentista. “Sua própria natureza é anticanônica. Empregamos o termo „cânon‟ no 

sentido mais amplo de tendência determinada, porém dinâmica e em processo de 

desenvolvimento, na representação do corpo e da vida corporal” (BAKHTIN, 1988, p. 

27). Todo aquele aparato de inversão da realidade cotidiana de ritos e espetáculos 

carnavalescos mantido nos espaços públicos perde a força regeneradora e suas 

características essenciais, segundo Bakhtin, no decorrer do tempo.  

As diferenças encontradas na distância considerável entre a ficção 

contemporânea e os conceitos de Bakhtin demandam uma adaptação que considerem as 

particularidades de determinadas narrativas. Segundo Hutcheon, as ideias do autor 

podem se estender além de seus contextos históricos, são, afinal, adaptáveis à ficção 

contemporânea. “A ambivalência e o caráter incompleto dos romances contemporâneos 

lembra as qualidades semelhantes do carnaval e do grotesco romântico, conforme 

definidos por Bakhtin” (HUTCHEON, 1989, p. 94). O teórico russo cria uma cisão entre a 

imagem idealizada do Renascimento e o corpo “pedestre” e instável; entre o que é 

delimitado e engessado e o que representa dissolução e fronteiras instáveis.  

Acreditamos que a literatura de Joca Terron tira dos eixos a causalidade natural e 

converge elementos para desfigurar o mundo porque possui esses atributos. A 

ambivalência esta na identificação e diferença estabelecidas pela apropriação de 
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identidades, na incorporação  da negatividade radical das vanguardas, junto de um 

recomeço por outra historiografia, com o texto literário como fragmento complementar, 

estilhaço de beleza que sabemos esconder outros. É ambivalente, ao mesmo tempo 

afirmação e negação, na elevação da escatologia, na degradação que guarda o novo 

nascimento, o valor negativo e positivo. 

As formas metaficcionais subversivas a convenções literárias lembram as 

inversões carnavalescas de normas. A cultura pop é a atualização das formas “festivas-

populares” (HUTCHEON, 1989, p. 94). Enquanto o carnaval durar não existe outro 

mundo, contudo, na literatura pode haver mais do que uma temporária libertação, mais 

do que um intervalo permitido pela ordem estabelecida. A metaficção de Joca Terron 

instabiliza a distinção entre formas e dualidades. Ao construir uma realidade auto-

suficiente nela também abrem-se perspectivas mais amplas que indiretamente revelam 

outros sentidos de nossa época, levanta duvidas sobre nossa interpretação da realidade, 

contra o balbuciar uniforme e sem sentido. 

 

1.5 Anotações sobre o grotesco de Wolfgang Kayser 

 

Inicialmente, grotesco designava o estilo ornamental encontrado em escavações 

no final do século XV, em Roma, tornando-se depois um estilo de pintura ornamental 

que representava a mistura de características do animal, do homem e do vegetal. A fonte 

da palavra é italiana; grotesco advém de grota, caverna (KAYSER, 2009). Com o 

tempo, o seu sentido se expandiu para outras formas de artes visuais. Na literatura, foi 

empregado como classificação de determinadas configurações, anomalias e 

deformidades. “O monstruoso, constituído justamente da mistura dos domínios, assim 

como, concomitantemente, o desordenado e o desproporcional surgem como 

características do grotesco num documento antigo da língua francesa” (KAYSER, 2009, 

p.24). Wolfgang Kayser, em seu estudo sobre o grotesco, resume sua noção da categoria 

no seguinte trecho: 

O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não é. O horror, mesclado 

ao sorriso, tem seu fundamento justamente na experiência de que 

nosso mundo confiável, aparentemente arrimado numa ordem bem 

firme, se alheia sob a irrupção de poderes abismais, se desarticula nas 
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juntas e das formas e dissolve em suas ordenações (KAYSER, 2009, 

p.40) 

 

A partir da reflexão de Kayser, podemos verificar tensões na narrativa que “se 

desarticula nas juntas”. O grotesco nasce do contraste de elementos, indica saídas 

inexistentes, emerge do que não era para acontecer: o hibridismo entre contrários, a 

insanidade, o riso numa circunstância aterrorizante, o cotidiano invadido pelo 

sobrenatural. As sensações de estranheza resultam da presença desses elementos e suas 

junções conflituosas.  

O grotesco desconfigura outros gêneros, cooptando-os para sua preservação. Na 

homologação de Kayser, o grotesco está esparso em diferentes gradações, entre outras 

categorias. Sua constituição é baseada na conciliação entre opostos para criar o 

potencial ameaçador e as contradições perturbadoras. Um texto surrealista, por 

exemplo, pode ter um motivo grotesco, pode conviver com o grotesco num mesmo 

texto, mas isso não torna os dois conceitos equivalentes. 

Através dos motivos que compõem essa categoria, esquematizados no último 

capítulo do livro de Kayser, é possível verificarmos como o autor redesenha a marca do 

grotesco nos textos analisados. O grotesco ser reconhecido através desses motivos 

dependerá também da convivência entre eles, que parecem funcionar apenas quando 

habitam em conjunto, orbitando para formar o conceito. Isoladamente um desses 

aspectos pode aproximar o grotesco de outras categorias e assim enfraquecê-lo. 

O escritor alemão E.T.A. Hoffmann e o americano Edgar Allan Poe são dois 

influentes contistas do século XIX. O grotesco está presente em Poe, inclusive no nome 

de sua primeira coletânea de contos de 1840, Tales of the Grotesque and Arabesque, 

contrariando o uso depreciativo do termo na época. Kayser encontra no conto “A 

máscara da morte rubra” talvez a melhor definição, segundo ele, dada por um escritor à 

palavra “grotesco” (KAYSER, 2009, p.75). Nos contos Os assassinos da Rua Morgue e 

O gato preto a resolução do crime e as descrições do assassinato marcam uma de suas 

diferenças em relação ao escritor alemão. Para Wolfgang Kayser, em Edgar Allan Poe 

“o que é sinistro se converteu em enigmático, algo que pode ser decifrado por um 

indivíduo perspicaz.” (KAYSER, 2009, p. 76).  

Sabemos, através de Kayser, das filiações entre as imagens grotescas que 

nascem das obras de Bosch e Brueghel, artistas progenitores de boa parte da estética 

grotesca configurada na literatura dos últimos séculos. Kayser encontra-as na literatura 
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do escritor E.T.A. Hoffmann, nas suas imagens monstruosas, nas misturas de diferentes 

criaturas no mesmo ser. Porém, essa deformação deve estar articulada com ações 

despropositadas, incoerentes, que formam outros sentidos. Kayser atenta que a força 

desestabilizadora do grotesco ser identificável (associada ao inferno, por exemplo, nas 

imagens de Bosch) enfraqueceria a categoria. “As personagens não surgiam de um 

abismo sem fundo, mas do próprio inferno. Por mais vaga que possa ser esta mitologia 

infernal, o grotesco perde algo de seu caráter sinistro.” (KAYSER, 2009, p.70). Kayser 

também observa traços que considera grotescos na composição de um importante conto 

de Hoffmann, Der Sandman: a loucura, a redução do verossímil e dúvidas sobre a 

identidade. 

Em E.T.A. Hoffmann, é sempre o artista que constitui o ponto de 

contato com a erupção das potencias sinistras e é sempre ele quem 

perde a relação segura com o mundo, porque lhe é dado penetrar 

através da superfície da realidade (KAYSER, 2009, p. 72) 

Quando analisa dramaturgos alemães do fim do século XIX, podemos entender 

que, para Kaiser, a distorção grotesca está onde a incerteza abriga, se não o sinistro, o 

angustiante. A animalização revelada no humano, que ele chama de “arquiforma”, sob 

os disfarces, deve fazer emergir a estranheza, cuja tonalidade deve convergir para o 

sinistro. Como ocorre em outros momentos de sua análise, o “estranhamento” está junto 

do sinistro e distante de algum significado edificante.  

Mesmo incorporado no sobrenatural (o personagem falar enquanto segura a 

própria cabeça decapitada debaixo do braço, por exemplo) o grotesco deve ser um fim, 

não meramente um meio. “Falta o desconhecido, o qual enquanto poder maneja os fios, 

falta o misterioso, que por arbítrio próprio irrompe e domina, faltam até mesmo os fios, 

que tornam excêntricos os nossos movimentos e o elemento humano estranho já na 

aparência” (KAYSER, 2009, p.115). 

Os personagens dos contos de Terron estão submersos numa atmosfera de 

desequilíbrio e insanidade e, às vezes, fomentam isso, mesmo quando reagem a ela. No 

conto “A flor sem nenhum buquê”, um escritor habitua-se à nova cidade enquanto 

aguarda a chegada de sua namorada, Esperança. Planeja recebê-la com muitas flores, 

mas quando finalmente Esperança chega, não consegue comprá-las. A imagem repleta 

de flores construída pelos devaneios do narrador é corroída pela hostilidade da cidade. 

A cidade não mata Esperança, mas uma morte suspende a alegria e alerta para a 

fragilidade e a finitude, dispersas na euforia dos personagens: 
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Dentro d‟água havia um corpo boiando, de barriga para cima. 

Conforme chegávamos perto, sua cara ia virando em nossa direção, 

um passo e mais outro e nos encarava, toda desfigurada pelos balaços, 

uma massa disforme de rosa gálica, de rosa canina depois da autópsia 

em camadas de epiderme (TERRON, 2006, p.23) 

 O contraste da cidade grande tem efeito turbulento sobre a expectativa da vinda 

de Esperança. O assassinato é uma prática cotidiana naturalizada na vida urbana. Uma 

vida a menos não parece fazer diferença, mas sob a aparente banalidade do encontro 

com o cadáver está uma reação distante de qualquer comportamento convencional de 

alguém indignado e, por isso, torna-se mais instigante. A única fala de Esperança, no 

final do conto, é um poema de Hilda Hilst que, ligada à rosa feita de carne dilacerada, 

reforça a atmosfera lúgubre que domina o trecho final:  

Conforme chegávamos perto, sua cara ia virando em nossa direção, 

um passo e mais outro e nos encarava, toda desfigurada pelos balaços, 

uma massa disforme de rosa gálida, de rosa canina depois da autópsia 

em camadas de epiderme. E então Esperança me olhou e baixinho 

murmurou: “Chaga de sol, rosácea ardente aqueles linhos de sangue, o 

peito mais profundo, aberto, extenso, toda a delicadeza do poeta flui 

exangue num círculo de dor. Assim me lembro” (TERRON, 2006, p. 

23). 

Seu comentário é a ratificação poética da ruína. A brusca mudança conduz o 

casal à imagem desfigurada e ao poema. O poema não contradiz a imagem da violência 

que desintegra a idílica alegria do personagem, em uma cidade que estimula o 

crescimento de “rosas” como essa. Depois de cobrir a realidade do personagem com um 

manto fúnebre, a violência da imagem preconiza uma “rosa” que pode brotar em 

qualquer um, abatendo qualquer ingenuidade. A reação não vem acompanhada de uma 

fala horrorizada, e sim com o apreço pelo abissal que é evocado pela visão das 

entranhas do morto. Quando analisa os escritores de horror da Alemanha do século 

XIX, Kayser enfatiza que “o horror quer transmitir medo ao leitor, coisa que ele por si 

mesmo procura; deseja mostrar-lhe abismo, à cuja beira ele próprio se posta de bom 

grado.” (KAYSER, 2009, p.119). Com essa afirmação assimilamos melhor o contraste 

do horror com o grotesco, que emerge de um desacordo entre leitor e texto. O horror é 

grotesco quando o abismo não é esperado. 

Já é perceptível uma arte que tem o propósito de expressar outros valores e 

significados, outra concepção plástica em que Kayser reconhece o grotesco. Esse autor 

lhe acrescenta ancestrais e encontra seu florescimento em outros estilos. Antes das 
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transformações da arte nas primeiras décadas do século XX, podemos encontrar 

deformações desumanizantes, a representação de um mundo desequilibrado. Nas 

últimas décadas do século XIX, o grotesco na arte gráfica apresenta-se como uma 

técnica apropriada:  

Isso começou de um lado, as estampas de Agostinho Veneziano e as 

gravações ornamentais do século XVI e XVII, de outro, com os 

desenhos de Bosch e prosseguiu, através de Callot, Goya e o século 

XIX, até a atualidade imediata; poder-se-ia escrever uma história do 

grotesco colhida apenas na arte gráfica e que seria, no entanto, uma 

história completa (KAYSER, 2009, p. 154) 

O grotesco está presente na variedade de formas e experimentos do que foi 

posteriormente unificada “arte moderna”. No século XX, na Europa, muitos artistas 

voltaram-se contra a arte. A renúncia da beleza e a desproporção monstruosa do 

grotesco estão na pintura moderna. Os novos dissidentes repelem a representação 

tradicional da realidade e promovem violentas rupturas na Europa nas duas primeiras 

décadas do século XX, período atormentado por uma guerra mundial, advento de 

regimes totalitários, desenvolvimento industrial e instabilidade econômica.  

A composição sem limite de verossimilhança, as faces contorcidas e as 

pinceladas “sujas” acrescentam o grotesco ao realismo de H. Daumier (1808-1879). 

Com ele percebemos esse novo modo de observar a realidade cotidiana através de uma 

sátira de costumes. Trágicos acontecimentos são estímulos para a realização gráfica, 

convulsionando crise e insegurança, em imagens carregadas de horror e comicidade. 

Contribuições para a desolação das imagens de George Groz (1893-1959). Ele 

prossegue na Alemanha as intenções satíricas de Daumier e concebe em sua arte a 

textura áspera de paisagens devastadas pela miséria e mutilados que mendigam entre 

ostentação e corrupção. São recorrentes os olhares alucinados, as formas 

desproporcionais (traços simples na composição de corpos atrofiados, feições 

encovadas, bracinhos muito pequenos e frágeis) nas suas lúgubres cenas do cotidiano 

urbano de ruínas e rachaduras em que um grande número de mutilados retorna da 

Primeira Guerra Mundial para o convívio da sociedade.  O mutilado nas ilustrações de 

Groz não é o monstro, mas a consequência da monstruosidade que é a guerra.  

Hoje o surrealismo foi incorporado no cinema com os filmes de Bunuel, está na 

psicodelia e também é grotesco em alguns filmes de David Lynch. Os adjetivos 
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“surrealista” e “grotesco” entraram no léxico cotidiano e se confundem também nas 

formulações teóricas de Kayser.  

A classificação “surrealista” tenta apreender obras que, além das técnicas 

referentes ao movimento, também manifestem o impulso de libertação do inconsciente. 

Kayser observa artistas que se reconheciam surrealistas: Andre Breton (1896-1966), 

poeta parisiense, estava interessado na força do inconsciente no comportamento 

humano, direcionando-a para uma organização de traços em comum; nomeia seu 

manifesto emprestando a palavra do poeta Appollinaire. O surrealismo aspira a ser o 

equivalente figurativo das imagens do sonho, da alucinação. Os absurdos, as 

associações imprevistas e sem nexo, o contraditório das imagens encontradas nas obras 

dos artistas do grupo sugere a coesão de um movimento, mas no recorte de Kayser é 

possível enxergar um mundo diferenciado em cada um deles, mesmo que, antes da 

dissolução, tenham orbitado e colaborado na pequena galáxia chamada movimento “de 

vanguarda”.  

Por mais perto do grotesco que nos levem a dissolução da lógica, a 

reunião do heterogêneo, a abolição da ordem temporal e espacial, a 

exigência do absurdo, o retorno ao inconsciente e aí, em primeiro 

lugar, ao sonho como fonte criadora, ainda assim os programas nos 

conduzem para outros domínios que não são os do grotesco. 

(KAYSER, 2009, p.140) 

A teoria surrealista, segundo Kayser, “desejava investigar um mundo novo, que 

não lhes parecia nem horrível nem sinistro, porém maravilhoso.” (KAYSER, 2009, 

p.140). Por outro lado, ele observa algumas obras surrealistas que guardam o aspecto 

sinistro do grotesco nos elementos de vários tempos e lugares juntos num mesmo 

momento, nas figuras humanas parecidas com manequins, na junção do mecânico e 

orgânico.  

Além do estranhamento dos objetos, das figuras ossudas que parecem objetos, 

feitos de Yves Tanguy, Kayser chama de “grotesco atenuado”. As declarações de André 

Breton e as diferenças entre os artistas surrealistas observadas por Kayser acentuam 

uma heterogeneidade que se impõe em todo estilo. Ele considera as orientações de 

André Breton, mas não ignora a existência de traços em comum entre o grotesco e o 

surrealismo, uma permeabilidade de estilos inevitável quando o trabalho é romper a 

lógica, desequilibrar a razão, revelar um mundo espectral. Os traços grotescos 

encontrados mais em alguns do que em outros do grupo sugere que o surrealismo pode 

ser, em alguns casos, um grotesco não desenvolvido. 
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A base das artes visuais do Ocidente é a representação da realidade, e a arte 

moderna promove sua “desrealização”, questiona a ilusão fundamentada pela 

tridimensionalidade da perspectiva. A pintura, o teatro e a literatura assimilam na sua 

estrutura esse questionamento e desconfiança, “começa a se confessar teatro, máscara, 

disfarce, jogo cênico, da mesma forma como a pintura moderna se confessa plano de 

tela coberta de cores, em vez de simular o espaço tridimensional” (ROSENFELD, 1996, 

p.79). É nesse disfarce que também encontramos o grotesco conceituado por Kayser, 

configuração como meio de provocação ao cânone a partir da movediça distinção entre 

ficção e realidade, e é também nesse jogo cênico que está a potencia da composição, 

pela justaposição e desproporção, dos personagens de Joca Reiners Terron. 

 

1.5 O grotesco através de identidades deslocadas 

 

No século XX, entre 1916 1925, essa proposta de um teatro dentro do teatro tem 

grande expressividade na Itália, com o teatro del grottesco. Nesse grupo teatral do qual 

falou Kayser participava Luigi Pirandello. Na sua peça Seis personagens em busca de 

um Autor, uma família de seis personagens, em busca de uma existência no palco, 

invade o ensaio de uma peça e tenta convencer o diretor a incluí-los. O diretor e os 

atores tornam-se espectadores dos conflitos expostos por essa família fictícia. Esses 

personagens (cada um com uma máscara que expressa um sentimento) entram nesse 

outro plano de existência, no espaço real de um ensaio, e tentam convencer o diretor a 

encenar suas brigas. “O mundo só funciona como o jogo absurdo de tais papeis. 

Percebe-se um sorriso cínico, que sabe: farsa e tragédia, máscara e face não se deixam 

separar; com a máscara seria arrancada também a face” (KAYSER, 2009, p.118). E 

quem sabe do funcionamento desses disfarces, acrescenta Kaiser, pode não ter mais 

lugar no mundo. Sentimos a inadequação dos personagens, a perda de unidade da 

personalidade, um desconforto de atores involuntários em participar da fauna humana.  

Germina o grotesco nos vultos que falam, contornos que não enxergamos bem, 

em um mundo que se dissipa junto com eles. “Não só o eu, mas também o mundo se 

tornou obscuro e enigmático. A ele mesmo (e não ao caráter onírico da narração) 

pertencem os alçapões e passagens subterrâneas, bem como as frestas nas profundezas. 
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O homem e o ambiente são da mesma espécie”. (KAYSER, 2009, p. 123). A 

deformação da situação está no que surge de implausível, no desvio insano do que 

esperamos, na aproximação do que é incompatível. Luigi Pirandello “sobrepõe e faz 

com que se interpenetrem múltiplas camadas de ilusão. Os espectadores no teatro 

presenciam no palco o desenrolar de um ensaio teatral, ensaia-se uma peça na peça.” 

(KAYSER, 2009, p.118). Para Kayser, o grotesco de uma situação como essa não é 

desenvolvido o suficiente para desorientar e roubar a segurança do espectador.  

 

Se tal coisa, no entanto, não ocorre e as possibilidades do grotesco não 

são devidamente aproveitadas, a causa está na constante retirada que 

se efetua para o plano da reflexão sobre problemas. Sempre de novo, 

as personagens discutem a sua problemática e a do ser e da aparência, 

ou o autor obriga os seus espectadores a fazê-los em lugar daquelas 

figuras que - como, por exemplo, o diretor teatral - não conseguem 

compreender o caráter provisório de sua situação. (KAYSER, 2009, 

p.118) 

A necessidade de satisfazer a vontade de respostas do espectador compromete o 

grotesco, porém, segundo o autor, este é mais intenso em determinados momentos da 

peça: nas pantomimas e, principalmente, na insólita presença de uma personagem, que 

“não pertence nem ao rol das seis personagens, nem ao elenco dos atores. Qual a 

camada da realidade em que vive é algo que permanece obscuro (...). O susto se 

descarrega em gargalhadas exageradas.” (KAYSER, 2009, p.118). 

O mundo que funciona como o jogo absurdo de máscara e face que não se 

deixam separar (a perda de unidade da personalidade) é forte indício do grotesco nos 

contos de Joca Terron que trataremos mais no próximo capítulo. Podemos ate agora 

reconhecer as semelhanças: os personagens também fazem uso de alçapões e passagens 

subterrâneas, entre os contos, entre os livros.  

A incidência desse motivo grotesco de Kayser está presente em varias 

linguagens da arte. Para ilustrar nossas considerações sobre o conceito tratado até aqui, 

é esclarecedor documentar alguns procedimentos verificáveis não apenas nos contos de 

Joca Terron. A sua narrativa permite cruzamentos, diálogos críticos com outros textos 

contemporâneos e um cruzamento entre as artes. O conceito do grotesco que de 

imediato vincula-se à narrativa de Joca Terron é aquele relacionado aos deslocamentos 

de identidades, ao estranhamento de si.  

Vamos traçar outros vínculos textuais. A identidade em processo de 

deslocamento, na adaptação cinematográfica do livro Alice no país das maravilhas, 
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Neko z Alenky (1988) do diretor checo Svankmajer, enfatiza de modo literal a ideia de 

um criador taxidermista. Após Alice ser tragada para esse mundo fantástico atrás do 

Coelho, há um despropósito, uma aparente aleatoriedade de seus movimentos, mas essa 

desorientação não perturba a lacônica Alice. Com ela evidenciamos a despersonalização 

grotesca: sua expressão facial pouco se altera e acentua a simbiose de menina e boneca 

(suas distorções de tamanho são resolvidas com a substituição da atriz pela boneca).  

Aqui o estranhamento é pela vitalidade taxidérmica, em que cadáveres dão graça 

à morbidez pela força lúdica. “O elemento mecânico se faz estranho ao ganhar vida; o 

elemento humano, ao perder a vida. São motivos duradouros os corpos enrijecidos em 

bonecas, autômatos, marionetes, e os rostos coagulados em larvas e máscaras” 

(KAYSER, 2009, p.158). A técnica de stop-motiom (fotos em sequência que causam a 

ilusão de movimento) produz um resultado singular que não existiria em efeitos visuais 

mais desenvolvidos. O estranhamento desse mundo é intensificado porque tomamos os 

animais empalhados como seres vivos, mas não esquecemos jamais de seu aspecto 

tétrico. Os esqueletos ambulantes, o coelho branco e o ratinho que prega estacas na 

cabeça de Alice não deixam de lembrar cadáveres reanimados. 

A indicação de alheamento do mundo e dissociação de identidades presentes no 

livro tem uma solução complementar no filme pelo modo de atuação da protagonista, 

narrando a si mesma em terceira pessoa. O espectro dos animais é intensificado porque 

eles não verbalizam suas intenções. Alice diz as próprias falas e as de todos os 

personagens, com sua boca em close.  

Podemos abordar o grotesco da seguinte maneira: motivo grotesco, unicamente, 

não criaria necessariamente o grotesco. São necessários outros motivos que 

desequilibrem todo o alicerce (não chamaríamos, por exemplo, de grotesco um filme 

como O exterminador do futuro). Esse mundo precisa de mecanismos específicos para 

que seu desequilíbrio seja aflitivo, para que as associações sem nexo tragam apreensão e 

dúvida sobre a realidade do que é presenciado. 

A fala alienada de Alice explora o potencial grotesco nas experiências com 

animais revividos, humanizados e ao mesmo tempo uma estranha forma de existência 

além da morte. A crítica à representação é por uma espécie de desacordo mimético, a 

identificação que cria uma relação de oposição e afinidade com o mórbido. No filme, 

mimetizar os ossos ambulantes têm valor na tentativa de constituir o eu de Alice, de 

manter uma auto-referência: a fim de constituir seu próprio eu ainda não formado, a 

protagonista introjeta uma existência estranha em cadáveres, e desse modo também é a 
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personagem que opera uma taxidermia grotesca, identificando-se com eles para além da 

condição mórbida das criaturas. 

Kayser observa que nos contos do alemão E.T.A. Hoffmann o personagem 

artista é quem ativa a erupção das potências estranhas e sinistras e quem perde a relação 

segura com o mundo. Em certo momento do conto “De escorpiões e escritores”, de Joca 

Terron, o narrador professa: “o escritor voltará a fazer sentido quando esse processo 

terminar e as pessoas ocas, murchas, esvaídas de espírito necessitarem novamente dos 

estofos de um taxidermista” (TERRON, 2006, p.172). A afirmação do narrador de Joca 

Terron evoca a imagem da criatura reanimada (o leitor), e às vezes sugere fios 

manejados por algum poder estranho que desalinha os movimentos e torna estranho o 

que é familiar. O próximo tópico, veremos que a anormalidade e a degeneração são 

temores presentes na gênese do grotesco e antecipam questões do próximo capítulo. 

 

1.6  Criaturas grotescas do cotidiano 

 

A relação entre comportamento desviante e aspecto físico era um assunto 

recorrente entre os médicos no fim do século XIX. A teoria da degeneração teve a 

adesão de vários cientistas e também seduziu políticos e escritores. Baseando-se em 

causas fisiológicas e na visão holística de uma sociedade que segue o curso da 

degradação, seus teóricos acreditavam que a ascendência biológica estava seriamente 

prejudicada com a força hereditária de uma subespécie identificada por estigmas físicos, 

que impediria o desenvolvimento do portador da vitalidade cultural e racial: o branco 

europeu. Para os pessimistas culturais, o degenerado físico era um produto do Ocidente 

em decadência, e estimularam distinções arbitrárias, estereótipos que reafirmassem a 

superioridade “racial ariana”, o homem europeu “normal”. Para o médico italiano 

Cesare Lombroso, condições específicas poderiam facilitar a proliferação de uma 

subespécie de doentes que representavam o desvio mórbido das exigências da vida 

civilizada. A teoria da degeneração foi uma influente maquiagem para o corpo social. 

Em 1890 havia um consenso crescente de que uma onda de 

degeneração varria a paisagem da Europa industrial, deixando em seu 

rastro desordens tais que incluíam o aumento da pobreza, do crime, do 
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alcoolismo, da perversão moral e da violência política (HERMAN, 

2001, p.121) 

A imposição de uma uniformidade, segundo uma tendência sociológica da 

época, é necessária para conter o comportamento coletivo regressivo da vida urbana, e 

“o estado deve ter uma função unificadora para todo o organismo social.” (HERMAN, 

2001, p. 140). O neurastênico e os suicidas são sintomas de um problema maior, por 

isso velhas bases de regulamentação do indivíduo devem ser reestruturadas na moderna 

sociedade industrial.  

O movimento pela eugenia nasceu nessa época, na Inglaterra, influenciada pelas 

descobertas da sociologia e teorias raciais. Francis Galton, seu principal defensor, 

examinou o potencial biológico destrutivo de certos indivíduos no organismo social e 

fomentou a ideia de que o desequilíbrio entre os “talentosos” e aqueles mentalmente 

debilitados seria resolvido se os talentosos fossem estimulados ao casamento e pessoas 

com esse estigma da mediocridade biológica – os desajustados – não perpetuassem a 

espécie. Esses teóricos tentavam impedir que processos biológicos ocultos trouxessem 

outras características físicas e psicológicas que fariam a sociedade se transformar num 

quadro de Brueghel.  Francis Galton  

mergulhou com entusiasmo na fisiologia cerebral à maneira de 

Lombroso, armando-se com um esquema para a criação de fotografias  

compostas de tipos humanos ideais ou “estereótipos” que 

condensassem a criminalidade, o talento e a estupidez- bem como o 

judaísmo. (HERMAN, 2001, p. 143) 

O programa da eugenia é aperfeiçoado e encontra-se nos judeus a cobaia 

preferida para fundamentar seus estudos, estimulando o crescimento de partidos 

antissemitas na Alemanha, França e Áustria. Na década de 30, a Alemanha, inspirada 

pela eugenia americana, cria a lei de esterilização compulsória com a intenção de 

eliminar as “raças inferiores” (HERMAN, 2001). 

O medo da degeneração, em comum entre os estudos científicos do fim do 

século XIX e em seus desdobramentos no século XX, sugere monstros escondidos sob 

os seres humanos, em movimentos espasmódicos, erguendo as garras em uma loucura 

convulsiva e epiléptica, prestes a rasgar as máscaras sociais e transformar a terra na 

paisagem infernal de Bosch. Essa força sinistra é temida porque o monstruoso é uma 

terrível desfiguração do retrato humano e a possibilidade de perdermos as referências de 
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quem somos. A arte também opera a partir das construções culturais que inventam 

doenças mentais e “monstros”:  

Os biólogos do século XIX chamaram essa sobrevivência de 

traços selvagens de “atavismos”, do latim atavus, ancestral 

distante. O atavismo pregava que todo organismo possuía certas 

características “perdidas” que estavam prontas para reaparecer   

sob certas condições e seriam então transmitidas aos 

descendentes (...). O atavismo seria a pedra fundamental da 

teoria da degeneração. (HERMAN, 2001, p.124) 

A conotação do termo “degenerado” ganha outros significados por esses 

teóricos, incluindo artistas e autores de ficção. A arte moderna foi chamada de “arte 

degenerada”. Na literatura, as representações mais conhecidas do atavismo que atinge o 

homem civilizado são O medico e o monstro e Drácula. As instabilidades trazidas por 

forças incompreensíveis e criaturas desumanizadas na arte gráfica grotesca parecem 

uma paródia profética dessas teorias.  O desamparo e angústia que desfiguram as formas 

humanas são a visualização de tudo o que a ciência mais temia na época. A arte satiriza 

a crueldade que nasce dos temores humanos e incita a olharmos sob nossas máscaras 

aspectos que não aceitamos em nós.   

O aspecto amedrontador do mundo sem lógica de Wolgang Kayser está ligado a 

essa imagem monstruosa que o ser humano teme. O grotesco é a representação da perda 

da humanidade, está nessa tensão entre os modelos sociais e o que já não tem relação 

firme com essa realidade. É a representação do temor de um retrocesso a um estado 

primitivo, do risco de que uma força sinistra sob a pele humana possa romper as 

delimitações entre o que somos e o que não somos, e nos tornar irreconhecíveis para nós 

mesmos.  

Isso sugere que a arte investia até então numa falsificação visual para o 

embelezamento, para cenas formosas e, nos exemplos de artistas mencionados aqui, não 

deformar o que poderia ter sido belo, mas tornar evidente a ausência de beleza no 

mundo. Se a sociedade atribui alto valor à beleza, a arte deve ser repulsiva, não bela, e 

isso sugere que os critérios miméticos de dissimulação e que a beleza da representação 

artística são uma maquiagem. Por isso os artistas de vanguarda rompem a ligação com a 

beleza e a representação mimética. Isso criou um cânone alternativo de aversão à beleza 

e sua condição de representação do bem e de canalizadora do prazer dos sentidos. E 

quando a arte vasculha as atrocidades, as carnificinas disfarçadas de civilidade, o lixo 
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escondido no mundo, na escuridão do homem, a perda do elemento humano, pode 

convergir para o grotesco.  

O texto de Terron, pela recorrência de comportamentos socialmente condenáveis 

envolvendo o corpo, não tenta trazer beleza, mas reafirma a atraente ausência do belo. 

em consonância com algumas representações artísticas entendidas além de sua relação 

com o bem e a beleza.  

Os contos de Sonho Interrompido por guilhotina frequentemente borram o senso 

de realidade, tiram-nos o chão sob os pés. Isso ocorre de outro modo na sua novela 

Hotel Hell. Ela cria uma desconfiança do que constitui o humano e de que viver 

socialmente é conviver com o monstruoso. O perímetro territorial de grandes 

proporções de Hotel Hell é uma zona de fronteira não restrita, permite-nos uma 

circulação sem guia ou explicações. O perímetro da fronteira possui uma expansão 

indefinida, e está implícito um inter-relacionamento dos personagens que circulam por 

lá, às vezes fantasmagóricos e também facilmente assimiláveis no cotidiano de uma 

cidade grande. O interior dessa região é como um “id” da cidade em que as perversões 

são despidas.  

Em um dos episódios de Hotel Hell, “Ritos escatológicos do Velociraptors”, 

descobrimos que o ciclo excretal é uma prática em benefício do tráfico de drogas (e da 

copromancia) empreendida pela gangue dos Velociraptors: “É sabido que desde tempos 

imemoriais os Velociraptors têm conhecimento de tal qualidade tóxica fornecida às 

fezes pelo fungo, e que permanece por longo tempo depois de consumido” (TERRON, 

2003, p. 35). No Hotel Hell, ricos fazem festas e a gangue se infiltra nelas para retirar  

fezes dos convidados distraídos: aqui encontramos semelhança com a ambivalência e o 

ciclo (antigo e novo, morte e nascimento) do realismo grotesco conceituado por 

Bakhtin. “Degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte inferior do corpo, 

a do ventre e órgãos genitais, e, portanto, com atos como o coito, a concepção, a 

gravidez, o parto, a absorção de alimentos e a satisfação das necessidades naturais” 

(BAKHTIN, 1987, p.19)  

Num mundo perverso e risonho, o leitor tem sob os pés o chão inconstante desse 

espaço fabular habitado por criaturas sem psicologia. A forma definidora das fábulas 

está nos animais falantes que se comportam como humanos em histórias breves, 

observando os vícios para satirizá-los com uma intenção corretiva. Hotel Hell preserva 

essa convivência entre humanos e animais habitual das fábulas, perspectiva mágica 

também presente na estranha força suprema que paira na narrativa, mas o encantamento 
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que rompe as limitações da existência concreta e a sardônica representação dos hábitos, 

presente nas fábulas e nos contos de fadas, revertem-se no grotesco. “O mundo dos 

contos de fadas, quando visto de fora, poderia ser caracterizado como estranho e 

exótico. Mas não é um mundo alheado. Para pertencer a ele é preciso que aquilo que nos 

era conhecido e familiar se revele, de repente, estranho e sinistro” (KAYSER, 2010, 

p.159).  

Em uma passagem de Hotel Hell, como se buscassem um ninho apropriado para 

seus ovos, insetos multiplicam-se no cabelo de alguém que percebemos ser filha de um 

cadeirante. A violência e o exagero aumentam na medida em que tenta cada vez mais 

retirá-los, descrevendo seus esforços:  

[...] todos nos olham assustados, e observam minha luta inglória 

travada contra os insetos e ouvem os gritos da nossa filha se 

desesperando em meu colo, enquanto tento me equilibrar na cadeira 

de rodas para afugentar os monstrinhos, eles são milhares, milhões 

cobrem e cobrem todo o corpinho trêmulo dela e então vejo baratas, 

besouros, formigas, centopéias e lacraias saindo de suas narinas em 

profusão (TERRON, 2003, p.65) 

A sensação de que algo está fora do lugar é uma situação grotesca configurada. 

O grotesco aqui é efetivado pela insegurança que não é apenas nascida da violência e 

dos excessos humanos, mas da aparente falta de sentido da situação em que um homem 

está à mercê de algo maligno e sobrenatural. A voracidade dos insetos é desencadeada 

por uma força misteriosa. Sua filha é esfacelada por dentro como uma hospedeira sendo 

destruída por um festim dos insetos, cigarras saem de seu rosto até ela reduzir-se a um 

invólucro vazio. Não sabemos quem é essa entidade e por que fez isso. A dissociação 

entre o mundo da natureza e o mundo moral se anula. O livro traz misturas de humano e 

animal, humano e máquina, e essa convivência conflituosa é uma metáfora da aparente 

crueldade sem sentido da natureza animal que também emerge na sociedade. É um 

estranhamento que ganha outros contornos nos contos de Joca Terron. Veremos de que 

maneira as mudanças de identidades sugerem máscaras e as feições familiares se tornam 

estranhas. 

Pudemos empreender, nesse capítulo, uma analise sobre as relações que emanam 

dos contos de Joca Reiners Terron. Neles encontramos outros escritores, e nesses 

encontros o leitor, atento aos acenos, alusões e blefes, poderá também encontrar outras 

camadas de significado. No próximo capítulo será acentuada a relação do grotesco com 

a despersonalização dos personagens, suas personas múltiplas, a sensação de perda da 
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relação segura com o mundo e das referencias confiáveis que se dissolvem em suas 

ordenações. O mundo do grotesco é o nosso mundo e não é, afirmou Kaiser (KAYSER, 

2009). Discutiremos em que medida a virulência da configuração grotesca pode ser 

concretizada nos seus contos e abrir novas dimensões de leitura, em que medida o 

grotesco particulariza a maneira como Joca Terron estrutura suas imagens e seus 

vínculos. 
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CAPÍTULO 2 - O GROTESCO EM SONHO INTERROMPIDO POR 

GUILHOTINA 

 

2.1 Algo embaraçado deixado para trás: o grotesco e o abjeto 

    

Para afrontar com sua linguagem uma concepção de mundo higienizada, o 

repulsivo não deve ser normalizado. O modo como a literatura representa o repulsivo 

vai determinar se consegue anular a associação da arte com a beleza. Os conceitos 

engendram novas relações de força. Espera-se que a tentativa de demonstrar a conexão 

entre o grotesco, o abjeto e a arte de vanguarda, contribua para uma compreensão da 

literatura de Joca Terron.   

Em Zurique, no ano de 1916, uma pequena rebelião artística conhecida como 

Dadaísmo teve como base de operações o Cabaret Voltaire. Sua proposta de subversão 

permanece além de suas poucas realizações artísticas. A anarquia da arte Dadaísta era a 

doença purificadora de uma civilização em ruínas pela demência da guerra. O grupo 

impulsiona a ruptura entre arte e beleza, seu manifesto fala de entrelaçamento dos 

contrários, do espetáculo da decomposição, do futuro abolido.  

Na arte visual feita de lixo, nas suas teatralizações da insanidade, na 

simultaneidade e cacofonia das declamações, encontravam comunhão numa ciranda 

demoníaca que funcionava como metáfora da aleatoriedade e o terror sob o disfarce da 

racionalidade. O seu legado, ao mesmo tempo lúdico e destruidor, inspirou o 

surrealismo, a arte conceitual, o Beat e o Punk. 

Duchamp aproxima-se dos dadaístas quando estes já adquiriam alguma 

notoriedade. Sua arte torna-se cada vez menos estética e mais reflexiva, uma charada 

visual, carregada de significado, “antirretiniana”. Uma de suas mais conhecidas 

subversões é o ready-made, termo usado para os trabalhos feitos entre 1913 e 1917: 

objetos preexistentes são deslocados, renomeados e recombinados. 

O ready-made elimina o belo como critério estético e, ao mesmo 

tempo, Duchamp declara que a arte é somente ready-made, ou seja, 

conjunto de produtos manufaturados, a partir dos quais o artista faz 

algo, por exemplo, tubos de pintura e uma tela. (COMPAGNON, 

1999, p.94)   
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Isso sugere que a arte investia até então numa falsificação visual para o 

embelezamento, para cenas formosas e, nos exemplos de artistas mencionados aqui, não 

deformar o que poderia ter sido belo, mas tornar evidente a ausência de beleza no 

mundo. Se a sociedade atribui alto valor à beleza, a arte deve ser repulsiva, não bela, e 

isso sugere que os critérios miméticos de dissimulação, que a beleza da representação 

artística, são uma maquiagem. Por isso os artistas de vanguarda rompem a ligação com 

a beleza e a representação mimética. Isso criou um cânone alternativo de aversão à 

beleza e sua condição de representação do bem e de canalizadora do prazer dos 

sentidos. Eles vasculham as atrocidades, as carnificinas disfarçadas de civilidade, o lixo 

escondido no mundo, na escuridão do homem. 

Com a vanguarda artística foi possível perceber que o “feio” pode também ser 

uma qualidade estética e é o que interessa no breve trajeto que fazemos da dissociação 

de arte e beleza. Nesse ponto, poderá ser fecundo mobilizar para a discussão das cenas 

as reflexões de Umberto Eco, que faz a seguinte afirmação sobre a arte de vanguarda em 

seu livro A historia da feiúra: 

Não as considerava como belas representações de coisas feias, mas 

feias representações da realidade. Em outras palavras, o burguês 

escandalizava-se diante de um rosto feminino de Picasso não porque o 

considerasse uma imitação fiel de uma feia (nem Picasso queria que 

fosse assim), mas porque o considerava como uma representação de 

uma mulher. Hitler, pintor medíocre, havia condenado a arte 

contemporânea como „degenerada‟ e décadas depois, diante de alguns 

quadros de vanguarda, Nikita Kruschev, habituado às obras do 

realismo soviético, diria que elas pareciam pintadas com o rabo de um 

burro (ECO, 2007, p. 364) 

Do Renascimento até a arte moderna, a realidade é reinventada para o 

embelezamento. A beleza da pintura era uma extração de beleza do mundo. Existem 

produções da arte moderna produzidas na Europa no início do século XX que não foram 

encaradas como arte, porque havia nelas ausência de beleza e, posteriormente, 

tornaram-se belas e artísticas, mas é provável que os artistas da época mencionados aqui 

não quisessem esse credenciamento, o que seria uma inversão de suas propostas iniciais. 

Umberto Eco faz a seguinte conclusão: “hoje, todos (inclusive os burgueses que 

deveriam ficar escandalizados) reconhecem como „belíssimas‟ (artisticamente) aquelas 

obras que horrorizaram seus pais. O feio da vanguarda foi aceito como modelo.” (ECO, 

2007, p. 436). O feio também é hoje um modelo, no entanto podemos afirmar que não é 
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porque as obras de vanguarda hoje não são mais consideradas “feias” representações 

que os artistas tivessem a beleza como objetivo.  A verdade, a bondade e a beleza eram 

forças simbólicas atreladas à arte, e por isso essa dissidência artística cria outras 

possibilidades estéticas na tentativa aniquilar esses valores.  

O feio, o monstruoso, é também chamado de freak. Os freak shows eram atração 

na sociedade americana do século XIX.  O interior do freak show apenas expõe aqueles 

que são invisibilizados fora dele, é uma espetacularização de pessoas consideradas 

escória. Essas atrações surgem no cinema pela primeira vez no cultuado filme Freaks 

(1932). Diferentemente do expressionismo Nosferatu ou do horror de Frankenstein, 

Freaks é uma representação de extremo realismo do corpo deformado dos atores, 

exibição sem eufemismos. 

Na cultura de massa dos Estados Unidos, nos anos 1960, multiplicam-se os 

exemplos de representações dos freaks: o seriado de TV A Família Adams estreia em 

1964, um grupo circense está na capa do disco Strange Days, de 1967, da banda de rock 

The Doors (primeira música do disco é People are strange), os Freak Brothers, no 

mesmo ano, celebram os hippies e as drogas e estão entre os principais representantes 

dos quadrinhos underground americanos. O termo não possui apenas um significado 

ligado a uma deformidade física, mas inclui também aqueles que são categorizados, 

segregados por “anomalias” no comportamento. Nas décadas de 60 e 70, o hippie e 

posteriormente o punk (antes de serem assimilados e domesticados como fantasias de 

consumo) propõem uma mudança de aparência e atitudes que buscam a mesma aversão 

despertada pelos portadores de deformação, trazendo para o termo freak o significado 

de contestação, uma forma de ser contrário às normas.  

A vibração ressoante pode despertar o diabolus in musica. Umberco Eco parte 

desse exemplo de dissonância nas notas musicais, identificada pela igreja católica na 

Idade Média, para uma análise do que é considerado feio no contemporâneo, desvio que 

podemos reconhecer na literatura de Joca Terron. Uma literatura que ressoa as notas 

malditas e cria trincheiras, torna visível o que o ser humano reprime e modifica para 

estar em harmonia com seu contexto.  

(...) se o diabolus sempre foi empregado para criar tensão, então 

existem reações baseadas em nossa fisiologia que permanecem mais 

ou menos inalteradas através dos tempos e da cultura. Pouco a pouco, 

o diabolus foi aceito, não porque tinha se tornado agradável, mas 

justamente por causa do cheiro de enxofre que nunca perdeu. (ECO, 

2007, p.420) 
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As imagens de Bosch ou os clipes de Marilyn Manson possuem um fio condutor 

do feio; relativizar o belo e o feio não anula as diferenças entre os dois. A proximidade 

com a deformidade continua a despertar repulsa, um aspecto relevante para 

compreendermos o grotesco: 

Nenhuma consciência da relatividade dos valores estéticos elimina o 

fato de que, nestes casos, reconhecemos sem hesitação o feio e não 

conseguimos transformá-lo em objeto de prazer. Compreendemos 

então porque a arte de vários séculos tem voltado com tanta 

insistência a representar o feio. Por mais marginal que seja, sua voz 

tenta recordar que há nesse mundo algo de irredutível e maligno. 

(ECO, 2007, p.436) 

Mesmo que o feio, valorizado artisticamente, seja aceito hoje como modelo de 

beleza, o posicionamento da arte de vanguarda em relação à arte é não ser encarada 

desse modo. A repulsa é muito mais incisiva e invariável do que a beleza. Sentimos 

repulsa na arte porque reconhecemos no que a representação foi baseada, porque entre o 

natural e a sua representação há uma redução do discernimento. O repulsivo 

representado não produz prazer, violar o bom gosto também se torna então objetivo 

importante na arte. Veremos que esses traços incidem também sobre a militância 

existencial e o compromisso vocacional com a literatura encenado nos contos de Terron. 

Os contos de Sonho interrompido por guilhotina evidenciam a atenção do 

escritor para hábitos que causam aversão, uma vivência de excessos que dissolve as suas 

imagens. O termo “repulsivo”, utilizado aqui, pode ser especificado no estudo de 

Sigmund Freud, e pode nos ser relevante também sua ideia de cultura, pois ela é 

constituída na sua relação com o abjeto. A partir da exposição sintética, podemos 

constatar o desequilíbrio dessas somas que compõem a cultura. A inibição para o 

escatológico permite examinarmos a analogia com a ordem da beleza estética e as 

evocações oferecem pistas sobre a concepção literária de Joca Terron. A cultura é 

definida dessa maneira por Freud:  

É a soma total de realizações e disposições pelas quais a nossa vida se 

afasta da de nossos antepassados  animais, sendo que tais realizações e 

disposições servem a dois fins: a proteção do homem contra a 

natureza e a regulamentação das relações dos homens entre si. 

(FREUD, 2010, p.87) 
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A dificuldade de mantermos esse equilíbrio entre a arquitetura cultural e os 

impulsos e a constatação de que as regras e muros da sociedade também protegem o 

homem da verdade de sua finitude, é uma tensão potencializada pela arte. Ela traz o que 

nossos olhos não alcançam ou não querem ver. O repulsivo na arte possibilita uma visita 

ao porão trancado que nos mantém evoluídos e também pouco cientes sobre nós, através 

da literatura e de seus personagens solitários que compartilham suas obsessões num 

mundo sem horizontes. 

A vinheta grotesca no sumário do livro de Joca Terron, as vozes sem corpo que 

parecem não estar em lugar nenhum, produzem um sufocamento com sua própria voz 

narrativa na busca por um interlocutor. Esses personagens vetores de um desamparo de 

algum sentido perdido carregam os sintomas desse não pertencimento das mutações 

formais na literatura. Por isso os contos de Joca Terron também evocam a reflexão de 

Florencia Garramuño: “É como se, na retirada do sentido dessa mescla e fusão, o sem-

sentido do mundo passasse para a arte.” (GARRAMUÑO, 2014, p. 23). Alguns de seus 

narradores falam de um lugar estranho, alheio, propondo um desligamento momentâneo 

de nossas certezas até não pertencermos a lugar nenhum, uma desconfiança sobre a 

realidade em que o habitual não é mais tão reconhecível, uma incômoda sensação de 

que se falseia o que narra. 

O narrador escritor, aprisionado dentro de si, o narrador que conversa apenas 

consigo mesmo está no conto “Algo embaraçado deixado para trás”. Ele elabora uma 

maneira de apresentar seus textos em banheiros: “Para a montanha de poetas 

parnasianos existente em pleno terceiro milênio insistir numa linguagem floreada e 

asséptica, deve haver sua contraparte, a descarga de sintaxe em que as palavras 

proibidas bóiem” (TERRON, 2010, p. 32). Ele trabalha numa livraria e escolhe o 

banheiro de um restaurante pouco frequentado. Escreve com asseio na porta: “não 

existem belos odores. A beleza não solta cheiro” (TERRON, 2010, p. 35). A escrita 

literária é representada na história como uma prática cuidadosa em que a tinta é o 

excremento do próprio escritor: 

Freud creditava à diminuição da capacidade olfativa humana boa parte 

da responsabilidade pela evolução. O homem ficou em pé, ereto, e 

distanciou-se do fedor da menstruação das fêmeas e da vergonha 

malcheirosa de suas fezes. (TERRON, 2010, p.36) 

A reflexão de Sigmund Freud mencionada pelo narrador está no livro Mal-estar 

da civilização. Freud faz uma breve narrativa evolucionista: o homem bípede distancia-
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se do chão, um processo que envolve a redução da atração olfativa e acentua a 

apreciação visual. A menstruação como grande atrativo para o homem primitivo e como 

o recalque de processos fisiológicos viabiliza, desde a nossa infância, a socialização, 

delineia uma normatividade que, segundo ele, direciona o homem para a esposa e 

família. O conto de Joca Terron elabora uma reversão simbólica através da ação poética, 

um desvio que encontra precedentes na arte contemporânea. Hal Foster afirma que essa 

reversão do recalque Freudiano, na arte contemporânea, é também “uma reversão 

simbólica da visualidade fálica do corpo ereto como modelo fundamental da pintura e 

escultura tradicionais- a figura humana como sujeito e estrutura de representação na arte 

ocidental.” (FOSTER, 2014, p.152).  

Freud, no mesmo livro, afirma que “o desasseado, ou seja, aquele que não 

esconde seus excrementos, ofende assim o outro, não demonstra consideração por ele, e 

o mesmo exprime também os insultos mais enérgicos e mais usuais” (FREUD, 2010, 

p.105). O ajustamento social remete àquela racionalidade do corpo humano da arte 

clássica na qual o grotesco surge como antagonista. O “desasseado” é performatizado 

no dadaísmo, e o processo fisiológico é também incorporado como uma ferramenta de 

agressão no ilusionismo dos contos de Joca Terron. O reconhecimento cerebral de que 

algo mal cheiroso, repulsivo, pode ser perigoso (envenenado ou apodrecido) são 

associações que, na literatura de Terron, somos intimados não a reverter, mas a 

explorar: 

A minha literatura secreta vem resgatar o passado dos sentidos, o que 

ficou oculto. O que foi desprezado, como algo embaraçoso deixado 

para trás. Embora ninguém saiba de meu segredo, não me furto de 

sentir orgulho. (TERRON, 2010, p.36) 

Nos contos, a literatura é concebida contra as restrições que caracterizam o 

equilíbrio social. “O sentimento de felicidade originado da satisfação de um impulso 

selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do que aquele que 

resulta da saciação de um impulso domesticado” (FREUD, 2010, p. 68). Embora não 

seja tão satisfatório quanto os impulsos primários, a sublimação, segundo Freud, é a 

saída por outra direção do que não pode emergir na vida social. Porém, no conto “Algo 

embaraçado deixado para trás”, o trabalho psíquico, intelectual, pode também ser um 

impulso proibido. A arte é a fantasia plenamente exercida pela sublimação através da 

atividade intelectual, um complemento àquilo que falta ou é negado ao ser humano, 
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introduzido na realidade, mas também é, no conto, um impulso proibido que exige uma 

invisibilidade. O próprio personagem assume sua atuação como uma contraparte:  

O que é sublimado deve vazar em algum lugar, e não falo da bosta do 

inconsciente. Para montanha de poetas parnasianos existente em pleno 

terceiro milênio insistir numa linguagem floreada e asséptica, deve 

haver sua contraparte, a descarga de sintaxe em que as palavras 

proibidas boiem. Também não me refiro aos grafites em portas de 

banheiros públicos, apesar dessa não ser má ideia. Penso em algo que 

se oponha à imagem de Joachim Du Bellay, do poeta como jardineiro 

da linguagem, pretendendo transpantá-la de um „lugar selvagem para 

outro domesticado‟(TERRON, 2010, p.32) 

No decorrer do século XX, a monstruosidade deixa de ser somente uma 

deformidade física, pode também residir no comportamento, relativizando o que seja 

normalidade e anormalidade. Um comportamento ou aparência não sujeito ao normativo 

pode ser considerado freak.  Com os limites entre normais e anormais cada vez mais 

tênues, o conceito de freak é ampliado, ganha novos sentidos com a contracultura, nos 

anos 1960.  Entretanto, é evidente também que a força social de dispositivos de controle 

e vigilância, mecanismos reguladores de ajustamento acentuam a estranheza no conto. 

No conto, é a tensão entre os mecanismos reguladores e o modo como o escritor atua a 

causa do efeito de estranhamento. 

Penso em literatura selvagem, caso ainda seja possível tal incoerência, 

posto que literatura deve ser antônimo de selvageria no dicionário de 

rainhas, ditadores, juízes, deputados e vereadores municipais. 

Em suma, estou falando da merda cujas letras fedem: poesia. Ou 

prosa. Prosa que se garante é poesia, e versa-vice, de trás para adiante, 

de cima para baixo. 

Estou falando da literatura como uma alternativa para o crime. “A 

justiça: escrever. O crime: seguir escrevendo”. Nunca foram tão 

apropriadas as palavras de Lichenberg. (TERRON, 2010, p.32) 

No conto, deparamo-nos com anotações nas quais se podem vislumbrar uma 

narrativa que cria a perspectiva de um indivíduo que acredita que ser identificado 

implica na amputação de uma parte da personalidade. Pois o personagem exprime 

igualmente um contato com as avaliações de Freud sobre a complexa relação entre 

civilização e inibição dos impulsos. Através de uma performance desreguladora, voltada 

para o sórdido, numa sociedade que, pelo menos na sua superfície, consegue escondê-

las. Acumulam-se sob a superfície, mas retornam por suas fendas.   
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O narrador escreve quase diariamente, datando o movimento dos dias. Como 

ocorre em outros contos de Joca Terron, devolve à narrativa o caráter de diário. 

Sabemos o dia da semana e hora em que o personagem anota seus pensamentos, tira 

vida de seu dia e elabora uma resistência. O diário não é enganador (mesmo se ele 

estiver nos tapeando). Trata-se de uma narrativa da busca dessa intimidade, da história 

invisível de um escritor, alguém que é impelido para fora de seu silêncio apenas na 

escrita, que quando escreve lê a si mesmo: 

 

Ambiciono ser um poeta secreto. Sou um fantasma silencioso 

sobrevoando a cidade estridente. Fora do metro, rumo à luza solar. 

Procuro enxergar todas as pessoas de cada rua pisada antes que me 

vejam. Elas nunca me vêem, parecem passar atraves de mim. A 

principal virtude de um escritor: ver tudo e não ser visto por ninguém. 

(TERRON, 2010, p34). 

  

As meditações de seu dia, as fantasias de seu pensamento o situam como que 

fora da estrita verdade, fora do que a razão não leva em consideração. “Todas as pessoas 

no vagão do metro me olham como nunca antes olharam. Não sou mais insignificante. 

Como escritor invisível estou obrigado a me ater a este diário” (TERRON, 2010, p. 40). 

A segurança de seu procedimento é por saber que busca o desígnio de desenvolver sua 

literatura, um eco de seus pensamentos, um registro de abandono do qual ele se sente 

encarregado de elaborar.  

No conto, ele é um poeta que se expressa sob a invisibilidade. Sua atividade 

secreta nos banheiros é compartilhada apenas para si mesmo. Em certo momento, pouco 

antes de escrever mais um fragmento no banheiro, o narrador constata que, além de ter 

sido lido, seu texto anterior ganha um complemento do anônimo leitor.  

Aspectos em princípio incongruentes aproximam-se cada vez mais: o banheiro 

do restaurante é um espaço público para a atividade íntima, um local onde transparece 

os anseios poéticos proibidos do personagem. É o poema dentro de um local destinado 

às funções fisiológicas, e sua interferência no banheiro é ao mesmo tempo sátira e 

legitimação da atividade poética: é através de um ato degradante que o personagem 

tenta suspender a insipidez que a tornaria invisível pela banalidade. Contra a concepção 

de uma literatura indolor, isenta de riscos, a escrita poética é também uma obsessão 

inescapável. “É irresistível, foge ao meu controle. Como um criminoso retorno ao local 

do delito. De novo a intimidade inescrutável de estar sozinho no banheiro, diante do 

primeiro capítulo de meu folhetim escrito com fezes” (TERRON, 2010, p. 36). 
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Ninguém deve saber de seu segredo. O valor de seu trabalho está em torná-lo um crime 

perfeito. Não poderia haver concessão para tal atividade e tampouco a ideia de 

concessão parece adequada. Estar invisível então se torna fundamental para a 

continuidade da ação.  

O fascínio de permanecer incógnito depois de tornar pública minha 

desfaçatez me alimenta como um vício: tão logo o despudor passa, 

vem a abstinência. Não fazia ideia de como poderia ser voluptuosa a 

sensação de anonimato proporcionada por aquela mensagem 

dissimulada. (TERRON, 2010, p.36) 

A presença dos clientes do restaurante na livraria em que trabalha provoca a 

sensação de algo fora do lugar. Embora não soubessem de sua atividade repulsiva, é 

como se o casal carregasse o reflexo de quem ele é, um outro encoberto pelo papel de 

funcionário de livraria. A sugestão de invisibilidade perpassa todo o conto: “em 

diversos instantes tenho a impressão de que não me vêem. O garçom, sim, este me vê. 

Mas demora tanto a me atender que chego a ter dúvidas” (TERRON, 2010, p. 34). 

Porém o disfarce da invisibilidade é descoberto pelo casal, destruindo todo o conceito 

de sua criação. A consequência de ser olhado e apontado, sem “máscara”, pelo casal no 

restaurante é ter esse olhar multiplicado em todos os outros olhares.  

Os olhos do casal parecem estar em meio aos olhos da multidão, eles 

olham para mim, todos sabem de meu segredo, todos são testemunhas. 

A partir de amanhã cedo todo par de olhos que entrar na livraria será o 

deles. Percebo que estou morto ou enlouqueci, enquanto o trem 

envereda pela escuridão do túnel subterrâneo. (TERRON, 2010, p. 40) 

A criatividade individual, desviante, não quer ser oficial, algo similar ao que 

ocorre com os artistas modernos e contemporâneos que não querem conceber obras que 

sejam assimiladas como manifestação de beleza. Nos contos de Joca Terron a escrita 

parece ser uma fantasia fora dos limites fixados pela autoridade, e nela está a afirmação 

de que a arte deve existir para modificar a ordem. Ela representa aquilo que não é 

recuperável, coagido, domesticado, aquilo que não quer ser confundido com placebo. 

As identidades dos personagens se dissolvem como uma metáfora do impulso criador 

que tenta escapar das forças do condicionamento, das regras do jogo do espetáculo. 
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2.2   A fisiologia do sonho de Glauco Mattoso   

 

No conto Olho morto & faro fino cada morte corresponde a um verso. O último 

verso será reescrito com a morte de Glauco Mattoso, o autor dos versos “a experiência 

óptica com o olho cego”, um equivalente poético da letal experiência do seu algoz. Seu 

inimigo não é localizado, mas a densidade do cheiro é um efeito sinestésico de uma voz 

sem corpo, uma voz sem emissor ouvida pelo poeta, a voz que ele ouve nos sonhos e 

agora fala com ele. “Só podia ser o cheiro dele, que de tão fétido adquirira consistência 

de pesadelo.” ( TERRON, , p. 105).  

O poeta homossexual e o assassino nazista são opostos complementares: o 

nazista e o “degenerado”, numa ligação ambígua. É o poeta abjeto que invoca o 

abjetador, ou seja, aquele que o quer expulsar, elimina-lo como o último verso do 

poema. Glauco é a figura abjeta do conto. “O abjeto é aquilo de que devo me livrar para 

me tornar um eu.” (FOSTER, 2014, p.147). Glauco volta como sobrevivente “que 

morreu”, semelhante ao sujeito traumático de Hal Foster: o relato ganha validade com o 

trauma, possibilitando o renascimento autoral: “na cultura popular, o trauma é tratado 

como um acontecimento que assegura o sujeito, e nesse registro psicológico o sujeito, 

embora perturbado, volta como testemunha, atestador, sobrevivente” (FOSTER, 2014, 

p. 158). Glauco é o sujeito observado, aprisionado pelo olhar de seu algoz, e o ar 

carregado à sua volta são vários olhos que o vigiam.  

O artifício da abjeção na arte contemporânea é através da retomada de 

procedimentos dadaístas. O legado da vanguarda Dadaísta está na abjeção, eles evocam 

a “mimesis da regressão”. As intenções anárquicas do Dadaísmo no campo artístico 

foram reavaliadas pelas neovanguardas. A vanguarda exige uma mutabilidade porque 

deve considerar o contexto, sua atuação num tempo e lugar específicos para o a criação 

de outras tensões.  

  Se o grotesco pode ser verificado na arte moderna através do apreço pela 

inversão da beleza, na arte contemporânea encontramos sua marca num novo modo de 

transgressão que retoma estrategicamente a ideia de vanguarda na arte abjeta. “Desse 

ponto de vista, o objetivo da vanguarda não é, de maneira alguma, romper com essa 

ordem (esse antigo sonho já foi dissipado, mas expo-la em crise (...), as novas 

possibilidades que tal crise poderia abrir” (FOSTER, 2014, p. 149). No conto Algo 

embaraçoso deixado para trás o abjeto tenta desmontar os artifícios ilusórios no gesto 
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radical pela mimese da regressão expressiva na arte contemporânea e com precedentes 

no dadaísmo. O conto guarda uma sátira ao Shit movement , os artistas que usam fezes, 

mas com a intenção de reafirma-la: o personagem cria um corpus teórico que serve de 

sugestão para outros embates entre arte e vida. A ambivalência entre o ato ridículo e o 

rigoroso método para manter-se anônimo ganha um significado maior. É a elaboração 

de um esgotamento e uma retomada de procedimentos.  

  Os contos põem aspas na realidade, as fronteiras são difusas, mas não são 

anuladas. O conto “Algo embaraçado deixado para trás” tende a manifestar uma 

desorientação diante de uma realidade tornada estranha, mas em “Olho morto & Faro 

fino”, o personagem é fronteiriço porque parece estar com um pé na realidade e outro no 

sonho. “E aquela era uma fala estranha e minha, doutor, uma voz que não pertencia ao 

clamor de milhões de vozes noturnas que habitam o misto de insônia e pesadelo que são 

minhas noites desde que fiquei totalmente cego” (TERRON, 2006, p. 86). Ele 

rememora para um interlocutor específico (Pluto, o deus cego) o momento em que foi 

intimado para o reconhecimento de um suspeito. 

A relação entre o escritor e o assassino procurado antecede o registro de Joca 

Terron. A continuidade, no conto de Terron, faz o criador Glauco Mattoso entrar na 

continuidade da ficção que o próprio Mattoso criou. Com Joca Terron e Glauco Mattoso 

a literatura pode ser ficção e confissão e uma experiência permanente de auto-

identificação. 

No conto de Terron, ele era um cliente que solicitava o serviço de massagem 

para os pés, feito com a língua, oferecido pelo escritor podólatra. O conto cria uma 

tensão entre os dois até a suspensão da surpresa no final. Sua obsessão, uma defesa 

contra a ausência de visão, é uma espécie de braile mental (o narrador também fala que 

seu sonho foi invadido por siglas, e há um robótico escoamento de siglas durante seu 

depoimento para o delegado).  

Nos textos de Glauco são recorrentes a opressão moral e sexual, somatório de 

prazer e subjugação, a sujeira fisiológica, obsessões sexuais a um ponto desumanizante, 

as vontades que nascem e dominam. Os instintos que se agitam sob a superfície são 

explorados no conto de Terron. O corpo e as impurezas que saem dele participam do 

desejo sexual do personagem. A perda do valor olfativo em relação à visão no decorrer 

do tempo, descrito por Freud, ressoa no conto de modo inverso, como perversão abjeta 

que participa da identidade poética de Glauco Mattoso. O corpo está envolvido no nosso 
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sentido de identidade, e o prazer pelos pés é uma condição corporal da qual ele alimenta 

seus poemas.  

Após receber seus serviços gratuitos, o alemão o persegue por um tempo, fase 

que coincide com a perda de visão do poeta. As formas diluídas, pelo glaucoma, 

transformam seu entorno em uma tela em cores cada vez mais embranquecida Seu 

perseguidor não se diluiu porque o símbolo que carrega tatuado no antebraço é uma 

lembrança impressa e na sua mente. “Fiquei apavorado com a imagem da caveira, pois 

parecia que ela batia os dentes e sorria para mim. Acho que foi naquele momento que 

saquei que aquele cara não era normal.” (TERRON, 2006, p. 96). Quem usa essa 

tatuagem (a cabeça da morte) já havia matado negro, judeu, homossexual ou qualquer 

“inimigo” do nazismo. Glauco acredita que o símbolo afasta qualquer pensamento 

desnecessário e usa-o para a sua concentração masturbatória. Apenas desse modo, 

através de um breve êxtase, consegue ver.  

O mau hálito do delegado, o perfume de “péssima qualidade” da secretária, as 

meias de duas semanas do escrivão são distintos do cheiro de morte que indica a 

presença do assassino. O poeta narrador está cercado dessa força tenebrosa que está em 

toda parte, até em seus sonhos. “Logo depois, porém, ele ressurgiu em sonhos, não sei 

se em sonhos propriamente, às vezes tenho dúvidas, ou ao menos sua voz reaparece 

também no cheiro, que é esta mesmíssima carniça que estou sentindo agora” 

(TERRON, 2006, p. 94). O nazista personifica a força maligna que transita entre seus 

sonhos e sua vida desperta. É um vulto de farda que não desvaneceu junto com a 

paisagem.  

Com a ausência da visão, talvez a descontinuidade entre o sonho e o estar 

acordado guarde menos contraste para o personagem de Glauco Mattoso. Seus sentidos 

retêm sonho e realidade e isso enfatiza a ideia de que o sonho, mais que uma fantasia, é 

um acontecimento tão real quanto qualquer experiência que ele tivesse enquanto 

desperto. 

Se a fase REM do sono é um estado de vigília modificado em que o sonho se 

alimenta das recordações, no conto de Joca Terron é um equilíbrio entre as imagens 

insólitas dos sonhos com alguma causalidade e ordenação narrativa. Ali, por trás dos 

olhos, o personagem consegue a ilusão de um mundo inteligível. Acessar a sua 

subjetividade é também acessar seus sonhos: outros modos de estar no mundo, 

expandindo-o em territórios desconhecidos.  
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No conto, o sonho e a realidade misturam-se: o sonho é uma continuidade de 

eventos e também parece a realidade que o prossegue. As entradas e saídas estão abertas 

e o personagem transita sobre os dois planos. Um poeta sem visão perde parte 

importante de seu acesso ao mundo, mas Glauco Mattoso transita nesses dois planos, 

vive numa situação intermediaria: o sonho, uma representação da realidade e a 

realidade, algo sonhado.  

O carpete movediço, os cheiros que cobrem as formas são configurados no 

pesadelo como uma forma sinistra. Os odores distorcem as sensações até as tornarem 

irreconhecíveis, uma sombra exalada das formas, feita de resíduos da realidade. 

É, sim, doutor; e depois dessa resposta tão assertiva quanto uma 

aceitação de culpa pelo réu diante do tribunal, eu desmaiei, Pluto, e no 

pesadelo que tive ali deitado no carpete movediço que me engolia, o 

fedor de carne podre tomou corpo e surgiu porta adentro do gabinete 

do delegado na forma de uma sombra coberta de pelos negros, cujos 

dentes ameaçavam me abocanhar. No entanto, de tão desagradável, 

sua fedentina me causava ainda mais pavor do que as mordidas, Pluto, 

e quando estava prestes a tocar sua pentelheira imunda, semelhante 

aquelas bolas de cabelo que ficam no ralo dos banheiros, misturadas a 

resto de pele humana e sebo, eu afundei completamente no carpete, 

engolido elo aluvião de botões, clipes, níqueis, caspas, pulgas, 

abotoadoras de osso de funcionários públicos vagarosamente 

definhados naquela repartição durante décadas e por ali mesmo 

sepultados. Foi nessa hora que acordei com um tapa na cara. 

(TERRON, 2010, p.102) 

O conto conjuga o grotesco sinestésico. O personagem organiza mentalmente o 

que está em sua volta: um cenário de objetos, móveis e pessoas enquanto diferencia os 

cheiros no local. Durante todo o conto, enquanto descreve os odores que revestem as 

formas, dispersos sobre as coisas, é como se acompanhasse o crescimento de um 

monstro que é visível apenas em seu pesadelo. O cheiro fétido é um sonífero, vai aos 

poucos retirando o personagem para o sono, para a representação grotesca de sua 

sufocante situação, mas a sua dúvida entre sonhos e lembranças expande o grotesco para 

além de seu pesadelo. O monstro do seu pesadelo é também outra representação de seu 

algoz. O cheiro e a insegurança tornam-se mais opressivos e produzem a erupção no 

pesadelo, um sinistro mundo onírico pouco diferente da vida desperta.  
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2.3 A máscara grotesca de José Agrippino de Paula 

 

José Agrippino de Paula foi uma semente para movimento tropicalista e para as 

transformações artísticas do país. Em sua obra convergem outras linguagens, a produção 

artística rompe uma única direção, desdobrando-se em literatura, cinema, teatro. No 

encontro com a ficção de Joca Reiners Terron, a busca por José Agrippino de Paula em 

“Expurgos na via pública” prossegue em “Gordas levitando”, porém, tentar encontrar o 

escritor dessa vez é também imergir em imagens grotescas que compõem a cidade. Os 

dois personagens conduzem a narrativa: enquanto taxista e repórter  atravessam a cidade 

até a casa do escritor, experimentamos nas breves cenas o caos urbano em que o 

reconhecível é transmutado em monstruosidade. 

O titulo se refere aos metrôs que expelem gordas ao céu quando estão lotados, 

uma das cenas apresentadas enquanto atravessam a cidade de carro, um freak show. O 

grotesco é a exacerbação dos problemas associados ao crescimento urbano. O registro 

irrealista cria a vertigem visual de uma metrópole e de seu ilustre habitante que nunca 

conheceremos o suficiente, sugere o sobrenatural, um disfarce para as origens das 

monstruosidades, excretados do nosso mundo que ignora esse retorno desagradável. 

Quando os dois narradores chegam ao local, se deparam com antas que 

resguardavam o lar do escritor, surpreendidas enquanto fazem um churrasco. 

“Conforme bombeávamos o inseticida, os bichos tossiam e se esparramavam pelo chão. 

Peguei um bife na churrasqueira e abocanhei. A carne deu um gemido baixo. Gostei e 

repeti o gesto. Daí saiu de dentro da tapera o Agrippino” (TERRON, 2006, p.80). 

As imagens contraditórias e monstruosas do conto Gordas Levitando remetem às 

inversões regeneradoras, ao carnaval grotesco: a realidade, urbana e acelerada das cenas 

do conto, na qual estamos familiarizados, é frequentemente contaminada por mutações. 

As antas são rejeitadas e expelidas como se fossem dejetos e vivem à margem. O 

escritor não é idêntico a si mesmo, sua identidade não muda apenas entre os contos, mas 

durante suas aparições: “À toda pela raposo, a essa altura metamorfoseada numa cauda 

de raposa, vimos o Agrippino sucessivamente transformar-se em Budanta, Peter Panta, 

Jesus Sacripanta e atingir quilômetros de altura, dando passos enormes em direção à 

gigalópole.” (TERRON, 2006, p.84).  Os nomes Budanta, Peter Panta e Sacripanta 

pertencem às antas carnívoras mutantes, reconhecidas no processo de metamorfose do 
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escritor. A desorientação de toda a busca e a singularidade mágica do escritor, 

iluminada pelo foco narrativo dos personagens, equacionam o grotesco. 

A máscara traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a 

alegre relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único, 

a negação da coincidência estúpida consigo mesmo; a máscara é a 

expressão das transferências, das metamorfoses, das violações das 

fronteiras naturais, da ridicularização, dos apelidos; a máscara encarna 

o princípio de jogo da vida (...). É na máscara que se revela com 

clareza a essência profunda do grotesco (BAKHTIN, 1987, p.35). 

 

Para Bakhtin, o carnaval era outra realização da vida, mas os bufões e bobos não 

eram atores, existiam no cotidiano além da suspensão momentânea promovida pelos 

ritos e festividades. Podemos encontrar semelhanças com o jogo textual dos 

personagens escritores de Joca Terron. A segunda vida de escritores em seus contos está 

ligada ao elemento cômico das festividades e sua necessidade de subverter a lógica da 

vida. “Como tais, encarnavam uma forma especial de vida, ao mesmo tempo real e 

ideal. Situavam-se na fronteira entre a vida e a arte, numa esfera intermediária, nem 

personagens excêntricos ou estúpidos nem atores cômicos” (BAKHTIN, 1987, p. 7). O 

que o narrador vê sugere um escritor capaz de criar identidades, de desconstruir o 

indivíduo em múltiplos aspectos, e faz alusão a um mítico passado remoto, a antigas 

narrativas transmutadas pelo grotesco num espaço reconhecido (uma São Paulo que 

também pode ser qualquer grande cidade), acentuando a estranheza e mutações 

intrínsecas ao lugar. É desse modo que o problema de narrar é tratado: na história, 

buscar o escritor é entrar em contato com um ser imaginário, é como perder-se dentro 

desse sonho sonhado por um narrador através de suas narrativas. 

Há pontos em comum entre os contos de Joca Terron e os comentários que 

Kayser faz a respeito de um grupo de dramaturgos italianos, o teatro del grottesco. Está 

presente nas peças desse grupo a ideia de homens como marionetes, o eu “verdadeiro” 

entre as máscaras da aparência: “o mundo só funciona como um jogo absurdo de tais 

papéis. Percebe-se o sorriso cínico, que sabe: farsa e tragédia, máscara e face não se 

deixam separar; com a máscara seria arrancada também a face” (KAYSER, 2009, 

p.118). A causa do estranhamento vem de um mundo que funciona como jogo absurdo 

onde máscara e face não se separam. É na intensificação do contraste absurdo 

provocado pelas cisões de personalidades que reside o grotesco. Anatol Rosenfeld 

acrescenta: “a vida impõe ao indivíduo uma forma fixa, tornada em máscara. O fluxo da 
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existência necessita dessa fixação para não se dissolver em caos, mas ao mesmo tempo 

o papel imposto ou adotado estrangula e sufoca o movimento da vida (ROSENFELD, 

1996, p.12).” A conservação da vida é conhecer a contradição dessas forças, e os 

personagens reencenam o paradoxo e criam ilusões sobre os escombros do que antes 

parecia imutável.   

No primeiro conto, “Expurgos da vida pública”, os personagens são conscientes 

de sua condição de criaturas ficcionais e José, o criador, está dentro de sua própria 

história. No segundo conto com sua presença, “Gordas Levitando”, a monstruosidade de 

suas mutações e os animais com comportamento humano são as principais evidências 

do grotesco. O modo como os escritores participam dos contos de Terron aproxima-se 

da peça de Pirandello como uma alegoria da autonomia de personagens preexistentes ao 

texto, mas com uma diferença: na sua preexistência de escritores ajudaram, com sua 

literatura, a “criar” seu autor Joca Reiners Terron que hoje os transforma em seres 

ficcionais nos contos de Sonho interrompido por guilhotina.  

Um importante aspecto do grotesco presente nas peças, a representação humana 

no palco do mundo, deve relacionar-se a uma perda de controle e de certezas sobre si e 

sobre o mundo. Verdade e encenação em conflito numa mesma representação desregula 

o espaço ficcional porque pode estender-se indefinidamente e desintegrar nossas 

construções referenciais. É uma confusão proposital em que o oculto também pode 

revelar-se um equivalente do disfarce.  

 

 

2.4  Sósias no mundo grotesco 

 

 

Quando Kayser comenta sobre as cenas de tortura de uma imagem do pintor 

Hieronymus Bosch (1450-1516), enfatiza uma importante distinção: “é estranha a calma 

com que se realizam todas essas torturas; as próprias vítimas, muitas vezes, parecem 

como que indiferentes: a ausência de afetividade age sobre nós de modo desconcertante 

e macabro.”( KAYSER, 2009, p. 34). As feições sugerem um desacordo com seu meio, 

e esse descompasso também pode suscitar outras indagações.  

A imagem de um rosto que parece ter sido colado na cena sem conexão com seu 

entorno, em plena desorientação, ganha a intensidade deformante da caricatura e indica 

a perda de humanidade, um processo de reificação, de transmutação de humano para o 
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inorganico, para o boneco. “O elemento mecânico se faz estranho ao ganhar vida; o 

elemento humano, ao perder a vida. São motivos duradouros os corpos enrijecidos em 

bonecas, autômatos, marionetes, e os rostos coagulados em larvas e máscaras.” 

(KAYSER, 2009, p. 158). 

A experiencia do mundo alheado de que fala Kayser pode provocar disfunções 

diversas. Uma delas é o personagem não manter os contornos de quem é. Ele muda de 

aspecto, e nos contos de Joca essa disfunção da identidade se manifesta articulado com 

ações despropositadas, sem explicação. Um personagem discordante de si mesmo. 

No conto “Monsieur Xavier no Cabaret Voltaire”, o narrador revela que Dalton 

Trevisan, o contista curitibano, nunca existiu, é na verdade um personagem criado por 

ele. Mesmo se não existe um corpo para ocultar, o acusado pode ser acusado de 

assassinato. A aversão de Dalton Trevisan (o escritor fora do conto de Terron) à 

notoriedade, a ausência de entrevistas concedidas por ele não levaria a questionamentos 

sobre sua existência? Saber de antemão da existência de Dalton Trevisan ativa no leitor 

a incredulidade sobre a declaração do narrador. Entretanto, Joca Terron aproveita e 

acentua sardonicamente um componente extraído da realidade, a pouca visibilidade de 

um escritor para criar a proposição de que ele poderia não ser factual e o implausível do 

conto ser verdadeiro.  

A perspectiva ilusória do entrevistado tenta forçar uma sobrevida das máscaras 

mesmo com o interlocutor revelando-se outro, mas não era este que queria enganá-lo, e 

sim o entrevistado, que blefa para o leitor. Sob a fenda de sua falsa consciência das 

coisas há outros significados. A ilusão compartilhada do entrevistado acontece como se 

fosse verdadeira, porém impõe-se outra direção para a causalidade das cenas, para onde 

elas não deviam ir, e esse desvio enfraquece a noção de realidade porque os agentes das 

ações são os mesmos, mas suas identidades reconfiguradas. A compreensão precisa ser 

modificada porque as máscaras são outras.  

O depoimento do escritor ao delegado, que ao menos antes parecia familiar, 

torna-se mais e mais implausível na disputa pelo direito de identificação, dificultado 

ainda mais, segundo o narrador, pelo trabalho de sintetizar os contos que eram 

atribuídos à Dalton Trevisan, a palavra fracionada, e aquilo que as palavras não 

conseguem dizer. Um sósia sem original que, quanto mais explica, mais inconvincente 

se torna, como se fosse uma réplica tentando convencer que não é uma: 
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(...) só as imagens delas, a superfície das palavras e elas se misturam 

todas no espaço em frente à minha boca feito moléculas, as mesmas 

catorze letras de cada um dos dois nomes que não se configuram nas 

palavras que preciso dizer em meio a essa torrente de imagens de 

minotauros e prostitutas japonesas e cemitério de elefantes e macistes 

no inferno e cinemas e vampiros e frankensteins de Curitiba e estupros  

mágicos e babilônias e mães morrendo  que não quero porque o que 

eu quero dizer é o que eu quero dizer é que EU SOU VALENCIO 

XAVIER E FUI EU QUEM INVENTOU DALTON TREVISAN. 

(TERRON, 2006, p.57) 

 

Com a disputa de dois personagens pelo mesmo corpo, perde-se o controle da 

linguagem discursiva e enquanto uma das forças tenta se sobressair reconhecemos 

referências aos contos de Dalton Trevisan, entre outras imagens da literatura misturadas 

ao seu confuso discurso. A irrupção de um poder estranho despersonaliza o escritor do 

conto, convertendo-o em algo irreconhecível. Um mundo abismal, horripilante, é 

alcançado e os eventos são direcionados a esse abismo. 

Pois o grotesco é justamente contraste indissolúvel, sinistro, o que não 

devia existir. Perceber e revelar tal simultaneidade incompatível tem 

algo de diabólico, pois destrói as ordenações e abre um abismo onde 

julgávamos caminhar com segurança. Neste ponto se torna apreensível 

a sua proximidade como cômico e a diferença entre ambos; o cômico 

anula de maneira inócua a grandeza e a dignidade, de preferência 

quando são afetadas e estão fora do lugar. Provê esta anulação, 

colocando-nos no solo firme da realidade. O grotesco, por seu turno, 

destrói fundamentalmente as ordenações e tira o chão de sob os pés. 

(KAYSER, 2009, pg. 61). 

O nome é enfaticamente pronunciado no fim do conto como um exorcismo bem 

realizado, uma cena destituída de sentido, um “teatro no teatro”. O escritor pegara 

emprestado o amigo para ser a carcaça revivida pelo seu personagem, mas a autonomia 

da criatura é uma ameaça, pois está sob o regimento da realidade e sua suposta morte 

põe seu autor diante do delegado. O conto satiriza a criação literária através do narrador 

escritor que conjura o humorista satânico de que fala Kayser. “Na representação 

provocadora de riso e desfigurada reina um apelo, um chamado à transformação. Por 

trás da copia negativa da sátira, sente-se a imagem positiva como uma possibilidade do 

homem”(KAYSER, 2009, p.62). O grotesco, entretanto, inviabiliza essa saída, um 

desenlace que possa sugerir uma superação. A estrutura grotesca desintegra pretensas 

verdades, e sob a soma de máscaras destruídas sugere o vazio, o nada. Quando trata do 
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humor satânico do narrador grotesco, Kayser em certa passagem fala sobre o aspecto 

formal: 

E quase todas estas cenas são grotescas: o que parece pleno de 

sentido, se nos revela como algo destruído de sentido, e o que nos era 

familiar, fica estranho. Trata-se de arrancar o leitor da segurança de 

sua cosmovisão e da salvaguarda no seio da tradição e da comunidade 

humana. (KAYSER, 2009, p.62) 

No conto de Joca Terron não sabemos mais quem faz essas afirmações. O 

personagem considera-se Trevisan porque escreveu tudo o que era atribuído ao autor de 

Vampiro de Curitiba, mas também usa a alcunha de Valêncio Xavier. A certa altura, o 

narrador assemelha-se a um boneco de ventríloquo, ou puxado por arames, sem controle 

do que sai de sua boca, regurgitando imagens e frases desconexas. O narrador está 

perdido em suas dúvidas sobre o que vê e o sobre o que sabe de si mesmo. Não há 

nenhuma descrição física, mas ele se mostra desfigurado não apenas por essa 

desorganização de seu depoimento, mas também porque o implausível de sua hipótese 

mostra-se também possível. Escritores vivendo vidas em desacordo com sua época 

também parecem ficção. 

Não é que o entrevistador é metamorfoseado em delegado, e sim o escritor que 

age, diante do delegado, como se estivesse concedendo uma entrevista. A interação com 

o meio é desregulada e a partir dessa tensão, do contraste entre aquilo que ele diz e as 

perguntas do delegado endereçadas a ele, cria-se um efeito desconcertante pela negação 

do que lhe é apresentado. O narrador escritor é interpelado, menciona personagens reais, 

é incitado a defender-se e no acúmulo de suas declarações oscila entre ficção e 

realidade.  

A condução da cena é a expressão da desorientação. As imagens de cinema 

desenraizadas e inseridas com legendas deslocadas, como quadros vivos entre as 

perguntas e respostas, acentuam a indeterminabilidade, o que é físico ou mental da 

situação, o que é imaginário ou real. O que no seu discurso atua como grotesco é a fala 

que não é mais dominada pelo narrador durante sua tentativa de responder: 

(...) agora careço de palavras e as imagens são dele aí, as imagens são 

dele, do xavier, esse que diz que eu sou ele, que ele me criou e eu 

quero falar o nome dele alto, o nome dele para todo mundo ouvir e só 

sai dalton e eu quero dizer valencio e quero dizer que eu criei ele, mas 

só trevisan escapa e não é trevisan a palavra. (TERRON, 2006, p. 57) 
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Nesta atmosfera do conto, não há orientações confiáveis, mas imagens dispersas 

numa neblina. O contrário disso enfraqueceria o grotesco. “Pois, quando se explica o 

teor grotesco das cenas, se lhes confere em decorrência um sentido. A enunciação, 

reiterada sempre de novo, da carência de sentido confere ao abismal um chão firme” 

(KAYSER, 2009, p.63). A incoerência dos acontecimentos e das personalidades 

apresentadas, essa mudança de papeis sugere ao leitor que ele veja uma coisa, mas o que 

vê é outra; o factual era encenação, mas nunca parece muito confiável: inicialmente, é 

difícil para aquele que conhece a literatura dos envolvidos acreditar, e conforme vamos 

removendo as camadas de aparências, podemos concluir que aquilo que ele diz poderia 

ter acontecido. 

É um procedimento que desmancha certezas complacentes sobre os personagens 

de ficção, planos e unidimensionais. Não há uma rigidez nas posições binárias, entre 

realidade e ficção, e sim interdependência de identidades para desnudar as convenções 

que governam a literatura. O conto de Joca Terron também desperta nossa atenção sobre 

as representações manipuladoras que omitem uma depuração de acontecimentos.  

A ficção da literatura parece insípida, sem ressonância diante de um real físico 

manipulado, reproduzido, que se impõe em toda parte no cotidiano. Se é preferível 

acomodar-se no mundo das aparências disfarçadas de fatos, ambos frequentemente 

confundidos na vida cotidiana (aparências montadas para ocultar seus artifícios e lhes 

atribuir um estatuto de legitimidade), a ficção literária cai na ilegalidade. Em outro 

conto, o narrador reafirma essa ideia: “Estou falando da literatura como uma alternativa 

para o crime. „A justiça: escrever. O crime: seguir escrevendo‟” (TERRON, 2006, p. 

32).  

A narrativa audiovisual da TV edita, mediando um real para nós. Estarmos 

diante dos fatos no momento em que acontecem abrem, para nós, uma realidade em 

tempo real que tenta nos inserir nela. A mídia edita um real que, após várias mediações, 

chega depurado ao público. Novas técnicas de fabricação de imagens participam do 

nosso cotidiano. 

A permeabilidade de sua ficção questiona a origem, referência, modelos de 

autenticidade. O escritor do conto precisa remeter à sua “paternidade”, mas torna-se 

cúmplice da incerteza, não consegue confrontar esta indecidibilidade de outra forma e 

dramatiza a desaparição dos critérios de verdade e a ambiguidade dos valores. O 

artifício desmontado cria outro, um avesso que também ilude. Na vida cotidiana somos 
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anestesiados com artifícios convencionais e quando a ficção literária desmancha-os 

apenas esconde outros que ainda não descobrimos enquanto somos tragados por eles. 

Mesmo que trate de literatura, ela também fala do que esta além dela, com o que 

está ao redor, o que há de traiçoeiro, armadilhas que tentam nos desconstruir e nos 

cooptar. Encarada desse modo, também é reordenamento da realidade, e o autor cultiva 

a magia de nos mesmerizar.  

O narrador reencena o papel do que pode ser um aborrecimento para o escritor. 

No conto, este não vê diferença entre um repórter e o delegado. Não é por acaso. Ambos 

exigiriam do escritor uma coerência, uma representação unidimensional. Entrevista é 

um ato de colaboração. É o momento em que o escritor corre o risco de simplificar sua 

obra para um publico reduzido, numa entrevista que permanecerá no youtube e será 

visualizada por algumas dezenas de pessoas. Nos contos de Joca Terron, a atividade de 

escritor parece algo tão estranho que a aparição pública ganha o peso de um depoimento 

policial (o escritor frequentemente visto num processo de Joseph K). Se não é proibida, 

é delegada a clandestinidade não oficial. Nesse cenário apresentado, o escritor 

contemporâneo parte de um desconforto com seu próprio tempo, um constante 

desencaixe, uma relação dissociativa. 

Os atos que chamam a atenção do Estado e que escapam da 

normatividade estabelecida constituem a matéria mesma da ética do 

romancista. O romance narra aquilo que o Estado vigia. A ficção 

narra, metaforicamente, as relações mais profundas com a identidade 

cultural, a memória perdida, a extradição (PIGLIA, 1996, Pg. 54) 

Além de se dedicar profissionalmente à critica, seus contos são também 

anotações sobre literatura. A crítica implícita nos contos define a diferença de sua prosa. 

Portanto, o crítico Joca Reiners Terron embasa a literatura de Joca Reiners Terron, outro 

duplo entre seus personagens. A relação múltipla com a escrita em Terron ocorre de um 

modo em que o diário, o ensaio e a ficção podem estar indissociáveis. O crítico e o 

escritor participam das vozes narrativas, isso potencializa sua ficção porque a deixa em 

constante deslocamento e imprecisão. Híbrida e desconfortável. 

Através de joca Terron, conhecemos um pouco de que modo estes escritores se 

inserem na tradição da literatura. É uma literatura que se desdobra em outras, 

indefinidamente. Sua vozes ecoam nesse labirinto, um espaço ficcional indefinido. “As 

ficções atuais situam-se além das fronteiras nessa terra de ninguém (sem propriedade e 
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sem pátria) que é o lugar mesmo da literatura mas que , ao mesmo tempo, se localizam 

com precisão em um espaço claramente definido” ( PIGLIA, 1996, Pg. 54).  

Ricardo Piglia indica que um dos traços do “escritor que escreve sobre a 

literatura” é que “os textos não estão escritos de forma bela” (PIGLIA, 1996, Pg. 50).  A 

arte literária de Joca Terron mostra que não precisa ser bela, pode ser contra certa noção 

consagrada da arte, e também guardar a fluidez dionisíaca, a criação de outras formas e 

contornos: mediar entre a dissolução e a distinção, entre o deserto da condição da 

literatura e a necessidade de sua permanência, criar indeterminação e fixação. Para 

Ricardo Piglia, a tradição do escritor é a sua memória. “Uma memória impessoal, feita 

de citações onde se fala todas as línguas. Os fragmentos e os tons de outras escrituras 

retornam como lembranças pessoais” (PIGLIA, 1996, Pg. 50).  

Jorge Luis Borges, no ensaio intitulado “Kafka e seus precursores”, ensina que 

não existiram precursores de Kafka, é Kafka quem une os elementos dispersos em 

autores que o precederam. “Em cada um desses textos reside a idiossincrasia de Kafka, 

em grau maior ou menor, mas se Kafka não tivesse escrito, não a perceberíamos; ou 

seja, ela não existiria” (BORGES, 129, p. 2007).  

Borges percebe uma inversão da relação causal: uma influência retrospectiva. 

Ela modifica a tradição anterior a ela, reordena essa tradição, cria sua cosmologia. “O 

fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção 

do passado, assim como há de modificar o futuro” (BORGES, 130, p. 2007). A li-

teratura é o resultado de uma maneira de ler, desse modo Joca Terron também cria seus 

precursores. Ela é singular porque sua relação com a leitura de outros textos resulta 

numa ficção que modifica nossa maneira de ler, efeito incomum na literatura brasileira. 

É dissonante porque, como vimos nos fragmentos de Borges, ele reorganiza outras 

narrativas, cria assim uma cisão com o resto da literatura reconhecida feita no país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos contos de Terron a atividade de escritor é um distúrbio compulsivo, sintoma 

de insuficiência e ausência, movimento que é sobretudo desencontros de batalhas 

pessoais. Propõem manifestos, incorporados nas reflexões dos personagens, e criam 

trincheiras com a tradição. Isso não pode proceder de um modo já familiarizado, mas 

sugerido pelo intertexto, em personagens cambiantes e fluídos, desestabilizados em suas 

obsessões, sósias que não são sósias, compondo uma literatura que nos confronta com o 

arbitrário da realidade.  

A legitimação da teoria através de manifestos esboçados nos diários é um 

retorno subterrâneo às vanguardas. No conto Algo embaraçado deixado para trás, nas 

reflexões seguidas de um pretexto narrativo no qual transita seu personagem autor para 

sua ação poética está o testemunho imprevisível das ideias conciliadas no diário, a 

renúncia a outros caminhos. 

Um mundo que só era possível nos sonhos, descoberto pelo surrealismo, está 

hoje na cultura da imagem, na produção de realidades que não são vividas. Mas a 

literatura de Joca Terron demonstra que a conciliação do texto e imagem, os efeitos de 

colagem que remetem ao surrealismo, e do olhar para o que há por atrás do que chamam 

de realidade pode ter outros cenários para nos manipular, que não são fantásticos, e sim 

angustiantes.  

Os contos seguem as ideias de Duchamp quando reavaliam as convenções sobre 

a ficção e sua relação com a vida, quando ficam na lacuna entre as duas. O fim da arte 

como a conhecíamos é uma cerimônia fúnebre, mas a partir dela surgiram outras 

maneiras de criação. Se o dentro e o fora delimitado pelas auto-identificações são 

maneiras de ser encontrado e domesticado, a arte deve criar outros esconderijos, ganhar 

apenas adeptos que enxerguem sua invisibilidade, seus disfarces e blefes.  

A perspectiva narrativa não descreve fisicamente os personagens, mas indica a 

instabilidade de suas identidades. Os personagens de Joca Terron sugerem mascaras, 

disfarces (que ao mesmo tempo podem ser apenas os seus rostos), mobilizam o 

aparecimento de algo absurdo que corresponde ao grotesco. Wolfgang Kayser afirma 

que “continua válido o fato de que o grotesco só pode ser experimentado na 

recepção”(KAYSER, 2009, p. 156). O grotesco causa uma disfunção dos elementos que 

a experiência cultural do leitor foi capaz de lhe oferecer. Essa observação aponta para a 
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nossa noção sobre a organização narrativa, a nossa recepção que pode estar ou não 

familiarizada com a obra, e  podemos  considerar que o grotesco pode ser atenuado ou 

não passar despercebido se o leitor desconhecer a referências.  

Quando são reconhecidos e familiares, os personagens autores dos contos de 

Joca Terron acentuam o grotesco porque o reconhecimento desses deslocamentos no 

texto cria tensões entre realidade e ficção a ponto de considerarmos que os escritores 

pareciam menos com eles mesmos antes de ingressarem nos contos, ou sugerir que o 

registro narrativo e a vida pregressa são quase equivalentes. “As plasmações do 

grotesco constituem a contradição mais ruidosa e evidente a todo racionalismo.” 

(KAYSER, 2009. p.161). No conto Monsieur Xavier no Cabaret Voltaire temos dúvidas 

sobre a existência de um deles: o escritor Dalton Trevisan é, ao mesmo tempo, alguém 

que está morto, alguém que nunca existiu e também uma criação do escritor Valêncio 

Xavier. Os escritores retornam através dos contos, sem passado ou futuro, numa espécie 

de presente paralelo. Suas vísceras são feitas das memórias do autor. 

A metamorfose e as máscaras que os personagens usam para atuarem  

representam a libertação da condição individual quando assumimos o papel do outro. O 

leitor liberta-se da sua condição particular, separa-se de si mesmo para participar do 

destino dos personagens, criar identificação, confundir-se com eles. Projetar-se além de 

si mesmo para viver através deles como se eles fossem um atalho para alguma verdade 

oculta. 

Isso se acentua pela sobreposição de identidades, em que a referência real e a 

ficção parecem máscaras indissociáveis, o borrão entre a narrativa e o mundo está 

nessas imagens sobrepostas, desfocadas, apreendidas no movimento. Existe também 

nessa operação uma crítica do valor referencial da representação: os personagens 

apontam para os escritores da vida real, com isso também reencenam a ausência deles, 

dos fantasmas silenciosos que sobrevoam a cidade estridente. 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Referências 

 

ANDRADE, Oswald. Memórias sentimentais de João Miramar. Rio de Janeiro: 

Record,1998. 

BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o 

contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1987.  

BORGES, Jorge Luís. Outras inquisições. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

COELHO, L. R.; MAGALHÃES, M. Os rastros do animal em A tristeza 

extraordinária do leopardo-das-neves, de Joca Reiners Terron. Revista Landa, Santa 

Catarina, v.3, n.1, p. 63-83, 2014. 

COELHO, Teixeira. Moderno pós moderno. São Paulo: Iluminuras, 2011. 

DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: um território 

contestado. Vinhedo: Editora Horizonte, 2012.  

ECO, Umberto. Historia da feiúra. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

FONSECA, Rubem. Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Porto Alegre: LPM, 2010. 

GARRAMUÑO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a inespecifidade na estética 

contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 2014.  

HERMAN, Arthur. A ideia de decadência na historia ocidental. São Paulo: Record, 

2001.  

HUTCHEON, Linda. A teoria da paródia. Rio de Janeiro, Edições 70, 1989. 



76 
 

PIGLIA, Ricardo. Ficção e teoria: o escritor enquanto crítico. Travessia Revista de 

Literatura, Florianópolis, n. 33, p. 47-59, 1996.  

KAYSER, Wolfgang. O grotesco; configuração na pintura e na literatura. São Paulo: 

Perspectiva, 2009.  

ROCHA, Reuben da Cunha. Joca Reiners Terron ou a imaginação crítica: poéticas 

da litura em Sonho interrompido por guilhotina. 2011. 130 p. Dissertação. Escola de 

comunicação e Artes, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. 

ROSENFELD, Anatol. Texto/ Contexto. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

RUFFATO, Luiz. Eles eram muitos cavalos. 1ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2010. 

SCHOLLHAMMER. Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2009. 

TERRON, Joca Reiners. Hotel Hell. Porto Alegre: Livros do Mal, 2003. 

_________. Sonho interrompido por guilhotina. Rio de Janeiro. Casa da Palavra, 

2006.  

 

FILMOGRAFIA 

SVANKMAJER, Jan. Neko z Alenk. República Checa, 1987. 

 BROWNING, Tod.  Freaks. Áustria, 1932. 

 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&q=Tod+Browning&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yCqMz1MCs8yLUoq0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAvWVFIy4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAiqXmqKfUAhWSnJAKHcWuD30QmxMItAEoATAV

