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Ao meu pai, in memorian,  

A minha filha, in memorian, 
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RESUMO: A presente pesquisa versa acerca das artimanhas da memória em dois 
livros do escritor Wilson Bueno (1949-2010), cujo objetivo principal é ler como a 
memória contribui para adentrar-se no universo múltiplo de Bueno, pois observou-se 
que, pela memória, surgem as narrativas que se apresentará nesta pesquisa e 
permite que outras ainda nasçam. Em um primeiro momento, discorre-se sobre o 
significado da palavra artimanha, seguida de uma breve biografia do escritor. Logo 
após, a reflexão volta-se para a escrita enquanto mecanismo de memória no livro 
Mano, a noite está velha (2011), tendo como foco a escrita das memórias do 
protagonista Frederico Souza de Oliveira. Depois, o olhar se volta para a 
presença/ausência de Caio Frenando Abreu no livro de Bueno. Para nortear a 
análise, aproxima-se os livros Mano a noite está velha (2011) e Morangos Mofados 
(1995) e lê-se como os vestígios do cotidiano e da intimidade são tratados em 
ambas as narrativas. Posteriormente, a análise volta-se para outro livro, intitulado 
Bolero’s Bar (2007), mas concentra a leitura na série “Memórias do Caos”, presentes 
no segundo volume, Diário Vagau (2007), ambos de Wilson Bueno. Nessas 
memórias, percebe-se que o narrador registra o cotidiano, tal qual o flâneur de 
Baudelaire (2010). Pode-se ler que o tema que atravessa todas as análises 
realizadas é a memória e que a arte do bem escrever é a principal artimanha do 
escritor Wilson Bueno. A base teórica principal da pesquisa consiste de nomes como 
Michel Foucault, Maurice Blanchot, Walter Benjamin e Charles Baudelaire. Por meio 
das reflexões que emergiram das leituras, observa-se que o jogo da ficção requer 
um pacto entre autor, texto e leitor para que o texto ganhe vida, para que as 
memórias não se percam com o tempo, para que elas gerem vidas novas. Portanto, 
pensa-se que a memória é parte essencial da escrita e da leitura do escritor 
paranaense. 
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ABSTRACT: This research deals with the tricks of memory in two books by the 

Brazilian writer Wilson Bueno (1949-2010). At first, the meaning of the word 

artimanha (trick) is investigated, followed by a brief biography of the writer. Soon 

after, a reflection is made on how writing is a mechanism of memory in the book 

Mano, a noite está velha (2011), by focusing on the writing of the memories of the 

protagonist, Frederico Souza de Oliveira. Then, the look turns to the 

presence/absence of Caio Fernando Abreu in Bueno's book. To guide the analysis, 

the books Mano, a noite está velha (2011) and Morangos Mofados (1995) were 

approached and traces of daily life and intimacy were read in both narratives. Later, 

the analysis turns to another book, titled Bolero's Bar (2007), but centers the reading 

in "Memórias do Caos" present in the second volume, Diário Vagau (2007), both by 

Wilson Bueno. In these memories, it was noticed that the narrator describes daily life 

in the same way as the flâneur of Baudelaire (2010). It was verified that the theme 

that crosses all the analyzes carried out is memory and that the art of good writing is 

its main trick (artimanha). The main theoretical basis of this research consists of 

thinkers such as Michel Foucault, Maurice Blanchot, Walter Benjamin and Charles 

Baudelaire. Through the reflections that emerged from the readings, it was verified 

that memory is part of the writing itself, because in the act of writing the author does 

it out of his experiences, reflecting on his practices and also revealing himself. Still, it 

was noticed that the author becomes a gesture, becomes language and becomes 

immortal, because he lives in the spaces of the text as an absence/presence. In the 

end, it was observed that the game of fiction requires a pact between author, text and 

reader so that the text comes alive and memories do not get lost with the time, so 

that they generate new lives. Therefore, it can be said that memory is an essential 

part of writing and reading in Bueno’s books. 
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Palavras iniciais: a arte magna 

 

 

O objetivo e grande desafio desta dissertação é ler como a memória contribui 

para entrar no universo heterogêneo de Wilson Bueno (1949-2010). O autor, nascido 

em Jaguapitã, interior do Paraná, em 1949, migra, juntamente com sua família, para 

a capital do estado, Curitiba, onde passa boa parte de sua vida. Aos catorze anos, 

Bueno começa a escrever para a coluna do jornal Gazeta do Povo e, assim, nasce a 

sua carreira de jornalista e de escritor. Sem ter cursado o ensino superior, Ele se 

descreve como um autodidata. Anos mais tarde, torna-se o editor-chefe de um dos 

jornais culturais de maior destaque no cenário paranaense, o Nicolau (1987-1994). A 

partir desse momento, seu nome ganha prestígio pelo Brasil.  

Depois de estar à frente do periódico por cinquenta e seis edições dá-se a sua 

saída do jornal. No entanto, Bueno tem sua estreia no universo da literatura em 

1986, aos trinta e oito anos, com o livro Bolero’s Bar (2007). Mas as publicações não 

param nesse livro, pois, com o passar do tempo, um vasto e rico legado é deixado 

por Wilson Bueno. Cada vez mais difundido no meio acadêmico, seus escritos 

ganham o gosto de diversos leitores. Dentre as temáticas que permeiam o universo 

dos seus livros publicados encontram-se a linguagem e suas fronteiras, 

personagens marginais, questões de cunho político e social e pesquisas em torno da 

origem.  

Em uma entrevista concedida ao professor e poeta Manoel Ricardo de Lima, 

publicada no site Germina, em 2007, Wilson Bueno aponta algumas considerações 

acerca de seu livro de crônicas Bolero’s Bar, lançado em 1986, pela editora Criar 

Edições, em volume único. Posteriormente, esse livro foi reeditado e publicado pela 

Travessa dos Editores, ambas de Curitiba, mas passou a ser dividido em dois 

volumes, um intitulado Bolero’s Bar (2007) e o outro Diário Vagau (2007). O autor 

conta que aqueles eram anos “buliçosos” (BUENO, 2007, p. 02), em que se vivia em 

meio ao nascimento de uma democracia no país. Destaca, ainda, que a publicação 

de seu livro se deu pelo forte incentivo do amigo Paulo Leminski.  Bueno também 

descreve a influência na forma como livro foi publicado, dividido em dois volumes 

por sugestão de Fábio Campana (dono da Travessa dos Editores e que o auxiliou 

financeiramente para que pudesse reescrever a obra) e Jamil Snege, além de 
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salientar que Paulo Sandrini (designer) deu vida a um livro que estava escrito há 

quinze anos, “[...] existia sem existir pululando em cópias xerox, de mão em mão, ou 

pelas internets da vida” (BUENO, 2007, p. 02). 

 Na entrevista, Bueno diz que em Bolero’s Bar (2007) estão reunidos textos 

“[...] mais ficcionais, deixando para o Diário Vagau (2007), os registros melhor afins, 

digamos também, com a realidade”. (BUENO, 2007, p.02). Para o autor, “Memória, e 

tudo é memória. Não só as do passado, mas, ainda melhor inventadas, as do futuro” 

(BUENO, 2007, p.03). O entendimento da crônica como relato ficcional é de 

fundamental importância para a presente pesquisa. 

Com relação à produção literária de Wilson Bueno, pode-se afirmar que é 

bastante diversificada, pois sua escrita é composta pelos mais diversos gêneros, 

como romances, poemas e crônicas. No ano de 2009, em entrevista concedida ao 

cartunista Solda, cujo título apresenta o escritor como “O inventa-língua”, Bueno 

declara: “Nem sei se faço literatura. Escrevo, só isso. E escrevo, antes de mais 

nada, para me salvar de mim mesmo” (BUENO, 2013, p.05). Naquela ocasião, 

Bueno foi homenageado por uma das revistas mais prestigiadas de Buenos Aires, 

Grumo, época também em que lançou Canoa Canoa (2007) e Mar Paraguayo 

(1992), na Argentina. 

A obra do autor é composta pelos seguintes livros: Manual de Zoofilia (1991), 

Olhos D’água (1992), Mar paraguayo (1992), Cristal (1995), Pequeno tratado de 

brinquedos (1996), Medusario – mostra de poesia latino-americana (1996), Jardim 

Zoológico (1999), Os Chuvosos (1999), Meu tio Roseno, a cavalo (2000), Amar-te a 

ti, nem sei se com carícias (2004), Once poetas brasileños (2004), Cachorros do 

Céu (2005), Pincel de Kyoto (2007), A Copista de Kafka (2007), Canoa Canoa 

(2007), além de Bolero’s Bar (2007), e os póstumos  Mano, a noite está velha 

(2011), Um gato peludo e um rato de sobretudo (2012) e Mascate (2014). 

Pensar a memória em Wilson Bueno é ir além de uma simples verificação de 

leitura; é compreender que as artimanhas da memória, na escrita do escritor 

paranaense, apresentam-se enquanto arte da palavra, sentido advindo de sua 

origem latina. Segundo o livro de Deonísio da Silva, De onde vêm as palavras 

[recurso eletrônico]: origens e curiosidades da língua portuguesa (2014), o 

substantivo artimanha, que constitui o título desta pesquisa, advém da palavra catalã 

“artimanha”, que tem sua origem no latim e significava arte magna. Para os 
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romanos, ela designava a arte do bem escrever e só com o passar do tempo é que 

lhe foi atribuído o significado contrário, ou seja, a palavra artimanha passou a ser 

usada para se referir àqueles que, tendo dominado a escrita em meio a muitos 

analfabetos, tiravam proveito de sua condição privilegiada. Desde então, essa 

palavra passou a ser sinônimo de enganar.  

Considerando-se a concepção de Silva (2014), a poética de Wilson Bueno 

exemplifica a ideia de artimanha como arte de bem escrever e de ludibriar o leitor. 

Entende-se, pois, que escrever bem é saber articular as palavras, deixar o fio que 

conduz o leitor em sua experiência com o texto guiá-lo na leitura das entrelinhas, 

daquilo que está implícito e explícito e nos vazios. Se a palavra artimanha pode ser 

entendida como a arte de escrever bem, de articular bem as palavras e com isso, 

enganar e envolver o leitor na tessitura do texto, pode-se dizer que Bueno é um dos 

mestres dessa arte, pois o escritor paranaense, ao escrever, envolve o leitor com 

seu método memorialista.  

Para entender, em Bueno, a artimanha como um procedimento memorialístico 

que brinca com as palavras, ou seja, como um dispositivo que se utiliza da memória 

para tecer a sua escrita, faz-se necessária a compreensão da palavra memória. O 

dicionário Aurélio (2004, p.1309) apresenta dezessete significados para a palavra 

feminina memória, oriunda do latim memoria. Dentre eles tem-se “[...] faculdade de 

reter as ideias, impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente: ter boa 

memória”, lembrança, recordação, fama, relato, relação, monumento. Remete, 

ainda, ao que é visto e guardado, arquivado, ao monumento, aos trabalhos 

científicos. 

Walter Benjamin, no ensaio “O narrador” (1994, p. 210), aponta que a “[...] 

memória é a mais épica de todas as faculdades”. Já no livro Rua de mão única, o 

filósofo alemão (2012) escreve, “Tudo o que era guardado a chave permanecia novo 

por mais tempo” e ainda completa, “Mas meu propósito não era conservar o novo e 

sim renovar o velho. Renovar de modo que eu, neófito, me tornasse seu dono – eis 

a função das coleções amontoadas em minhas gavetas” (2012, p.124). Observa-se, 

nessa citação de Benjamin, a alusão ao conceito de memória, um dos focos da 

presente pesquisa, uma vez que é pelas artimanhas da memória que os textos, os 

discursos, as imagens e as histórias são escritas. O ato de escrevê-las já pode ser 

lido como um ato de renovar o velho, o que acontece pela memória, pois as imagens 
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que estão guardadas no inconsciente ou esquecidas no tempo ganham vida e se 

renovam pela imaginação, solo fértil para a literatura que, pelas palavras, dá vida 

aos “mortos” e renova o velho. 

Dessa forma, é a partir da reflexão de Benjamin que será lido o conceito de 

memória em dois dos livros de Wilson Bueno: Mano, a noite está velha (2011), 

póstumo, e o que marcou a estreia do autor na literatura, Bolero’s Bar (2007).  

Para ler as artimanhas da memória na escrita de Wilson Bueno faz-se 

necessário um olhar atento e curioso, pois a memória brinca no espaço que compõe 

o texto, ao mesmo tempo em que o constrói. Esse jogo da memória pode ser 

percebido como essencial na escrita ficcional do escritor paranaense. A fim de 

explanar acerca dessa temática, a pesquisa está dividida em três capítulos. Cada 

um traz uma análise, cujo eixo central que os interliga é a memória.  

No primeiro capítulo, observa-se como a memória é fundamental para a 

compreensão da escrita de si no livro Mano, a noite está velha (2011). A base 

teórica é constituída pelos ensaios “A escrita de si” (2004), de Michel Foucault; 

“Remontar, remontagem (do tempo)” (2007), de Georges Didi-Huberman; pelos 

livros Rua de mão única (2012) de Walter Benjamin e Lembrar escrever esquecer 

(2009), de Jeanne Marie Gagnebin.  

A partir do segundo capítulo, a análise aponta uma possível aproximação 

entre a escrita de Wilson Bueno e Caio Fernando Abreu no que tange aos temas e à 

tessitura do texto literário. Para isso, utiliza-se dos estudos de Maurice Blanchot, em 

O espaço literário (2011); de Michel Foucault, em “O que é um autor?” (2009) e “A 

vida dos homens infames” (1992); de Roland Barthes em “A morte do autor” (2004); 

de Giorgio Agamben, em “O autor como gesto” (2007) e de Jeanne Marie Gagnebin, 

em Lembrar escrever esquecer (2009). 

No terceiro capítulo o olhar é destinado ao narrador-flâneur, àquele que 

observa e registra o cotidiano de uma época. Nele, desenvolve-se um trabalho 

voltado para Bolero’s Bar (2007), este dividido em dois volumes. O foco da presente 

investigação é o segundo livro, intitulado Diário Vagau (2007). Para embasar o 

terceiro capítulo, tem-se o livro Rua de mão única (2012), de Walter Benjamin, bem 

como os seus ensaios intitulados “Sobre o conceito de história” (2016); “Fragmentos 

[filosofia da História e política]” (2016); “Experiência e pobreza” (2016), ainda, os 

estudos de Charles Baudelaire, em O pintor da vida moderna (2010); e os textos de 
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Georges Didi-Huberman, “Remontar remontagem (do tempo)” (2007); de Michel 

Foucault, - “A vida dos homens infames” (1992) e de Giorgio Agamben, “O autor 

como gesto” (2007).  

 Esta pesquisa é uma corajosa tentativa de leitura da memória em um espaço 

múltiplo e fragmentado que compõe o universo do escritor paranaense. Além de 

valorizar a literatura brasileira, as análises que se seguem entram no jogo da ficção, 

desmontam textos, percebem uma possível ligação entre eles e brincam com outras 

possibilidades de leitura, pintam quadros, fator que só a licença poética e ficcional 

propicia.  
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1  A escrita como mecanismo de memória em Mano, a noite está velha 

 

 

O livro póstumo de Wilson Bueno, Mano, a noite está velha (2011) traz um 

narrador-personagem, chamado Frederico Souza de Oliveira. Esse personagem 

apresenta, como ele mesmo afirma, uma “conversa no escuro”. No entanto, ao longo 

da escrita, o que se percebe é a prática de um monólogo, afirmativa possível visto 

que se tem uma narrativa em primeira pessoa. O enredo é composto por memórias 

da vida do protagonista, fatos do cotidiano daquele que os viveu que envolvem o 

leitor. 

Michel Foucault (2004), em “A escrita de si”, observa que, desde Sêneca, 

Plutarco e Marco Aurélio, a escrita já desempenhava um papel importante para a 

vida ascética e, para exemplificar, traz os hupomnêmata e as correspondências. 

Sobre a primeira, aponta o caráter de instrumento técnico de registro: 

 

Os hupomnêmata, no sentido técnico, podiam ser livros de 
contabilidade, registros públicos, cadernetas individuais que serviam 
de lembrete. Sua utilização como livro de vida, guia de conduta 
parece ter se tornado comum a todo público culto. Ali se anotavam 
citações, fragmentos de obras, exemplos e ações que foram 
testemunhas ou cuja narrativa havia sido lida, reflexões ou 
pensamentos ouvidos ou que vieram à mente. Eles constituíam a 
memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas; assim, 
eram oferecidos como um tesouro acumulado para a releitura e 
meditação posteriores. Formaram também uma matéria prima para a 
redação de trabalhos mais sistemáticos, nos quais eram dados os 
argumentos e meios para lutar contra uma determinada falta (como a 
cólera, a inveja, a tagarelice, a lisonja) ou para superar alguma 
circunstância difícil (um luto, um exílio, a ruína, a desgraça). 
(FOUCAULT, 2004, p.147-148). 

 

 Quanto às correspondências, Foucault (2004) enfatiza a questão voltada para 

o processo pessoal da escrita: 

 

As cadernetas de notas que, nelas mesmas, constituem exercícios 
de escrita pessoal, podem servir de matéria-prima para textos que 
serão enviados a outros. Em troca, a missiva, texto por definição 
destinado a outro, também permite o exercício pessoal. É que, como 
lembra Sêneca, ao escrever, se lê o que escreve, do mesmo modo 
que, ao dizer alguma coisa, se ouve o que se diz. A carta que se 
envia age, por meio do próprio gesto da escrita, sobre aquele que a 
envia, assim, como, pela leitura e releitura, ela age sobre aquele que 
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a recebe. Nessa dupla função a correspondência está bem próxima 
dos hupomnêmata. (FOUCAULT, 2004, p.153). 

  
 

Em Mano, a noite está velha (2011), o procedimento é semelhante ao 

apontado por Foucault (2004), pois Frederico, ao escrever os fatos do seu cotidiano, 

deixa traços, registros, ao mesmo tempo em que reflete acerca de sua vida. 

 

Dizem que, depois da internet, ninguém mais escreve cartas, Mano. 
Eu é que não vou me envolver, a essas alturas da vida, com essas 
máquinas tresloucadas. E nem preciso delas, dispensáveis em meu 
cotidiano que necessita apenas uma caneta ou um lápis, cadernos, 
papéis, a reandar através deles a memória da casa e do que foi não 
só a memória da casa, mas a vida que por ela passou e hoje tende a 
noticiar não mais que a velhice, e a nenhuma esperança. (BUENO, 
2011, p.53). 

 

E assim, a narrativa vai sendo tecida. O ato de escrever, ler e refletir de 

Frederico condiz com os dois processos apontados por Foucault (2004), que 

exemplifica esse processo ao mencionar os textos de Epícteto, em que a escrita 

está associada ao ato da meditação, ao pensamento sobre aquele que escreve e 

reativa o que ele sabe e, dessa maneira, 

 

[...] torna presentes um princípio, uma regra ou um exemplo, reflete 
sobre eles, assimila-os, e assim se prepara para encarar o real. Mas 
também se percebe que a escrita está associada ao exercício de 
pensamento de duas maneiras diferentes. Uma toma a forma de uma 
série ‘linear’; vai da meditação à atividade da escrita, e desta ao 
gummazein, quer dizer, ao adestramento na situação real e à 
experiência: trabalho de pensamento, trabalho pela escrita, trabalho 
na realidade. A outra é circular: a meditação precede as notas, que 
permitem a releitura, que, por sua vez, revigora a meditação. Em 
todo caso, seja qual for o ciclo de exercício em que ela ocorre, a 
escrita constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende 
toda a askêsis: ou seja, a elaboração dos discursos recebidos e 

reconhecidos como verdadeiros em princípios racionais de ação. 
Como elemento de treinamento de si, a escrita tem, para utilizar uma 
expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoiéitica: ela 
é operadora da transformação da verdade em êthos. (FOUCAULT, 
2004, p.147). 

 

 

Foucault (2004, p.149) aponta a escrita dos Hupomnêmata, ou seja, dos 

registros e anotações deixados em cadernos ou em livros para que se pudesse 
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voltar a eles sempre que necessário, e demonstra que a prática implica a leitura. 

Esse processo é verificado no decorrer do livro, uma vez que Frederico escreve e é 

esse ato, ao mesmo tempo, leitura e reflexão acerca do que está sendo realizado, 

como se lê em “[...] aqui, esta inútil escrivaninha quem nela escreveu uma única 

carta?” (BUENO, 2011, p.07).  

Acerca da escrita de correspondências, Foucault (2004, p.153) descreve que 

esse tipo texto, por definição destinado a outro, também permite o exercício pessoal. 

Como afirmado anteriormente, não se tem claro se o texto escrito por Frederico é 

uma carta ou diário, estando o texto no limiar entre um e outro. Percebe-se, por 

exemplo, a falta de alguns elementos que seriam a base para a composição de 

algum gênero fixo: data, local - no caso da carta e do diário; assinatura, saudação, 

mais especificamente no caso da primeira. No entanto, o tom íntimo que compõe o 

enredo, e é característico tanto do diário pessoal quanto da carta, atravessa o relato 

com acontecimentos do dia a dia e a reflexão a respeito deles. 

 

Há três dias não me olho ao espelho, há três dias não tomo banho, 
não faço a barba nem troco de roupa. Devo estar horrível. Fumo, 
compulsivamente fumo um cigarro atrás do outro e o inevitável 
ventilador do teto, com seu ruído rascante, torturado, transtorna 
ainda mais o janeiro espedaçado. Fiz, com má vontade ou por pura 
incompetência, um café ralo, a reutilizar um coador de papel, enganei 
o estômago com um resto de arroz frio e vagamente azedo que 
encontrei no fundo da geladeira. (BUENO, 2011, p.143). 

 

 Em uma outra passagem, o narrador aponta que ele está realizando um “[...] 

diálogo com os mortos” (BUENO, 2011, p.11), ou seja, o próprio Frederico dá o 

indício de que sua escrita ao irmão morto transforma-se em um monólogo. É esse 

processo, essa necessidade de conversar com os mortos que, de acordo com 

Wilson Bueno, fornece uma sobrevida aos mortos, o que se dá com a 

escrita/linguagem, pois é ela que dá, também, uma sobrevida, uma sobrevivência ao 

autor, à literatura.  

 

Diálogos – monólogos, a rigor, no escuro –, alguma vez conspícuos, 
fragmentos, a prosa ligeira, ou aquela que se estende a cavalo da 
noite, com um cadáver predileto, escolhido a dedo, na prateleira de 
cima da estante – Cortázar, um volume de Cortázar, falando de Paris 
e das ruas de Paris e dos bairros e dos cafés fumegantes e dos 
sucessivos Gauloises, meu Deus, Bolaño, até quando só nos 
entenderão os mortos que deambulam esta sala onde acabou 
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ficando a escrivaninha, só sei escrever nela, Mano, como se em 
qualquer outro lugar fosse impossível brotar da caneta velha essa 
conversa aqui, contigo, no escuro, Mano, esta sala, os móveis 
antigos, a escrivaninha meio cafona, e lançam, os móveis, as 
cadeiras de espaldar alto, quando é noite lançam a sua grande 
sombra sobre as paredes da sala, os mortos, Mano, esses mortos 
todos que não morreram nunca inteiramente nem morrerão de vez. 
(BUENO, 2011, p.12-13). 

 

Nessa reflexão sobre a literatura, ou melhor, sobre a sua sobrevivência, lê-se 

em outra passagem da narrativa quem seriam esses mortos, os que 

sobreviveram/sobrevivem pela escrita: “Semana passada contei – de Cervantes a 

Balzac, de Alencar a Borges, quinze conversamos no escuro” (BUENO, 2011, p.11). 

Tais “conversas no escuro” podem ser consideradas como um indício das leituras 

realizadas pelo narrador-personagem. Com relação ao processo de escrita/reflexão, 

Foucault (2004) descreve que é a partir da escrita que se torna possível recorrer a 

uma memória do lido, da biblioteca daquele que escreveu, que fez as anotações.  

Dessa forma, é possível voltar às anotações não mais como a pessoa que as 

escreveu, mas a que, ao fazê-lo, foi transformada por ela. Em consonância com 

essa concepção de Michel Foucault (2004), Walter Benjamin (2012), em Rua de 

mão única, postulou que o escritor deve manter seu caderno de notas tão 

rigorosamente quanto a autoridade constituída mantém o registro de estrangeiros. 

Nesse sentido, ele poderá consultá-lo, revê-lo e voltar a ele quantas vezes lhe forem 

necessárias, ainda que “[é] indizivelmente concernida pelo acontecer e pelas 

palavras trocadas e, quando se levanta, está totalmente coberta pela neve do lido.” 

(BENJAMIN, 2012, p.37). Ou seja, não é a mesma pessoa que havia iniciado a 

leitura, mas a que foi transformada por ela durante o processo de escrita/leitura. 

Foucault (2004) descreve esse processo de metamorfose pelo qual aquele que 

escreve ao mesmo tempo lê, e aquele que lê a escrita de outro é transformado por 

ela. Essa concepção de metamorfose concorda com o que Benjamin (2012, p.102) 

postula “[...] quando, em seu interior, passava a mão de um vidro a outro, ia me 

transformando”. Dessa maneira, verifica-se na narrativa de Wilson Bueno que a 

escrita age sobre aquele que escreve, assim como, Michel Foucault (2004) nos 

ensina com as correspondências e os hupomnêmata.  

Como já foi mencionado anteriormente, o processo de leitura e escrita pode 

ser pensado como o acesso à biblioteca que formou aquele que registrou no 
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caderno de notas ou na correspondência, suas impressões, ideias e leituras. 

Seguindo essa reflexão, Walter Benjamin (2012) confirma que 

 

 [...] todo o essencial encontra-se na caixa de fichas do pesquisador 
que o escreveu e o cientista que nele estuda assimila-o ao seu 
próprio fichário e nele pode-se encontrar um possível indício do que 
lhe causa o trauma. (BENJAMIN, 2012, p.102)  
 

O filósofo alemão ainda continua refletindo sobre os rastros que são 

deixados, não somente pela escrita, mas, também, pela conversa, pela voz humana: 

“[...] a causa pode estar na construção do aparelho ou de minha recordação – o 

certo é que, em seu eco, os ruídos das primeiras conversas telefônicas permanecem 

em meus ouvidos muito distintos dos de hoje.” (BENJAMIN, 2012, p.79). Essa 

memória, esse vestígio do passado, pode se apresentar na forma de “[...] uma 

palavra, um rumor um palpitar, aos quais se confere o poder de nos convocar 

desprevenidos ao frio jazigo do passado, de cuja abóboda o presente parece 

ressoar apenas como um eco”. (BENJAMIN, 2012, p.89-90).  

Partindo dessas reflexões, pode-se afirmar que Bueno/Frederico/a literatura 

dá-se a conhecer pela escrita. E, a partir dela, pode-se recuperar a memória de 

outros autores que contribuem para a formação e a manutenção da literatura. 

Recuperar outros autores pela escrita, não é um ato involuntário ou imparcial, mas 

uma “[...] ação racional pela apropriação, unificação e subjetivação de um já dito 

fragmentário e escolhido.” (FOUCAULT, 2004, p.162). O processo de recuperar 

outros textos, outros autores, é algo inerente à escrita. Benjamin (2012) apontou que 

a técnica dos dadaístas já havia sido empregada por Mallarmé mas, ao utilizar 

algumas de suas características, os poetas apropriaram-se delas e as atualizaram 

como um mecanismo que pode ser realizado de maneira inconsciente ou 

consciente.  Frederico deixa subentendido que leu alguns dos escritores mais 

emblemáticos da literatura ocidental: “Semana passada contei - de Cervantes a 

Balzac, de Alencar a Borges, quinze conversas no escuro.” (BUENO, 2011, p.11). 

Todos são os interlocutores do protagonista, que, ao mesmo tempo, demonstra 

como se constitui o arquivo, a memória da escrita, visto que os autores já morreram, 

mas suas obras permaneceram.  

Outro aspecto importante da escrita de si que se pode ler na escritura de 

Frederico é o uso de “[...] todo um conjunto de anotações sutis sobre o corpo, a 
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saúde, as sensações físicas, a dieta, os sentimentos [que] mostram a extrema 

vigilância de uma atenção que está intensamente focalizada em si mesmo” 

(FOUCAULT, 2004, p.160). O olhar para si, para como esse “eu” se vê diante do 

mundo é feito de forma crítica, só possível pelo “[...] correto distanciamento” 

(BENJAMIN, 2012, p.56). É necessário perceber que a realidade não condiz com as 

imagens que são propagadas pelas mídias, pela cultura da estética e pela vida 

baseada na busca pela perfeição. Com Foucault e Benjamin, adentra-se mais uma 

vez na “conversa” de Frederico, que revela como se dá esse olhar para si, esse 

estar diante de si.    

 

No vestir, sabe você, Mano, sempre fui um pouco desleixado, do 
mesmo modo com o corpo. Mas não abdico os paletós que nunca 
fecham e se fechassem sobre a barriga infame seria ainda mais 
sórdido. Pelo menos não mantenho de dia o pijama com que passei a 
noite, a exemplo da maioria dos aposentados. Fumo muito, me 
horrorizam os exercícios físicos, tão na moda hoje em dia.  Morremos 
do mesmo jeito, atletas e sedentários. Nunca esquecer - inventamos 
a cultura da simetria, Mano. [...]. Mesmo sabendo que você não 
morre mais, lhe desvelarei a minha vida íntima [...]. (BUENO, 2011, 
p.14). 

 

Encontra-se, ainda, a questão da prática, o processo de escrita, o exercício, 

pois, segundo Foucault (2004): 

 

Nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissional pode ser 
adquirida sem exercício; não se pode mais aprender a arte de viver, 
a technê tou biou, sem uma askêsis que deve ser compreendida 
como um treino de si por si mesmo. (FOUCAULT, 2004, p.146). 

 
 Essa questão relacionada ao treino de si também pode ser lida em Benjamin 

(2012, p.192) “[...] muita coisa é inata, mas muito é feito pelo treinamento”. A 

referência de escrita como processo de aprimoramento, como um treino de si por si 

mesmo, também pode ser observada em Bueno (2011):  

 

Eu não sou um escritor que escreve como seus contemporâneos; 
nem escritor nunca fui, Mano, só um leitor compulsivo e capaz de 
alguma audácia, como essa escrita aqui no escuro, e alguns 
diletantismos pelo passado. (BUENO, 2011, p.76). 

 

Mais uma vez, pode-se ler o treino da escrita por si mesmo, quando Frederico 

reflete acerca do ato de escrever que realiza: “E nisso de sequestrar o leitor tenho 
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alguma experiência. Amadora sem dúvida, mas a prática, mesmo que escassamente 

conhecida e baldia de reinventar os dramas, melodramas [...]” (BUENO, 2011, p.16). 

Dessa forma, o ato de aprimorar-se enquanto escritor é ao mesmo tempo um ato de 

leitura, ou seja, para escrever é necessário ler. Essa mesma concepção ocorre na 

correspondência, analisada por Foucault (2004), em que ele afirma:  

 

É que, como lembra Sêneca, ao se escrever, se lê o que se escreve, 
do mesmo modo que, ao dizer alguma coisa, se ouve o que se diz. A 
carta que se envia age, por meio do próprio gesto da escrita, sobre 
aquele que a envia, assim como, pela leitura e releitura, ela age 
sobre aquele que a recebe. Nessa dupla função a correspondência 
está bem próxima dos hupomnêmata, e sua forma muitas vezes se 
assemelha a eles. (FOUCAULT, 2004, p.153) 

 
Assim, ao escrever ao irmão morto Frederico escreve, reflete e medita, como 

em “Sempre julguei um pouco ridícula essa espécie de lembrança. Nunca pensei, 

Mano, que as teria também, feito agora tenho [...]” (BUENO, 2011, p.56). Esses dois 

processos são observados a partir da reflexão que a escrita das memórias lhe 

permite retomar e rever criticamente suas atitudes e decisões, como em: 

 

[...] nutrimos a memória com que existiram e, por vezes, 
desconfiamos de nós mesmos – se somos os mortos que evocam os 
vivos já mortos ou se os vivos ante a grandiosa exasperação de 
sermos efetivamente os vivos que fazem viver os mortos através 
dessa mesma memória, cambiante, difusa - feito um alvoroço de 
passarinhos. (BUENO, 2011, p.57).  

 

E é pelo ato de escrever que o narrador de Mano, a noite está velha (2011) 

passa a unir os destroços de sua história e a “[...] unificar esses fragmentos 

heterogêneos pela sua subjetivação no exercício da escrita pessoal” (FOUCAULT, 

2004, p.152). Além disso, ele ainda revê suas práticas, reflete por meio da escrita 

que resgata as memórias: o presente que requer o passado, pois este é parte 

constituinte dele, ao mesmo tempo em que: 

 

As últimas linhas da carta mostram bem como ela se articula com a 
prática do exame de consciência: o dia termina, logo antes do sono, 
com uma espécie de leitura do dia decorrido: desenrola-se aí em 
pensamento o rolo em que estão inscritas as atividades do dia, e é 
este livro imaginário da memória que é reproduzido no dia seguinte 
na carta dirigida àquele que é ao mesmo tempo o mestre e o amigo. 
(FOUCAULT, 2004, p.161). 
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Esse ato de escrever sobre si, sobre suas memórias, liberta o narrador de 

tudo que o incomoda, de suas angústias, daquilo que o faz sentir-se culpado, pois 

lhe proporciona dividir suas aflições com um outro por meio da escrita, o que torna o 

fardo menos pesado. Tal concepção de escrita está de acordo com o postulado por 

Foucault (2004), quando estabelece que: 

 

A escrita de si mesmo aparece aqui claramente em sua relação de 
complementariedade com a anacorese: ela atenua os perigos da 
solidão; oferece aquilo que se fez ou se pensou a um olhar possível; 
o fato de se obrigar a escrever desempenha o papel de um 
companheiro, suscitando o respeito humano e a vergonha; é possível 
então fazer uma primeira analogia: o que os outros são para o asceta 
em uma comunidade, o caderno de notas será para o solitário. Mas, 
simultaneamente, é levantada uma segunda análoga, que se refere à 
prática da ascese como trabalho não somente sobre os atos, porém 
mais precisamente sobre o pensamento: o constrangimento que a 
presença do outro exerce na ordem da conduta, a escrita exercerá 
na ordem dos movimentos interiores da alma; nesse sentido, ela tem 
um papel muito próximo da confissão ao diretor espiritual sobre a 
qual Cassiano dirá, na linha da espiritualidade evagriana, que ela 
deve revelar, sem exceção, todos os movimentos da alma (omnes 
cogitationes). (FOUCAULT, 2004, p.145). 

 

Observa-se que o ato de lembrar só é possível diante de um corpo que teve 

uma experiência. No caso de Frederico Souza de Oliveira, a experiência foi 

despertada pelo trauma da morte do irmão. Wilson Bueno, com esse narrador-

personagem intimista que é Frederico, aproxima-se da reflexão elaborada por Michel 

Foucault (2004, p.145-146), pois o narrador sente a necessidade de escrever como 

quem desabafa com um amigo, para livrar-se daquilo que o perturba. Em Mano, a 

noite está velha (2011), a necessidade de contar algo, de se livrar dos sentimentos 

que incomodam o narrador é recorrente, como quando ele apresenta os motivos que 

o levam a escrever: “Escrevo para não esquecer de todo, não esquecer de mim 

mesmo nesta casa [...]” (BUENO, 2011, p.47).  

Michel Foucault em seu texto “A escrita de si” (2004, p.157) alega que o 

procedimento de escrita é um ato de reconhecer a si, as suas dificuldades, os seus 

sentimentos, as coisas que viu e viveu, os lugares por que passou. A escrita de si é 

como dar-se a conhecer a si e ao outro pois, ao escrever, o narrador-personagem 

utiliza-se de memórias oriundas de experiências, que são a matéria prima de sua 

escrita: “Lembrar e escrever; escrever e lembrar.” (BUENO, 2011, p.52).  
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Foucault (2004, p.153) aponta a escrita como arquivo que guarda as 

memórias oriundas das experiências vividas e postula que a memória e a escrita 

sempre estiveram ligadas, sendo que, para ele, essas memórias escritas “[...] podem 

servir de matéria prima para textos que são enviados a outros”, como também 

acontece com Frederico: 

 

Em verdade vos digo, nem mesmo eu que escrevo sei para quem 
estou escrevendo, Mano. O primeiro leitor objetaria que escrevo a 
você, Mano, que escrevo a você esta ladainha merencória. Mas 
como é para você, Mano, se ouvir, para você, virou um verbo 
abusado se não metáfora absurda a carregar em si uma mentira sem 
honra nem grandeza? Mentindo a mim mesmo, alinhavo frases, 
longos períodos, parágrafos sujos ante o medo e a ignorância de que 
escrever é para os gênios e não para um poeta em tom menor feito 
este que lhe escreve, Mano, poeta de fim de semana, sonetista 
atabalhoado, alguma crônica publicada nos jornais da faculdade, e 
as centenas de discursos parlamentares, como fiel servidor, ora 
aposentado, do legislativo da Aldeia. (BUENO, 2011, p.40-41). 

 

Ao escrever suas memórias, Frederico passa ao processo de articular as 

palavras para organizá-las e transmitir aquilo que lembrou. Sua escrita é composta 

de maneira a autenticar os fatos lembrados e persuadir a si mesmo a acreditar na 

palavra. Para isso, o uso dos verbos na primeira pessoa do singular aponta para a 

idoneidade que cerca aquele que diz ser o dono das memórias do “eu” que as viveu, 

logo, não pode ser contestada: “E o menino que não tinha nove anos acabei 

trazendo-o à casa do Champagnat, contratei cuidadora e lhe dei, enquanto aqui 

esteve, diálogo, afeto, educação escolar.” (BUENO, 2011, p.23). Mas o que atesta a 

veracidade do que está sendo dito, nada mais é do que, nas palavras de Jeanne 

Marie Gagnebin (2009, p.39), em Lembrar escrever esquecer, uma vontade de 

verdade: “Entendo com isso que a verdade do passado remete mais a uma ética da 

ação presente que uma problemática da adequação (pretensamente científica) entre 

‘palavras’ e ‘fatos’.”  

Experiências pelas quais esse “eu” passou, ouviu de outros, leu em livros, 

somente para citar algumas fontes, a percepção, o distanciamento daquilo que 

outrora foi presente aparecem na narrativa de Frederico, ao relatar que: “Sem você, 

para ele, o Pai, ficou então igual que você nunca houvesse existido. A mim mesmo, 

confuso e agressivo, o Pai achava que dele eu era o irmão mais novo.” (BUENO, 
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2011, p.10). É, pois, do ponto de vista do narrador que a imagem do pai é 

construída.  

A memória corporal também carrega a memória dos lugares percebida por um 

ponto de vista singular. Essa memória construída dos lugares apresenta a 

transformação do espaço ao redor, o que confere certa veracidade, como se 

observa na seguinte passagem: “[...] aquele mesmo que um dia, meninos e 

migrantes do Norte pioneiro, chamamos Bigorrilho. Agora o bairro metido a besta se 

chama Champagnat, com a devida pronúncia francesa” (BUENO, 2011, p.10). Essa 

memória construída de que o sujeito melancólico se serve, confere legitimidade ao 

próprio enunciado quando lembra. Ele viu, ele ouviu, ele leu, ele esteve lá, portanto, 

assume que é verdade, por isso vale repetir a citação anterior: “Agora o bairro 

metido a besta se chama Champagnat, com a devida pronúncia francesa” (BUENO, 

2011, p.10). 

A “prosa ligeira” (BUENO, 2011, p.12) de Frederico inicia com a frase: “Mano, 

agora que você não morre mais, entabulo contigo esta conversa no escuro” 

(BUENO, 2011, p.07). A palavra “conversa” enfatiza o tom íntimo que pode ser 

dirigido a um interlocutor, seja ele fictício ou real, presente ou ausente fisicamente 

ou mentalmente, como o próprio autor da escrita pois, ao escrever, ele lê.  

Segundo Jeanne Marie Gagnebin (2009), desde Homero a linguagem era o 

meio pelo qual os heróis sobreviveram ao tempo; a oralidade era o meio de 

transmissão das experiências, tinha um cunho pedagógico que era mantido por meio 

das palavras do poeta: “A palavra do poeta, palavra de rememoração e de louvor, 

mantém viva a glória do herói morto, cuja lembrança mergulharia, sem ela, no 

esquecimento pior que a morte física” (GAGNEBIN, 2009, p.195). Do mesmo modo, 

nosso herói moderno, Frederico, também mantém vivo o passado pela palavra que 

ultrapassa a morte física. E assim, ao escrever/narrar todas as coisas que dá a 

entender que não contou ao irmão em vida, liberta-se, revela-se e exibe-se como se 

observa em: 

 

Adulto, agora lembro, continuaram a assustá-lo, mesmo os vira-latas 
do bairro. Levava sempre a mão ao pescoço, desconfortável, como 
esquecer?, quando cruzava com dobermans ou rotweillers dos 
vizinhos da mansão em frente, puxados pela coleira; pela coleira, 
mas dobermanns, pit bulls, rotweillers. Desviava calçadas, fingindo 
indiferença; desconversava. Embora tudo isso vos esteja sendo 
explicitado agora, agora que você não morre mais nem se 
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escandaliza, e guarda para sempre o meu e o teu segredo, Mano. O 
segredo escuso dos Souza de Oliveira. Agora, sim, posso me revelar 
em você, sem pejo, a nossa ópera chulé. (BUENO, 2011, p.24-25). 
 

Dessa forma, Frederico transfere para a escrita seus anseios, suas confissões 

e revê suas experiências. Os motivos que podem fazer com que ele escreva são 

livrar-se daquilo que o incomoda pois, ao escrever, ele compartilha suas dores e 

angústias: “[...] anoto aqui mais pelo desconforto que me causa, bicho sensível, e os 

meus nada secretos medos de que a cidade acabe por engolir a nossa casa 

(BUENO, 2011, p.10) e a busca pelo perdão: “Perdão, Mano, por imaginá-lo eterno. 

Por desconsiderar que, a respeitar fronteiras, religioso nessa sua crença de não 

falhar nunca, você também hesitava, temia lá o seu temor de macho ocidental” 

(BUENO, 2011, p.24). 

A ação de narrar o que é inenarrável aproxima-se das reflexões realizadas 

por Walter Benjamin (1994), no seu ensaio de 1936, “O narrador”, no qual salienta 

que, após a Segunda Guerra Mundial, a transmissão por meio do ato de contar 

oralmente histórias e experiências bem como a concepção do sujeito racional 

entraram em decadência, o Iluminismo precisou conviver com o fracasso de seus 

ideais e, com isso, se deu a morte do narrador e o declínio da experiência. Para 

Benjamin (1994), o sujeito que viu as atrocidades cometidas durante a guerra calou-

se, emudeceu por não poder ou não querer reviver as experiências oriundas dos 

campos de batalha. E, ao rememorar os momentos de dor e sofrimento, o narrador 

de Mano, a noite está velha (2011), confessa: “E eu, Mano, mais que a você, me 

recusei a vê-lo porque nem podia supor que a morte também em você já pusesse 

ovos, ovos de escorpião” (BUENO, 2011, p.23).  

Segundo Gagnebin (2009), o ser humano inventa estratégias para que suas 

experiências sejam passadas e se perpetuem através dos tempos: “Criamos, assim, 

centros de memória, organizamos colóquios, livros [...]” (GAGNEBIN, 2009, p.97), 

outras formas de narrar, com a escrita. Nesse sentido, o protagonista do romance de 

Bueno utiliza-se do texto escrito para narrar suas histórias, suas experiências. 

Dessa forma, ao escrever suas memórias, o protagonista de Mano, a noite 

está velha (2011) vasculha no passado em busca de fragmentos, a exemplo do 

trapeiro de Benjamin que revira o lixo, as ruínas, tirando de suas experiências e 

daquilo que o incomoda, que é motivo de dor e de sofrimentos, o material para 

compor a sua narrativa. Com isso, observa-se que o narrador-personagem, 
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Frederico, não é aquele narrador tradicional, e sua escrita também não segue os 

padrões tradicionais, que preconizavam uma história linear, mas se apresenta como 

uma narrativa fragmentada, que não é dividida em capítulos, mas sofre cortes que, 

em muitos casos, são bruscos, como se passassem de uma memória à outra sem a 

exigência de uma ligação entre elas. Como uma colcha de retalhos, ele vai 

costurando cada fragmento para compor o todo. Por mais pequena que seja, cada 

lembrança é importante para constituir o enredo. Esse processo de montar a história 

a partir das ruínas é descrito por Gagnebin (2009): 

 

Ao juntar os rastros/restos que sobram da vida e da história oficiais, 
poetas, artistas e mesmo historiadores, na visão de Benjamin, não 
efetuam somente um ritual de protesto. Também cumprem a tarefa 
silenciosa, anônima mas imprescindível, do narrador autêntico e, 
mesmo hoje, ainda possível: a tarefa, o trabalho de apokatastasis, 
essa reunião paciente e completa de todas as almas do Paraíso, 
mesmo das mais humildes e rejeitadas, segundo a doutrina teológica 
(julgada herética pela Igreja) de Orígenes, citado em mais de uma 
passagem por Benjamin. Hoje não existe mais nenhuma certeza de 
salvação, ainda menos de Paraíso. No entanto, podemos –e talvez 
mesmo devamos - continuar a decifrar os rastros e a recolher os 
restos. (GAGNEBIN, 2009, p.118). 

 

Jeanne Marie Gagnebin (2009) em seu estudo, “[...] esboça como que a ideia 

de uma outra narração, uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão 

entre os cacos de uma tradição em migalhas” (GAGNEBIN, 2009, p.53). Esse 

processo é distinto do contador de histórias tradicional, mas nem por isso deixa de 

comunicar, de narrar. Segundo Gagnebin (2009), “[...] a escrita foi, durante muito 

tempo, considerada o rastro mais duradouro que um homem pode deixar, uma 

marca capaz de sobreviver à morte de seu autor e de transmitir sua mensagem” 

(GAGNEBIN, 2009, p.112). Por outro lado, Benjamin (2012) aponta o caráter 

imagético e representativo da imagem, ao afirmar que: 

 

O que a madona bizantina tem nos braços é apenas um boneco de 
madeira em tamanho natural. Sua expressão de dor ante um Cristo 
cuja condição de criança permanece apenas sugerida, apenas 
representada, é mais intensa do que ela jamais poderia ostentá-la 
com uma imagem verdadeira de menino. (BENJAMIN, 2012, p.49). 

 
 Logo, só há memória de algo que foi presente, mas não o é mais, que 

pertence a outro tempo, mas se faz presente e continua fazendo sentido no agora. 
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Por isso a necessidade de uma distância temporal. Ao ser recordado, o passado é 

presentificado: o ausente se torna presente e é atualizado, não como foi literalmente, 

mas, como o presente o compreende.  

Ainda sobre a questão de memória como registro, o crítico francês Georges 

Didi-Huberman, em “Remontar, remontagem (do tempo)”, texto publicado em 2007 

na revista Étincele, no qual o filósofo aponta que a memória é imagem, e essa por 

sua vez pode ser entendida como linguagem, pois, ambas são indissociáveis. Dessa 

forma, percebe-se que há uma aproximação no raciocínio dos dois autores ao 

pensar e refletir sobre a questão da memória como algo criado a posteriori, ou seja, 

montado, construído pelo homem; não uma cópia fiel ao original, mas uma criação 

oriunda do que é lembrado.  

Em Mano, a noite está velha (2011), o narrador-personagem rememora, 

busca em suas memórias, de modo consciente: “Esta história desenxabida que, sem 

outra ocupação, ou terapia, mergulho nela - Kamikase suicida. Agora sim eu posso 

inventá-los à vontade fazer de suas vidas o que eu quiser” (BUENO, 2011, p.52). 

Mas, ao mesmo tempo, essas memórias lhe retornam acionadas por outros meios, 

por outros sentidos possíveis através do corpo, que sente as dores da solidão, da 

morte etc. A exemplo disso, tem-se a memória acionada pelo olhar, como quando 

encontra uma foto: “Dia desses, o retrato, não sabido, dentro de um velho livro. [...]. 

Desviro o retrato num gesto autômato. Nele estamos nós: um longínquo domingo no 

Passeio Público.” (BUENO, 2011, p. 61).  

 Esse processo de lembrar passagens e lugares pode ser lido na narrativa de 

Frederico, pois cada um desses locais traz consigo memórias de situações vividas, 

de pessoas ligadas a eles. Em uma das suas memórias, o narrador descreve os 

cantos da casa em que o habitar ou ter habitado um lugar deixa marcas ao mesmo 

tempo em que é marcado por ela: "[...] tão triste como olhar demoradamente os 

cantos da casa. Não, não olho mais, Mano, os cantos da casa. Há neles uma coisa 

assim como uma espécie única de solidão, a solidão dos cantos da casa” (BUENO, 

2011, p.08). Assim, quando Frederico descreve os espaços da casa traz outras 

marcas que são percebidas pela memória.  

De acordo com Gagnebin (2009) “[...] a escrita não é mais um rastro 

privilegiado, mais duradouro do que outras marcas da existência humana” 

(GAGNEBIN, 2009, p.113), os rastros não são criados, mas deixados sem intenção 
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de fazê-los e, por isso mesmo, eles podem ser usados contra quem pertenciam. Tal 

qual aparecem na narrativa do protagonista, são os vazios não mais habitados pelos 

demais membros da família que carregam e trazem as marcas daqueles que neles 

viveram. Gagnebin (2009) cita Benjamin para indicar que os rastros se aproximam 

dos lixos, dos restos, das ruínas deixadas. Segundo ela, o autor encontra, nesses 

destroços, o material para tecer a sua obra de arte e é por eles que se ouve a voz 

dos esquecidos, das vítimas, daqueles que não podem mais fazer-se ouvir, tal qual o 

narrador que teria morrido:  

 

O narrador também seria a figura do trapeiro, do Lumpensammler ou 
do chiffonnier, do catador de sucata e de lixo, esta personagem das 
grandes cidades modernas que recolhe os cacos, os restos, os 
detritos, movido pela pobreza, certamente, mas também pelo desejo 
de não deixar nada se perder [...].(GAGNEBIN, 2009, p.53-54) 

 
 O papel daquele que junta os destroços é realizado pelo personagem 

Frederico. Seu texto é escrito a partir de fragmentos de memórias, partes que são 

retomadas e posteriormente sofrem uma ruptura; na sequência, passa-se à 

descrição de outras memórias em um outro momento. Ao longo do enredo, esses 

fragmentos de memória são retomados. Por exemplo, é possível citar as várias 

vezes em que ele retoma a lembrança da amiga Hilda, “Zonza, a Hilda agarrou em 

mim” (BUENO, 2011, p.68), depois “A Hilda... Ah, a Hilda! Coitada da Hilda.” 

(BUENO, 2011, p.79), mais adiante, volta citá-la “Nem a Hilda está mais aqui.” 

(BUENO, 2011, p.140), só para elencar algumas passagens. Essa repetição 

acontece em meio a outras lembranças, que são citadas mais de uma vez ao longo 

do enredo. O retorno ao passado traz consigo outra forma de a memória se 

estabelecer, pois, com os lapsos, uma lembrança aciona outras lembranças. Aquele 

que lê pode ir buscar quem é essa Hilda, ou, ainda, aquele que lembra pode ativar 

outras imagens que são acionadas a partir delas. 

 Como apontado anteriormente, as lembranças de lugares, coisas, 

sentimentos ou pessoas são acionadas, muitas vezes, pelo corpo; aparecem sem 

serem buscadas, a princípio, mas são acionadas pelos processos cognitivos, pelas 

sinapses que são acordadas pelo abalo causado por algo que surge, como um 

cheiro ou uma fotografia. No entanto, não são as mesmas sensações, impressões e 

sentimentos, pois como descrito por Benjamin (2012): “[...] como haveria eu de 

temperá-la com tudo aquilo que, naquela época, nela desfrutaste [...] (BENJAMIN, 
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2012, p.224). Com relação a essa memória recuperada, Gagnebin (2009) cita o texto 

de Marcel Proust, Em busca do tempo perdido (publicado em 1909), e traz a 

passagem em que “[...] a ‘madeleine’ ressuscitou uma lembrança, esquecida no 

fundo da memória” (GAGNEBIN, 2009, p.145), para, com isso, apontar a 

necessidade de lutar contra a morte por meio da escrita, de reconhecer que a morte 

e o tempo, realmente são outros, não voltam mais. Essas memórias acionadas 

involuntariamente, são “Libertadas por nós, venceram a morte e voltaram a viver 

conosco” (GAGNEBIN, 2009, p.150). 

 Em Mano, a noite está Velha (2011), o narrador-personagem Frederico 

vivencia, para usar o termo de Gagnebin (2009), o sentimento oriundo da 

“madeleine”, porém um pouco diferente. Ao invés de ter despertado uma memória 

pelo paladar, outros aspectos sensoriais são os motivos desencadeadores das 

memórias. Na passagem que segue, o destaque vai para o olfato: 

 

Nascem pequenas flores ao redor do cipreste em frente. Em cheiro 
forte a jasmim entra na sala e me acorda o baixo-ventre. Taras 
antigas, desejo escabroso, uma matança de bois em Goiás, o gemido 
do carneiro degolado no fundo do quintal pelo Padre Quintas, em 
Aquidauana [...]. (BUENO, 2011, p.25). 

 

 Em outra passagem, o cheiro o leva para o passado e o faz refletir acerca do 

presente, “[...] um cheiro rosa, Mano, que, discreto e rápido, deu lugar àquele velho 

cheiro, mais antigo que nós, adocicado e triste, [...] um cheiro a gaveta e mofo, 

nessa casa que o Pai um dia chegou a chamar palacete, acanhada construção de 

dois andares” (BUENO, 2011, p.09).  

O aspecto visual também é um dos agentes que despertam as memórias. 

Frederico, ao olhar para um retrato, é enviado para tempos de outrora e reflete: 

 

Na foto antiga o que sobressaem são os lábios; murcharam agora, 
Mano, foram ficando, com o tempo, com o irrefletido caos das horas, 
mais finos – como se a eles todas as palavras os tivessem encolhido 
até aqui, os vitupérios, os escarros e o que a espessa saliva dos 
tabagistas sem cura, ao longo dos anos – tempo, há quanto tempo? - 
vem umedecendo de suas babas e humores. (BUENO, 2011, p.74).  

 

Segundo Benjamin (2012), as memórias são constituídas de imagens e 

formam uma parte da história, esta vista por um ângulo apenas. Os sentimentos que 

uma mesma imagem pode produzir em duas pessoas não serão iguais; se o forem, 
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não necessariamente serão pelos mesmos motivos. Frederico sente o desejo de 

voltar no tempo, desejo despertado pela fotografia, por aquilo que ela representa, 

bem como pelos sentimentos que ela desperta: 

 

Só alimenta vitalmente a vontade representada. Com a mera palavra, 
em contrapartida, ela pode no máximo inflamar-se, para em seguida 
continuar a arder chamuscada. Não há vontade sã sem a exata 
representação imagética [...]. (BENJAMIN, 2012, p.41).  

 

Ao olhar para uma fotografia, alguns sentimentos são despertados, mas eles 

são distintos dependendo de quem olha e devido ao tempo que se passou entre o 

instante do flash da máquina e o presente do que está a olhar para a imagem. É o 

passado sendo visto pelos olhos do presente. Esse processo é realizado pelo 

narrador de Mano, a noite está velha (2011) pois, ao olhar para uma foto, lembra, 

mas esse ser de outrora não é mais o mesmo e pode realizar o ato de ver com as 

lentes da experiência:  

 

[...] um longínquo domingo no Passeio Público. A foto é de uma 
beleza inesperada e exasperante. A mãe, em pé, na grama, a saia 
godê; o Pai, também ereto, o terno de paletó trespassado, a gravata, 
o chapéu; você de um lado e eu de outro, ambos de calças curtas, 
ambos de azul-marinho, o branco colarinho fechado. (BUENO, 2011, 
p.61- 62). 

 

Essas lembranças não vêm apenas para mostrarem-se involuntárias, vêm 

para mostrar a sua relação com a morte, com aquilo que foi e não é mais, mas que, 

por meio da lembrança, é atualizado, presentificado e demonstra, ainda, a 

efemeridade da vida. O ato de rememorar benjaminiano, como descrito por 

Gagnebin (2009, p.59), “Memória ativa que transforma o presente”, é acionado pelo 

presente, mas, ao mesmo tempo o modifica, pois faz aquele que lembra não apenas 

reviver emoções, mas refletir sobre o vivido. No livro de Bueno, ao escrever, 

Frederico lembra uma passagem - a malhação de Judas - e compara o seu atual 

estado com o boneco. 

 

O cadáver de um boneco, Mano? Lembro a malhação do Judas, mas 
àqueles Judas de nossa infância, no sábado de Aleluia, mesmo aos 
chutes e estraçalhados a paulada, ainda restava deles, me lembro, 
antes de incendiados, algum feitio ou talhe. O que sobrou de mim é 
só uma massa disforme. (BUENO, 2011, p.141). 
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Ainda, como lembra Jeanne Marie Gagnebin (2009), a escrita é considerada 

“[...] o rastro mais duradouro que um homem poderia deixar, uma marca capaz de 

sobreviver à morte de seu autor e de transmitir uma mensagem” (GAGNEBIN, 2009, 

p.113). Desse modo, o ato de lembrar e escrever é tido pelo protagonista como: 

 

Lembrar e escrever, escrever e lembrar. Não, isso não me acalma os 
nervos nem atenua os dias. Mas preciso escrever ao menos para 
não deixar que passe pela água do tempo a nossa lenda 
desimportante, Mano. Memoráveis e longos os dias tolos e nem por 
isso, aí é que está o nó do que vos narro, menos cruéis. (BUENO, 
2011, p.52). 

 

Em Mano, a noite está velha (2011), o protagonista Frederico tem consciência 

de que lembra, como lembra e como suas memórias, ao serem escritas, podem ser 

manipuladas de acordo com os seus interesses. O que é registrado por ele não pode 

ser contestado, uma vez que aquele que poderia fazê-lo está morto, não lhe 

responde. Além disso, pelo fato de que toda memória é também um ponto de vista, 

ela é questionável e não uma verdade absoluta, como descrita pelo narrador: 

 

Logo vocês três serão apenas três nomes distintos e a memória que 
eu quiser inventar de nós, como se inventa um romance, a fraude de 
um documento histórico ou a fotografia – irascível - com que um 
documentário, por hipótese, tenta o registro do real [...]. (BUENO, 
2011, p.75). 

 

 Outro aspecto importante da escrita das memórias é deixar conhecer outras 

épocas, mas pelo viés da ficção. Não há verdades, não há relatos, testemunhos que 

não estejam preenchidos pelas memórias, sendo que estas são constituídas de 

imaginação. Assim, instaura-se a incerteza e abre-se espaço para a criação. 

Gagnebin (2009) recupera Benjamin para salientar a função da memória, mais 

precisamente desse corpo que lembra: “[...] o narrador e o historiador deveriam 

transmitir o que a tradição, oficial ou dominante, justamente não recorda” 

(GAGNEBIN, 2009, p.54). Mas, por outro lado, “Tudo o que é recordado, pensado, 

conscientizado, torna-se alicerce, moldura pedestal, fecho de seus pertences” 

(BENJAMIN, 2012, p.234), a base para que o outro olhar seja possível. 

Em Mano, a noite está velha (2011), ao escrever suas memórias, Frederico 

volta para o passado e, com isso, faz uma leitura acerca da história do Paraná por 



 
 

31 
 

meio das lembranças do cotidiano de pessoas comuns, relatando que o estado foi o 

destino de imigrantes que, aqui, fizeram sua morada. Há, com esse deslocar do 

olhar, outras realidades da mesma época que se contrapõem muitas vezes à história 

tida como oficial, que são mostradas e nem sempre apontam para a imagem do 

progresso e deslumbre que está, muitas vezes, atrelada aos discursos dos 

vencedores. Nas memórias do narrador-personagem, verifica-se aquilo que 

Benjamin (2012, p.207) descreve como “Os arredores [que] são o estado de 

exceção da cidade”.  

Nas memórias de Frederico, pode-se ler, por meio da ficção, as dificuldades 

que os imigrantes enfrentaram para a adaptação no novo país, como lidavam com o 

idioma e como mantinham o contato com a língua materna. Também deixam 

transparecer uma crítica ao fato dos estrangeiros acharem que sabiam falar a língua 

melhor que os próprios nativos, como se ela pudesse ser padronizada, imposta, “E 

era curioso que aqueles meninos, que em casa falavam a língua arrevesada dos 

pais, nos corrigissem o português ordinário [...]” (BUENO, 2011, p.71). Além desses 

fatos, pode-se verificar o convívio entre os povos e como se viam entre eles. 

 

Era como se dissessem que uma coisa era desembarcar nela, na 
Aldeia, forasteiros; bem outra ver nelas nascer seus netos, bisnetos e 
até os tataranetos. A Aldeia era deles de um modo quase mesquinho. 
Como se isso conferisse aos imigrantes europeus, polacos 
principalmente, árabes, armênios, uma certidão de posse, a 
prevalência com que nos olhavam, de cima, os olhos azuis. Roceiros 
eles também, caipiras de outras plagas e sotaques. (BUENO, 
2011, p.69 [grifo nosso]) 

 
Por outro lado, o processo de migração também é apresentado por meio das 

memórias de Frederico, ao lembrar o percurso e os obstáculos que a sua própria 

família, os Souza de Oliveira, enfrentou. O narrador-personagem descreve como foi 

a mudança do lugar onde viveram e o faz questionando o irmão. Outro fator 

importante está ligado ao fato de a mudança ser vista como uma forma de “vencer 

na vida”, o que demonstra que a ideia de grandes centros estava relacionada ao 

progresso e ao sucesso. 

 

Lembra, Mano, lembra. Você era tão pequenino que se lembrar 
haveria de. Assim que o Pai arranjou o primeiro jeito de a gente 
vencer a Aldeia, duas ou três semanas depois do desembarque na 
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estação ferroviária vindos do Norte vermelho, a cena, as cenas, os 
embates. (BUENO, 2011, p.69) 

 

 A questão do convívio de várias nacionalidades, como viviam, como eram os 

costumes, crenças, como viam umas às outras, também pode ser observada nas 

memórias de Frederico. O tom de hostilidade que enfrentavam e o processo de 

convívio entre eles, “-Polaco! O xingamento batia feito porrada. Sabíamos. -

Negrada! A resposta vinha na fronteira do cuspo [...]. Em jogo, mais que a cor, o 

sentimento súbito de dignidade ameaçada” (BUENO, 2011, p.70). Isso pode 

demonstrar que, mesmo estando em situações parecidas e condições semelhantes, 

as pessoas não se reconheciam uns nos outros. A partir dos relatos de Frederico, é 

possível associar a vinda de estrangeiros ao país com uma política que ocorreu na 

época, que visava à vinda de mão de obra barata para o Brasil, ao povoamento dos 

estados e ainda a uma tentativa de europeização do país. 

 É por meio da memória de Frederico que se constata como poderia ter 

ocorrido a troca de saberes, experiências e costumes na época: 

 

Experimentava-se o pepino azedo a princípio com nojo e logo depois, 
gulosamente, e aprendíamos com os polacos a exata maturação das 
uvas nas parreiras improvisadas no fundo dos quintais. De cor fixava-
se o tempo das maçãs, das peras e da ameixa-amarela. Com os 
polacos, a família se iniciava, Mano, paciente, na arte das compotas 
nos vidros Trevisan - enxutos, cristais, espelhos. (BUENO, 2011, 
p.70-71) 

 

 Em outra passagem, verifica-se que Frederico reflete acerca daquele 

período, daquelas pessoas, da sua própria família e das atitudes que tinham. 

Demonstra, ainda, a heterogeneidade que forma o povo brasileiro e a história de 

vida do personagem, tudo o que ele foi ou é tem, em sua origem, o resultado do 

convívio com outras pessoas, da mescla de tradições, o que demonstra que nada se 

faz sozinho, pois o ser humano, como tal, é fruto da relação com o outro, é o produto 

de uma construção social adquirida durante a sua vida.  

 

Renovava contudo a pergunta: como poderiam ser brasileiros 
aqueles seres brancos, frios e encapotados, de cabelos amarelos e 
olhos claros, tropeçando na língua embaralhada? Mas eram: na 
missa, no catequismos, nos casamentos, nas dificuldades pequenas 
do dia a dia, na pechincha e no circo, nas grandes bebedeiras e nos 
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velórios. Mas o que persiste é a morte aterrada na manhã da nova 
cidade, o escuro do quarto e do coração apertado:  
-Polaca! 
- Negrada! (BUENO, 2011, p.73-74). 

 

 Essas passagens que Frederico escreve acerca do passado, das vivências, 

de outras épocas, fazem parte de um relato de testemunho, pois ele esteve lá, viu e 

ouviu tudo o que contou e aponta a sua versão da História, o que lhe proporciona 

rever as suas práticas. Como um historiador benjaminiano, ele deve “[...] agir como 

um homem que escava” (BENJAMIN, 2012, p.245), aproximando-se do próprio 

passado e o faz por meio da memória. Esta o faz conhecer-se a si e dá a conhecer-

se ao outro pela escrita. No caso da narrativa, sabe-se que Frederico escreve ao 

irmão, mas não se tem claro se se trata de uma carta ou de outro gênero; sabe-se 

que ele escreve pensando no irmão que está morto, como fica evidente em “Mano, 

escrevo a você esta ladainha merencória” (BUENO, 2011, p.41), ainda, indaga que 

“[...] aqui, esta quase inútil escrivaninha quem nela escreveu uma única carta?” 

(BUENO, 2011, p.07), e aponta que os materiais que usa para escrever não são 

eletrônicos.  

 

Dizem que, depois da internet, ninguém mais escreve cartas, Mano. 
Eu é que não vou me envolver, a essas alturas da vida, com essas 
máquinas tresloucadas. E nem preciso delas, dispensáveis em meu 
cotidiano que necessita apenas uma caneta ou um lápis, cadernos, 
papéis, a reandar através deles a memória da casa e do que foi não 
só a memória da casa, mas a vida que por ela passou [...]. (BUENO, 
2011, p.53). 

 

Quando Frederico recorda, suas lembranças trazem à tona aquilo que o 

consome, o atormenta e, com isso, “[...] lembrar os defeitos do corpo na alma, a 

ação desta no corpo, a cura do primeiro pelos cuidados dispensados à segunda” 

(FOUCAULT, 2004, p.158). Lembrar e escrever auxilia aquele que realiza a ação a 

reconhecer as angústias e frustrações daquilo que ele fez ou deixou de fazer. 

Segundo Benjamin (2012), o ato de recordar traz os indícios daquilo que perturba, 

que não foi totalmente resolvido, ou que foi o motivo dos sentimentos que acometem 

o ser no presente, “A causa pode estar na construção do aparelho ou de minha 

recordação – o certo é que, em seu eco, os ruídos [...] permanecem em meus 

ouvidos muito distintos dos de hoje”. (BENJAMIN, 2012, p.79). 



 
 

34 
 

Constata-se, pela escrita de Frederico, que ele se sente culpado por não ter 

ficado ao lado de Maico, quando este estava à beira da morte: “Depois que lhe 

sumiram os olhos e eu mais que a você, me recusei a vê-lo [...]” (BUENO, 2011, 

p.23). Ao lembrar e escrever, no entanto, liberta-se, toma para si “A cura através da 

narrativa, [...] o relato que o paciente faz ao médico no início do tratamento pode se 

tornar o começo de um processo curativo” (BENJAMIN, 2012, p.276). 

Desse modo, Frederico escreve e se liberta da culpa, como se confessasse 

seus medos, seus anseios e suas experiências. Através de suas memórias, do relato 

do seu cotidiano, dos seus sentimentos, dá-se a conhecer ao outro e, ao mesmo 

tempo, reflete e conhece a si. A memória, seja ela buscada ou acionada pelos 

sentidos, é fruto de um corpo que experienciou, que carrega as cicatrizes, os relatos, 

as histórias, se não somente (e puramente) os seus, os de outros, dos que são 

silenciados e que, por já estarem mortos, não podem mais elevar a sua voz. 

Escrever é manter uma ligação entre o passado e o presente; é estar no limiar do 

tempo, em que, ao se voltar para o passado, reflete-se e se compreende o presente. 

Dá, ainda, a conhecer a si ao outro, e o mesmo processo acontece com aquele que 

lê. Escrever transforma e esse processo só é possível pela experiência do corpo que 

lembra, que une os fragmentos do passado. Percebe-se que Frederico, ao escrever 

para o irmão, realiza esse processo. 

Por fim, pode-se observar que a memória proporciona àquele que realiza a 

ação de lembrar, uma reflexão à luz do presente acerca do passado e, assim, 

compreender o agora. Ela é importante para conhecer a si e ao mundo em que se 

vive e sempre esteve associada à experiência, pois é oriunda dela. Depois das 

guerras e com a queda da concepção do ser racional, o narrador encontrou outras 

formas de perpetuar suas memórias, sendo uma delas a escrita. Esta, por sua vez, 

serve de linha que costura os fragmentos, as ruínas e encontra, no lixo, nos rastros, 

o material para compor a sua história. 

Observou-se que, por meio da escrita de si, que quem escreve é Frederico 

Souza de Oliveira, mas que, muito mais do que sua voz, deixa ouvir outras vozes, 

outros tempos. Mas, acima de tudo, a escrita, como postula Foucault (2004, p.155-

156), “[...] constitui também uma certa maneira de manifestar para si mesmo e para 

os outros”, e assim, permite conhecer a si e ao outro em uma troca mútua de rever e 

refletir acerca das experiências. Isso acontece pela escrita por meio de fragmentos 
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da história, acionados por fotos, cheiros ou lugares e pela própria ação de lembrar 

que funciona como uma engrenagem que busca, no passado, o material para 

compor e entender o presente. Foucault (2004, p.156) esclarece que “Escrever é, 

‘portanto, ‘se mostrar’, se expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro”. 

Esse processo pode ser observado no romance de Bueno, pois é pela escrita de 

suas memórias que o narrador permite que o leitor o conheça, ao mesmo tempo em 

que ele reflete sobre si mesmo. Nesse sentido, a artimanha da memória é deixar 

transparecer aquilo que a constitui como imagem, ou seja, uma montagem do 

passado, que não pode ser tida como real, mas como uma mescla de realidade e 

imaginação, por meio da linguagem no presente. A memória é essencial para a 

escrita de si, pois escrever é lembrar-se de si, daquilo que o constituiu, é olhar para 

o passado com os pés no presente, reconhecer-se e estranhar-se e desse processo, 

deixar-se ver, ao mesmo tempo em que vê a si mesmo.



2 Bueno e Abreu: tecendo possíveis relações 
 

 

 No capítulo anterior, a análise ocupou-se em apresentar como o texto “A 

escrita de si” (2004), de Michel Foucault contribui para ler as artimanhas da memória 

em Wilson Bueno, mais especificamente, na leitura do narrador-personagem 

Frederico. O objetivo foi explicitar como o protagonista de Mano, a noite está velha 

(2011), ao escrever ao irmão morto, deixa transparecer a escrita de si, cuja memória 

é peça fundamental. O sujeito que diz “eu lembro” realiza a ação de rememorar e de 

criar pois, como pode ser observado, a memória é constituída de imagens 

imagéticas. Também se constata que, ao escrever, o protagonista de Mano, a noite 

está velha (2011) livra-se de suas angústias, confessa os seus medos, mostra-se, 

deixa-se conhecer, e, ao mesmo tempo, conhece a si mesmo. Isso se dá pelo 

processo de leitura/reflexão propiciado pelo ato da escrita. 

Neste segundo capítulo, parte-se da leitura da dedicatória do livro Mano, a 

noite está velha (2011), que é feita a Caio Fernando Abreu (1948-1996). O foco da 

leitura deste capítulo é trazer à tona possíveis relações entre Caio Fernando Abreu e 

Wilson Bueno. Ao ler as memórias escritas pelo protagonista de Bueno percebe-se 

vestígios da intimidade e do cotidiano, por exemplo, as relações sexuais, a amizade, 

os hábitos, preconceitos vividos e gostos. Esses indícios podem ser aproximados 

dos textos reunidos no livro Morangos mofados (1995), de Abreu, mais precisamente 

dos contos: “Diálogo”, “Sobreviventes”, “Pela passagem de uma grande dor”, 

“Sargento Garcia”, Adagio Sostenuto” e “Terça-feira Gorda”. A partir dessa 

observação, a análise pretende observar quais são os aspectos que possibilitam 

essa leitura e como a relação entre os livros pode ser tecida pela memória. 

No livro Mano, a noite está velha (2011), de Wilson de Bueno, tem-se 

Frederico Souza de Oliveira que escreve suas memórias, em primeira pessoa e com 

a predominância dos verbos no presente do indicativo. Os escritos são destinados 

ao irmão, como se lê na seguinte passagem: “Mano, agora que você não morre 

mais, entabulo contigo esta conversa no escuro” (BUENO, 2011, p.07). Esse modo 

de escrever, em primeira pessoa, registrando as memórias do protagonista, 

observado em Mano, a noite está velha (2011), já foi verificado, anteriormente, em 

outro livro do escritor paranaense, por Vanessa Corrêa Gama (2015). Sob o título de 
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“Meu tio Roseno, a cavalo: um herói, seus nomes e suas paragens”, a dissertação 

de Gama (2015) apresenta o sobrinho-narrador que conta/narra, em primeira 

pessoa, a trajetória e as lembranças do tio por meio da escrita das experiências 

vividas por ele. 

Já os contos de Abreu ora apresentam uma narrativa em primeira pessoa, 

realizada por um narrador-personagem, ora ela se converte em terceira pessoa, ou 

seja, um narrador-observador passa a narrar a história/fatos; ou, ainda, há contos 

em que a narrativa toma a forma de um teatro, em que não há a presença da figura 

do narrador. Mireile Pacheco França Costa (2008), em sua dissertação “Morangos 

mofados, de Caio Fernando Abreu – o viés homoerótico na tangência 

conto/romance”, analisa o processo estrutural do livro de Abreu e ajuda, desse 

modo, no entendimento desse texto fragmentado e descontínuo: 

 

O texto literário em sua forma acompanha essa fragmentação, e, 
assim, a junção das várias narrativas dá corpo à estrutura, o que 
possibilita apreender o sentido e o significado. A interligação em 
meio à descontinuidade propicia a unidade. E essa interligação, que 
ora é feita pela repetição, ora pela similaridade, possibilita que o 
diferente exista e que não estabeleça apenas uma relação contrária, 
mas uma relação de completude, de união, de unidade. Isso ocorre 
tanto no enredo das narrativas quanto no trabalho com a estrutura 
formal do texto de Abreu. (COSTA, 2008, p.31). 

 

Ao iniciar a leitura do livro Morangos mofados (1995), de Caio Fernando 

Abreu, observa-se que o livro é composto por contos divididos em três partes, 

denominadas: “O mofo”, “Os morangos” e “Morangos mofados”, que podem ser lidos 

de maneira linear ou individual. Já no livro Mano, a noite está velha (2011), de 

Wilson Bueno, o texto não é composto por contos, mas, como o próprio escritor 

afirma, por “uma prosa ligeira”. 

No entanto, a partir dos estudos dos dois livros, é possível identificar uma 

relação que une os dois escritores, o paranaense e o gaúcho. Essa relação foi 

possível a partir da leitura das reflexões de Giorgio Agamben (2007) ao escrever o 

texto “O autor como gesto”. O ensaio do filósofo italiano foi escrito a partir da 

conferência proferida por Michel Foucault em 22 de fevereiro de 1969, tal como o 

próprio escritor explica nas primeiras linhas do texto. Nesse estudo, Agamben 



 
 

38 
 

(2007), para afirmar a questão da existência de um autor como gesto, traz à tona o 

método foucaultiano que guia a análise deste capítulo. 

 

Nessa altura, Foucault pode esclarecer o sentido de sua operação. 
Ela se fundamenta na distinção entre duas ações que 
frequentemente são confundidas: o autor como indivíduo real, que 
ficará rigorosamente fora de campo e a função-autor, a única na qual 
Foucault concentrará toda a sua análise. O nome do autor não é 
simplesmente um nome próprio como os outros, nem no plano da 
descrição nem da designação. [...] O nome do autor não se refere 
simplesmente ao estado civil, não ‘vai, como acontece com o nome 
próprio, do interior de um discurso para o indivíduo real e exterior que 
o produziu’; ele se situa antes, ‘nos limites dos textos’, cujo estatuto e 
regime de circulação no interior de uma determinada sociedade ele 
define. ‘Poder-se-ia afirmar, portanto, que, em uma cultura como a 
nossa, há discursos dotados da função-autor, e outros que são 
desprovidos dela... A função-autor caracteriza o modo de existência, 
de circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de 
uma sociedade’. (AGAMBEN, 2007, p.55-56). 

 

Com relação ao estudo sobre o método foucaultiano, Agamben (2007) 

continua afirmando que dessa concepção 

 

[...] nascem as diferentes características da função-autor no nosso 
tempo: um regime particular de apropriação, que sanciona o direito 
de autor e, ao mesmo tempo, a possibilidade de distinguir e 
selecionar os discursos entre os textos literários e textos científicos, 
aos quais correspondem modos diferentes da própria função; a 
possibilidade de autenticar os textos, constituindo-os em cânone ou, 
pelo contrário, a possibilidade de construir uma função 
transdiscursiva, que constitui o autor, para além dos limites da sua 
obra, como ‘instaurador de discursividade’ (Marx é muito mais do que 
o autor de O capital, e Freud é bem mais que o autor de 
Interpretação dos sonhos). (AGAMBEN, 2007, p.55-56). 

 

Essa concepção de autor para além de sua obra é observada em Morangos 

mofados (1995) e Mano a noite está velha (2011). Se para Blanchot (2011) o autor 

desaparece, para Agamben (2007, p.59) trata-se de um processo que o converte em 

gesto, ou seja, em presença/ausência: 

 

Se chamarmos de gesto o que continua inexpresso em cada ato de 
expressão, poderíamos afirmar, então que, exatamente como o 
infame, o autor está presente no texto apenas como gesto, que 
possibilita a expressão na mesma medida em que nela instala um 
vazio central. (AGAMBEN, 2007, p.59). 
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Desse modo, o autor não morre, mas “[...] cabe a ele o papel do morto no jogo 

da escritura” (AGANBEM, 2007, p.58). E é pela escrita que o autor sobrevive, pois 

ela carrega consigo um rastro. Essa escrita foi tida, por muito tempo, como o rastro 

mais duradouro da existência humana. Hoje, o quadro mudou e ela passou a ser 

apenas mais um meio pelo qual as memórias são transmitidas e arquivadas. Jeanne 

Marie Gagnebin (2009), em Lembrar escrever esquecer, cita Aleida Assmann para 

afirmar que, apesar de não ser a única forma de manter um registro, a escrita ainda 

se configura como um rastro importante da humanidade. A autora afirma que o rastro 

é 

 

[...] um sinal aleatório que foi deixado sem intenção prévia, que não 
se inscreve em nenhum sistema codificado de significações, que não 
possui, portanto, referência linguística clara. Rastro que é fruto do 
acaso, da negligência, às vezes da violência; deixado por um animal 
que corre ou por um ladrão em fuga, ele denuncia uma presença 
ausente – sem, no entanto, prejudicar sua legibilidade. Como quem 
deixa rastros não o faz com intenção de transmissão ou de 
significação, o decifrar dos rastros também é marcado por essa não 
intencionalidade. O detetive, o arqueólogo, e o psicanalista, esses 
primos menos distantes do que podem parecer à primeira vista, 
devem decifrar não só o rastro na sua singularidade concreta, mas 
também tentar adivinhar o processo, muitas vezes violento, de sua 
produção involuntária. Rigorosamente falando, rastros não são 
criados - como são outros signos culturais e linguísticos -, mas sim 
deixados ou esquecidos. (GAGNEBIN, 2009, p.113) 

 

O rastro como algo que indica uma possibilidade de leitura pautada em sinais, 

como apontado por Jeanne Marie Gagnbin (2009), pode ser compreendido a partir 

da dissertação de mestrado “As ressonâncias em Kafka e Wilson Bueno”, na qual 

Juliana Aparecida Seterse Viana (2009) desenvolve um estudo acerca do livro A 

Copista de Kafka, de Wilson Bueno (2007). Viana traz para a discussão as 

recorrências de Kafka na obra de Bueno e o faz pelo viés da intertextualidade1. 

Segundo a autora, não há citação direta à obra do escritor tcheco, porém percebem-

se marcas e aspectos da vida de Kafka no texto de Bueno. A intertextualidade, direta 

                                                 
1 Segundo Tiphaine Samoyault (2008), a intertextualidade está presente em todos os textos e 
consiste em relações e vozes estabelecidas entre textos, seja por influência direta ou indireta, é 
através deste fenômeno que se pode verificar a memória da literatura, daquilo que foi digerido, 
assimilado e esquecido para a escrita do novo texto. Samoyault (2008, p.09) descreve que a 
intertextualidade é uma “[...] maneira unificada, reunindo seus traços em torno da ideia de memória”. 
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ou indiretamente, no livro A copista de Kafka” (2007) também já foi analisada por 

Antonio Rodrigues Belon (2008), em seu artigo “A leitura de Kafka na escrita de 

Wilson Bueno”. Belon (2008, p.04) aponta que “Encontrar essa relação é tarefa 

difícil, pois depende de dois fatores: um constituído por marcas no texto e outro, 

decorrente do tipo do leitor”. Acrescenta, ainda, que a leitura dessas marcas exige 

um leitor empenhando e capaz de percebê-las e ligá-las aos textos a que remetem, 

como Michel Foucault (2009) afirma em “O que é um autor?”: 

 

Mas não basta, evidentemente, repetir como afirmação vazia que o 
autor desapareceu. Igualmente, não basta repetir perpetuamente que 
Deus e o homem estão mortos de uma morte conjunta. O que seria 
preciso fazer é localizar o espaço assim deixado vago pela 
desaparição do autor, seguir atentamente a repartição das lacunas e 
das falhas e espreitar os locais, as funções livres que essa 
desaparição faz aparecer. (FOUCAULT, 2009, p.33). 

 

De acordo com Foucault (2009), o objetivo da presente leitura é ocupar o 

“espaço vago”, com relações que ultrapassam a necessidade da marcação da 

presença de um autor nos livros de Wilson Bueno ou de Caio Fernando Abreu. 

Assim a leitura se apresenta como jogo, como possibilidade, como visto em Blanchot 

(2011), em O espaço literário: 

 

A leitura não é um anjo voando em redor da esfera da obra e fazendo 
girar esta em seus pés munidos de asas. Ela não é o olhar que, do 
lado de fora, atrás da vidraça, capta o que se passa no interior de um 
mundo estranho. Ela está vinculada à vida da obra, está presente em 
todos os seus momentos, é um deles e, alternadamente e ao mesmo 
tempo, cada um deles, não é somente a lembrança deles, a sua 
transfiguração última, retém em si tudo o que realmente está em jogo 
na obra, e é por isso que ela carrega sozinha, no final, todo o peso 
da comunicação. (BLANCHOT, 2011, p.222). 

 

Conforme a citação anterior, o leitor atento perceberá que a dedicatória do 

livro Mano, a noite está velha (2011) inicia o jogo, pois há a menção ao nome de 

Caio Fernando Abreu, este acompanhado da expressão latina “in memoriam”. Se o 

leitor for buscar a quem se refere o nome mencionado na dedicatória, que antecede 

a narrativa, chegará ao escritor do livro Morangos mofados (1995). O mesmo leitor 

verificará que, logo ao final do primeiro conto, intitulado “Diálogos” (ABREU, p.16), 

outra expressão latina “ad infinitum” se apresenta. Essas duas expressões latinas – 



 
 

41 
 

in memoriam e ad infinitum – se completam pelo fato de a primeira estar relacionada 

à morte do corpo, dialogando, assim, com a segunda que mostra a infinitude desse 

corpo convertido em linguagem escrita. Ou seja, se em Abreu (1995) pode-se ler 

que há uma continuidade e que o escrito permanece sem fim, contínuo, em Bueno 

(2011), a leitura da narrativa, é associada à expressão “in memoriam” e pela 

memória a palavra escrita não é finda, mas se perpetua por meio dos textos na 

literatura. Ou seja, os temas abordados no livro de Abreu ressoam vivos em Bueno e 

vice-versa. Desse modo, de acordo com Maurice Blanchot (2011, p.210), a leitura 

não faz nada, mas também não é submissa, apenas deixa que o texto seja aquilo 

que é, uma obra inacabada. A partir dessa constatação, inicia-se a aventura cujo 

objetivo é aproximar alguns aspectos que atravessam os dois livros: Morangos 

mofados (1995) e Mano, a noite está velha (2011). 

Com a leitura da narrativa de Mano, a noite está velha (2011), percebe-se a 

figura de um narrador-personagem que trava um diálogo com o irmão, chamado 

apenas por “Mano”. Do mesmo modo, ao ler o primeiro conto “Diálogos”, de Abreu 

(1995, p.15), tem-se um personagem que, assim como o narrador de Bueno, está 

em uma conversa com alguém, nesse caso não identificado, anônimo, pois apenas 

aparecem as iniciais do nome. Nesse sentido, ambos os textos trazem para o 

primeiro plano, à la Michel Foucault (1992) de “A vida dos homens infames”, o 

cotidiano e a intimidade da vida dos narradores e das pessoas que os cercam, 

personagens igualmente comuns e, por isso mesmo, “infames”. 

No livro de Bueno (2011) é pela escrita das memórias do protagonista, 

Frederico Souza de Oliveira, que se torna presente aquele que não está mais entre 

os “vivos”. O fato de o irmão estar morto, e, com isso não morrer mais, pode remeter 

à concepção de que, uma vez escrito o seu nome na literatura, o irmão permanecerá 

vivo. Ele passa a viver no universo infinito da literatura, assim como os escritores e 

personagens de outras histórias são eternizados nos livros. A ação do narrador de 

Bueno pode ser lida como uma tentativa de fazer com que o irmão sobreviva ao 

esquecimento. Esse processo de salvar o outro do esquecimento, da segunda 

morte, pode ser comparado ao descrito por Gagnebin (2009): 

 

Ressurge aqui essa figura tão discutida na Dialética do 
Esquecimento de uma mímesis da morte, de uma assimilação ao 
morto. Mas não se trata mais de preservar a própria vida como 
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acontecia na paralisia pelo medo, no ritual mágico, ou, então, na 
rigidez do sujeito racional que garante sua dominação pela renúncia 
à vivacidade da vida. A mímesis não serve mais aos fins de 
autopreservação do sujeito, mas indica seu movimento de entrega à 
morte do outro, uma morte que lhe escapa e de que deve, porém, dar 
testemunho. Não há mais aqui nem representação nem identificação, 
mas somente uma aproximação atenta daquilo que foge tanto das 
justificações da razão quanto das figurações da arte, mas que deve, 
porém, por elas ser lembrado e transmitido: a morte sem sentido 
algum, morte anônima e inumerável que homens impuseram a outros 
homens – e ainda impõem. (GAGNEBIN, 2009, p.81). 

 

Essa luta contra o esquecimento também pode ser lida em Morangos 

mofados (1995). Mas, diferentemente de Mano, a noite está velha (2011), em que há 

a presença do narrador, Frederico Oliveira de Souza, nos contos de Abreu só se 

conhece o nome do narrador no quarto conto, intitulado “Pela passagem de uma 

grande dor” (1995, p.29). Nos contos anteriores o narrador não é nomeado, 

chegando até mesmo a ser dispensado da narrativa, como se observa no primeiro 

conto “Diálogo” (ABREU, 1995, p.15). No entanto, em ambos os livros há aspectos 

em comum ou que podem ser aproximados como se verá mais adiante. Porém, isso 

só poderá ser realizado se o leitor permear as tessituras do texto, duvidar da palavra 

escrita e permitir-se o envolvimento com o universo do possível, da literatura. Essa 

relação estabelecida surge em consonância com a concepção de leitura, descrita 

por Blanchot (2011): 

 

 A leitura confere ao livro a existência abrupta que a estátua ‘parece’ 
reter do cinzel: esse isolamento que a furta aos olhos que a veem, 
essa distância altaneira, essa sabedoria órfã, que dispensa tanto o 
escultor quanto o olhar que voltaria a esculpi-la. O livro tem, de certo 
modo, necessidade do leitor para torna-se estátua, necessidade do 
leitor para afirmar-se coisa sem autor, e também sem leitor. 
(BLANCHOT, 2011, 210). 

 

Se comparados os contos de Morangos mofados (1995) à narrativa Mano, a 

noite está velha (2011), atentando-se à forma como o narrador se dirige ao seu 

destinatário, ou seja, por meio da palavra escrita, percebe-se que em ambos os 

textos há um vazio quanto ao nome dos personagens. Esses escritos remetem ao 

que Sabrina Sedlmayer (2007, p.16), em “Recados de vida, cartas sem destinatário: 

Bartley e companhia”, denomina como uma espécie de cartas escritas para não 

serem enviadas ou, dado o caráter de anônimo do destinatário, este pode ser 
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qualquer pessoa. Como visto até o momento, o narrador de Bueno escreve a um 

destinatário morto. Nesse sentido, o destinatário não é o caráter mais importante, 

pois pode ser qualquer leitor. Do mesmo modo, nos contos de Abreu, a escrita não é 

destinada a ninguém, assim, qualquer um a pode ler, pois o vazio abre espaço para 

essa possibilidade.  

Desse modo, os autores dos dois livros realizam uma ação semelhante à 

descrita por Giorgio Agamben (2007, p.61), quando ressalta a importância do autor 

como gesto: “[...] o autor nada pode fazer além de continuar, na obra, não realizado 

e não dito. Ele é o ilegível que torna possível a leitura, o vazio lendário de que 

procedem a escritura e o discurso”. A presença do autor é marcada pela sua 

ausência. Afinal, como postulou Blanchot (2011) e observou-se nos livros de Bueno 

(2011) e Abreu (1995), o vazio da obra indica o seu inacabamento: 

 

É por isso que ler a obra leva aquele que a lê a recordar essa 
profunda gênese: não que ele assista necessariamente de novo à 
maneira como ela se fez, ou seja, à experiência real de sua criação, 
mas ele participa da obra como ao desenrolar de algo que se faz, à 
intimidade desse vazio que se faz ser [...]. Essa maneira de ler, 
presença na obra como numa gênese, dá nascimento, alternando-se 
à crítica pela qual o leitor, convertido em especialista interroga a obra 
para saber como ela é feita, pede-lhe os segredos e as condições de 
sua criação, indaga severamente, em seguida, se ela responde bem 
a essas condições etc. O leitor, feito especialista, torna-se um autor 
às avessas. O verdadeiro leitor não recria o livro, mas está exposto a 
retomar, por um impulso insensível, às diversas prefigurações que 
foram as suas e que o tornaram como que presente, de antemão, na 
experiência aventurosa do livro [...]. (BLANCHOT, 2011, p.220). 

 

Em conformidade com o postulado acima, que versa sobre o vazio do texto 

que pode ser preenchido pelo leitor, lê-se no primeiro conto do livro de Abreu, 

“Diálogo” (ABREU, 1995, p.15), uma conversa entre dois personagens em que 

apenas as iniciais A e B são escritas, esses seres são anônimos. O vazio deixado no 

texto remete à questão foucaultiana, apontada por Agamben (2007), que afirma: 

 

Há, por conseguinte, alguém que, mesmo continuando anônimo e 

sem rosto, proferiu o enunciado, alguém sem o qual a tese que nega 
a importância de quem fala, não teria podido ser formulada. O 
mesmo gesto que nega qualquer relevância à identidade do autor 
afirma, no entanto, a sua irredutível necessidade. (AGAMBEN, 2007, 
p.55). 
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No conto de Abreu percebe-se, ainda, que o diálogo gira em torno do ser ou 

não companheiro, ora como uma pergunta, ora como uma afirmativa. Nesse sentido, 

atenta-se para a palavra companheiro remeter tanto à amizade, quanto a um 

relacionamento íntimo, do mesmo modo como, no romance de Bueno, a palavra 

“mano” pode indicar parentesco ou um amigo muito próximo. Nenhuma das leituras 

é confirmada, dado o caráter ficcional da obra, mas, justamente pela sua natureza 

ambígua, abre-se espaço para hipóteses. Dessa maneira, percebe-se que as 

leituras possíveis nascem do próprio texto e de sua relação com o leitor. 

 

A: você é meu companheiro. 

B: Hein? 

[...] 

A: Que você é meu companheiro? 

B: Não me confunda. Tem alguma coisa atrás, eu sei. 

[...] 

A: Ser meu companheiro? 

B: Ser teu companheiro.  

(ABREU, 1995, p.15-16). 

 

Conforme a citação anterior, a ambiguidade é oriunda da palavra 

“companheiro”, que pode referir-se a alguém que vive uma relação estável, ou a um 

amigo, carregando consigo uma relação de intimidade, como já foi afirmado 

anteriormente. Tal qual visto no conto de Abreu, o tom íntimo também é observado 

ao longo da narrativa Mano, a noite está velha (2011), não apenas pela 

informalidade com que o discurso do narrador-personagem se refere ao “Mano”, 

mas pelo uso do discurso em primeira pessoa, sempre buscando por meio do 

processo de recordar, fatos vividos pelo protagonista, como se observa em “[...] 

sempre fomos assim, Mano? Largados sobre um velho sofá-cama, vivemos um dia? 

(BUENO, 2011, p.29). Esse discurso em primeira pessoa também aparece no conto 

“Diálogos” (1995, p.15), de Abreu, como lê-se em “[...] B: Você não sente? A: Que 

você é meu companheiro? Sinto, sim. Claro que eu sinto. E você não?”. Dessa 

forma, o diálogo desencadeado instaura um clima de intimidade e retoma o passado 

do narrador-personagem. Tal retomada só é possível pois a memória é parte 

essencial da criação e carrega traços de outros “eus”, ou seja, de acordo com Paul 

Valéry, “[...] nada mais original, nada mais intrínseco a si que se alimentar dos 
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outros. É preciso, porém, digeri-los. O leão é feito de carneiro assimilado.” (VALÉRY 

in SANTIAGO, 2000. p.19). Não se fala, portanto, sozinho, mas com leituras outras 

realizadas durante as experiências de cada ser humano. 

Como postulado acima, a leitura exige que o leitor esmiúce o texto a ponto de 

digeri-lo e, ainda, requer que ele reúna outras experiências de leitura (sejam elas de 

mundo, de outros textos) para fazer possíveis associações e produzir significados 

possíveis. Nesse sentido, observa-se que tanto no livro de Bueno (2011) quanto no 

de Abreu (1995), encontram-se passagens que remetem à violência sexual, ao 

preconceito, às proibições que os personagens vivenciam. A análise a seguir é uma 

tentativa de mostrar como essa relação entre textos, propiciada pela leitura, pode 

remeter a uma aproximação entre a vida dos personagens retratados nos dois livros. 

Ao ler no livro de Abreu (1995) o conto intitulado “Sargento García” (ABREU, 

1995, p.36), o leitor observará, já no título, uma relação de hierarquia, na qual o 

rapaz está condicionado à autoridade e superioridade que o Sargento tem sobre ele. 

 

O cheiro azedo dos lençóis, senti, quantos corpos teriam passado 
por ali, e de quem, pensei. Tranquei a respiração. Os olhos abertos, 
a trama grossa do tecido. Com os joelhos, lento, firme, ele abria 
caminho entre as minhas coxas, procurando passagem. Punhal em 
brasa, farpa, lança afiada. Quis gritar, mas as duas mãos se 
fecharam sobre a minha boca. Ele empurrou, gemendo. Sem querer, 
imaginei uma lanterna rasgando a escuridão de uma caverna 
escondida, há muitos anos, uma caverna secreta. Mordeu minha 
nuca. Com um movimento brusco do corpo, procurei jogá-lo para fora 
de mim. (ABREU, 1995, p.90). 

 

Do mesmo modo, que em Abreu, pode ser lida em Mano, a noite está velha 

(2011), a cena de outra relação, em que, do mesmo modo, um homem, por ser mais 

velho, tem o domínio da situação, o que acaba por estabelecer entre os dois uma 

relação conflituosa e ambígua, pois não se sabe ao certo se se trata de uma 

violência ou uma relação com pinceladas de sadomasoquismo. 

  

‘Maico!’ ‘Frederico!’ Poderia lhe dizer que o gosto de sua saliva ainda 
umedece a minha língua, ao gosto dela se misturam baba e baba, o 
susto e o sonho. O garoto gemia, os meus joelhos apertando contra a 
areia o tórax malformado de menino. ‘Maico!’ ‘Frederico!’ [...]. 
Ofegante, com uma sede crescente e quase desesperada, quero de 
‘Maico’ o sovaco de incipiente pelo; a pele macia e os mamilos tesos, 
engruvinhadas jabuticabas. O sexo em pedra, imutável. E era como 
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se rolássemos abraçados um ao outro, terminais, mudos de terror e 
de assombro, as nádegas duras de “Maico”, as coxas adolescentes 
de “Maico”, potro rijo e corcoveante. (BUENO, 2011, p.30). 

  

Em Abreu, a cena é narrada pela perspectiva do rapaz, o qual parece estar 

fazendo sexo contra a sua vontade, como pode-se ler em “Com um movimento 

brusco do corpo, procurei jogá-lo para fora de mim.” (ABREU, 1995, p. 90). Em 

Bueno, também se tem essa impressão, pois o personagem chamado por Maico 

debate-se para sair de sua posição, “[...] e de assombro, as nádegas duras de 

“Maico”, as coxas adolescentes de “Maico”, potro rijo e corcoveante.” (BUENO, 

2011, p.30). Em ambos os textos percebe-se, ainda, a descrição do corpo tanto 

daquele que sofre o que parece ser um estupro ou uma carícia como em “[...] com os 

joelhos, lento, firme, ele abria caminho entre as minhas coxas, procurando 

passagem” (ABREU, 1995, p.90), quanto daquele que realiza o que parece ser uma 

agressão “[...] os meus joelhos apertando contra a areia o tórax malformado de 

menino.” (BUENO, 2011, p.30).  

Ao falar da literatura, Foucault (1992, p.128), aponta que “[...] cabe a ela dizer 

o mais indizível, o pior, o mais secreto, o mais intolerável, o vergonhoso”, assim 

como se lê nas passagens acima dos livros de Bueno e Abreu. Aquilo que só sob a 

máscara da ficção pode ser confessado, sem sofrer consequências. Essa 

concepção também é clara em Barthes (2004, p.01) ao afirmar que a “[...] escrita é 

esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge o nosso sujeito, o preto-

e-branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pela do 

corpo que escreve”. 

Acerca dessas vidas registradas pela palavra escrita, Agamben (2007) 

analisa, ao ler Foucault, que mais do que retratos ou biografias,  

 

[...] o que costura as vidas infames com as escassas escrituras que 
as registram não é uma relação de representação ou de 
simbolização, mas algo diferente e mais essencial: elas foram ‘postas 
em jogo’ naquelas frases, nelas sua liberdade a sua desventura 
foram riscadas e decididas. (AGAMBEN, 2007, p. 59). 

 

Nessa mesma linha de leitura, de vidas sem importância, comuns, marcadas 

pelos seus gestos, traços das vidas dos personagens dos livros de Bueno e Abreu 

foram escritas e, mais que escritas, elas se imortalizaram no jogo da ficção. Citando 



 
 

47 
 

Foucault, Agambem (2007, p.56), aponta que “A função-autor caracteriza o modo de 

existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma 

sociedade”. Dessa forma, pode-se entender que é pelo gesto do autor convertido em 

linguagem que se conhece o cotidiano e a intimidade das personagens em ambos 

os livros. Por esse motivo, estabelecem uma relação com o leitor, que ao ler os 

textos dá vida a essas figuras da ficção. Esse processo ocorre pelo retorno ao ato da 

criação: 

 

O gesto do autor é atestado na obra a que também dá vida, como 
uma presença incongruente e estranha, exatamente como, segundo 
os teóricos da comédia de arte, a trapaça de Arlequim 
incessantemente interrompe a história que se desenrola na cena, 
desfazendo obstinadamente a sua trama. No entanto, precisamente 
como um laço, ele volta cada vez a reatar o fio que soltou e 
desapertou, assim também o gesto do autor garante a vida da obra 
unicamente através da presença irredutível de uma borda 
inexpressiva. (AGAMBEN, 2007, p.61). 

 

Para Foucault (1992, p. 99) tudo o que está escrito sobre esses “homens 

infames” foi realizado sob a ótica daqueles que viram neles uma ameaça ao sistema, 

ou simplesmente não se enquadram em padrões tradicionais. Nesse sentido, ao 

descrever as vidas de personagens que são opostos aos heróis do romantismo, 

Bueno e Abreu, realizam o mesmo processo descrito por Foucault2 (1992), pois 

trazem à tona, por meio de sua escrita, temas e personagens que retratam aqueles 

que estão e sempre estiveram à margem. 

Em outras passagens, o corpo ganha a cena, em ambos os livros. Em Bueno 

(2011), o narrador-personagem descreve a beleza de um jovem: 

 

O que havia de beleza, Mano – só hoje me atrevo a contar -, quando 
ele escorria pelo palco o corpo-escultura, o corpo-composição, a vida 
ali, feixe de músculos copiados de um deus pagão, o deus da 
errância [...]. Dança e dança, escala espaços como leve pluma, e as 
nádegas sólidas vestidas pela malha colante, o tórax nu [...] na boca 
o esgar de uma arrogância facínora e nos olhos o brilho-pássaro do 

sedutor jovem. (BUENO, 2011, p.85). 

 

                                                 
2 Cabe salientar que o termo foucaultiano “infames” empregado, não está sendo usado para fazer 
referência a homens que cometeram crimes, mas para sinalizar o fato de que esses personagens 
comuns não seriam mencionados, pois eles não fazem parte do compêndio dos grandes heróis, não 
realizaram feitos excepcionais. No entanto, do mesmo modo, foram imortalizados pela escrita. 
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Mais uma vez, aparece em Abreu (1995, p.51), uma passagem que aproxima 

os dois livros. O conto "Terça-feira gorda” inicia da seguinte maneira: “De repente 

ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me olhava nos olhos quase 

sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Confirmei 

[...]”. Ao que tudo parece, o leitor pode pensar que é uma simples cena de paquera, 

mas, na sequência, tem-se o desenrolar do enredo, na qual pode-se encontrar um 

triângulo amoroso. Mais do que retratar o início do que parece ser um caso, 

percebe-se algo que, para a época, deveria ser escondido. Um ato proibido que 

gerava consequências. Isso é possível ser visualizado na leitura de ambos os livros. 

Para exemplificar, parte-se da proximidade entre as cenas descritas anteriormente, 

em que um rapaz dança e se insinua para um outro. Posteriormente, no livro de 

Abreu (1995) os dois homens saem do local onde estão, no caso, uma boate ou algo 

do gênero. Logo após, dirigem-se para uma praia, onde ficam nus. Em seguida, uma 

cena que remete à violência é descrita. 

 

Mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge gritei, estendendo o 
braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O ponta pé nas costas 
fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em 
volta. Ai-ai, gritavam olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos 
dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras dos 
homens. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com o meu corpo, mas 
sem querer estava sozinho e nu correndo pela areia molhada, os 
outros todos em volta, muito próximos. (ABREU, 1995, p.53). 

 

Voltando a atenção novamente para o livro de Bueno, depois da troca de 

olhares entre o dançarino e o narrador-personagem, tem-se o desabafo, a confissão: 

“E é então, Mano, que eu me odeio de um ódio atroz e sei que ele me escapa de vez 

e para sempre. E foi o meu ciúme cheio de unhas [...], de velho demolido pelo amor 

caduco, que pôs tudo a perder” (BUENO, 2011, p.86). Ao final da escrita dessa 

memória ao irmão, o narrador completa: “Volto à casa no primeiro táxi, me fecho no 

quarto. Lembro, Mano [...] e choro e estremeço e soluço, e estertoro, sem que 

ninguém me ouça na casa [...]” (BUENO, 2011, 87). Essas cenas descritas em livros 

diferentes se aproximam de tal maneira que se pode ler como planos de um filme 

que, ao serem unidas, formam um todo coerente. Nesse sentido, a intimidade dos 

personagens é invadida. Aquilo que não seria contado em voz alta ao irmão, como 

no caso do narrador-personagem de Bueno, passa a ser registrado e os 
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personagens são imortalizados. Essa relação homoafetiva choca, pois demonstra o 

preconceito e a violência sofrida pelos personagens, o que leva o leitor a colocar-se 

em cena e sentir o medo, o sentimento de amor impossível, não aceito pela 

sociedade. 

Essa intimidade registrada, também aparece em outro conto. Mais uma vez 

tem-se a questão do sexo como foco. Em “Os sobreviventes” (1995, p.18), de Abreu, 

pode-se ler a tentativa frustrada dos personagens em manter uma relação tal qual a 

sociedade conservadora estipula como ideal. 

 

Não que fosse amor de menos, você dizia depois, ao contrário, era 
amor demais, você acreditava mesmo nisso? Naquele bar infecto 
onde costumávamos afogar nossas impotências em baldes de lirismo 
juvenil, imbecil, e eu disse não, meu bem, o que acontece é que 
como bons-intelectuais-pequenos-burgueses o teu negócio é homem 
e o meu é mulher, podíamos até formar um casal incrível, tipo aquela 
amante da Wirginia Woolf, como era mesmo o nome da fanchona? 
Vita, isso, Vita Sackville-West e o veado do marido dela, ora não se 
erice, queridinho, não tenho nada contra veados não, me passa a 
vodca, o quê? E eu lá tenho grana para comprar wyborowas? não, 
não tenho nada contra lésbicas, não tenho nada contra decadentes 
em geral, não tenho nada contra qualquer coisa que soe a: uma 
tentativa. (ABREU, 1995, p.18) 

 

Como se observa na citação do conto, a relação entre os amigos não passou 

de uma tentativa. Em Bueno (2011), tem-se a amizade entre o narrador e uma 

mulher, à qual ele chama Hilda. Assim como acontece em Abreu (1995), a relação 

entre ambos é muito próxima, não chega a ser descrita uma cena de envolvimento 

sexual, mas a amiga conhece muitos aspectos íntimos da vida do protagonista: 

“Entre os vivos, só a Hilda sabe-me à intimidade” (BUENO, 2011, p. 57). O contrário 

também acontece, pois Frederico sabe, sem olhar para a amiga, o que lhe passa, 

como lê-se em: 

 

Zonza, a Hilda agarrou em mim a sua mão rechonchuda, macia 
como a pele de seu braço pesado e fechando os olhos de grandes 
cílios, Mano, a Hilda chorava e ainda mais me apertava a mão sobre 
o encosto da poltrona, a gemer baixinho, discreta a Hilda, e a revelar 
que, meu Deus!, dali jamais conseguiria se levantar: palco, plateia, o 
côncavo teto do teatro, as paredes recobertas de um discutível 
veludo bordô, tudo girava e girava, na cabeça da Hilda. Assim que as 
luzes se acenderam pude ver que não exagerava: mais branca que o 
mímico, a Hilda premia os olhos fechados, sujos de lágrima e rímel, e 
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colocava-se a mim, as unhas pintadas de esmalte roxo fincando-se 
fundo na pele do braço. (BUENO, 2011, p.68). 

 

Essa amizade aparece ao longo dos dois livros. Em outro conto de Abreu 

(1995, p.29), intitulado “Pela passagem de uma grande dor”, a amiga, ao ligar para o 

protagonista, é insistente quanto à tentativa de tirá-lo de casa. A narrativa se inicia 

com o narrador demonstrando indiferença ao telefone tocando. Não se sabe ao certo 

qual seria ou o que teria causado uma “grande dor”, não fica claro em um primeiro 

momento. No entanto, sabe-se que o fato ocorrido faz com que o narrador não 

queira ver a mulher/amiga que insiste em vê-lo, em falar com ele.  

 

A primeira vez que a campainha tocou ele não se moveu. Continuou 
sentado na velha almofada amarela [...]. Quando o telefone tocou 
pela segunda vez ele estava tentando lembrar se o nome daquela 
melodia meio arranhada e lentíssima que vinha da outra sala seria 
mesmo ‘Desespero agradável’ ou ‘Por um desespero agradável’. De 
qualquer forma pensou, desespero. E agradável. (ABREU, 1995, 
p.29). 

 

Após atender ao telefone, o personagem demonstra o desinteresse em sair 

com a amiga, pois tenta recusar o convite: 

 

- Escuta, você não quer dar uma saída? 

- Estou cansado. Não tenho cabeça. E amanhã preciso acordar muito 
cedo. 

- Mas eu passo aí com o carro. Depois deixo você de novo. A gente 
não demora nada. Podia ir a um bar, a um cinema, a um. 

- Já passa das dez – ele disse. 

A voz dela ficou um pouco mais aguda. 

- E vir aqui, quem sabe. Também você não quer, não é? Tenho uma 
vodca ótima. Daquelas. Você adora, nem abri ainda. Só não tenho 
limão, você traz? [...] 

- E seu fosse até aí? 

Os dedos dele tocaram o maço de cigarros no bolso da calça. Ele 
contraiu o ombro direito, equilibrando o fone contra o rosto, e puxou 
devagar o maço. 

- Sabe o que é – disse. 

- Lui? 

Com os dentes, ele prendeu o filtro de um dos cigarros. Mordeu-o, 
lentamente. 

-Alô, Lau? Você está aí? 



 
 

51 
 

Ele contraiu mais o ombro para acender o cigarro. O fone quase 
desequilibrou. Tragou fundo. Tornou a pegar o fone com a mão e 
soltou pouco a pouco o ombro dolorido soprando fumaça. 

- Eu já estava quase dormindo. (ABREU, 1995, p.30-31). 

 

 Esse desinteresse em sair com a amiga também é observado no 

protagonista do enredo de Bueno (2011), mesmo que ele acabe por ceder ao 

convite. 

 

Há muito tempo, quando de sua curta temporada em São Paulo, 
admitamos logo, Mano, mais para magoar a Mãe – ou, de pura 
vingança, para que de você ela sofresse o aguilhão da ausência -, 
numa nevoenta noite de julho, difícil esquecer, a Hilda literalmente 
arrastou-me para o teatro Guaíra (BUENO, p.65 [grifo nosso]). 

 

Assim como nos documentos analisados por Michel Foucault (1992, p.113), 

os registros do cotidiano desses amigos, bem como suas intimidades, suas 

frustações, desejos e anseios, são “A voz única. Instantânea e sem rastro da 

confissão penitencial [...] doravante retransmitida por múltiplas vozes que se 

depositam numa enorme massa documental”. 

Em Abreu (1995, p.17) há a menção a outros autores, que são articulados em 

um novo uso. São citados cantores como Cazuza e Rita Lee antes do início de 

alguns contos. Por exemplo, no conto “Os sobreviventes”, lê-se logo abaixo do título 

“Para se ler ao som de Ângela Ro-Ro” (ABREU, 1995, p. 17). Esses registros acerca 

da música, que tanto impregnam os livros de Abreu, também se fazem presentes em 

Bueno. Em vários momentos, o autor cita nomes consagrados da música pop 

internacional. A cantora norte americana, conhecida por ser a rainha do jazz, Ella 

Fitzgerald, por exemplo, é objeto de um diálogo com o irmão-interlocutor; a potência 

musical da voz da cantora se torna o foco da conversa. Tem-se, assim, o gosto 

musical desses seres sem importância, ao mesmo tempo em que seus nomes são 

imortalizados e reconhecidos. 

 

Agora, no CD, Ella, Ella Fitzgerald, Mano, Ella Fitzgerald 
imensamente. Audível, nem baixo nem alto, para que eu não me 
atrapalhe aqui com essa escrita mais evanescente do que com o som 
com que Ella passa do mais diabólico agudo ao baixo profundo, um 
espesso mugir de cervo em agonia, e de novo ascende ao trinar de 
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um castrato, e, a seguir, o súbito rompante de novo e corcoveante 
barítono, o canto de Ella, imensamente. (BUENO, 2011, p.132). 

 

Não só as referências aos nomes de cantores podem ser percebidas em 

ambos os livros, também há referências a autores, como pode ser visto em “[...] ai 

que gracinha nossos livrinhos de Marx, depois Marcuse, depois Reich, depois 

Castañeda, depois Laing [...] chás com Simone e Jean-Paul [...]”, em Abreu (1995, 

p.19), e ainda, na passagem do livro de Bueno (2011), em que Frederico reflete 

sobre suas “conversas com os mortos”, sobre a melancólica experiência de estar só, 

ao mesmo tempo em que revela uma solidão que é plena, ou seja, preenchida por 

fantasmas ilustres. 

 

Este diálogo com os mortos, Mano... O diálogo com todos esses 
nomes que já existiram um dia, em carne e osso existiram, e hoje 
reluzem nas lombadas dos livros desesperados...Semana passada 
contei – de Cervantes a Balzac, de Alencar a Borges, quinze 
conversas no escuro. Impossível discernir de onde e de que lugar 
falam, o acento, o tique de seus lábios, meu Deus, Mano, o lábio dos 
mortos. Os lábios, meu Deus, Bolaño, até quando, nessa casa vazia? 
Até ontem ninho de nosso relativo sossego, no que pode significar 
sossego a vida por natural inóspita, onde hoje chapada a luz do sol 
entra e disturba. Até quando, como companhia, só os defuntos 
ilustres, lápides, urnas funerárias, nomes de rua, verbetes de 
enciclopédia, uma estrelinha a assinalar o nascimento e a pequena 
cruz o óbito igualmente ilustre? (BUENO, 2011, p.11) 

 

Há, ainda, o eterno retorno a si mesmo, por meio da volta a passagens já 

descritas, em Bueno. A todo momento a figura da Hilda é recuperada na narrativa 

“Ainda bem que a Hilda, coitada, faz questão de publicar os sonetos” (BUENO, 

2011, p.17), “Hilda, em gráficas de fundo de quintal, como a do velho Snege que, 

acho, já referi aqui” (BUENO, 2011, p.53), “Só a Hilda, Mano, insuportável quando 

retira da bolsa o volume já gasto de uma antologia de Fernando Pessoa [...]” 

(BUENO, 2011, p.59), “A Hilda, Ah, a Hilda! Coitada da Hilda...” (BUENO, 2011, 

p.69) e, assim, segue até a última vez em que ela é citada “Nem a Hilda está mais 

aqui” (BUENO, 2011, p.140). 

Essa característica de retorno também se apresenta em Abreu, pois em mais 

de um conto há a figura da amiga, dado o caráter íntimo da relação entre ela e o 

protagonista. A ligação entre os personagens e a figura de uma amiga deixa uma 
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dúvida quanto à relação que eles mantiveram com essa mulher. Em alguns 

momentos, pende para um caso, um amor. Em outros, parece se tratar apenas de 

uma amizade. Os contos que a apresentam são: “Os sobreviventes” (ABREU, 1995, 

p.17), “O dia que urano entrou em Escorpião” (ABREU, 1995, p.23), “Pela passagem 

de uma grande dor” (ABREU, 1995, p.29), “Pêra, uva ou maçã?” (ABREU, 1995, 

p.102). Também se constatou a presença da figura da mulher nos contos, “O dia que 

Júpter encontrou Saturno” (ABREU, 1995, p.125) e “Caixinha de música” (ABREU, 

1995, p.115). No entanto, ao que parece, a relação entre eles se aproxima mais de 

um caso que está terminando. Nesse sentido, pode-se analisar, assim como em 

Agamben (2007, p.57), “[...] o processo de subjetivação mediante o qual um 

indivíduo é identificado e constituído como autor de um certo corpus de textos. 

Outro ponto em que os livros de Bueno (2011) e Abreu (1995) se aproximam 

se dá pelo sentimento de desilusão com a vida, o que demonstra o sujeito 

fragmentado da modernidade, sozinho em meio à multidão, à falta de esperança 

com relação ao futuro. Em Bueno, há a descrição feita pelo narrador-protagonista, 

ao falar de si: “Fumo muito, me horrorizam os exercícios físicos, tão na moda hoje 

em dia. Morremos do mesmo jeito, atletas e sedentários. Nunca esquecer – 

inventamos a cultura da simetria, Mano” (BUENO, 2011, p.14). Esse pensar sobre a 

existência e o mundo ao qual ela está condicionada assemelha-se ao personagem 

descrito em Abreu: 

 

Mas se o futuro, doutor, é um inevitável finalmente alguém apertou o 
botão e o cogumelo metálico arrancando nossas peles vivas, bateu 
com cuidado o cigarro no cinzeiro, um cinzeiro de metal, odiava 
objetos de metal, e tudo no consultório era de metal cromado, 
fórmica, acrílico, anti-séptico, im-po-lu-to, assim o próprio médico, 
não ousando além do bege. Na parede a natureza-morta com secas 
uvas brancas, peras pálidas, macilentas maçãs verdes. Nenhuma 
melancia escancarada, nenhuma pitanga madura, nenhuma manga 
molhada, nenhum morango sangrento. Um morango mofado – e este 
gosto, sempre presente em minha boca? (ABREU, 1995, p.146). 

 

Ainda no início de Mano, a noite está velha (2011, p.08), Frederico revela ao 

irmão que ele está solteiro, morando sozinho, um sexagenário em uma casa, em 

que apenas: 
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Alzira vem três vezes por semana. Determinada e ansiosa, 
empreende a arrumação doméstica e provisiona a despensa. Me 
alimento por aí, sem apetite; frito ovos, engulo pães quentes com 
manteiga e café forte. Me dobra em dois a azia, mas nada como os 
antiácidos para nos devolver a calma ao estômago. (BUENO, 2011, 
p.08). 

 

O fragmento citado acima pode ser comparado à situação do personagem do 

texto de Abreu (1995), presente no conto “Adagio Sostenuto” (1995, p.147), em que 

se observa a descrição de um homem sozinho que, no entanto, ao contrário do 

descrito em Bueno, é jovem: “Acariciou o pau murcho, com vontade longe, querendo 

mandar parar aquele silêncio horrível de apartamento de homem solteiro, a 

empregada não viria [...]”. Este tem “[...] cinco a mais que trinta. Estava na metade, 

supondo que setenta fosse a sua conta” (ABREU, 1995, p.152) e ao virar-se para 

urinar, termina questionando-se: “[...] será possível plantar morangos aqui? Ou se 

não aqui, procurar um lugar em outro lugar? Frescos morangos vermelhos. Achava 

que sim. Que sim. Sim” (ABREU, 1995, p.152). 

Se o livro Morangos mofados (1995) termina com uma afirmação a favor da 

vida, há uma espécie de continuidade, tal qual a expressão no final do primeiro 

conto “Diálogos” (1995, p.15) aponta “ad infinitum”, o que pode ser lido como sendo 

de uma vida possível em outro lugar. Em Mano, a noite está velha (2011), o final se 

dá com a descrição da morte da mãe do protagonista. A narrativa de Frederico fica 

em aberto, em suspensão, o leitor não sabe o que acontecerá com ele. Talvez a 

morte como a da matriarca, mas talvez a vida se dê em outro lugar, pois como 

tentou-se apontar até o presente momento, a escrita marca a imortalidade daqueles 

que nela deixam ou têm suas marcas registradas. Afinal, assim como a mãe do 

narrador-personagem de Bueno não seria registrada em nenhum livro de história, 

tampouco a figura do homem a olhar e refletir sobre o plantar ou não morangos, 

fatos do dia-a-dia, considerados corriqueiros seriam registrados. Esse processo, 

segundo Agamben (2007, p.56), “[...] é o princípio através do qual se criam 

obstáculos para a livre circulação, a livre manipulação, a livre composição, 

decomposição e recomposição da ficção”. Na mesma linha de pensamento, Barthes 

(2004) avalia: 

 

Na escrita moderna, com efeito, tudo está por deslindar, mas nada 
está por decifrar; a estrutura pode ser seguida, ‘apanhada’ (como se 



 
 

55 
 

diz de uma malha de meia que cai) em todas as suas fases e em 
todos os seus níveis, mas não há fundo; o espaço da escrita 
percorre-se, não se perfura; a escrita faz incessantemente sentido, 
mas é sempre para o evaporar; procede a uma isenção sistemática 
do sentido, por isso mesmo, a literatura (mais valia dizer, a partir de 
agora, a escrita), ao recusar consignar ao texto (e ao mundo como 
texto) um ‘segredo’, quer dizer, um sentido último, liberta uma 
atividade a que poderíamos chamar contrateológica, propriamente 
revolucionária, pois recusar parar o sentido é afinal recusar Deus e 

as suas hipóstases, a razão, a ciência, a lei. (BARTHES, 2004, p.05). 

 

Ao recusar que o sentido advém unicamente do autor como deus criador, 

pode-se supor que a escrita é o meio pelo qual os sentidos são construídos, pois ela 

carrega as marcas daquele que a precedeu e sinaliza a infinitude do texto. Dessa 

forma, conforme Barthes (2004), Blanchot (2011) aponta para as marcas deixadas 

pelo autor no texto e seu desaparecimento. Essas marcas, segundo Gagnebin 

(2009, p.53), são os rastros “[...] que os homens inscrevem em memória dos mortos 

– esses mortos que o poeta e o historiador, nas palavras de Heródoto, não podem 

‘deixar cair no esquecimento’.” Nesse sentido, tanto Morangos mofados (1995) 

quanto Mano, a noite está velha (2011) trazem marcas das vidas dos personagens 

registradas em seus textos. É por meio delas que que se joga com possibilidades de 

significados e se inscrevem na imortalidade do verbo, o cotidiano e a intimidade de 

pessoas comuns, revestidas de incertezas e dúvidas. Essa ambiguidade pode ser 

notada ao longo dos dois livros. Nas passagens citadas, há cenas que remetem a 

um possível estupro e aos amigos dos personagens, que conhecem os seus 

segredos mais íntimos, sendo que essa é uma possível leitura, mas não a única. 

Nota-se, ainda, os livros e músicas que circulam na vida desses homens que tiveram 

suas existências inscritas/descritas na literatura, uma vez que o registro dos atos, 

que pode levar os personagens a sofrerem consequências, só pode ser confessado 

pela escrita, tal qual vê-se em Foucault (1992) em “A vida dos homens infames”.  

Agamben (2007), lendo Foucault, aponta o deslocamento da função-autor 

para o gesto, para sua presença/ausência. Assim, lê-se na literatura contemporânea, 

à qual pertencem tanto Caio Fernando Abreu quanto Wilson Bueno, discussões, 

temáticas, personagens que mostram a necessidade de ler a ficção com a teoria.  

Essa teoria contribui não somente para entrelaçar o texto, mas, também para ajudar 

o leitor a construir o seu próprio método, que no caso do livro de Wilson Bueno é 

desencadeado pela leitura da dedicatória. Para Barthes (2004), em A morte do 
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autor, o leitor cumpre um papel importante para o processo de significação do texto, 

pois cabe a ele juntar os fragmentos, os rastros deixados pelo autor, tal qual tentou-

se realizar nesta pesquisa, comparando os dois livros. Assim, observa-se que o 

texto enquanto mecanismo de memória, a constrói e movimenta-se na literatura pelo 

gesto imortal que circunda os textos. E é por ele que se lê, em Bueno (2011) e em 

Abreu (1995) os vestígios da vida íntima e do cotidiano dos personagens descritos, o 

que em ambas as narrativas se dá pela linguagem. É pela palavra escrita que elas 

são imortalizadas no conjunto de vidas que formam a literatura.



3 O narrador flâneur de Bolero’s Bar 

 

 

Como mencionado nos dois primeiros capítulos desta pesquisa, aquele que 

escreve as suas memórias revê suas práticas no ato da escrita, conhece a si e 

proporciona o reconhecimento, ainda que essa ação seja uma forma de livrar-se de 

suas angústias e medos. No segundo capítulo, fez-se a discussão sobre a questão 

que envolve o autor que, como visto anteriormente, desloca-se de sua função 

primeira passando a atuar como linguagem, enquanto possibilidade ou gesto, tal 

como nos ensina Giorgio Agamben. Nesse sentido, também é importante salientar 

que é pelo autor como gesto que se transforma em linguagem (AGAMBEN, 2007, p. 

58) que compõe o texto, cheio de lacunas, vazios, ditos e não ditos, marcas e pistas, 

que o leitor adentra o espaço da criação. Isso lhe permite interpretar e ressignificar o 

texto a partir do dado e, com isso, estabelecer relações, aproximações com outras 

memórias oriundas das suas experiências.  

Neste terceiro capítulo, a leitura é voltada para alguns dos textos de Bolero’s 

Bar (2007), mais especificamente, os do segundo volume, Diário Vagau (2007), em 

que estão reunidas as memórias do caos de um a nove. Pretende-se, aqui, observar 

como o narrador registra o cotidiano de uma época pelos quadros imagéticos 

montados ao longo dos textos. 

O processo de escrita e de leitura é composto por um mecanismo que Didi-

Huberman (2007), no texto “Remontar e remontagem (do Tempo)”, chama de montar 

e desmontar. Ao ler os textos faz-se necessário esmiuçá-los para que, desse modo, 

os outros espaços, épocas e vozes possam emergir, ocorrendo, assim, o que Walter 

Benjamin (2016, p.13) denomina como o ato de escovar a história a contrapelo. Por 

meio desse processo a história é revista e, dessa maneira, desconstrói-se a história 

oficial, aquela que traz os discursos apenas dos vencedores, que pode, então, ser 

olhada por outros ângulos.  

Esse processo de escrita e leitura é verificado nas crônicas de Diário Vagau 

(2007), pois percebe-se nelas várias vozes. Assim como apontado por Didi-

Huberman (2007), o clima, as cenas e os quadros desse livro são montados pela 

escrita do narrador e podem ser desmontados e remontados pelo leitor. Por meio 

desse processo de construção e reconstrução é possível observar as imagens, os 
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espaços, os personagens daqueles que nem sempre ganham destaque nos 

discursos históricos. 

Assim como Didi-Huberman (2007) apresenta o processo de desmontagem 

para pensar a teoria benjaminiana, pretende-se adentrar e compreender o narrador 

do livro Diário Vagau (2007). Nele, observa-se uma escrita composta por textos que 

apresentam uma linguagem ora rebuscada, ora coloquial, com um olhar atento e 

sensível para os temas do dia a dia e com uma estrutura curta. A linguagem 

apresenta tanto com o uso da primeira como da terceira pessoa e, além disso, com 

partes que são teatros. Essas características tornam a escrita de Bueno de difícil 

classificação. Desse modo, refere-se aos textos como crônicas uma vez que 

compartilham as características desse gênero, como: o fazer em trânsito, extensão 

limitada, linguagem pouco formal, retrato do tempo, a imagem do turbilhão, 

experiências e memórias, a história inscrita no tempo e a mescla ou referência a 

outros gêneros, como manual, poema, diário etc. (MOURA, 2008, p.03-04), como se 

verá no decorrer do presente capítulo.  

Dessa maneira, no livro de Bueno, há vinte e oito crônicas  que, ao serem 

unidas, descrevem o espaço físico e psicológico em que o narrador-personagem 

vive, são elas: “Vagaus ou Vagais”, “Ipê Amarelo”, “Prezado Epistoleiro”, “Nos muros 

da Periferia”, “Notícia de Deus”, “Cão Íntimo”, “Horóscopo Chinês”, “Domingo”, “O 

Galo é uma Ave”, “Um dia, Um gato”, “Viado”, “Aprendiz de Árvores”, “Conversa de 

Cão”, “A morte e A Morte Do Cronista Carlinhos Oliveira”, “Memória do Caos-1”, 

“Memória do Caos - 2”, “Memória do Caos - 3”, “Memória do Caos - 4”, “Memória do 

Caos - 5”, “Memória do Caos - 6”, “Memória do Caos - 7”, “Memória do Caos - 8”, 

“Memória do Caos - 9”, “Dois animais”, “As Mil e Uma Noites de Nelson 

Cavaquinho”, “A Velhinha e Eu”, “Liberdade Clandestina” e “Diário Vagau”. 

Ao longo de Diário Vagau (2007), o narrador, por meio da escrita de uma 

narrativa fragmentada que se assemelha a quadros, cenas, pinturas que se 

sobrepõem para formar o todo, propicia que o cotidiano seja registrado. Segundo 

Walter Benjamin (2016, p.10), “O cronista, que narra os acontecimentos em cadeia, 

sem distinguir entre grandes e pequenos, faz jus à verdade, na medida em que nada 

do que uma vez aconteceu pode ser dado como perdido para a história”. Essa 

característica do cronista pode ser percebida em Diário Vagau (2007), uma vez que 

ele observa e registra os fatos do dia a dia de personagens comuns. 
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Esse caráter de registro das experiências e observações do narrador de 

Diário Vagau (2007) fica mais evidente em algumas das crônicas, pois já no nome 

verifica-se a relação com a memória, sendo essa uma característica que contribuiu 

para a seleção do corpus a ser analisado neste capítulo. São elas: “Memória do 

Caos-1”, “Memória do Caos - 2”, “Memória do Caos - 3”, “Memória do Caos - 4”, 

“Memória do Caos - 5”, “Memória do Caos - 6”, “Memória do Caos - 7”, “Memória do 

Caos - 8”, “Memória do Caos - 9”.  Juntas, elas podem compor quadros que 

registram uma cadeia de acontecimentos do cotidiano do narrador. Este, por sua 

vez, age como o flâneur de Baudelaire (2010, p.13) e acaba por realizar uma “[...] 

pintura de costumes do presente”.  

Baudelaire (2010, p.24) apresenta em seu livro O pintor da vida moderna, o 

flâneur1 e aponta que ele está “Atrás da vidraça de um café, um convalescente, 

contemplando com prazer a multidão, mistura-se, pelo pensamento, a todos os 

pensamentos que se agitam em torno dele”. Tal qual o pintor de Baudelaire, o 

narrador de Diário Vagau (2007) faz o mesmo papel ao pintar com palavras e 

mostrar a história na contramão dos discursos oficiais. Dessa maneira, ele escova a 

história a contrapelo, como aponta Benjamin (2016, p.13), pois traz à tona tudo o 

que foi recusado, escondido e camuflado na História.  

Ao escrever o cotidiano, as pessoas comuns, o narrador de Bueno (2007) se 

assemelha com o flâneur de Baudelaire (2010), pois é pelo olhar para o presente 

que a sua “pintura da vida” vai sendo tecida. Esse aspecto poderá permitir que 

outras histórias sejam contadas, se não mais oralmente em decorrência da morte do 

narrador citada por Benjamin (1994), mas pela escrita que cumpre a função daquele 

que escuta, do arquivo, e posteriormente alivia o peso da experiência traumática 

para o leitor. Para Didi-Huberman, citando Walter Benjamin, a dialética é a “[...] 

testemunha da origem” (BENJAMIN apud DIDI-HUBERMAN, 2007, p.03), pois ela 

permite esse confronto de discursos. 

 

[...] ‘em uma dupla ótica’ [...], por um lado como uma restauração, 
uma restituição, e por outro, como algo que é por isso mesmo 

                                                 
1 Baudelaire (2010, p.21) classifica “[o]bservador, flâneur, filósofo, qualifiquem-no como quiserem; 
mas vocês serão certamente levados, para caracterizar esse artista, a agracia-lo com um epíteto que 
não poderiam aplicar ao pintor de coisas eternas ou, ao menos, mais duradouras, ao pintor de coisas 
heroicas ou religiosas. Às vezes ele é poeta; mas frequentemente, aproxima-se do romancista ou do 
moralista”. 
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inacabado, sempre aberto.  (BENJAMIN apud DIDI-HUBERMAN, 
2007, p.03).  

 

Esse testemunho requer o deslocamento do tempo e opera uma nova 

reconfiguração das imagens. Olhar para trás e reconfigurar o presente é estar nesse 

limiar do tempo, e é nesse processo que ocorre o estranhamento, o distanciar-se 

para ver, mas ver de forma crítica e reflexiva. Com isso, provoca-se “O abalo. 

Estamos fora de nós. O olhar vacila e, com ele, aquilo que ele fixava” (DIDI-

HUBERMAN, 2007, p.06). Ao escrever as memórias do cotidiano, o narrador de 

Bueno não apenas vê, vive, dá testemunho, mas permite perceber os efeitos da 

ditadura em sua vida e nas dos colegas. Esse processo promove o deslocamento do 

olhar, tal qual em Didi-Huberman (2007), pois ao ler as crônicas de um ao nove, é 

possível perceber discursos que não estão nos registros oficiais. 

 O narrador de Diário Vagau (2007) é, pois, o flâneur que olha para o fugaz, 

para aquilo que ninguém vê e que os discursos oficiais escondem, para a vida 

corriqueira de pessoas simples2, e intencionalmente ou não, acaba por deixar ver os 

esquecidos da história, os marginalizados. Através de seus registros, o leitor é 

convocado a olhar para aquilo que ninguém quer ver ou tem tempo de observar. 

Esse olhar deve admirar-se, estranhar, tomar consciência. E é o olhar do narrador 

de Bueno que pode ser lido como o messias de Benjamin (2016, p.11-12), que vem 

para tentar reparar, mesmo que inconscientemente, os injustiçados da história.  

Para ler esse cotidiano pintado no livro de Bueno, selecionou-se nove 

crônicas chamadas de “Memórias do Caos” que vão do 1 ao 9. Cada uma delas é 

composta por fragmentos que podem ser lidos separadamente ou no conjunto deles.  

Já no primeiro fragmento, da primeira “Memória do Caos”, observa-se que é 

por meio da evocação do gênero diário que o narrador de Bueno inicia sua escrita, 

pois apresenta-o com o título “Diário da Guerra” (BUENO, 2007, p.63). Sendo o 

diário um dos gêneros textuais que é fonte de memórias por ser composto pela 

escrita dos fatos que aconteceram no cotidiano e por uma visão pessoal, subjetiva e 

muitas vezes reflexiva, ele permite o registro de outros pontos vista que, muitas 

vezes não condizem com os proferidos pelas academias. A segunda palavra que 

                                                 
2 Ao tomar emprestado o discurso de Foucault, acerca dos homens infames, Agamben (2007, p.58, 
59), aponta que “Os escribas anônimos, os funcionários menos graduados que redigiam tais 
observações, certamente não pretendiam nem conhecer e nem representar; seu único objetivo era 
marcar de infâmia. No entanto, pelo menos por um instante, as vidas brilham naquelas páginas com 
uma luz negra, ofuscante”. 
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compõe o nome desse fragmento da memória em Bueno é “guerra” e traz à tona o 

cenário de conflito. Esse caos descrito pode sugerir que se trata do diário de uma 

pessoa que está em um ambiente com um clima hostil. Tal afirmação pode ser lida 

ao longo das nove memórias em Diário Vagau (2007) pelos vestígios (como por 

exemplo: nomes que aludem ao regime opressor, siglas que podem indicar as 

instituições governamentais, o clima de medo, entre outros) que remetem ao cenário 

da ditadura e ainda trazem à tona o movimento da contracultura que ocorrida na 

época. 

É por meio das memórias escritas, oriundas desse narrador, que se pode ler 

os efeitos da ditadura no cotidiano. Assim como o pintor da vida moderna de 

Baudelaire (2010, p.43) pinta o seu quadro “Os anais da guerra”, o narrador de 

Diário Vagau (2007) retrata o cotidiano. Além disso, esse ato de registrar do 

narrador provoca o que Maria Angélica Melendi (MELENDI in SELIGMANN-SILVA, 

2006, p.229) considera “[...] um movimento de memórias que se debatem contra o 

esquecimento”. 

Em “Diário de Guerra” (BUENO, 2007, p.63), o leitor depara-se com um 

narrador-personagem que dirige sua fala a um companheiro: “Nos estrepamos, 

companheiro: o buraco é mais embaixo” (BUENO, 2007, p.63) ou em “Agora, 

companheiro, abaixa a cabeça, que aí vem bala” (BUENO, 2007, p.63). A cena 

descrita demonstra o clima de medo e tensão e também aponta os motivos de tal 

situação: “Pensar como Política o ideal confuso da sua própria Neura, não passa de 

rasteira de má-fé – esta palavra antiga. Isto quando você imagina pra si um destino 

de Rosa Luxemburgo” (BUENO, 2007, p.63 [grifo nosso]). Nessa passagem, 

verificam-se os ideais políticos dos interlocutores, e a visão de que “[...] ser marxista 

[...] passa a ser visto como um estigma” (CÉSAR, 1993, p.126). Ao citar a filósofa, 

economista, marxista e revolucionária social-democrata nascida na Polônia, mas 

com cidadania alemã, que foi contra o regime Marxista-Leninista, o narrador 

descreve que o único final que consegue ver para os dois é o mesmo da 

personagem histórica, a morte, o que demonstra que a revolução não viria de um 

movimento de esquerda, mas de um comportamento transgressor que fosse contra 

os padrões impostos pelo regime opressor. Segundo aponta Didi-Huberman (2007, 

p.01), “[...] só se expõe – poética, visual ou filosoficamente – a política ao mostrar os 

conflitos, os paradoxos, os choques recíprocos dos quais toda a história é tecida.” 
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(DIDI-HUBERMAN, 2007, p.01). Dessa forma, transparecem outros pontos de vista, 

o outro lado da história que não a dos discursos oficiais, é uma maneira de fazer 

emergir a memória de uma época.  

Também é possível perceber, nesse diário, a situação difícil em que se 

encontra o povo, diante do clima de medo, angústia e aflição, somado ainda a uma 

crise econômica e ao abandono: “Olha lá fora, o Povo, entidade mítica. O que é 

senão São Jorge, o Dragão, um Deus, Fome, Paciência e Verminose?” (BUENO, 

2007, p.63). Esse povo, que é escrito com letra maiúscula, que deveria ser 

soberano, mas que não se impõe, é apontado como “[...] ignorante solene das tuas 

estatísticas e das minhas figuras d’estilo” (BUENO, 2007, p.63). Um povo que 

padece entre a guerra dos opressores e a dos que mantêm ideais utópicos 

marxistas: “Com certeza, aqui e agora, neste apartamento vazio, não somos nós, o 

Povo, este a quem pensamos conduzir.” (BUENO, 2007, p.63). Agamben (2007), 

citando Foucault, descreve que as construções de quadros imagéticos são 

constituídas “[...] de armadilhas, armas, gritos, gestos, atitudes, astúcias, intrigas, 

cujo instrumento foram as palavras. Vidas reais foram ‘postas em jogo’ (jouées) 

nessas frases.” (AGAMBEN, 2007, p.59). Exatamente o que faz o narrador de Bueno 

(2007). 

Em outro fragmento da mesma memória, tem-se o título “Fogo Cruzado”, no 

qual o clima de guerra é descrito pelo narrador:  

 

FOGO CRUZADO 
Explosões, estouros, aparelhos, grampos, sequestros, aviões, 
diplomatas, cenimar, burk-elbrick, lista, banidos, trânsito, nobuo, blitz, 
barbudos, tortura, doicodi, ciex, Ibiúna, buzina, telefone, bandeira, 
barbudos, Fleury, golpe, baixo, gordo, choque, inimigo, medonho, 
anões, quebrados, elétricos, sangrando, ponto, panfleto, discussão 
prática, dialética, dissidência, racha, prontidão, esquina, idéia, 
revólver, ina, ira, resistência, sentido, esquerda, volver, marche, 
informante, infiltrado, alcaguete, paranoico, companheiro, cuidado, 
muito cuidado – os vizinhos! (BUENO, 2007, p.65). 

 

Ao ser lido em voz alta, o som e o ritmo desse fragmento lembram choques, 

cortes abruptos, interrupções, destruição, que são desencadeados pelas próprias 

palavras separadas por vírgulas. Esse recurso estilístico já foi trabalhado pelo 

escritor futurista Filippo Tommaso Marinetti, no poema “Zang tumb tuum – relato da 

Batalha de Andrinópolis” (1914), que traz palavras que remetem a sons de batidas, 
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onomatopeias que demonstram a rapidez das máquinas. Assim como no texto de 

Bueno, a imagem é constituída por uma série de palavras separadas apenas por 

vírgulas, a sintaxe da frase é quebrada, não há a presença de conectivos e as 

palavras se organizam de forma sequencial imagética, formando imagens 

sobrepostas. No entanto, em Marinetti há uma disposição das palavras na página 

que ocupa quase toda a sua extensão e não é linear, uma ao lado da outra. Já em 

Bueno, as palavras se organizam de forma sequencial. Observa-se, ainda, que o 

texto se assemelha a um poema concretista e ao mesmo apresenta uma narrativa 

linear, formada por imagem sobrepostas, como aparecem em alguns poemas de 

Mário de Andrade, como se lê no poema “Dedicatória”, “Cruz/ Que este livro 

galante,/ ante/ Teus olhos, lembre um dia,/ Quem to oferece nesta/ Festa/ De anos e 

de alegria. Também em Raul Bopp, como descreve Oliveira (2009): 

 

Ao lado desse fazer narrativo, que muito se aproxima de um fazer 
artesanal, estão também as marcas deixadas pelas estéticas 
vanguardistas, as quais inicialmente tanto influenciaram os 
modernistas e que no livro de Bopp deixaram traços como a 
fragmentação que estilhaça os capítulos em diversos tópicos e que 
corta o fio linear da história para dar lugar a recortes que, de certa 
forma, conferem autonomia a certos trechos que podem ser 
deslocados sem afetar o todo e dinamizam o texto sem prejuízo do 
que está sendo narrado. (OLIVEIRA, 2009, p.79-80). 

 

Esse método aparece também no movimento da Tropicália (1967), mais 

precisamente com seu representante Caetano Veloso, em que a letra da música que 

leva o mesmo nome de “Tropicália” (1967) remete à repetição da sílaba, como em 

“Viva a bossa, sa, sa/Viva a palhoça, ça, ça, ça, ça”, ou ainda em “Viva a mata, ta, 

ta/Viva a mulata, ta, ta, ta, ta”.  

Ainda em “Fogo Cruzado” (BUENO, 2007, p.65), todas as palavras são 

relacionadas e induzem o leitor a formular um cenário de guerra. Essa questão pode 

ser lida não apenas como “[...] renovação técnica da língua, mas da sua mobilização 

ao serviço da luta ou do trabalho [...] a serviço da transformação da realidade, não 

da sua mera descrição.” (BENJAMIN, 2016, p.88). Isso ocorre de forma consciente 

ou inconsciente no ato da escrita, pois mesmo o ato de não fazer/crer na política é, 

em si, um ato político. Outras palavras ainda evidenciam os mecanismos de 

vigilância utilizados nos combates “aparelhos, grampos” (BUENO, 2007, p.65), o que 

proporciona uma imagem de guerra, de conflito, de perseguições, assim o narrador-
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flâneur traz a ausência de ilusões sobre a época (BENJAMIN, 2016, p.87).  As siglas 

que compõem a narrativa também apontam caminhos a serem percorridos e ajudam 

a construir a imagem de uma ditadura. Um exemplo é a palavra “ina” (BUENO, 2007, 

p.65) que pode ser relacionada a Indústria Nacional de Armas. 

Süssekind (2004) relata que os “Fleury” (BUENO, 2007, p.65) eram os 

delegados que se infiltravam no meio do povo para identificar aqueles que eram 

contra o governo e que operavam a censura a escritores ou jornalistas. A sigla 

“doicodi” (BUENO, 2007, p.65) representava o órgão responsável pela tortura dos 

presos. As palavras “informante, resistência, golpe, choque” (BUENO, 2007, p.65), 

dentre outras, demonstram o clima e os acontecimentos da época retratados nas 

palavras do narrador. Mas para que esses sentidos sejam possíveis, o leitor precisa 

ir além do texto e investigar o passado em busca das informações que lhe ajudarão 

a compreendê-lo por um processo dialético de confrontar os discursos da história 

oficial com os de uma história à margem. A partir da descrição do narrador, o leitor 

poderá relacioná-la com o clima opressor instaurado no Brasil em decorrência do 

golpe de 643.  

A escrita carrega consigo marcas de subjetividade, pois a narrativa é contada 

pelo ponto de vista do narrador. Mas, assim como flâneur, de Baudelaire (2010) sua 

matéria-prima é oriunda do espaço que o circunda, daquilo que vive no cotidiano de 

pessoas comuns. Esse aspecto pode ser lido, também, na última parte que compõe 

essa primeira memória, sob o título “Impressão Digital” (BUENO, 2007, p.65). Esse 

texto leva o leitor para as instituições criadas pelo poder, pois o olhar do narrador 

observa que “Uma fila de um instituto de Identificação é como uma fila de Inps [...] 

dela a gente poderia sumir como se fosse num passe-de-mágica.” (BUENO, 2007, 

p.65). Assim, pela descrição do narrador, o leitor pode associar o Instituto de 

Identificação aos Inps, sigla também usada para designar os hospitais que passaram 

a receber proventos do governo para atender à população. No entanto, a corrupção 

e desvio do dinheiro passaram a ser mais frequentes com essa aliança entre o 

Estado e as organizações privadas. O narrador-flâneur faz uma comparação entre 

                                                 
3 Segundo Daniel Aarão Reis Filho (2014), em Ditadura e democracia no Brasil, a ditadura foi 
instaurada em 1964, no Brasil, quando houve uma vitória dos partidos de direita, conservador e com 
o apoio dos movimentos sociais, depôs-se o presidente, João Goulart, que havia sido eleito por 
eleições diretas. A curta experiência republicana chegava ao fim com seus 18 anos de vigência. Tal 
fator teve a contribuição do medo do que se implantasse no país, sentimento oriundo das notícias das 
forças revolucionárias que cresciam nos países vizinhos, como a Argentina, o Chile com ideais 
democratas e em outros como em Cuba, com o seu socialismo.  
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as filas nos Institutos de Identificação e as dos hospitais, que eram sempre 

gigantescas e só andavam quando alguém morria. Ao mesmo tempo, tem-se uma 

crítica: “[...] enquanto isso, Poetas de direita jantavam com generais à paisana. Riam 

e citavam Racine4 [...].” (BUENO, 2007, p.65). Süssekind (2004, p.42), enfatiza que 

alguns escritores, por diversos motivos, como o receio do desemprego ou o medo, 

submetiam-se ao sistema de controle do governo.  

 

Em meio a tudo isso o pânico do desemprego, da impossível 
circulação do que se produz, de perder subitamente as condições de 
produção que, de modo problemático, o emprego estatal oferece. 
Situação difícil já que, como assinalava Octavio lanni em 1978, em ‘O 
Estado e a organização da cultura’: ‘A televisão, o rádio, o jornal, a 
revista, a editora, a escola, o teatro, o cinema, a música, todas as 
esferas da criação e debates culturais achavam-se sob o controle ou 
influência do poder estatal; por estímulo, tolerância ou censura. 
(SÜSSEKIND,2004, p.42). 

 

 Outro fragmento da primeira memória, cujo subtítulo é “Guerrilha Interurbana” 

(BUENO, 2007, p.63), já deixa claro, pelo adjetivo, onde vive esse narrador, a 

cidade, bem como a personagem que será retratada. Segundo Benjamin (2016, 

p.13) todos os documentos, registros de uma cultura, também são de barbárie. E é 

nesse “lugar urbano” que se tem a figura de uma mulher que “Rasteja pelo carpete e 

insiste: mais um mandrix.” (BUENO, 2007, p.63). O narrador de Bueno (2011), assim 

como o flâneur de Baldelaire (2010, p.74), retrata uma mulher que não condiz com o 

símbolo da perfeição. Ao contrário, ela é descrita em uma posição de humilhação, 

próxima ao chão, dependente da droga. Essa figura feminina, também pode ser lida 

como a modernidade em um estado de decadência, anestesiada. Somada a essa 

questão do consumo de drogas, é possível pensar a influência da música 

estrangeira na vida da personagem: “A fala grogre, a língua gorda, a baba nada sutil. 

Você chora, ri, tenta cantar uma canção dos Beatles ou aquela da sua infância 

gaúcha” (BUENO, 2007, p.63), além de relacioná-la com os adeptos ao movimento 

da contracultura, dos anos 70.  

A mulher descrita aparece como conhecida do narrador, uma vez que ele a 

chama pela segunda pessoa do singular e com uma intimidade de quem mantinha 

                                                 
4 Jean Baptiste Racine (1639 -1699) poeta e dramaturgo francês. Sua escrita era desprovida de toda 
a emoção espontânea. Tido como um representante do formalismo neoclássico. Machado e 
Domingos (2012, p.60-61) apontam que Racine soube utilizar os princípios clássicos, pois ele sabia 
que deveria “[...] respeitar as regras para que o público, habituado às convenções, não se perdesse”.  
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um contato muito próximo: “Você era tão linda e sabia urrar no instante furioso do 

Amor.” (BUENO, 2007, p.64). A questão do “urrar” traz a morte da narrativa, 

postulada por Walter Benjamin, em “Experiência e pobreza” (2016, p.86-87), analisa 

a queda da concepção do ser racional, aproximando-o do animal, e a morte da 

transmissão da experiência.  

 

Uma coisa é clara: a cotação da experiência baixou, e isso 
aconteceu com uma geração que fez, 1914-1918, uma das 
experiências mais monstruosas da história universal. Talvez isso não 
seja tão estranho como parece. Não se tinha, naquela época, a 
experiência de que os homens voltavam mudos do campo de 
batalha? Não voltavam mais ricos, mas mais pobres de experiências 
partilháveis. (BENJAMIN, 2016, p.86-87) 

  

O clima de insegurança e medo pode ser lido como efeitos da guerra. Nesse 

sentido a “Memória do Caos - 2”, sob o subtítulo “Campainhas Obsessivas” 

(BUENO, 2007, p. 67) remete a esses sentimentos, e também pode demonstrar que 

esses homens são transgressores das normas, das leis impostas e por esse motivo, 

sentem-se vigiados ou a ponto de serem descobertos a qualquer momento. O fato é 

que, como em O pintor da vida moderna (2010), os personagens do quadro do 

cotidiano não são aqueles heróis gregos, românticos, mas aqueles que são o seu 

oposto. 

 

- Estão tocando a campainha. 
- Atende você que é menos bandeira. 
- Eu menos bandeira? E a peruca? [...] 
- Ó de novo: tão tocando...  
-Pois é, mas agora abriram a porta, Suíno, a porta do vizinho! 
- Mas não foi você quem disse que a campainha tinha tocado aqui? 
(BUENO, 2007, p. 67). 

 

Percebe-se, em outro fragmento da “Memória do Caos -2”, que o narrador 

lança o seu olhar para “O Demo Carente” (BUENO, 2007, p. 67), o qual, assim como 

o Dândi de Baudelaire (2010, p.62) é um homem rico, burguês, criado no luxo, como 

se lê em: 

 

Lá vem ele, de novo, sem Amante. Vai beber três litros. Nunca tira a 
roupa preta. Também – mais uma vez- não ficará bêbado, só 
doidamente sem amante. [...] É rico e não faz nada: dorme e bebe. 
Nas blitz impressiona os tiras – que não lhe pedem o documento. Ele 
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impõe: tem o ar grave de quem marcou Data para morrer. (BUENO, 
2007, p.67). 

 

Na mesma memória, há outro texto chamado como “Garrafa ao Mar” 

(BUENO, 2007, p.68), um jovem bem vestido que “Misteriosamente não regressou 

jamais à casa” (BUENO, 2007, p.68), e nunca foi encontrado pelos seus parentes. 

Nem uma só notícia, nenhuma pista, tampouco um corpo. O narrador aponta que ele 

“[...] era jovem, entusiasmado e se considerava capaz de atear fogo ao Mundo” 

(BUENO, 2007, p.68). Desse modo, como o flâneur de Baudelaire, ele o descreve 

“[...] segundo a imagem que se inscreve em seu cérebro, e não segundo a 

natureza.” (BAUDELAIRE, 2010, p.40).  

Essa presença do fantasma que surge, pela escrita do narrador, é lida em um 

texto da “Memória do Caos - 3” (BUENO, 2007, p.71), com o nome “Exercício de 

Tiro” (BUENO, 2007, p.71) em que há a descrição de um homem comum, não 

nomeado. O narrador aponta que o conhecia, mesmo que o contato tenha sido por 

pouco tempo e pede que “Indaguem dele, por mim: nos tornamos irreversivelmente 

cúmplices e solidários; para estas coisas, uma madrugada basta” (BUENO, 2007, 

p.71). Ainda, compara-o a personagens como o poeta Baudelaire e o bibliotecário 

Bastos Tigre. Ao trazer esse jovem sem corpo, sem rosto, coloca-o ao lado dos 

grandes nomes da literatura e lhe confere a imortalidade pela palavra escrita. O 

narrador de Bueno (2007), do mesmo modo que o pintor da vida moderna de 

Baudelaire (2010, p.40), faz “[...] um esforço ressuscitador, evocativo, da memória 

que diz a cada coisa ‘Lázaro, levanta-te’.” 

No entanto, a palavra escrita que evoca os mortos, que traz o outro lado do 

poder, pode estar em perigo. Essa leitura é oriunda do fragmento “Atos 

Institucionais” (BUENO, 2007, p.72), da mesma memória, quando o narrador-

personagem se encontrava com dezenove anos e trabalhava em uma redação de 

jornal. Ele começa descrevendo a si: “Precisava ver a minha cabeça, o nó que deu, 

precisava.” (BUENO, 2007, p.73). Nessa cena, ele se vê diante de algo inesperado e 

percebe que todos que estão seu redor se chocam:  “Precisava ver também a cara 

de toda uma redação acuada à parede – como se para a cerimônia de um 

fuzilamento – ouvindo o comunicado Oficial Golpe no Golpe”. (BUENO, 2007, p.72). 

A notícia trata do AI-5, que é comparado, pelo narrador, ao “Nazismo, de um tempo 

tão sumamente homicida em que falar em árvores era quase um crime.” (BUENO, 
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2007, p.72).  Remete, ainda, ao escritor e dramaturgo Bertolt Brecht, o qual 

apontava que o artista não devia se calar diante dos opressores, pois o teatro é uma 

ferramenta política. Nesse sentido, o texto escrito pode ser entendido como uma 

ameaça ao sistema. 

 Ao final do texto, uma grande tragédia que aconteceria durante a madrugada: 

“Franklin de Oliveira, o grande erudito brasileiro, tinha a enorme biblioteca 

literalmente destruída no Leblon.” (BUENO, 2007, p.72). Se o leitor realizar uma 

pesquisa sobre esse personagem, na história do Brasil, descobrirá que esse foi o 

nome de um jornalista e crítico literário, e que, em decorrência do AI-1, teve seus 

direitos políticos suspensos e sua biblioteca queimada. A queima do conhecimento 

armazenado é ligada ao surgimento da era da censura, do controle dos meios de 

comunicação e da esfera intelectual como mecanismo de proibir, inibir e controlar 

quais discursos circulariam e quem detinha o maior poder de todos, o conhecimento.  

Ao olhar para o passado, poderemos verificar que muitos livros foram 

queimados ao longo da história. Era uma prática comum durante o nazismo, por 

exemplo, quando milhares de livros foram destruídos. Afinal eles representam o 

conhecimento que pode destruir qualquer governo; eram/são fontes de memórias e 

levam quem os lê a refletir acerca do passado e do presente. Depois de descrever 

esse fato, o narrador-personagem se indaga a respeito do que irá acontecer com um 

sujeito simples e desconhecido como ele, dono de uma editora, mas compreende 

que se trata de uma “Coisa para se constatar depois, logo depois” (BUENO, 2007, 

p.73).  

Na “Memória do Caos - 3”, sob o título de “Artes Gráficas” (BUENO, 2007, 

p.73) a pergunta se converte em outra “Ser ou não ser revolucionário? Eis a questão 

[...]” (BUENO, 2007, p.73). Ao trazer para o presente, reconfigurando a expressão de 

Willian Shakespeare, o narrador realiza um ato semelhante ao do flâneur de 

Baudelaire (2010, p.28) em que “O quadro da vida exterior inculcava-lhe já o 

respeito e apoderava-se de seu cérebro. A forma já o obcecava e o possuía. A 

predestinação deixava-se precocemente adivinhar. A danação estava feita.”, ou seja, 

ao observar e refletir acerca dele, já lhe antecipava a pintura do cotidiano. 

 Essa pintura, não necessariamente seguia os moldes dos livros e autores 

consagrados. Em “Memória do Caos - 4” (BUENO, 2007, p.75), sob o subtítulo 

“Grafitagem Compulsória” (BUENO, 2007, p.75), o narrador descreve uma cidade 
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com grafites pelos muros, que trazem mensagem comparadas a “Uivos” (BUENO, 

2007, p.75). Eles representam as ações daqueles que fundaram “Ordens, Missões, 

Grupos Políticos, e prosseguem Insones a assinalar, nos muros da cidade, que o 

Tempo é sempre uma noite – clandestina.” (BUENO, 2007, p.75). A clandestinidade 

é o termo usado para designar aqueles que estão contra a lei, a moral, fato que 

pode remeter aos autores/pintores marginais, comparados aos “[...] traficantes-de-

porta-de-escola. É o que dizem, principalmente, os que têm seus nomes 

Denunciados na rua.” (BUENO, 2007, p.73). 

Ao que parece, no fragmento, da “Memória do caos – 4”, tem-se o destino 

desses personagens tidos como “traficantes” que, aparentemente, estão presos em 

algum lugar escuro e de cujo paradeiro ninguém sabe, mas que logo serão “[...] 

presuntos, não-identificados.” (BUENO, 2007, p.76), ou seja, serão mortos ou foram 

deixados para morrer, acrescentado, ainda, que a família nunca encontrará os 

corpos devido à aniquilação deles e, com isso, não haverá “netos de Heróis” 

(BUENO, 2007, p.76) para se lembrarem deles. O narrador, diante dessa 

constatação e em consonância com o postulado por Benjamin em “Sobre o conceito 

da História” (2016, p. 11), percebe que “[...] é irrecuperável toda a imagem do 

passado que ameaça desaparecer com todo o presente que não se reconheceu 

como presente intencionado nela.” 

Na sequência, o texto é apresentado como “Briga de Foice” (BUENO, 2007, 

p.76). Nele, lê-se, “Inventamos, pois, poemas gráficos, imponentes. Cenas gestuais, 

sem que nem Leitores ou Plateias suspeitem que, por debaixo da tinta, sangre a 

falência em tocar da Ferida o átomo mortal” (BUENO, 2007, p.76). Essa passagem 

contém indícios de como era feita a tentativa de driblar o sistema: 

 

E ninguém sabe que para descrever Che Guevara nos limitam à sua 
boina, sem a Estrela. O nome de Dom Hélder Câmara provoca 
convulsões graves. Do professor Paulo Freire não há quem fale, a 
não ser da barba”. (BUENO, 2007, p.76).  

 

Essa “briga” pode ser entendida, como aquela travada pelos autores contra o 

sistema que censura, que não dorme, é o contragolpe, feito de “[...] metáfora em 

metáfora” (BUENO, 2007, p.76), e são eles os que manejam as palavras para que a 

mensagem seja transmitida e vença a censura imposta. Esses escritos, essas 
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imagens se “[...] transformarão em arquivos preciosos da vida civilizada” 

(BAUDELAIRE, 2010, p.87). 

Na sequência, tem-se o subtítulo “Canto Orfeônico” (BUENO, 2007, p.77). 

Esse seria um canto para acalmar as feras, pois o medo de represálias e o 

sentimento de estar sempre sendo vigiado voltam a ser descritos e, com isso, ele se 

questiona quanto à letra e aos significados do Hino Nacional, algo que soa diferente 

está acontecendo. A metáfora presente nessa crônica-híbrida remete ao projeto de 

criar uma identidade nacional, aos moldes dos europeus, especialmente os alemães. 

O canto orfeônico virou matéria obrigatória nas escolas brasileiras na década de 30, 

segundo Noronha (2009):  

 

Criou-se então a SEMA, Superintendência da Educação Musical e 
Artística, como parte da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito 
Federal. Sob o comando de Villa-Lobos, a SEMA tinha em três 
pontos centrais as diretrizes pedagógicas da prática orfeônica: a 
disciplina, o civismo e a educação artística. (NORONHA, 2009, p. 
02). 

 

Villa-Lobos era conhecido pelo seu apoio ao governo, pelos seus projetos que 

visavam defender a cultura nacional, erudita. (NORONHA, 2009, p.02). O hino tem 

uma simbologia ligada à questão da independência do Brasil, à criação de uma 

república, a ideais de um país mais digno de liberdade e que preza pela cultura. No 

entanto, essa perspectiva é contestada pelo narrador, relatando que não havia a 

liberdade de contestar os discursos oficiais, tudo o que era feito poderia ser 

interpretado como uma afronta ao regime. Para aqueles que detinham o poder, a 

cultura era homogênea e burguesa. Tal qual o flâneur de Baudelaire (2010, p.43) 

descreve a cerimônia no quadro “VI. Os anais da guerra”, o narrador de Bueno 

descreve uma cerimônia oficial mas, mais que descrevê-la, ele reflete sobre aquilo 

em que recai o seu olhar: 

 

Tiranos hasteiam ao mastro - donos solenes da Verdade Oficial. Se 
me pego de repente assoviando um hino pode ser que eles me 
prendam. Pode ser que me Condecorem. Nunca se sabe o que 
querem fazer. (BUENO, 2007, p.77). 

 

Na “Memória do Caos 5”, cujo subtítulo é “Amotinados” (BUENO, 2007, p.79), 

pode-se ler a tortura, a situação precária e desumana em que se encontravam 
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aqueles que eram presos: pessoas que eram pedintes, com algum tipo de 

deficiência, estudantes, sonhadores. Pessoas que acreditavam em ideais de um 

país mais justo e igualitário eram colocadas junto a assassinos. Nesse sentido, o 

narrador se aproxima do personagem de Baudelaire (2010, p.79) ao trazer para o 

universo da literatura personagens da multidão, e ainda é capaz encontrar a beleza 

“[...]onde ela estivesse, até mesmo na lama.”, como se lê a seguir: 

 

Gritam por entre as grades os sem-gravata, os miúdos, os pedintes, 
os aleijões, os Facínoras [...] raspam os joelhos e, depois, as costas, 
no reboco das paredes. Sangram. As celas recém -construídas. 
Urinam-se e fedem. São brasileiros, mendigos, estudiosos, 
estudantes, cismarentos, à-toas. (BUENO, 2007, p.79). 

 

Em outro fragmento da “Memória do Caos – 5”, sob o subtítulo “Ecológicos” 

(BUENO, 2007, 80), um dos que estão amontilhados é descrito. O narrador chama-o 

de “Pequeno filhote da espécie” (BUENO, 2007, p.80); descreve que ele foi 

capturado “[...] por caça indiscriminada, denúncia, fuzil e susto” (BUENO, 2007, 

p.80), e refere-se ao rapaz como sendo um “Apóstolo de um deus desconhecido” 

(BUENO, 2007, p.80). Com essas leituras, pode-se acreditar que este que está 

preso seria um integrante dos revolucionários que lutavam contra o regime militar, a 

idealização extrema de uma ideia marxista. A forma como a morte do condenado se 

daria poderia ser um início de fuga dos prisioneiros, pois caso alguém percebesse 

algum movimento em decorrência do rapaz, ele seria morto pelos companheiros, 

fato que se observa pelo verbo, que está na primeira pessoa do plural. Esse quadro, 

em que o ser humano é colocado como um filhote da espécie humana, a forma 

como ele é caçado e capturado é representada por meio de uma linguagem poética. 

Essa transformação de homem/animal também pode percebida em Baudelaire 

(2010, p.71), quando aponta que “O crime, cujo gosto o animal humano adquiriu no 

ventre de sua mãe, é de origem natural”. O narrador de Bueno ainda recomenda: 

 

Dorme, agora vê se dorme. Caso contrário, daqui a meia-hora, o teu 
desconforto estridente nos denunciará a Inocência tão vigilante em 
segredo guardada. E seremos levados a exterminá-lo; não, sem 
nenhum rancor, apenas por ‘Asfixia & Defesa’ (BUENO, 2007, p.80). 

 

Nos fragmentos da memória cinco, “Sozinhos” (BUENO, 2007, p.80) e 

“Alcoólatras” (BUENO, 2007, p.81) há uma interessante analogia à mão, essa em 
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letra maiúscula, indicando que não é qualquer mão, como um substantivo comum. 

Ela é aquela que faz o que “[...] o rosto não reflete” (BUENO, 2007, p.80), que age 

no escuro dos cinemas, que pratica um ato indizível. A mão que comete atos 

obscenos contra a moral e os bons costumes impostos pelos conservadores. A mão 

que acaricia o sexo e dá prazer, essa mão contraventora, afronta a moral cristã. A 

mão que bate às costas do amigo pode ser a mão do “[...] amigo da Onça” (BUENO, 

2007, p.81). A mão que, segundo o livro sagrado do cristianismo, não pode deixar 

que uma saiba o que a outra fez.  A mão que levanta o copo do bêbado, que “[...] 

escreveu um livro em Goiás; a Mão que é acusada de Crimes tão infames que 

nenhum deles pode ser capitulado no Código Penal – há Leis à parte para isso.” 

(BUENO, 2007, p.81).  

No último fragmento da “Memória do caos – 5” tem-se o título “Persecutórios” 

(BUENO, 2007, p.82). O narrador, ao contrário do flâneur de Baudelaire (2010, 

p.98), é perseguido, ou ainda, ao contrário do homem que é perseguido pelo pintor 

da vida moderna, o de Bueno (2007), questiona: “Quem é você que se esconde 

entre os ratos – os literais & os figurativos?” (BUENO, 2007, p.82). A pergunta é 

destinada a um oficial, “[...] você nos grampeia, nos anota dissimulado, nos 

persegue, Ostensivo. Por quê, por quê – se não o conhecemos a não ser de vista?” 

(BUENO, 2007, p.83).  

Na sequência, tem-se a “Memória do Caos – 6”, em que o fragmento 

“Assaltos de Artilharia” (BUENO, 2007, p.83) traz os assassinatos cometidos pela 

polícia, “São ragers, são mariners, mitriones, federais”. Os nomes rangers e marines 

podem ser associados aos membros da elite do exército e do corpo de fuzileiros 

navais, ambos dos Estados Unidos, que tiveram uma participação na implantação do 

Golpe de 64. A influência americana não vinha apenas dos movimentos de 

contracultura. Reis Filho aponta (2014): 

 

A AMPLA ALIANÇA SOCIAL entre civil e militares que permitiu a 
vitória do golpe de Estado em 1964 era heterogênea - e contraditória. 
Embora apoiada pelo governo dos Estados Unidos, fato já desvelado 
por pesquisas, tinha substância e dinâmica próprias e relativa 
autonomia. (REIS FILHO, 2014, p.47). 

 

Já a expressão “Os mitriones” pode remeter a um torturador que foi 

apresentado aos brasileiros, pela mídia, Dan A. Mitrione, um agente americano que 

operou na América Latina em meados dos anos sessenta, colaborador da ditadura 
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tanto no Brasil quanto no Uruguai. Assim, percebe-se que, como o oitavo quadro lido 

por Baudelaire (2010, p.59), no texto de Bueno (2007, p.82) há presença da figura 

do militar. 

 O ambiente da ditadura e a ação da polícia são iguais em dois locais 

distintos, Copacabana e na Bahia. Entende-se com isso que o narrador de Diário 

Vagau (2007) é o homem do mundo de O pintor da vida moderna (2010, p.22). 

Dessa maneira, compreende-se que a repressão ecoava em todo o território 

brasileiro, como no trecho “É a Guerra & o Caos na simples terça-feira de 

Copacabana, no ar oleoso em que o medo é concreto como a uma pedra suspensa 

na amurada de um Viaduto [...]” (BUENO, 2007, p.83). Tal qual Maria Angélica 

Melendi (2006, p.229), em “Antimonumentos: estratégias da memória (e da arte) 

numa era de catástrofes”, aponta o “[...] corpo (e a cidade, como corpo social), 

castigado fisicamente pela violência”, o narrador de Bueno junta desse ambiente em 

ruínas o material para construir o seu quadro como um contramonumento, no 

sentido de rever o discurso propagado pela história oficial. 

 Em “Memória do Caos - 7 tem-se “Manual de Resistência” (BUENO, 2007, 

p.87), em que o narrador dá a principal recomendação para sobreviver a alguém em 

meio à guerra: “Não deixem que te peguem no cantão do muro, não permita que te 

surpreendam a bala, algema ou susto” (BUENO, 2007, p.87). Mais adiante, no 

fragmento, “Troféus de Guerra” (BUENO, 2007, p.89), vê-se os atos que devem ser 

realizados: “Escarre e cuspa, descumpra o horário, desande a tua íntima epilepsia – 

curvo sobrevivente do incêndio tamanho, herói pornográfico, bandalho sobrevivente 

da Guerra das sobras”. Essa passagem, assim como acontece em Baudelaire (2010, 

p.79), ao descrever o lado sujo, doentio que envolve as prostitutas, o que é 

importante destacar é “[...] a beleza particular dessas imagens é a sua fecundidade 

moral.” (BADELAIRE, 2010, p.81). 

 As últimas duas “Memórias do Caos – 8” e “Memórias de Caos – 9” discorrem 

acerca do cotidiano em meio ao medo: “Toda a vida cabia no intervalo ensandecido 

entre o pânico a um sequestro militar e outro” (BUENO, 2007, p.91 [grifo nosso]) e, 

ao mesmo tempo em que narram a vida clandestina e a boemia, trazem a rigidez da 

opressão: “Eles nos caçam com suas obstinadas lanternas, noites a fio: são 

guardas, são tenentes, do serviço reservado e da tortura” (BUENO, 2007, p.93).  Vê-

se, ainda, na palavra grifada a ligação com a memória dos “[...] intervalos Sonoros” 
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(BUENO, 2010, p.77), pois esse tempo entre a vida e o sequestro mostra o quão 

tênue era a concepção de vida e morte, medo e desejo de mudança. Esses 

intervalos eram marcados pela agitação, pelos gritos e pela incerteza. Na memória 

de número 9, continuam sendo descritas as perseguições àqueles contrários ao 

regime militar. Ainda vêm à memória os mortos esquecidos da História, dos 

atentados, pois, como Baudelaire aponta (2010, p.32), “Poucos são os homens 

dotados da faculdade da visão; são menos ainda os que possuem a capacidade de 

expressão”. Na última memória há a menção a um tiroteio: “Com talento e aplicação, 

possível pressentir, na escada do Edifício, sem testemunha, a tua Morte 

sequestrada, a tua morte Desaparecida lá em mil-novecentos-e-setenta-e-três. Em 

torno, o Tiroteio” (BUENO, 2007, p.93), o que pode ser concebido como uma volta à 

primeira memória do Caos, em que o narrador-personagem pede: “Agora, 

companheiro, abaixa a cabeça, que aí vem bala” (BUENO, 2007, p.63). 

 Percebe-se, portanto, que, assim como o personagem de Baudelaire (2010, 

p.32-35) “[...] todos os materiais que abarrotam a memória agora se ordenam, se 

arranjam, se harmonizam [...]” (BAUDELAIRE, 2010, p.32-35) e dessa forma, ele 

recupera a memória do “Lock-outs” (BUENO, 2011, p.94) e o golpe que ocorreu no 

Chile, quando La casa de la Moneda foi bombardeada por aviões militares, em 11 de 

setembro de 1973, um golpe que colocou Augusto Pinochet no poder e implantou 

uma ditadura sangrenta. Após o bombardeio, o então presidente Salvador Allende 

supostamente se suicidou, “Com duras caras de osso, valentes e reis conspiram. 

Varre um vento que não varre o Agouro por todas as ruas de Santiago do Chile. A 

morte põe ovos em La Moneda.” (BUENO, 2007, p.94). Também recupera a 

memória do Esquadrão da Morte. Segundo o site da comissão da verdade, do 

Governo Federal, esse esquadrão surgiu no Rio de Janeiro, no fim dos anos 

cinquenta ou no início dos anos sessenta, e era composto por policiais envolvidos 

com a criminalidade (jogo do bicho, prostituição, tráfico de entorpecentes, torturas e 

assassinatos).  

Em São Paulo, o surgimento do Esquadrão da Morte se deu no final dos anos 

sessenta, autodenominava-se um movimento contra o crime, no entanto, promovia a 

tortura e morte de civis e presos políticos. Há pouco tempo, em 2014, o jurista Hélio 

Bicudo denunciou as práticas dos policiais, chefiados pelo então governador Roberto 

Costa de Abreu Sodré e sob o comando de Sérgio Paranhos Fleury, o delegado do 
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Departamento de Ordem e Política Social (DOPS), vindo do sobrenome deste os 

chamados “Fleury”, responsáveis por vigiar o povo, infiltrar-se e identificar os que 

eram contra o novo regime, matar em nome da lei e gravar em suas vítimas as 

iniciais “E.M.”. Há, ainda, a referência ao poeta, sem mencionar o nome, mas ao 

apontar que “[...] em Isla Negra, o câncer rói o Poeta [...] (BUENO, 2007, p.94), dá a 

indicação de se tratar do poeta comunista chileno Pablo Neruda, exilado que 

regressou depois de morto, com suspeita de ter sido assassinado a mando de 

Pinochet, em Isla Negra, no Chile. Dois países com duas histórias em comum, 

oriundas de um regime ditatorial. Desse modo, observa-se que o narrador de Diário 

Vagau (2007) pode ser comparado ao O pintor da vida moderna (2010), pois como 

ela “[...] o real fantástico da vida está singularmente embotado. O Sr. G. absorve-o 

incessantemente; sua memória e seus olhos estão repletos dele.” (BAUDELAIRE, 

2010, p.39). 

Ao ler o livro Diário Vagau (2007), compreende-se que, como um quebra-

cabeça, a história vai sendo montada novamente, pelo olhar do narrador-flâneur-

buenimiano, mas há a necessidade de que o leitor se empenhe em ler os rastros 

deixados pelo escritor, preencha as lacunas, faça associações e participe da 

construção do sentido do texto, como aquele que reconfigura as memórias que 

emergem das palavras. É possível ler nas “Memórias do Caos” de 1 a 9, de Wilson 

Bueno (2007) uma história interrompida, fragmentada, personagens marginais, 

esquecidos da história, a guerra que pode ser associada à ditadura, além de traços 

da contracultura transgressora. 

As Memórias de Diário Vagau (2007), mesmo pertencendo à ficção, trazem 

consigo o retrato pintado pelo narrador-flâneur de um cotidiano turbulento e 

opressor, lê-se a história a contrapelo, como preconizado por Benjamin (2016). Isso 

é possível pela escrita fragmentada, pela percepção do fugaz, dos detalhes, da 

observação do dia a dia.  

Acredita-se que a literatura não pode ser lida apenas para fins de estudos 

históricos, como documentos, nem tampouco pode ser ignorada como um 

importante meio de reconhecê-los, pois o sujeito que escreve é dotado de memória, 

de experiências e vive em um contexto, está inserido em uma sociedade. Logo, ao 

escrever o texto, o narrador deixa marcas para que o leitor se guie. Algumas podem 

ser vistas na superfície do texto, outras precisam ser escavadas, encontradas, pois 
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estão implícitas. Assim, entende-se que a leitura precisa passar pela desmontagem 

e remontagem do texto, para que o processo e as fissuras sejam observados e 

analisados, refletidos e associados com outras memórias. Dessa forma, o leitor traz 

à vida as cenas e personagens pintados pelo narrador de Bueno.



4 Algumas reflexões  
 

 

Dentre as artimanhas elencadas no primeiro capítulo, observou-se que, por 

meio da escrita de si, o narrador-personagem liberta-se de suas angústias, reflete 

sobre suas ações e ao mesmo tempo, permite ser conhecido. A memória é 

apresentada pela escrita das experiências do protagonista que, ao falar acerca do 

seu dia a dia e do passado, recupera memórias e reflete sobre elas. Essas 

memórias recuperadas podem surgir conscientemente, ou seja, podem ser 

buscadas, ou ainda surgirem inconscientemente, desencadeadas pelos cheiros, pelo 

paladar, pelas imagens, ou, ainda, em uma sequência, em que uma imagem puxa a 

outra e desencadeia as memórias de si. Isso é possível pois o ato de escrever, e, 

mais ainda, o ato de escrever sobre si, requer memórias oriundas da experiência. O 

ato de lembrar permite àquele que escreve rever suas práticas, livrar-se de suas 

angústias.  

No segundo capítulo, desencadeado pela dedicatória da narrativa de Mano, a 

noite está velha (2011), chegou-se ao livro intitulado Morangos mofados (1995) de 

Caio Fernando Abreu. Posteriormente à leitura de ambos os livros, percebeu-se que 

o cotidiano e a intimidade dos personagens que são registrados, à la Foucault, 

podem ser lidos de maneira a aproximá-los. Algumas passagens formam imagens 

que, sobrepostas, podem se conectar à temática, aos ideais, à época turbulenta. 

Verifica-se, ainda, que, por meio das palavras, essas figuras sem rosto são 

imortalizadas pela literatura. Da mesma maneira, não foram os atos heroicos que 

viraram material para o fazer literário, mas seus desejos, medos e segredos. Essa 

conexão entre os textos só é possível em decorrência da memória em dois sentidos, 

um pela palavra escrita e o outro pela rede de relações que é tecida em decorrência 

da leitura dessas palavras, propiciada e fomentada pelo caráter imagético da 

memória e, de igual modo, pelo universo heterogêneo da literatura, 

Se no primeiro capítulo tem-se um narrador que escreve sobre si, no segundo 

compreende-se o texto como o lugar de construções possíveis e da imortalidade das 

temáticas e seres da literatura. No terceiro capítulo, os textos que compõem o livro 

Diário Vagau (2007) trazem consigo a memória do cotidiano de uma época, o clima 

hostil e o movimento da contracultura, os quais podem ser lidos nas “Memórias do 
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Caos” (2007), de um a nove. Tal qual em O pintor da vida moderna, de Charles 

Baudelaire (2010), em Wilson Bueno há quadros que podem ser lidos 

separadamente ou no seu conjunto pelo olhar do narrador-flâneur. Assim, conforme 

Benjamin (2016), o retrato daquilo que não está no foco da história, por exemplo, a 

vida das pessoas simples, ou mesmo “infames”, propicia que se escove a história a 

contrapelo, tendo a memória como material para montar os quadros que compõem a 

ficção. 

Nos textos analisados constatou-se que a memória, para Wilson Bueno, é a 

engrenagem que move constantemente o seu fazer literário, pelo ato daquele que 

escreve que, além de escavar o passado para encontrar a matéria-prima para o seu 

fazer literário, conhece a si e mostra-se ao leitor. O texto como arte do bem escrever 

ludibria o leitor e o envolve em uma rede de várias leituras possíveis. Por meio dos 

vazios, permite ainda que o texto se comunique com o leitor, ao serem preenchidos 

pelas memórias deste. Dessa maneira, ao ler os textos de Bueno, recupera-se e 

atualiza-se as memórias de uma época, apropriando-se delas e as transformando 

em ferramenta para acionar o processo de significação. Ler a “prosa ligeira” de 

Bueno é estar no limiar entre o passado e o presente, justamente no local onde a 

memória se forma, entre a imaginação e a realidade. É encontrar a aura nas 

memórias recuperadas, é fazer emergir a voz de personagens à margem da história, 

é tecer relações com outros textos que fazem parte do compêndio literário. E, em 

decorrência disso tudo, cumprir o papel do trapeiro que junta os fragmentos e faz 

deles o material para tecer novas histórias. Esse processo que busca na memória o 

material para montar o enredo, bem como a necessidade de requerê-la para 

remontar o texto podem ser lidos nos dois livros de Bueno. Mais do que isso, são 

essenciais para compreendê-los. 
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