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Resumo: O seguinte trabalho é uma análise de Escritura de Raimundo Contreras, poema em prosa do
chileno Pablo de Rokha, que forma parte da dinâmica tradição do Bildungsroman. Ancorado a uma
literatura  estreitamente  ligada ao tema da  terra  e  da província  chilena,  este  se  desdobra  como a
formação de uma escrita que, a partir de tais raízes, busca construir uma linguagem capaz de integrar
os novos universos simbólicos do discurso de um também novo sujeito social – o de um filho de
pequeno proprietário rural–, que está se emancipando, no âmbito nacional, da ordem oligárquica, e no
âmbito internacional, da condição de periferia cultural. 
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Resumen: El siguiente trabajo es un análisis de Escritura de Raimundo Contreras, poema en prosa
del chileno Pablo de Rokha, que forma parte de la dinámica tradición de la Bildungsroman. Anclado a
una literatura estrechamente ligada al tema de la tierra y de la provincia chilena, este se desdobla
como la formación de una escritura que, a partir de esas raíces, busca construir un lenguaje capaz de
integrar los nuevos universos simbólicos del discurso de un también nuevo sujeto social – el del hijo
de  un  pequeño  propietario  rural  –  que  se  está  emancipando,  en  el  ámbito  nacional,  del  orden
oligárquico, y en el ámbito internacional, de la condición de periferia cultural. 

Palabras clave: Bildungsroman; De Rokha; Provincia.

Abstract: The present work is an analysis of Escritura de Raimundo Contreras, a prose poem written
by Chilean  artist  Pablo  de  Rokha,  who  was  part  of  the  dynamical  tradition  of  Bildungsroman.
Anchored to literature closely connected to themes of land and Chilean provinces, which unfolds as
formation of a writng that, building from such roots, constructs a new language capable of integrating
the new symbolical universes present in the discourse of a social subject which is also new – that of
the son of a small landowner – and which is emancipating itself from oligarchical order at the national
level and from the condition of cultural periphery at the international level.

Keywords: Bildungsroman; De Rokha; Province.

Introdução

Escritura de Raimundo Contreras (1929), do poeta chileno Pablo de Rokha (1894), é

uma poema em prosa que pode ser lido perfeitamente como um Bildungsroman. Num registro

modernista, ele desenvolve o problema do crescimento, do desenvolvimento e da formação, e

o faz de maneira a acrescentar ingredientes novos que provêm, precisamente, desse lugar

indeterminado e misto da prosa poética.  

Um dos pontos mais importantes desta obra talvez seja o fato de se vincular a uma

tradição literária ligada ao tema da terra e da província chilena, inserindo esse tópico dentro

de uma preocupação estética, em que a questão do regionalismo aparece entrelaçada com

uma investigação formal e, fundamentalmente, com uma pergunta pelo lugar do poeta e da
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poesia na modernidade. 

No caso de Pablo de Rokha, semelhante integração dá-se num momento cultural em

que a incorporação do local-rural encontra-se submetida à preocupação mais ampla de uma

poesia “fixada num olhar social e na liberdade vanguardista” (SUBERCASEAUX, 1988, p.

132,  tradução  nossa).  Esta  buscará  articular  “o  nacional-popular  numa  perspectiva

rabelesiana e épica [que se] caracterizará por um excesso libertário capaz de esgotar o leitor,

e  não  pela  sugestão  hermética  de  raiz  simbolista,  que  pressupunha  uma  recepção  ativa,

questão que foi premissa das propostas e buscas da vanguarda europeia”46.

Mas  o  traço  mais  importante  desta  obra  é  o  fato  de  ela  se  articular  como  uma

investigação que manifesta uma intensa preocupação pelas relações entre poesia  e história.

Em  Escritura de Raimundo Contreras, esta se expressa na busca de uma escrita capaz de

integrar todos os universos simbólicos de um novo tipo de sujeito historicamente definido:

um sujeito culto e popular, urbano e rural, cosmopolita e local, central e periférico, racional e

psíquico, vanguardista e crioulo. Quer dizer, um sujeito atravessado pelas estratificações do

tempo histórico: estratificações espaciais (continentais e nacionais), psíquicas, temporais e

estilísticas. 

A consciência da condição histórica impõe-se sob a forma de um desafio estilístico, a

partir do qual será possível construir voluntariosamente uma identidade poética, orientada a

criar  uma  escrita  capaz  de  representar  tais  condições  históricas,  que  são  pessoais,  mas

também e, sobretudo, coletivas. Neste sentido, Escritura de Raimundo Contreras constitui-se

como  um  texto  épico  dirigido  à  formação de  uma  escrita  forjada  “desde”  e  “para”  as

condições de um mundo periférico (latino-americano, chileno, popular, rural, etc.), que, no

entanto,  resiste a se identificar completamente com esse lugar e propõe,  para eludir  esse

obstáculo, uma escrita em movimento, em permanente viagem pelos universos simbólicos dos

quais o poema surge. 

Diante da historicidade, o texto propõe, assim, um retorno ao mito, particularmente,

ao mito de Sísifo, o qual funcionará como a identidade poética que o narrador encontra para

uma escrita que se define pelo voluntarismo da busca, do movimento e da autoconstrução

entre os  universos  simbólicos  que  a  constituem,  e  não  pela  fixação  em  algum  desses

territórios. 

46 Ibid., p. 132.
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Análise

Escritura de Raimundo Contreras é um poema em prosa que narra o processo de

formação47 de uma consciência mediante a escrita e de uma escrita mediante a consciência.

Como o título insinua, o seu foco é, portanto, a narração de uma escritura: a de Raimundo

Contreras,  o  qual  surge  diante  do  leitor  como um sujeito  totalmente  novo,  definido  por

categorias que parecem querer extravasar e fazer colapsar as categorias que definem o sujeito

em formação da definição clássica de Bildungsroman (masculino, burguês, urbano, racional,

europeu)48. 

47 A palavra formação é um conceito de longa data que tem sofrido grandes mudanças ao longo da história. Até
o século XVIII este foi um conceito místico que supunha uma visão teológica do homem. Segundo a mitologia
cristã, desde o pecado original o ser humano tinha quebrado a sua unidade com Deus, tinha sido deformado, e,
como tal, devia esperar passivamente a graça da divindade para assim reconstruir a imagem de Deus em si
mesmo e recuperar a  unidade perdida com ele (GADAMER,  1992, p.1).  A  formação referia-se,  assim, a  esse
processo não humano que se operava no homem pela intervenção divina. No século XIX, com Herder, começa o
momento decisivo desta palavra. A formação, antes religiosa, seculariza-se e passa a transformar-se quase num
sinônimo de cultura. Tal acepção se mantém com Kant, quem, não falando ainda de formação, refere-se, sim, a
uma “cultura da capacidade”; e com Hegel, quem, já utilizando a  formação “usará o termo para referir-se ao
ascenso à generalidade” (GADAMER,  1992,  p.  39). Esta associação entre  formação  e  cultura  é quebrada por
Humboldt,  autor  que  viu  na  formação  um processo  mais  interior,  um modo  de  perceber  que  procede  do
conhecimento e sentimento da vida humana (GADAMER, 1992,  p. 39). Retomando a tradição de Herder, mais
tarde, a Bildung passa, assim, a ser pensada com referência constante à genética, ao desenvolvimento das coisas
da natureza e à  dimensão física do ser  humano, levantando discussões sobre a  relação que existe  entre as
disposições naturais do homem e a liberdade (KONTJE, 1993, p. 2). Em torno desse aspecto, é que podem ser
reunidos os diferentes desenvolvimentos dados ao conceito Bildung durante o classicismo de Weimar, momento
em que este cumpriu um papel central, com pensadores como Goethe, o já mencionado Humboldt e Schiller. De
modo geral,  parece-nos que uma boa maneira de visualizar o que é a  formação  atualmente,  é apresentar o
conceito fazendo recurso a um contraste, sugerido por Gadamer, entre ele e a pedagogia (aliás, muito discutida
pelo  Romance  de  formação).  Quando  falamos  de  formação não  estamos  pensando  num processo  técnico
composto  por  meios  e  fins,  como  acontece  com  as  instâncias  que  compõem  o  processo  pedagógico.  Na
concepção mais tradicional, este último caracteriza-se por ser um processo educativo unilateral orientado pela
figura de um tutor que, em consequência, passa a ser o protagonista deste processo. Por outro lado, a educação
assim compreendida, encontra-se restrita a um âmbito institucional e nela a aprendizagem é entendida como um
uso específico e, poder-se-ia dizer, limitado da inteligência, que fica reduzida à capacidade de assimilar um
conjunto de técnicas e mecanismos para aquisição de informação. A pedagogia, portanto, seria teleológica, já
que tem uma finalidade clara:  a  aquisição,  por parte dos estudantes,  de determinados saberes  que não têm
relação com a sua experiência pessoal e existencial, mas com o desenvolvimento específico das habilidades que
estes saberes possibilitam. Por último, pelo fato de ter um caráter institucional e acontecer dentro do espaço
limitado  da  escola,  a  pedagogia  se  desenvolve  segundo  o  funcionamento  e,  portanto,  os  interesses  desta
instituição. E o saber que nela se distribui é transmitido dentro de uma rígida distribuição de papéis: o tutor ou
professor é quem ensina, e o aluno é quem aprende. O primeiro seria ativo e o segundo passivo, posições que, da
ótica pedagógica tradicional, não seriam intercambiáveis. Ao contrário, “o resultado da formação não se produz
ao modo dos objetos técnicos, mas surge do proceso interior da formação e conformação, e se encontra por isso
num constante desenvolvimento e progressão” (GADAMER, 1992, p. 40, tradução nossa). Como na natureza, a
lógica da  formação não conhece objetivos exteriores,  motivo pelo qual esta palavra parece-se muito com a
physis  grega.  Assim,  diferentemente  da  especificidade  do  processo  pedagógico:  “Na  formação,  nós  nos
apropriamos  por  inteiro  daquilo  no  qual  e  através  do  qual  nos  formamos.  Nessa  medida,  tudo  o  que  ela
incorpora se integra nela, mas o incorporado na formação não é como um meio que tenha perdido a sua função.
Na formação alcançada nada desaparece, mas tudo se guarda. Formação é um conceito genuinamente histórico e
é precisamente deste caráter histórico da ‘conservação’ que se trata na compreensão das ciências do espírito
(GADAMER, 1992, 40).
48 Ao dizermos  que  Escritura  de  Raimundo  Contreras  é  um  Bildungsroman o  fazemos  a  partir  de  uma
compreensão histórica do gênero, segundo a qual não existe um, mas vários Bildungsromane, que vão surgindo
e se transformando de acordo com o contexto da sua aparição.  Compreender este livro como formando parte
deste  gênero,  nos  obriga  a  trabalhar  fora  da  definição  conservadora  e  canonista  que,  tendo  se  perfilado
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Este processo de escrita apresenta-se como um duelo entre duas ordens simbólicas: a

vida, a natureza, a matéria e a saúde, por um lado; a morte, a cidade, a razão e a doença, por

outro. Quer dizer, dá-se como uma alternância de universos que se organizam, desorganizam

e reorganizam entre si pautados pelo ritmo dominante da sua mútua anulação, o que nos leva

a visualizar este poema como um retorno ao mito de Sísifo. Após a encenação desse processo

de construção e destruição, o autor parece atualizar esse mito como imagem de identidade

para esse sujeito diferente em classe,  mentalidade,  natureza,  sexo e  orientação (de “língua

obreira”,  “imaginário difuso confuso”,  “animal  de inclinações  derrubadas”,  de “virilidade

sem caminho”, “sem caminho”) e que não deixa de ser representação do novo sujeito latino-

americano  que  se  está  formando  por  aqueles  anos49.  O  seu  poema  sugere,  assim,  uma

identidade em movimento, cuja condição é o estado voluntarioso da sua autoconstrução e sua

capacidade de integrar o cosmopolita e o local, o abstrato e o material, o europeu e o latino-

americano,  enriquecendo-se  mutuamente,  sem  que  nenhum  deles  se  instale  de  forma

definitiva. 

progressivamente com Blackenburg (em 1774) durante a articulação da sua teoria do romance, e depois com
Körner e Morgenstern (entre 1803 e 1804), espalhou-se com Dilthey durante o período da unificação alemã e a
crítica nacionalista (1870), transformando-se no  locus clássico da definição de  Bildungsroman. Segundo essa
definição conservadora, o Bildungsroman seria um tipo de romance culto orientado a fins superiores que não o
do divertimento, mediante o retrato do crescimento psicológico do seu protagonista (Blanckenburg), um “belo
homem” (Körner)  que  vai  tomando forma gradualmente  a  partir  da  interação  entre  as  suas  predisposições
naturais e as circunstâncias externas com que entra em contato até atingir um estado harmônico de perfeito
equilibro e liberdade (KONTJE,  1993, p. 11). O percurso deste belo homem descreveria, assim, um percurso
exemplar  e  representativo capaz  não só de mostrar  a  formação do protagonista,  mas também de induzir  à
educação  do  próprio  leitor  (Morgenstern).  Porém,  como o  demonstra  Todd  Kontje,  no  livro  The  german
Bildungsroman:  history  of  a  national  genre,  essa  definição  essencialista,  ingênua,  canonista,  germanista  e
didática, na verdade, corresponde a  uma definição dentro de uma tradição crítica específica que vem sendo
revisada e transformada ao longo dos anos, não só mediante novas interpretações do  Wilhelhm Meister, mas
também mediante a aparição de outros Bildungsromane e da apropriação do tema por parte de diferentes escolas
críticas. No seu conjunto, essas circunstâncias, obras e autores têm ido historicamente “formando o Romance de
Formação”. O crítico alemão chega a apresentar doze definições de Bildungsroman, começando pela definição
de Schiller, Schlegel e Novalis, durante o primeiro romantismo, que questionou dito dogma, ao detectar na obra
de Goethe um fundo irônico dentro desse quadro harmônico percebido pela crítica nacionalista.  Se a primeira
linha de intérpretes culminou com a crítica fascista que quis acentuar, mais uma vez, o caráter profundamente
alemão do gênero, esta segunda foi muito importante para os comentadores de pós-guerra e os estudos recentes
mais relevantes sobre o  Bildungsroman  (KONTJE,  1993, p. 13). Em conclusão, para trabalhar o  Romance de
formação não precisamos fazê-lo com referência a Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, nem à definição
clássica  que  se  articula  a  partir  da  questão  da  integração-desintegração  do  herói  na  sociedade  burguesa.
Particularmente, nós propomos que o interesse central do Bildungsroman é pensar a questão da inserção social,
mas em função de outro elemento que lhe é mais fundamental: a formação, instância que é a grande busca do
Bildungsroman e para cuja consecução cada autor terá de achar o seu próprio caminho. 
49 Este  sujeito,  como  diz  Naín  Nómez,  “Tem  características  que  se  formam  de  1)  Traços  pessoais  e
autobiográficos de Pablo de Rokha; 2) Alguns traços da figura real-mítica do loiro Carioca, mais uma abstração
arquetípica do campesino chileno” (NÓMEZ, 1988,  p. 97, tradução nossa). “O loiro Carioca é um personagem
extraído da vida real e que reaparece várias vezes nos poemas. Foi um arreeiro que o autor conheceu durante a
sua infância e que tinha características de contrabandista cordilheirano e herói romântico. Sua imagem persistiu
na memória do menino e nos textos” (Ibid., p. 97). Podemos dizer, portanto, que este representa o novo sujeito
latino-americano, provinciano e vinculado à terra – o pequeno proprietário a que de Rokha estava próximo, mas
também o inquilino pobre que ele quis representar –, que se está emancipando, no âmbito nacional, da ordem
oligárquica, e no âmbito internacional, da condição de periferia cultural. 
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Esse sujeito,  esse projeto de escrita  e  a  oposição entre  as duas  ordens simbólicas

mencionadas  anunciam-se  já  no  primeiro  capítulo  do  livro,  em  que  são  tematizadas  as

condições de enunciação do canto que se desenvolverá ao longo do texto. 

O  narrador  caracteriza  Raimundo  Contreras  como  um  “ser  incognoscível”  e

“estapafúrdio”,  lúgubre  e  contraditório  (DE ROKHA,  1966,  p.  23,  tradução nossa),  uma

identidade que ultrapassa o sujeito burguês”50, figura que, aliás, é sutilmente ironizada: “a

defenderia, Raimundo, a levantaria sobre as acéquias astronômicas para que não queimasse

os olhinhos”51. 

O projeto de escrita e a oposição entre os campos simbólicos organizam-se aqui ao

redor do tema da memória, cuja presença divide a narração entre um passado e um “agora”,

temporalidades que, por sua vez, correspondem a duas espacialidades: a do campo (Pelarco) e

a da cidade; a do maternal, do erótico (história de Rosita), do familiar; e a do mecânico, do

enfermo, do fútil e do irracionalizável, onde o subalterno é visto como uma peça mecânica

sem experiência:  “porque tudo anda louco nessas cidades sem medida e até o suéter dos

varredores é  temível  /  no entanto,  os tocadores  de realejo não são pássaros  mecânicos e

trazem outonos na garganta”52.

A interação desses dois cenários, como já foi dito, realizar-se-á mediante o exercício

da memória, a qual adquire duas feições: a memória linear, sujeita a uma visão cronológica

do tempo; e a memória como totalidade.  A primeira possui dois movimentos: do presente ao

passado (memória que se constrói e que adquire a forma de um obstáculo53) e do passado ao

presente  (memória  involuntária  que  invade  o  tempo  atual54).  O  narrador  anuncia,  sem

embargo, o predomínio da memória como totalidade que funciona para além das coordenadas

presente-passado. Essa memória é o território a que Raimundo se dirige e para cuja definição

deve  encontrar  novos  termos  que  não  os  temporais.  É  uma  memória  que  se  “olha  em

redondo”, desde “a última ponta do globo”, quer dizer, que se observa como um todo em cuja

direção viaja-se de “corpo inteiro”, como a uma viagem cosmológica, e através de veículos

míticos  tais  como  “o  potro  da  noite”,  que  se  apresentará  como  a  ponte,  durante  vários

50  “sublimidade que resplandece furiosamente por dentro das águas burguesas” (Ibid., p. 24). 
51 Ibid., p. 24.  
52 Ibid., p. 25. 
53 “(…) muralha  de  vidro  oblíqua  astronômica   água  de  espelhos  sobre  os  meninos  dormidos   acima de
Raimundo que a prolonga   contemplando-a   encurralando-se contra seu destino” (DE ROKHA,  1966, p.22,
tradução nossa). 
54 Esta memória surge imediatamente após a instalação da memória-obstáculo-muro “a muralha   que cresce
enorme   como a palavra incalculável   esmagando-o   arruinando-o / mas a galinha preta picava   devagarinho
a rosinha à Rosinha  embaixo do pé de pera do parrón   sozinhos   tem o sorriso corado  acima do moleque
situações de diamante” (Ibid., p. 22). 

82



Revista A! n.2, 2014/02 

capítulos, entre ambos os universos. 

Essas  condições  de  enunciação  definem  um  discurso  bilíngue  cuja  natureza  é

tematizada no capítulo II: “t o d o s   o s   c a m i n h o s”. Do tema da  memória como

totalidade que organiza a primeira parte, o narrador passa a introduzir um novo elemento: a

condição bivocal da escrita que está em formação. O universo simbólico do urbano, do triste

e  do  artificial –  do  civilizado  –55 coloca-se  numa  situação  de  simultaneidade  com  o

imaginário do  rural, do  originário e do  saudável – do natural –. Isto dá ao capítulo uma

estrutura  de  contraponto  em que  um e  outro  imaginário  se  alternam completando  o  seu

sentido,  como um equilibrado duelo entre vida e morte.  A passagem para o território do

natural  é  uma  passagem  intuitiva,  sensorial  e  cheia  de  riscos  (pois  é  uma  viagem

experiencial): “mordendo e cheirando sombras”, “encurralado de terrores genitais” (32). Ao

entrar  nos  seus  territórios,  desdobram-se  alegres  imagens  de  virilidade,  organicidade,

fertilidade e felicidade: 

(…) velhos gansos vermelhos   levantam voo  a  partir  da  cruz   migram em
situação de bandeiras difíceis   içando os  extenuados ocasos   então   e   ademais
têm toda a vida metida dentro do sexo   oh!   dentro do sexo de todas as mulheres
ele   Raimundo Contreras   como uma dual língua crescida   que anda lambendo o
acontecer desse peixe alegre   incandescente  entrementes molhado o rosto em
sucos de frutas grandemente pretos      como quebrando-se ovos de tinta azul na
espada  indômita    ou  como  impregnado  de  coisas  viscosas    redondas    em
redondez  de  vinhos    em nudez  que  se  repete  de  alegria  incombustível  (DE
ROKHA, 1966, p.32, tradução nossa). 

Dentro dele, o imaginário sexual surge num registro simbólico (representando a vida),

mas  também  biográfico,  poético  e  social.  Aparece  em  cena  uma  nova  mulher,  Corina

Gonzalez,  mulher  talquina  popular,  exuberante  e  grosseira  que  desperta  uma  linguagem

poética sinestésica: sensorial, táctil, gustativa e fisiológica. Em contrapartida, o território do

civilizado  surge  com força  sob  a  forma  de  uma  “doença  metafísica”,  uma  enfermidade

epistemológica, em que o isolamento do indivíduo em relação ao mundo, provocado pelas

separações da racionalidade, configuram-se como o seu drama central: 

Digamos que advém  carregado com pensamento   com um poço ou com um
buraco   carregado com a ausência da carga   e   isso é infame   carregado com
abismos metafísicos   com religião caída   fé fedorenta a tumba abstrata   com
liberdade   com solidão  muito errante   que abre cidades   cortadas  a pico   de
espanto  em espanto    horizontes  verticais  e  lamentáveis   que  resolvem tanta
situação a faca   e   não obstante   oscilam como antenas 56. 

Nesse duelo bivocal, será a morte, desta vez, a triunfante, como nos parecem dizer os

55 “(...) mal lhe pendura o poema   mesmamente que a doença aos terrenos”, “cheira a pêssegos artificiais” 
(Ibid., p. 31). 
56 Ibid., p. 33. 
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últimos versos do capítulo: “Dentro da Capital   desenfadado aeroplano de artista   ferindo

outonos pintados de prostitutas   completamente só”57,  anunciando-se, assim, o domínio,

total e sem contrapartida, da doença no capítulo seguinte, intitulado “á l c o o l / o medo e o

fogo / a loucura imaginária”. 

De fato, a terceira parte de Escritura de Raimundo Contreras é o retrato de um estado

totalmente patológico em que a doença espiritual estabelece-se por completo. O imaginário

do civilizado e  do mental  toma conta inteiramente da escritura,  destroçando os símbolos

saudáveis da natureza que se apresentam agora como totalidades desintegradas sob o peso do

urbano, em imagens como: “a laranja atropelada”58, “o vento doente”, “entre as patas veludas

dos seus pneumáticos”, “lobo de sol podre” (DE ROKHA, 1966, p.40), “a fruta obscura com

tontura  premeditada  de  bonde”  (DE ROKHA,  1966,  p.  40),  “esse  vinho  grande  que  se

quebra”59,  “cidreira  em  álcool”60.  Se  no  primeiro  capítulo  é  a  memória que  organiza  o

discurso, e no segundo, a estrutura do duelo entre ambos os imaginários, instala-se aqui um

novo eixo discursivo, a psique,  simbolizada pela imagem desagregadora de uma “roldana

psicológica”61, que funciona como o redemoinho que desorganiza os símbolos e as partes que

constituem Raimundo Contreras: 

(…) parte do eixo psíquico e remonta à alma em confusão   e alça punhados de
coisas sem destino   e anda chamando as últimas vozes estipuladas   produzindo
cataclismos    organizando   seus  vaivéns contra  Raimundo    sobre  Raimundo
virando-o ou voando-o ou virando-o   confundido como terremoto envergonhado
alavanca em giro   ao redor de suas ilhas fatais arestadas de perigos   semelhança
de sepulcro em aluguel  na beira de um mar desterrado62. 

Este eixo psicológico que toma conta de Raimundo e da sua escrita é expressão de um

modo de estar incompleto (exógeno e periférico) dentro da civilização, que tem por referente

o sistema do “acontecer kantiano”63, baseado na lógica de uma vontade organizada com base

a fins que parece excessivamente linear e coerente para este sujeito essencialmente psíquico,

cujo  sistema  volitivo  é  um sistema confuso,  cambiante  e  contraditório64,  de  atos  que  se

anulam65 e se contradizem entre si66. O estado de doença representado pelo domínio de um

imaginário totalmente mental, assim, tem uma dupla origem: a perda do imaginário rural-

57 Ibid., p. 35. 
58 Ibid., p. 39. 
59 Ibid., p. 41. 
60 Ibid., p. 41. 
61 Ibid., p. 45. 
62 Ibid., p. 40. 
63 Ibid., p. 42. 
64 “alavanca de fumaça quebrada da vontade” (Ibid., p. 39),  “a volição falha o arrasta empurrando-o” (Ibid., p. 
42).
65 “goza chorando”, “caminha retrocedendo”, “amontoando o andado” (Ibid., p. 42). 
66 “se persegue perseguindo-se” (Ibid., p. 42). 
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material – “da primeira natureza” – mas também a impossibilidade de se ajustar ao bem-estar

dessa “segunda natureza” representada pela estrutura racional. De qualquer forma, e seguindo

o ritmo de construção e destruição que organiza o livro, o próprio mal deste estado vai se

desfazendo nas páginas finais do capítulo, quando começa a ser anunciado o ressurgimento e

o reaparecimento da primeira natureza, e a segunda natureza racional vai perdendo terreno.

Neste momento, esse estar exógeno dentro da civilização transforma-se num lugar válido de

produção  de  símbolos  e  no  território  específico  desse  poeta  que  sintetiza  o  natural  e  o

artificial e cuja visão do homem surge precisamente desse estar inacabado: 

E   ademais   literato   literato?   literato   quer dizer   uma grande máquina   quer
dizer   o que rega com pêssegos   e  o  que  semeia  terrenos  a  dinamita   e ara a
chutadas ou tiros  quer dizer  o que esteriliza  e produz  aquela fruta  egrégia do
veneno:  o  poema  grande  química  metafísica   sim  Raimundo  Contreras    o
literato   reencontra o poeta  incendiando-se   é inabordável o animal  canta-se
Raimundo  o que  sem aranhas isolado  no limite  determinável   condicionado por
espaços humanos (DE ROKHA, 1966, p. 43)

Dentro do caótico e doente espaço simbólico que organiza este capítulo, as condições

para o triunfo da vida e da saúde vão sendo criadas, até o momento da sua instauração total

no capítulo seguinte, intitulado, “a descoberta d a  a l e g r i a”. A natureza triunfa, desta vez,

sobre a civilização, a primavera sobre o inverno, a vida, sobre a morte. A palavra poética se

organiza, novamente, em direção ao passado, à memória e à natureza; e do imaginário do

psíquico,  do  subterrâneo  e  do  mental,  passamos,  sem  contrapartida,  ao  imaginário  do

inocente e do material:  “arrebenta em Raimundo seu ovo de água  saindo dos  psíquicos

cósmicos  subterrâneos   como  jato  de  inocência  incontestável”67.  O  espaço  volitivo  de

Raimundo também se esclarece. Ele “distingue água das águas”68 e o modelo visual da escrita

passa de “roldana psicológica” a “significado de circunsferência brilhante”69. De um universo

em  que  Raimundo  ocupa  um  lugar  exógeno  e  cujo  eixo  psicológico  desarticula  os

significados, a escrita desloca-se para um terreno poético em que os sentidos se esclarecem e

outorgam a  seu  personagem um lugar  central.  Desdobra-se  uma linguagem de  referentes

naturais que recuperam a sua integridade e tornam-se expressivos mediante uma adjetivação

que atribui cores, sentimentos, cheiros e sabores: “pássaros corados”, fungos doces”, “todas

as matérias sorriem”, “camarões entusiastas”, “louros de tinta”, “peras de gritos agrícolas”,

“entusiasmo de tomates”70. A linguagem se localiza e traz expressões da cultura campesina. O

ambiente transforma-se numa festa dionisíaca com comidas, cantos e danças populares que se

67 Ibid., p. 51. 
68 Ibid., p. 51. 
69 Ibid., p. 51. 
70 Ibid., p. 49-51. 
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transfiguram em elementos cósmicos71 dando passagem à nação não oficial, não glamorosa

do Chile: 

então amadurecem os cogumelos   para o sol nu   prudentes vidros azul-celestes  e
um odor nacional a folha podre   um odor genital a nora tranquila ou vinhedo
transatlântico

solta a pipa  das províncias   a bola  profunda do astrônomo  e do acendedor de
nações  o globo do juiz teimoso  e educa astros claros  com esse fio forte para
sempre   que amarra mundos e mortos  solta gargalhadas contra o céu e um mar
antigo  cinje  a  sua  cintura    alegremente    como  ideia  de  cadáver  honorável
alegremente   dançando pelado   Raimundo

nas horas tremendas   Chile retumba nos bramidos   nas alavancas de Raimundo
Contreras   o bruto 72.

O imaginário urbano-racional, no entanto, volta a instalar-se no capítulo “geometria

do racioncínio /  k     a     n     t / a lógica transatlântica”: “grandes planos   que referem

grandes  livros   implantam  seu  eixo  quadrado  nas  astronomias  de  Raimundo”73.

Diferentemente do patológico capítulo “á   l   c   o     o   l / o  medo  e  o  fogo / a  loucura

imaginária”,  o  posicionamento  de  Raimundo  nestes  territórios  será  de  uma  perspectiva

“saudável”.  “Roldanas de  sonho [que] advêm no laboratório de Contreras”74 substituem a

“roldana psicológica” que funcionava como a imagem visual e o modelo de organização dos

símbolos  no  capítulo  anterior,  abrindo  passagem  a  uma  escrita  tranquila  e  apolínea.

Raimundo Contreras  aqui  não  é  um ser  exógeno cujo lugar  de  enunciação é  um espaço

periférico que tem por referente a estruturação kantiana, mas identifica-se com a figura do

“sonhador”, de “domínio astrológico”75, “ansiedade parada”, “voz lograda” e “temperamento

redondo de epopeia”76. O lugar do abstrato, portanto, deixa de ser o da oposição dramática

entre o racional e o psicológico, para transformar-se no território amável da produção e da

construção de poemas-sonhos. A sua função, portanto, parece ser antes a de complementar e

dar uma orientação77 ao imaginário do natural que ocupa completamente a escrita do capítulo

anterior; e não a de esmagá-la. Assim, à beleza do dionisíaco, do exuberante e do grotesco a

escrita contrapõe o plano da abstração que equilibra o texto, oferecendo uma outra forma de

beleza: a da matemática e da arquitetura: 

parte a mãe  linha matemática  viola de Deus   desde o homem  esburacando o
desproporcionado trilho de impérios   chorado de signos e gritos pau de bandeira

71 “Cesta oceânica de tortilhas de rescoldo” (DE ROKHA, 1966, p. 50).
72 Ibid., p. 53. 
73 Ibid., p. 57. 
74 Ibid., p. 58, grifo nosso. 
75 Ibid., p. 57. 
76 Ibid., p. 59. 
77 “leme grande leme  de um país naufragado” (Ibid., p. 58). 
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do mundo leme  grande leme de um país naufragado  em gargalhadas  despidas
(DE ROKHA, 1966, p.58, tradução nossa). 

A criação desse sonho depara-se com a resistência do dionisíaco: “frequentemente  os

tumultos despedaçam as amarras do limite (...) às vezes quebra todos os vidros e a partir de

todas as léguas usadas  o delata um Deus assassinado”78.  Mas o espírito de contenção que

luta por se estabelecer nesta parte do poema parece ganhar a batalha “elevando” a escrita do

puramente carnal79 ao transcendente, compreendido não como lei racional (que, enquanto tal,

só  pode  criar  escritas  exógenas),  mas  como  lei  da  imaginação:  “e  tem  som  de  lei   a

arquitetura de Raimundo”80. 

Dentro deste território abstrato, no entanto, a natureza começa a surgir novamente,

relocalizando e ressituando Raimundo, no capítulo “adega de  vinhos  e  cachaças”. O espaço

mental  e  “elevado”  em que  ele  se  apresenta  como  o  pai  da  sua  própria  criação  parece

desgastar-se e perder o seu potencial  criador:  “arruinado de pássaros pálidos   Raimundo

persegue o galope  das  águias mortas  flameando em aventuras de alumínio   e a serpente

psicológica infunde seu destino ultravioleta”81. As cores dos seus referentes empalidecem, ele

mesmo perde o rumo e, do centro deste desgaste,  começa novamente a surgir  o universo

simbólico da natureza, a qual parece reclamar um reestabelecimento das hierarquias e um

reordenamento  das  relações  entre  o  poeta  e  o  mundo.  De  um  indivíduo  solto,  então,

Raimundo passa a fazer parte de uma genealogia82, e de pai da sua escrita, a imensidão do

natural o coloca no lugar menor (e maior) de filho: “assim como  quillay   como  maitén

como pé de pera   nascida de sementes esse grande castanheiro dá sombra a Contreras   e o

apequena  como o filho ao pai”83. 

Mas a natureza estabelece-se de forma total só no capítulo seguinte, “joguete   de

diamante”. Em continuidade com o imaginário de província, surge a figura de Lucina, figura

híbrida que adquire a forma cambiante de filha,  de amante e de obra de Raimundo.  Por

contraposição aos sistemas de pensamento que parecem se sobrepor de forma delirante sobre

o terreno do simbolismo do natural, Lucina representará o universo simbólico do endógeno,

daquilo que surge, organicamente, de dentro para a fora:

vezes de vezes  lhe parece a Contreras que Ela não aconteceu de fora para dentro

78 Ib id., p. 58.
79 “cem mulheres indescritíveis lambem a sua vontade  enchem de sexo o triângulo de energias educadas” 
(Ibid., p. 58). 
80 Ibid., p. 59. 
81 Ibid., p. 64. 
82 “parente astronômico de Gumercindo Fuenzalida” (Ibid., p. 64). 
83 Ibid., p. 65. 
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como maçã madura  mas de dentro para fora  como o caído e tremendo das coisas
futuras  que são o passado da esperança  e  como obra sua  apenas crê que existe  e
enche-a toda de lamentos (DE ROKHA, 1966, p.69, tradução nossa). 

A  obra-mulher-filha  que  nasce  na  escrita  será  símbolo,  portanto,  não  de  uma

linguagem  poética  criada  a  partir  da  combinação  entre  dois  imaginários,  mas  de  uma

linguagem totalmente primordial que se projeta em dois sentidos: um individual e o outro

coletivo. O primeiro se relaciona com a experiência do próprio Raimundo que, por sua vez, é

projeção da experiência biográfica do autor. Ela expressa a ternura do homem pela mulher

amada e pela parceira delicada que o leva às origens84 representando uma forma doce de ser

natural que contrasta com o caráter excessivo, bestial, mas também sublime de Raimundo:

“alucinando-a  de  gestos  de  cantos  de  gritos  que  acontecem  desde  as  eras  soberbas  e

elementais  a menina de Raimundo  assusta-se arranca-se e se esconde na própria ternura”85.

O sentido coletivo, por outro lado, instala-se de imediato, ao identificar-se a figura de Lucina

com regiões da periferia mundial e com espaços pós-coloniais: 

estilo  de  cerâmica   lembra  as  ilhas  do  cacau  e  do  flamenco  –  havaneira  e
jamaiquina – as morenas cafeteiras (...) lembra a sonoridade oceânica da borracha
e da  chancaca  e do grão do entardecer do amendoim crioulo   tão alegre e tão
ardente   lembra a alegria dos formosos louros tristes  seu vaivém tropical  de
canoas e de palmeiras  e o sol  e o charleston e a flor preta das colonias e a barba
loira do tabaco chorando os cantos da marinharia86. 

Isso atribui à figura da mulher-filha-obra o caráter de um projeto que ultrapassa o

privado e que se estende às regiões mais amplas do comunitário: o projeto da obra totalmente

originária, histórica, local, rural e periférica; desprovida de todos os ímpetos racionalizantes

do imaginário exógeno. 

Essa perspectiva do quotidiano muda imediatamente no capítulo seguinte, intitulado,

“o homem que se esqueceu d e  t o d a s  a s  c o i s a s antigo deus abandonado”. Como o seu

título  anuncia,  e  retomando  o  ciclo  de  construção  e  destruição,  a  escritura  aqui  perde

novamente  o  seu  caráter  humano,  anunciando  um novo foco:  “igual  ao  rangido  da  roda

aquela  aquela  névoa certa e aquele ademã vago e indescritível para Raimundo Contreiras  /

tem a cara torcida para o outro lado do mundo” (DE ROKHA, 1966, p.77, tradução nossa). O

narrador identifica Raimundo com símbolos etéreos, mostrando o seu novo estado atual de

desmaterialização e desumanização87, mas o faz segundo uma lógica paradoxal, em que o

processo  de  abstração  (e  elevação)  será,  simultaneamente,  um processo  de  concreção  (e

84 “olha para Lucina e lembra do caqui profundo  a barriguinha da panelinha de Talagante” (Ibid., p. 73)
85 Ibid., p. 71. 
86 Ibid., p. 72-73. 
87 “esta grande fumaceira é Raimundo  é Raimundo aquele incêndio sem fogo e sem lenha e sem aquele 
problema de fumo” (Ibid., p. 77)

88



Revista A! n.2, 2014/02 

queda): “pega Lucina em condição de lembrança  sem material humano  como um fato ou

como um sonho dela nele  e a pega íntegra”88. Isto é simbolizado através da imagem do som,

elemento central  deste capítulo e que funciona,  por um lado, como a gênese de todas as

coisas e, por outro, como a essência de cada uma delas; isto é, como expressão do um e do

múltiplo,  do  abstrato  e  do  particular:  “é  como  se  à  travessa  que  contém  o  vinho  lhe

perguntassem que contém e repondesse pegando o cheiro verificando a verdade primordial

desse alegre rumor de anos fazendo vinho  sendo isso: um som de abelhas formidável”89.

Deste modo, aquilo que estava a se perder no processo de abstração é ganho pelo poeta que

faz do seu próprio canto, de seu próprio som, uma ficção sobre a origem das coisas e, em

consequência,  um  mito;  acrescentando,  assim,  um  novo  elemento  aos  momentos  “não

materiais” do livro. 

Primeiro,  a  abstração traz uma oposição entre  racionalidade  e  psique.  Depois,  ela

instaura o sonho e a imaginação. Agora ela nos leva ao território do mítico, dentro do qual a

escritura consegue reunir harmoniosamente o universal e o material, triunfo que se expressa

no “reencontro infinito” entre Lucina (o quotidiano) e Raimundo (o imaterial): “caminharão

mil  anos  cem mil anos certamente  Raimundo Contreras e Lucina”90.   

O método de escrita começa aos poucos a se definir.  Explicitando o que já vinha

sendo  feito  na  práxis  do  livro,  o  capítulo  “cruz   do   único”,  apresenta-se  como  um

posicionamento sobre os princípios que hão de reger a escritura:

já não será capitão de ladrões  nem ferreiro  nem pirata  nem trovador-caçador de
búfalos nos romances  nem vagabundo  de aventura  já não será o bêbado que
dorme nos palheiros cosmopolitas  já não será o solitário e o sem-vergonha que
agarra livremente a fruta sonora dos caminhos e sorri ai! Raimundo  já não será
nem assassino  nem  santo nem estrangeiro em todas as fórmulas (DE ROKHA,
1966, p. 83, tradução nossa).

Evidentemente, há neste parágrafo uma polêmica contra a literatura de divertimento,

em que os personagens interpretam papéis  fixos  e  pré-definidos  pelo formato em que se

inserem. O fundamental destas linhas, sem embargo, não parece ser os predicados, mas o

modo em que eles são formulados, isto é, a  negação que estrutura as frases, e que será o

princípio poético central que irá surgindo da escrita: “é a ideia que dói e que arde  não é a

ideia é a ferida que dói e que arde não é a ferida é o umbral troador”91. Como se vê nos versos

supracitados, este rumo de negação tem, por sua vez, um movimento afirmativo, em que o

88 Ibid., p. 78. 
89 Ibid., p. 78. 
90 Ibid., p. 79. 
91 Ibid., p. 84. 
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“não” serve para negar, mas também para anunciar algo que “sim é”. Instaura-se, assim, o

domínio do paradoxo e da escrita que se define não pelos seus achados, mas pelo movimento,

pela vontade e pela insistência infinita que alimenta a busca permanente e cujo fundamento é

a  afirmação  não  tanto  dos  objetivos,  mas  da  própria  atividade  que  os  fins  provisórios

estabelecem:  “estava  doente  do problema psicológico  /  agora  lhe convém o contrário do

contrário”92. 

 Nesse sentido  é  que  Escritura  de Raimundo Contreras pode  ser  lido  como uma

reescrita do mito de Sísifo, mito que põe em relevo, principalmente, o voluntarismo da da

escrita como ação e não meramente como forma: “como homem que recolhe pedras assim

Raimundo reconquista seu estilo”, “edifício que se constrói e se derruba e se constrói e se

derruba e se constrói e se derruba como a epopeia oceânica ou o paradoxo desterrado”93,

“construção de névoa  arquitetura despedaçada  há vontade naquela angústia desfeita”94.  A

fixação nesta figura de identidade em movimento é uma conquista da própria escrita, a escrita

de Raimundo Contreras que, passando pelo psicológico, pelo dionisíaco, pelo apolíneo, pelo

onírico  e  pelo  mítico,  assim como pelas  estruturações  básicas  do  urbano  e  do  rural,  do

racional e do concreto, do cosmopolita e do local, do natural e do civilizado, encontra o seu

estilo na reunião de todas e cada uma destas dimensões: 

(...) ele não é  um conjunto de cachorros uivando  nem um conjunto de éguas
relinchando  nem cem leões emocionantes rugindo dentro da noite  não  caramba
não  ele é um grande ademã  educado num carro enorme e ardente de animais
selvagens  mas com governo  essa imensa força do regido  o trem que emerge
desde o escuro para o escuro  hasteando a luz escura das catástrofes  por direção
única e culminante egregiamente  a bala que arde e range e vai lançada isso o
férreo  o geométrico  a música pitagórica das matemáticas  que são a liberdade
dirigindo a liberdade  o homem  então (DE ROKHA,  1966,  p.95-96,  tradução
nossa).
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