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Resumo: O Modernismo enquanto movimento artístico distingue-se na capacidade geradora de novas 

maneiras de expressão e interação, frente às tecnologias que agilizaram o trânsito e a comunicação. A 

forma de acepção do modernismo ou da maneira de se pensar a modernidade concebida em São 

Paulo destoa daquela produzida no Rio de Janeiro nos 1930, conforme crítica especializada da época. 

Este artigo analisará o romance O inútil de cada Um (1934) de Mário Peixoto, no sentido de localizar a 

obra nesse contexto histórico e social, não sem antes chamar a atenção para o uso de diferentes 

artifícios, presentes na escritura peixoteana. 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Abstract: Modernism as a Brazilian artistic movement is characterized by its power to create new forms 

of expression and interaction in the face of new technologies that sped up communication and traffic. 

The meaning of Modernism and its conception in São Paulo were different from what was produced in 

Rio de Janeiro in the 1930s, according to scholarly criticism at the time. This paper will analyze the 

novel O inútil de cada Um (1934), written by Mário Peixoto, in an effort to localize the work in this 

historical and social context, but not without first addressing the use of different artifices in Peixoto’s 

writings. 

Keywords: Expressionism; Mário Peixoto; Brazilian Modernism; Roland Barthes. !! !
O surgimento da modernidade trouxe consigo uma dramaturgia sem precedente. Barthes 

salienta: “A modernidade começa na busca de uma Literatura Impossível” (BARTHES, 1971, p. 

51). Entende-se por Impossível a metafísica da ambiguidade, isto é, o “objeto ao mesmo tempo 

verossímil e falso, o falso igualando ao verdadeiro, porque o verdadeiro é tido como possuidor 

de um germe de universalidade, pelo afastamento e pela ficção” (BARTHES, 1971, p. 46-7). 

Esta tensão de viva expansão depende do princípio flutuante que o engendra ora em blocos 

concatenados e organizados numa dramaturgia específica e ora em lapsos, concernentes à 

fragmentação do discurso e da experiência sensorial\sensitiva.    	


O romance O inútil de cada um foi publicado pela primeira vez em 1934, com segunda 

reedição em 19961 e vidrou-se em detalhes mínimos, autorizando delicadezas pouco usuais, 
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como quando escreve: “Pela clarabóia de caixilhos, como mulher em crepes, que não consegue 

chorar, agita-se a noite da Bocaina” (PEIXOTO, 1996a, p. 67). Algo a se expor e algo a se 

elaborar. A clareza sensitiva da descrição a que se expõe é surpreendida quando, nas palavras de 

Barthes, o afeto galopa a imaginação (BARTHES, 2003, p. 215), dando vazão a uma 

coalescência de imagens e sentidos que extrapolam o tempo previsto pela narrativa, pelas 

interferências trazidas na aproximação do olhar (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 306). Como 

imaginar que espécie de agitação há uma noite de Bocaina, senão pelo encadeamento rítmico, 

pela rápida imprecisão de candentes imagens que passam diante do olhar, impregnando o leitor 

de um real pouco crível?                	


O Modernismo antes de se tornar um estilo caracterizável por artifícios que se arrogam, 

foi um movimento político de flerte com a indefinição, em práticas não reguladas, em 

associações nem sempre óbvias. Segundo Constança Hertz, O inútil de cada um se adequaria a 

um tipo específico de Modernismo, pois “em franca oposição com as correntes principais da 

literatura brasileira que tanto marcou a literatura da década de 20 e 30” (HERTZ, 2009, p. 50). 

Constança refere-se aos movimentos literários encabeçados pelo Modernismo Paulistano (Mário 

de Andrade e Oswald de Andrade), responsável por um cabideiro de práticas representadas pelas 

onomatopéias, verso livre e especificidades da língua popular em torno daquilo que entendiam 

por “autenticamente nacionais”, ou seja, uma carga valorativa afixada entre eles, tal qual fosse 

uma língua própria. A estética peixoteana, entretanto, comporia aquilo que Constança 

denominaria como “anti-realista” ou “expressionista” (HERTZ, 2009, p. 51):  
A estética expressionista que parece se refletir nas obras de Mário Peixoto, Cornélio Penna e Lucio 

Cardoso, diante da confusão entre o que é interno ou externo, em uma realidade deformada por 

sentimentos sombrios, estrutura-se a partir do trágico conflito da impossibilidade de libertação de uma 

subjetividade que deforma absolutamente tudo. Esta subjetividade deformada é o que limita e 

aprisiona nas narrativas de nossos três autores, que demonstram a força de um Modernismo marcado 

por tintas diversas das que usualmente se identificam. 

Alheios a uma relação mais enxuta de engajamento social, os três escritores cariocas 

uniram as pontas da imaginação em desenhos muito particulares a cada um. Isto não significa 

dizer que os paulistanos não tenham também desenvolvido particularidades à margem do que 

possa se chamar de fundamental a um sistema literário. As pesquisas de Eduardo Jardim2 e de 

Maria Boaventura3 sobre Mário de Andrade, por exemplo, caminham neste sentido. O que 

acontece é que estes três escritores optaram por criticamente não escolher caminho algum, 

dando vazão a uma escrita pontuada pela sensação, uma escrita espontânea, pois fragmentada e 

com dimensões próprias, sentida e ressentida a cada passo dado. Esse tipo de trabalho 

hedonista, Barthes define por escritura4.	


 	
  Pode-se dizer que O inútil de cada um contém traços do estilo expressionista e do 
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modernismo brasileiro canônico. Todavia, aquilo que salta aos olhos nesta obra é o requinte, o 

que não assenta a um estilo identificável em suas regras de filiação. É a experiência singular que 

a prática atribui ao corpo-em-nervos da escritura, por meio de artifícios não evidentes, a que 

Luiz Nazário chamou de “sensibilidade expressionista”5; pautada sobre imagens estacionárias, 

postas em circulação. 	


O Expressionismo, como forma estética, ancora-se numa tensão, num “Eu que assume 

em si o irreconhecimento do mundo” (FILHO, 1991, p. 30)6. Este “sentimento intransferível 

que distancia” (FILHO, 1991, p. 48)”, emaranha o discurso em fantasmagorias que sobressaltam 

a memória7, pelo artifício alucinatório ou delirante da imaginação. Esse espaço de “contato 

esquivo”, em “hostilidades que se autoconsomem” (FILHO, 1991, p. 29) corresponde ao naipe 

de escritores cariocas nos anos 30 que, segundo Paulo Venâncio, representaram uma outra 

vertente8 ao modernismo antropofágico de Oswald e Mário de Andrade. A atmosfera cindida e 

desesperada de “Fronteira”, romance de Cornélio Penna publicado em 1931, é um retrato a se 

mostrar (1958, p. 54): 
Enquanto Maria falava, eu observava os animaizinhos mortos, postos sem simetria, sem a menor 

preocupação de arte, e, acompanhando-os com os olhos, revivi toda a angústia daquela mão distraída 

que pregava aqui e ali, como ao acaso, os “carneirinhos” dourados e crespos, o beija-flor de cabeça de 

fogo, outro cor de bronze, e, mais alto, entre caramujos e borboletas fanadas, todo em cores vivas, o 

corrupião, o pássaro familiar, o doméstico das antigas Donas, que aprendia a sua maneira de assobiar e 

as imitava com carinho. 

Certamente aquele quadro tinha sido o companheiro e recreio da Marquesa, em seus longos anos 

vazios que a fizeram compreender o vazio do além. Nas intermináveis horas de angústia solitária, era ele 

que decerto a ajudava a fugir de sua tentação sombria e silenciosa, que dela se aproximava de súbito, 

como o golpe de asa de uma ave noturna. 

A angústia reveste-se de medo a partir do momento em que encontra aquilo no qual se 

procura evitar. Quando não, manifesta perda das referências, “como se o mundo escapasse em 

sua totalidade” (JARDIM, 2005, p. 31). Os adornos desta apreensão entortam a moralidade 

vigente e extrapolam as aparências9 com denúncias sobre a degradação da vida humana nos 

grandes centros urbanos (FLEISCHER, 2002, p. 68). Para Mário de Andrade, isso 

corresponderia a uma estrutura viciosa presente no “processo de isolamento do artista 

moderno”, em torno de “forças psicológicas, subterrâneas”10 que se auto-arrogam, pouco 

contribuindo à inovação formal e à conciliação com a terra brasileira11. 	


Em São Paulo, segundo Eduardo Jardim, havia uma preocupação dos agenciadores do 

movimento modernista em “afirmar a função agregadora da arte” e “o valor coletivo da vocação 

do artista”, a fim de gerir uma espécie de compêndio para a vida cultural do país. Quer dizer, a 

literatura necessitava de condimentos que pudessem representar o cotidiano, num linguajar de 
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traços folclóricos e culturais locais: 
A tribo se acabara, a família virara sombras [sic], a maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira 

pro céu, porém ficara o aruaí do séquito daqueles tempos de dantes em que o herói fora o grande 

Macunaíma imperador. E só o papagaio no silêncio do Uraricoera preservava do esquecimento os casos 

e a fala desaparecida. 

[...] 

Tem mais não. (ANDRADE apud JARDIM, 2005, p. 49)   

Apesar de, no excerto acima, a descrição andradiana versar sobre a morte, é possível 

perceber que sentimentos correlatos como dor, medo e angústia são desmerecidos em troca da 

ironia e do humor. Este tipo de “compromisso com padrões estéticos reconhecidamente 

modernos” (JARDIM, 2005, p. 40) foi, decerto, um compromisso deliberado pelos autores dos 

manifestos, em torno do que  se considerou por moderno.  O Modernismo Paulista, assim sendo, 

estruturou-se como um movimento planejado que, pretendendo atender às exigências de 

modernização da vida cultural do país, pautava-se por tudo aquilo que pudesse representar a 

coletividade, à guisa da função política e atual da arte. 	


Duas décadas após, em data comemorativa à Semana de Arte Moderna de 22, o autor de 

Macunaíma reconheceu a demasiada idealização do movimento, ao notar que servir a uma causa 

coletiva também é passar pelo mesmo individualismo exacerbado a que se combate12. Todavia, 

a predominância do elemento formal conduziria a predominância da figura do fracassado nas 

obras dos romancistas anos 30, o que significaria, por sua vez, um conformismo enviesado, 

desprendido da base material13. A reflexão da crítica andradiana ao hedonismo e à politização da 

arte, vinte anos depois, se conserva, apesar dos parâmetros terem se refinado conceitualmente.	


A preocupação ética pelo novo não está veiculada apenas a formas de identidade do ser, 

mas também a um vir-a-ser, “na direção de um horizonte de possibilidades que ainda está fora 

do nosso alcance” (CARDINAL, 1988, p. 110). Seria esta a proposta utópica do 

Expressionismo: desmantelamento da representação à guisa de uma apresentação. 	


A força da expressão dramática aponta, assim, para o inumano e o horror das tensões 

fronteiriças “que frequentemente implicam crises de indecisão e gestos hiperbólicos dirigidos 

simultaneamente em direções contrárias” (CARDINAL, 1988, p. 17). No tremor da angústia, as 

possibilidades ou perspectivas se desorientam à medida que se inacabam. Por meio deste 

inacabamento, “os princípios fundados no prazer [da escritura], diversamente do desconforto ou 

dor, tornam explícitos os esforços a reabilitar os aspectos experienciais do corpo 

vivo” (JUDOVITZ, 2001, p. 23, tradução do autor)14 e que consiste na enunciação de um desejo 

mais imediato e, por conseguinte, no esfacelamento da experiência, posto que fragmentada.  	


	
 A convivência antes perdida, se reestabelece ao figurar “múltiplas incorporações 

engendradas pelo movimento do estilo” (JUDOVITZ, 2001, p. 27, tradução do autor)15, de 
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modo a circunscrever a similitude da diferença. A pedra angular da modernidade está 

exatamente aí, na força associativa das imagens em torno de um mesmo espaço ou de um 

espaço em comum. Segundo Mário de Andrade, esta é a maior conquista da “poesia 

modernizante”16. A prática radical destas premissas consiste no conceito filosófico do Barroco, 

no que tange ao capricho e à extravagância hedonista17. Mas, afinal, o que legitimaria o 

procedimento singular e imediato do desejo ao patamar das imagens distintas, incluindo as não 

evidentes?  
“Fulano” alisa três fêlpas a esquerda, do bigode de arame, e espera junto à lampada bojuda da mesa, 

abrigado no pára-sol de papel pregueado. 

As cartas estendidas no mata-borrão escuro têm uma história a contar no ambiente de sortilégios; e na 

luz cúmplice da metade sombra dos objetos, ele segue-me o dedo que pousa numa delas:  

- Dama de copas – digo – Encara verde como você, “Fulano”... Muito banho de mar!... – acrescento. – 

Escuta:  

Encosto-lhe ao ouvido o caramujo que serve de peso de papel.   

“Fulano” tem uns estremeções elétricos, e coça repentinamente a orelha. 

- Sei: água, nem filtrada, não é? 

Desculpe. O bom jogador identifica-se com as cartas para jogar melhor. 

Pensa... Em todo caso... 

Muito banho de mar!... Conheci-a na praia. Queria sorvete, sem dinheiro. Toda nervos. Subitamente 

apática. Sentada, segurava os tornozelos, como quem toma febre por engano. Perguntou-me de que 

costumava brincar quando criança. Ela enterrava bonecas em latas de biscoito, e sete dias depois, 

chorava na exumação dos corpos mofados e úmidos. Armava e desarmava circos em miniatura, para 

contemplar as marcas do picadeiro no chão. Nessa manhã, não adiantou mais. Limitou-se a umas 

articulações soltas, concordando com tudo que eu dizia, para não prejudicar a abstração.  

Um dia levou-me a uma casa; apresentou-me: 

- Mamãe. 

Um “que” de primadona e massagista, cheirando a água-de-colônia; boca franzida, molhada nos bordos, 

como a beira dos lábios de papelão de uma máscara servida. Oferecia-me pastilhas de uma sacola 

rendada, o pulso sardento agitando o cadeado de ouro da pulseira. Perguntou-me se tinha pai. 

- Vai tocar, filha! Aquela valsa “Quando o amor morre”... 

- A valsa do seu número de equitação – confiou-me; e parecia a cavalo na cadeira. 

No volante, num surto de revolta, Lia deixou escapar: 

- Isso não se faz!... 

Não compreendi logo. (PEIXOTO, 1996a, p. 63-65) 

Mário Peixoto parece experimentar o repertório cultural do cotidiano enquanto ideias, 

passagens e ritos para recortar e praticar a colagem, justapondo ou não, estes elementos. Isso 

não significa uma “semioclastia”18, mas um procedimento que se pretende extrapolar a 

representação original para, a partir dela mesma, instaurar uma ambientação própria, com um 

frescor/fragrância peculiar. 	


Há inúmeras passagens que denotam este sentido alegórico, em cuja descrição delira 
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imaginativamente pormenores, como neste supracitado monólogo do narrador com o gato 

“Fulano”, acerca de um jogo de cartas chamado “Bézigue”. As imagens retalhadas e justapostas 

entre si orbitam, intensas e profundas, em torno da performance “do prazer mesmo do Desejo” 

que por sua vez concebe analogias afins. 	


Essas analogias, porém, não se resumem às temáticas barrocas hiperbólicas entre forças 

absolutas e extremadas19. A literatura contemporânea, em geral, lidou com o problema da 

precariedade do ser. Essa precariedade absorve, contudo, um impulso fornecido pela escritura, a 

pondo em movimento ou à deriva, na espontaneidade descritiva, na redefinição das fronteiras. 

Segundo Roger Cardinal (1988), a espontaneidade corresponde a uma prática expressionista, o 

que não a torna tributária do movimento chamado Expressionismo20.	


 Pela voz do experimento, a experiência apreendida é ativada sobre novos pontões, 

numa perspectiva diferenciadora. Se emendo um gesto como guia do outro, tal qual um 

conjunto de matrioskas que apenas atormenta uma curiosidade domesticada na espessura de um 

apequenamento evidente, nada tenho a fazer senão repetir o movimento anterior. Chaplin 

apertando os parafusos em Tempos Modernos. O sabor extraído no jogo afetivo entre o invisível 

e o visível da criação, não está na autoreferencialidade e sim na atitude e postura estética 

geradora do requinte, isto é, nas ambiguidades, naquilo que o paradoxal pode atribuir em termos 

de abertura do campo da interpretação. A amplitude deste procedimento está em jogar a escada 

fora depois de utilizada, o que parece ser o âmago do experimentalismo: trazer os afetos para a 

predicação, num exercício de viva porosidade. Cito trecho de O inútil de cada um (PEIXOTO, 

1996a, p. 151-2): 
De repente, distinguindo-o mais adiante, debruçado, dei por mim disfarçando: 

 - É você, César? Que é que está fazendo aí?  

Ele aprumou-se e, segurando a cerca, considerou distraidamente olhando para o céu: 

- Boa noite para um passeio!... 

Vestira roupa de montar. !
Cavalgávamos lado a lado, por entre as rochas a pique, penetrando lentamente o nevoeiro que subia. Os 

picos da Bocaina, no fundo quase azul do céu, seguiam-se em pente pelo nordeste em fora; a carranca 

dos desfiladeiros quietos projetando-me sombra maior. As árvores, estorcidas nas ribanceiras, premiam-

me, assim como a certeza que à primeira palavra seguir-se-ia um ponto. Continha os passos do animal, 

que se adiantava ao de César, calcando crostas ressequidas que se esbarrondavam. Tinha as mãos 

vincadas pelas rédeas e placas de ar frio sugando-me a pele. Se encarasse César, receava sentir-me de 

repente culpado. Conhecia-o desde alguns anos, mas era como se o visse pela primeira vez. E a frase de 

Adriana ressoou-me aos ouvidos: 

- ‘Pergunto a mim mesma se vocês são de fato amigos’... 

Havia respondido que sim, que naturalmente – quando no íntimo duvidava. A dúvida persistira, apenas 

hoje mais desafogada. Quando a referi a César, no dia em que me tornei herdeiro e ele partiu sem me 
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dizer adeus, lembro-me que se pôs pra lá pra cá como um metrônomo. Tinha sido a última de Adriana... 

- Ela disse isso? 

E repetia baixo, entre os dentes, gesticulando com a cabeça quase imperceptivelmente: 

- Ela disse isso... 

Indagava o chão. 

Endireitando o corpo, pareceu perceber, só então, que até ali o tivera curvado. Tinha uma ideia fixa, que 

eu não podia alcançar, nem quando se demorou, mordendo o lábio, a olhar para mim como se eu não 

estivesse. Sentara-se no espaldar da cama, com os braços cruzados, eu estava em pé, defronte. 

... O sândalo resistia em algum canto... !
Os seixos rolaram surdos. Ao voltar-me para César, vi Lia. Montava de lado, com as rédeas muito curtas e 

os cabelos soltos. Via-a através do luar anilado de vapor, que nos diluía. Desde alguns dias que a vinha 

construindo para César [...] 

Resquícios de memória, abstração, mudança de cenário e o “nem-nem” barthesiano: eis 

a altura do fragmentado, da escritura que se dispõe a absorver, inscrever e reescrever 

incessantemente um argumento composto que não cessa de soprar e se esvaziar, pois ante o 

quinhão febril das sensações, há uma estranha matemática: quanto mais preenche, mais lacunas 

restam. A mão corre depressa, como a ave de rapina com suas garras a fechar e a abrir. O desejo 

é apenas uma forma de disposição para o verdadeiro e para a intensidade das sensações.  Tal 

mélange de afetos compõe, contrariamente às próprias expectativas iniciais, um palimpsesto 

impuro, pautado na fadiga. E frente à fadiga, um silêncio: um corpo que se disponibiliza a ouvir 

um rastro insignificante; um corpo que troca o lugar da profundidade enquanto memória pelo 

espaço da superfície21, o solo ornamental pela flutuação. Um corpo, por fim, desfiado e precário.	


O quinhão paradoxal do Eu22 que agremia simultaneamente o forte apelo visual às 

colocações estanques, junto a passagens que relatam crueldade, corrobora para que O inútil de 

cada um tenha, em alguns trechos, tons expressionistas, como as relacionadas a Cássio 

praticando experimentos científicos com os animais (PEIXOTO, 1996a, p. 115):   
Senti afagar-me a mão. Suspendi-a devagar até a cintura, cobrindo-a, cerrada, com a outra. “Ruivo” 

escapulira até a porta: precisamente neto do outro... 

  

Morreu repentinamente, dias depois, com um abscesso na orelha mutilada. O exame revelou o mesmo 

bacilo que Cássio cultivava no laboratório. À espera da carroça, atiraram-no sobre o lixo da estrumeira. 

Na cabeça disforme, passeavam três varejeiras nojentas...  

O movimento centrífugo da prática expressionista, assim como no Barroco, conta com 

particularidades23 que impulsionam ao “para além do mundo sombrio das superfícies dolorosas” 

(CARDINAL, 1988, p. 60),  escapando assim ao sentido histórico da dramaturgia  “onde não se 

escolhe caminhos que se deseja seguir e segue-se por aqueles que não se pode evitar” (FILHO, 

1991, p. 44). São os cortes abruptos, em dimensão vertical, de uma linha a outra, “nos quais a 

  
  
  
 



!
REVISTA A! | N. 6, 2016/02               !41

tensão e o relaxamento muscular são levados ao extremo”. A fuga, entretanto, será inútil, pois o 

destino é inevitável.	


A dramaturgia, que é a apreensão das relações de inteligibilidade do mundo, se 

particulariza, na medida em que participa das dissonâncias instituidoras (BARTHES, 2005, p. 

32). O imediatismo desta paixão que urge, se angustia, desorienta e desumaniza, como salienta 

Roger Cardinal, não é gratuito, à medida que “antevê a reação do público” (CARDINAL, 1988, 

p. 28), partindo do princípio que há uma espera em curso que possa ser capturada como 

testemunho. Isso, por sua vez, difere de uma relação de teor puramente contemplativo, como 

nas obras românticas e também nas naturalistas. Os pontos de vista peculiares à particularidade 

são assim tramados na busca radical de sentido que possa inteirar, agregando ações. A captura 

faz-se, portanto, pela decomposição do “motivo” gerador (GONÇALVES, 2002, p. 694), dando 

margem a registros de forte intensidade, como aferido em Salgueiro, publicado em 1935, de 

Lúcio Cardoso (2007, p. 26):  
Naquele delíquio, sentindo o cansaço cortar-lhe impiedosamente a respiração, pressentiu a agonia. 

Queimava-o todo o pavor de uma consciência despertada ante o irremediável. Morrer? Deus do céu, 

não era possível que já fosse a sua hora; e no entanto sentia a dor cortar-lhe friamente o coração. 

Repentinamente, sentiu o peito molhado, a camisa grosseira grudada ao corpo, o frio arrepiar-lhe a 

carne. A vela tremia no fundo da parede. E sangue grosso escorria de sua boca, descia em fio pelo peito 

descoberto. 

Há, assim, um fascínio pela tirania e pelo macabro. Mas se considerarmos o monólogo 

delirante do jogo de “Bézigue”, que tipo de espera há quando a causalidade é perdida e não 

podemos reconhecer mais as figuras? Resta a sensação inchada e isenta de dramaturgias 

encenadas; o gesto e o fôlego da linguagem, da escritura; a forma e o estilo24. É o momento da 

afirmação das nuanças da descrição, antes negligenciadas pelo abrupto corte (CARDINAL, 

1988, p. 86-95). 	


São os trechos onde o desvio anômalo das formas precedentes corresponde a algum tipo 

de experiência rarefeita, cujas imagens, em geral opacas, ressoam e são refletidas entre si, mais 

pelo que insistem do que pelo que consistem25, como as supracitadas do “Bézigue” ou as de 

“Brulé”:  
 - Está velho, não está? 

   - Quem? 

- O “Brulé”. Espia – e passou-me o retrato com a dedicatória. 

Sentara-se; começou a rabiscar num envelope. 

Minha atenção escoava-se do retrato para o lápis de Victor esboçando no papel. Pareceu-me uma 

coruja. Citei o trecho de uma história de bruxedos:  

- ... “pio lúgubre de coruja e choro agourento de crianças pagãs”... 

Victor suspendeu o lápis, caçoando: 
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- Bonito, mas não é. 

- Não é coruja? 

- Urú, não vê logo!?... – pôs-se a fazer outro, sem levantar a cabeça. !
Daí a pouco, considerei, distante: 

- É... tem razão... 

- De que? – indagou Victor, ainda no desenho. 

- O “Brulé”... você não disse? (PEIXOTO, 1996a, p. 73) 

Na obra peixoteana, como inferimos anteriormente, o peso da desolação e da fragilidade 

se estabelece numa melancolia dita pelo narrador onisciente “numa ânsia crescente de perceber 

até ao ínfimo, e que só o grande silêncio sabe trazer” (PEIXOTO, 1996a, p. 41). Significa dizer 

que se impressiona antes mais com as paixões humanas e suas contradições do que com a parte 

moribunda e aberrativa das formas que norteiam o pensamento expressionista. 	


Daí os personagens do romance adotarem comportamento dúbio. Por exemplo, quando 

Cássio ao perceber que “Ruivo”, o cão da família, está ganindo, insere no pescoço do animal 

algo que aos olhos do narrador aparenta ser um bico da caneta de pena, deixando-o coberto em 

sangue. O narrador tenta capturar a representação desta perversão nos olhos “muito abertos, que 

não viam, obcecados” de Cássio, que apesar disso aparenta fragilidade com suas mãos 

femininas, além de aparentar ser “tímido e meigo”. Pelas contradições, faz com que os 

personagens se materializem inteiramente e não apenas como antítese de algo estabelecido. 

Inclusive a representação do “instrumento de açougue” que lembra em princípio um “urubu em 

jejum” é corrigida: o narrador perceberá que se tratava de um palito de fósforo (PEIXOTO, 

1996a, p. 40-1). 	


O desconcerto do narrador peixoteano agrega valores na medida em que se despe das 

dinâmicas expressionistas rumo ao romanesco26 da escritura, pela maneira como confidencia os 

pensamentos à maneira de um diário íntimo. Temos assim um texto requebrado em dizeres sutis 

e delicados, seguido por conexões escoadas e difusas, como se estivesse constantemente 

inaugurando o texto: 

Levantei-me, enfiei os chinelos e tomei nas mãos a fotografia. Carecia de moldura... E lembrei-me de 

uma escura e discreta que me acompanhara tanto tempo com um certo retrato... Examinei atento, se 

aquele também podia significar o mesmo. Não os tomo nunca, como o desta ou daquela pessoa – mas 

gente, evocação anônima de gente. Sempre tive em conta de companheiro um retrato emoldurado que 

não fala, mas coincide olhar-me da maneira que quero, no momento que convêm. Tem a vantagem de 

ser menos que um parente e mais que um amigo. Sofre com a bagagem a escuridão da mala, com a 

mesma cara que, sobre a cômoda, acompanha a toilette da manhã, num quarto de hotel. Pode-se 

respingá-lo de sabão, com um movimento esquerdo do pincel de barba. E é curioso, como a gente 

pede-lhe desculpa, penalizado, ao passar o dedo pelo vidro. Torna-se um hábito – o culto do retrato.  E 
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acaba-se trocando com ele mais segredos, num olhar, que numa vida inteira de palavras. Um retrato é 

alguém, não é? Para mim, anônimo. Quantos têm o seu, e não descobrem?! (PEIXOTO, 1996a, p. 47-8) 

A escritura peixoteana é híbrida, como obra que se utiliza de procedimentos 

expressionistas com o propósito de investigar a “realidade por trás da realidade” (CARDINAL, 

1988, p. 60). Isto por si só firma uma fenda, em imagens que não se sustentam por muito tempo, 

por mais que o fluxo da escritura insista. É a maneira que encontra para buscar quem o espera, 

possibilitando um dizer mais imediato (e menos mediado) de um “mundo que não chega mais 

na forma de um objeto, mas de uma escrita, isto é, de uma prática”, um “outro tipo de saber (o 

do Amador)” (BARTHES, 1987, p. 249). Isso implica numa projeção da enunciação sobre o 

enunciado, como em “Um retrato é alguém, não é?” e “Quantos têm o seu, e não descobrem?”, 

deslizando a apreensão dramatúrgica num tom confessional e de proximidade com aquele que o 

espera. É o momento da simplicidade generosa, do romanesco, da emoção designando o que se 

ama. O valor se funde na própria emoção, como forma de disposição da escritura.	


É inegável a influência do Modernismo Paulista na obra de Mário Peixoto, sobretudo 

em Mundéu, livro de poemas publicado em 1931, como aferi pela presença de onomatopéias, 

por exemplo (1996b, p. 45-6):  

!
pim bim bim bim bim bim bim 

                                       piú 
 pim bim bim bim bim bim bim  

                                                piú 
      

temperador 
itacaundi 

            diu 
itacaundi 

  diu 
itacaundi 

  diu 
    

barril grande 
chamador !
tum tum tum tum tum buicum 

          bacum 
tum tum tum tum tum buicum 

      bacum      
Também pelas especificidades da língua que, segundo Mário de Andrade, “todos os 

socialmente brasileiros têm de se servir, se quiserem ser compreendidos pela nação 

inteira” (apud JARDIM, 1988, p. 234), presentes em O inútil de cada um (1934), na tentativa de 

simulação da fala popular:  

Tudo em equilíbrio – beco, lampião, botequim. Parede fóssil, com contas de multiplicar e nomes... a 

carvão. O beco – “Cavalgada dos paralelepípedos” !
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....... !!
- Não compro o Urú, já disse! 

- Não tem outro no mercado, freguês! 

- ... Caro p’rá xúxú!...   bicho da terra... vergonha! 

- Fica por vinte, tá aí. !
Esperei no carro. A atenção, mal à toa –  já para o botequim de novo: !
- ... ahn. 

- De noite fomo pro cais. Panhei laranja boiando. 

- ... ahn. 

- ... Cascava c’os dentes e ria pra mim. Gemi pra ela: 

- Minha negra...   - Pegou, parou de cascá. 

- ... ahn. Tinha lua? 

- Tinha... Novinha! 

Cuspiu o cigarro. 

- Daí? 

- ... Trás d’um jacá alto... 

- ... ahn. 

- Depois largou c’um poveiro. Teve três mês no xadrez. 

- ahn... Tambem tive uma ansim. 

-Fugiu? 

-Casei.27 

Os experimentos poéticos de desestruturação correspondem a uma dupla acepção: 

visual e sonora – quase tão concreta quanto abstrata – pautada numa carga valorativa afixada, e 

reconhecida pelos “mestres” modernistas na época:  

Depois de ler e reler este Mundéu, estou convencido de que Mario Peixoto é a melhor revelação de 

poesia que tivemos esse ano. [...] Dois elementos líricos principais formam a criação de Mario Peixoto e a 

separam nitidamente em duas obras: a terra e o mistério. [...] Os poemas, digamos legítimos, [...] se 

caracterizam especialmente pela rapidez. Se tem a impressão do jato violento, golfadas irreprimíveis. 

(ANDRADE, 1996, p. 2) 

     
Com raízes profundas nos complexos da infância e no desolado ambiente da vida rural sul-fluminense, a 

poesia de Mario Peixoto impõe-se por um senso trágico da existência: é uma poesia forte, de ritmo 

muito peculiar, bem caracteristicamente brasileira28 (BANDEIRA, AMP, 48A)     

 Mas algo parece escapar à audição deles. Eles escutam “a vida rural”, “a terra” 

“caracteristicamente brasileira” e se impressionam com aquilo que não ouvem: Mário de 

Andrade apelida o fenômeno de “mistério” e Manoel Bandeira de “peculiar”. Por isso escrevem 

suas críticas a fim de que melhor possam ouvir. Fracassam - ainda que também por razões 
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editoriais ou particulares de Peixoto - e tanto que na antologia poética de 1969, Manoel 

Bandeira o cita timidamente, o último de uma lista de 15 poetas que souberam afirmar a 

“própria individualidade”, alegando que o autor emudecera “após promissora 

estréia” (BANDEIRA, 1969, p. 176). 	


Aos olhos destes idealizadores a expressão soava como qualidade estética aproveitável, 

à medida que representa algo socialmente, numa visão macroscópica, isto é, pelo nacionalismo 

ou universalismo29. A função social da arte é pensada como forma de unificação e renovação das 

diversificadas semânticas regionais, numa arte moderna engajada em brasilidades e em políticas 

combativas à cultura importada30. No tempo das polarizações ideológicas, a intelectualidade 

brasileira fomenta um pensamento crítico em torno do modo pelo qual as literaturas românticas 

sentimentalizaram a relação social, ora mitificando, ora subestimando31. 	


Independente da crença estabelecida, havia uma preocupação pela definição das 

realidades sociais e políticas estabelecidas. Diferentemente dos outros modernismos em que 

houve um descrédito pelo passado, no caso brasileiro a diferença não é obtida pela confrontação 

à tradição vigente, mas pela integração das brasilidades existentes, passíveis de atualização e 

refundição (JARDIM, 1988, p. 224).  
Nós temos que criar uma arte brasileira. Esse é o único meio de sermos artisticamente civilizados. 

Quem dentre nós refletir ideais ou apenas sentimento alemão, português ou mesmo americano do 

norte é um selvagem, não está no período civilizado de criação. Está no período da imitação, do 

mimetismo a que o selvagem é levado pela dependência, pela ignorância e pela fraqueza que 

engendra a covardia e o medo. (ANDRADE apud JARDIM, 1988, p. 232) 

Essa militância pelo “abrasileiramento do brasileiro” estabelece parâmetros morais para 

o que seja singular e merece ser incorporado, numa preocupação historicizante do que se produz 

e do que se quer produzir.  É o caso de Os Corumbas de Amando Fontes, romance publicado em 

1933, laureado como o prêmio Felipe de Oliveira e bem aceito pela crítica da época. Mário de 

Andrade, por exemplo, comenta-o como “uma impressão bem superior à literatura”, ao tratar “o 

trágico cotidiano, a procissão dos seres, a infelicidade miúda” sem que “aparecesse nenhuma 

palavra-feia, nem nenhuma cena escabrosa” (ANDRADE, 1963, p. 49-51).	


O esforço para a determinação dos predicados estéticos da realidade brasileira é 

tendencioso, na medida em que inutiliza a experiência, pois ela não só cria “a necessidade, o 

objetivo, os meios, e até os obstáculos”, mas a indeterminação (BLANCHOT, 2011, p. 89), quer 

dizer, nem sempre podendo ser mediada. Entre outras palavras, o poder alcançado pela escritura 

valida elementos particulares e imediatos, conferindo peso imaginário ao que não tem peso e 

também pela interposição ou fusão de outras formas dramatúrgicas à expressão, aproveitando 

parte da descrição presente na narrativa para deslizar e coadunar elementos diversos. 	
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Mário Peixoto parece adotar O inútil de cada um como baluarte do seu modo muito 

particular de compor (1996a, p. 71-72):  
Levantei-me e espiei fora da porta. Ninguém. Então, por um momento, obriguei-me ali de pé, de costas 

para o interior, como se, virando, temesse não me achar mais só! Minha mão no umbral sentia o peso de 

um olhar em cima, um pressentimento a remoer-me: 

- “Havia cartas que eu não tinha levantado”...  !
“A mulher” conseguiu chorar lá fora, e desfraldar os crépes, soluçando... 

Somo: Dama de copas + Valete de paus + Valete de ouros + Cartas não viradas = Explosivo que aspiro. 

Então, nas borbulhas da adição efervescente, flutua uma chave: 

Yale pequena, 121: 

- “Atelier” de Victor. Visitá-lo-ei na volta, - decido. !
Levo um fio de teia no cabelo, que esticou até romper-se. 

“Fulano” – um novelo de lã rolando pela escada... 

Põe-se em questão a delicadeza que o poeta insere na criação da obra e que repercute 

inclusive nas pausas ambíguas e indefinidas, na profundidade vazia criada quando o texto 

interrompe o curso natural (BLANCHOT, 2011, p. 119). Apesar de moldada cultural e 

moralmente, a delicadeza não é nem uma nem outra. Ela é “uma pulsão, uma exigência do 

próprio corpo” (BARTHES, 1990, p. 159). 	


O preenchimento do vazio pelo corpo e pela subjetividade pode por vezes se dar na 

linha divisória com o delírio, ou mesmo mergulhado nele. O vazio possui uma dinâmica 

condenatória baseada em antíteses: se há inspiração, precisa-se da expiração; se alguém dorme, 

esse alguém precisa acordar; se alguém contém algo, é preciso gastar ou sonhar (o que é uma 

maneira de gastar). Isto por si só se fundamenta na descontinuidade, no inacabamento. E quando 

há esfumaçamento da premeditação, há o traço acidental e, por conseguinte, aleatório. 

Aleatoriedade e acidentalidade complementam-se em diferentes formatos e alcances, 

legitimando a sensação. O que está em pauta e em circulação são as imagens do pensamento, 

acrescentadas, remontadas a partir de alguma interrupção, de algum intervalo. 	


Pode-se dizer que a obra de escritores cariocas como Mário Peixoto, Lúcio Cardoso, 

José Geraldo Vieira (Território Humano), Jorge de Lima (O Anjo), Barreto Filho (Sob o Olhar 

Malicioso dos Trópicos), Lúcia Miguel Pereira (Em Surdina) e Cornélio Penna tergiversa um tal 

estado de expressão que suplanta a dimensão comunicativa e social esperada daquilo que se 

possa dizer. Entregue à fruição das intensidades, o trabalho crítico insurge como uma aposta. 

Como as bases deste estilo não se sustentam na fome da definição, a crítica se apoiará sob linhas 

que possam resistir à crítica estabelecida. Parte da intelectualidade católica e conservadora 

carioca preenche um papel importante na afirmação e defesa deste grupo. Octavio de Faria, 
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divulgador das obras de Nietzsche no Brasil nos anos 20, e Lúcia Miguel Pereira, foram os 

principais representantes. É possível perceber uma diferenciação na postura da crítica carioca 

com aquela produzida em São Paulo, como constato abaixo:  
Foi bem diverso o destino dos dois grandes romances que o ano de 1933 nos deu: Os Corumbas e O 

inútil de cada Um. Não faltou nenhum consagração ao livro do Sr. Amando Fontes. Da última das 

nulidades aos críticos de maior responsabilidade, todos vieram trazer o seu aplauso ao nosso maior 

romance. A compreensão dos poucos que realmente ainda interessam no nosso meio literário, juntou a 

aceitação inocente da imensa maioria. E emergiu da mediocridade dos romances do ano numa tal 

saliência que nem mesmo o peso de um prêmio literário foi capaz de diminuí-lo. Do romance do Sr. 

Mário Peixoto: O inútil de cada um ninguém falou. Não me consta que sobre ele tenha sido escrito nem 

um só artigo, nem mesmo uma simples nota de aparição nas revistas literárias. [...] Em contraste com a 

série de artigos escritos sobre Os Corumbas, nada mais significativo do que esse silêncio total... 

É um esforço quase do mesmo valor de Limite o que O inútil de cada um representa, sobretudo, se 

considerarmos as condições do nosso meio literário. Pois o livro do Sr. Mário Peixoto é um dos romances 

mais difíceis, mais trabalhosos que se tem publicado entre nós. Não conheço nenhum outro mesmo que 

leve mais a sério as exigências do verdadeiro romance – no sentido em que os franceses e os ingleses 

escrevem romances, - no único sentido aliás [sic] em que é possível escrever romances, mesmo no 

Brasil...  

[...] 

Nesse momento em que a obsessão de mostrar sob o ângulo do romance os diversos aspectos 

característicos do país faz esquecer a tantos que, no romance, o que existe de essencial é sempre “o 

humano” e não o regional, o nacional ou o social (que tem que vir depois dele, em função dele...) num 

momento desses o romance do Sr. Mário Peixoto tem uma significação especial que merece toda a 

nossa atenção. (DE FARIA, 1996a, p. 11-2) 

Para um Green, a vida pode ser incompreensível – mas o que há nela de horrível não lhe escapa. Já é, 

pelo menos, um começo. 

Entre nós penso que apenas dois livros marcaram essa tendência; dois livros desiguais, cheios de 

grandes qualidades e de algumas falhas, mas sinceros e penetrantes – e que não tiveram a repercussão 

merecida: Sob o olhar malicioso dos trópicos, de Barreto Filho, aparecido há alguns anos, e O inútil de 

cada um, de Mário Peixoto, que também não parece ser extremamente recente. Em ambos sente-se a 

dolorosa fragmentação do homem moderno. [...] Esses dois escritores que não cortejaram a 

popularidade, [e] se embrenharam pelos meandros caprichosos da alma humana num país onde, mais 

do que na França, pensa-se que a função da literatura é “distrair os leitores pacatos”. (PEREIRA, 1992, p. 

53-4) 

Tal qual em Limite, filme de Mário Peixoto exibido em 1931, O inútil de cada um é 

atraente também pela mesma razão que justificava o filme, isto é, por ser interpretado como 

“estritamente artístico, sem nenhuma concessão ao público” (DIÁRIO DA NOITE, AMP, 4A), 

“pois obriga a pensar” (DIÁRIO CARIOCA, AMP, 4A). Apesar de filme e romance serem obras 

distintas, a estratégia crítica era similar.	


Enquanto Mário de Andrade idealizava a cooptação de formas modernas “adequadas à 

representação da vida presente” (JARDIM, 1988, p. 225), a crítica carioca idealizava calcar as 
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bases do romance moderno nas potencialidades trágicas e fatais do cotidiano32, como “obra de 

pensamento, para ser lida e meditada por uma elite” (PEREIRA, 1992, p. 37). Entendiam por 

elite como “leitores de sensibilidade aguçada” que, “tendo boa educação”, conseguem discernir 

a singularidade da expressão pela universalidade “dos grandes problemas humanos”33 pois, 

“afinal de contas, as barreiras entre as nacionalidades são obras mais de políticos do que da 

natureza [e] o homem é mais ou menos o mesmo em toda parte” (PEREIRA, 1992, p. 39-52). 	


O romance advindo de conflitos de consciência é assim potencializado por “não ter um 

valor restritivo” como o romance proletário, burguês ou aristocrata, ademais “a classe não pode 

determinar o indivíduo, porque o humano sobrepuja o social” (PEREIRA, 1992, p. 43)34. Este 

conflito entre o social e o íntimo, universalismo e nacionalismo, ideológico e renovação formal, 

segundo Antônio Cândido, se estabeleceu desde o século XIX classicizando a distinção entre o 

discurso direto (popular) e o discurso indireto (culto)35 e preconiza claramente a posição política 

de uma parte da intelectualidade católica carioca, interessada em tensões íntimas que conduzem 

a disponibilidades bem-aventuradas nos valores cristãos. Eis aí o sentido da expressão em 

intensidades destrutivas, obsedantes, mórbidas e, por vezes, indeterminadas “mas onde tudo 

encontra eco, tudo ressoa” (PEREIRA, 1992, p. 53) em alguma forma de absoluto ou força 

sobrenatural, como averiguável em Cornélio Penna (1958, p. 159): 
E eu sabia, pressentindo-os, que entre eles havia doentes de toda a sorte, que ali estavam na ânsia de 

alívio e de salvação, que surgiria, para eles, com o sol. A fé formava um halo em torno daqueles corpos 

inanimados, e todo o pátio parecia habitado por uma só alma atormentada.  

Contemplei-as, na penumbra, pois o luar não penetrara até ali, a todas aquelas misérias, divinizadas por 

uma esperança comum, abstraí-me, pouco a pouco, de toda a agitação que me angustiava momentos 

antes, e, ao penetrar, insensivelmente, em uma região mais pura, vi-me diante de meus próprios olhos, 

voltados para dentro. 

Bem longe, em meu coração, brotava um canto incerto, relembrado sem surpresa. Era como uma 

adolescência de sangue pobre, lânguida e cortada de luzes de primavera, muito suave e muito humilde. 

E em Lúcio Cardoso (2003, p. 40-1): 
Madalena perguntava a si mesma se teria Maria esperado o dia todo, na mesma posição, indiferente ao 

tempo e às sensações exteriores... Possivelmente. Mesmo ela, ao defrontar aquela docilidade, aquele ar 

de indiferença e de abatimento diante do egoísmo do mundo, sentia-se ferida por uma inquietação 

inesperada, sensação de alguma coisa dolorosa de repente no fundo da sua alma como um sentimento 

desconhecido de culpa. Sozinha, subiu para o seu quarto e acendeu as luzes, acalentada por essa visão 

familiar do velho quarto que conhecia todas as suas penas e todas as suas alegrias. Rapidamente, a 

lembrança de Maria desapareceu ainda uma vez do seu pensamento, e uma nova idéia começou a 

absorvê-la: Pedro viria jantar? E no mesmo instante, sentindo o coração bater mais forte, pensou que 

isso era extraordinariamente difícil, quase impossível. Ultimamente, sem que ela pudesse saber por quê, 

Pedro passava fora a maior parte do seu tempo. Mas, naquela noite, por mobilidade de convicção ou um 

certo pressentimento mais forte, agarrava-se absurdamente a essa esperança. 
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Em O inútil de cada um, contudo, há uma inteligibilidade específica que passa ao largo 

do grotesco e do religioso36, atravessando as questões morais na medida em que a escrita 

tergiversa pelos mais variados temas, num narrador irrequieto, porém melancólico e por vezes 

trágico, que evita prostrar-se por completo, pelas idas e vindas do pensamento traçado.	


O percurso peixoteano inicia as primeiras páginas com diálogos que remontam o 

modernismo dos Andrades, mas logo deriva para algo mais sombrio e angustiante como a 

literatura intimista de base expressionista, produzida no Rio de Janeiro naquele momento. 

Decerto, a estruturação de O inútil de cada um apresenta dinâmicas distintas em meio a um 

mesmo problema metafísico (morte\inutilidade), o que o faz dela um palimpsesto impuro e 

espiralado, coincidindo às vezes o ponto de partida e o de chegada, e em tergiversações que 

potencializam a escritura. 	


Entretanto pode-se dizer que haja nele um “brasilianismo” andradiano, pois apesar da 

voz solitária do narrador, há miríades de vozes datadas. A representação mostra a cultura do 

circo, dos cinemas no centro do Rio, com os neons e cartazes espalhados ou ainda o litoral 

fluminense dos pescadores, diferindo assim dos romances de Lúcio Cardoso, onde a miséria 

humana se concentraria nos mangues das prostitutas, nas favelas, em lugares esquecidos pelo 

poder público. O diretor de Limite, por sua vez, não se força a ir aos lugares decadentes. E isto 

por conta do tom memorialista que permeia a sua obra conduzindo a algumas afinidades bem 

específicas e em argumentos fugidios, mais imediatos e dissonantes. 	


O inútil de cada um constitui-se com a flexibilidade livresca do diário, retratando 

situações ou momentos pregnantes, similar à estrutura de Cadernos de Malte Laurids Brigge de 

Rainer Maria Rilke, numa história sem fim, nem começo, onde a duração é o protagonista 

principal; com a diferença de que naquela, as imagens escapolem as constantes tensões e se 

barroquizam, a ponto de confundir os referentes. Por fim, toda uma orquestração de técnicas e 

vozes misturadas, num vai e vem de agulha. Uma espiral. Quanto mais roda a espiral 

peixoteana, mais alto isto a impele ao transbordamento. E como tal, emergem daí as 

“oportunidades insituáveis” (FLEISCHER, 2002, p. 86) naquilo que se configura e não se 

desvela diretamente. É o caso da “cor brique”: 
No fundo, a Urca iluminada, o luzir e apagar do “Bebam Salutaris”, transbordando de um copo as 

bolhinhas saltitantes, numa visão elétrica da sede. O “Kodak”, o “Gasolina Energina”... O dragão luminoso 

do “Swastika” saltou do negrume e sumiu. Acompanhei-lhe os efeitos, infligindo-me aquela penitência 

da atenção: vermelho-branco, vermelho-branco... e insensivelmente desejava a troca do branco, antes 

do vermelho, que teimava em não vir. A “cor brique”, invadiu-me devagarinho, com o passo sorrateiro da 

sensação aguda (PEIXOTO, 1996a, p. 107). 

O corpo vivo da escritura peixoteana põe-se em risco, emaranhando-se nela mesma, na 

verdade intensa que a imagem revela ou dissimula, pois ainda que os ponteiros possam 
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encarcerar n’alguma realidade espessa, fatal, trazida pelo histórico, como o papel mata-mosca 

de Robert Musil, se a mente não estivesse “girando” sobre um picadeiro, cinematicamente37, no 

ruído infernal de cada coisa cotidiana, não seria possível crer naqueles entrosamentos, na 

realidade que a sensação inaugura. Improvisa o prazer, em expressões pouco usuais, mas 

fortemente visuais. Na ausência de um referencial, vibram “os próprios materiais do seu meio 

de expressão” (CARDINAL, 1988, p. 105), como forma de evadir da máscara vulgar do tempo. 	


Como efeito, a escrita o põe em movimento. Quer dizer, os momentos expressionistas 

de luz baça e obscura da trama terminam por intercambiar espontaneidades radiantes num tom 

confessional, em correspondência. Imagens apaixonadas que ganham estatuto de gerúndio 

(KOVADLOFF, 2003, p. 157), servindo de ponto de apoio para um algo a mais da experiência 

“que possa tocar com o dedo o valor virtual daquilo que tentamos apreender sob o termo visual” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 187). Entre outras palavras, sair da intelecção dicotômica e 

adentrar na leitura de um afeto com o código esvaziado, um terceiro sentido38 ou ainda também 

o romanesco, pelo que os procedimentos diarísticos proporcionam.	


Em Limite, o drama vivenciado pelos personagens no barco à deriva não se resume às 

vidas particulares. Como a própria crítica anuncia, trata-se do vivenciamento da limitação 

humana em meio a inutilidade de todo o fazer39, isto é, o drama particular (do sujeito) recria o 

coletivo (do humano). Daí os personagens não terem nome definido. Daí também o lirismo 

poético, da obra aberta à contemplação. A lida memorialista do romance em torno da fatal perda 

do ente amado se dá por uma lógica parecida ao filme, pela articulação de múltiplas vozes e 

pontos de vista. 	


Vale ressaltar, portanto, que não se trata de uma linguagem plenamente autárquica da 

forma, sem intenções comunicativas. Isto porque a significação permanece – ainda que 

provisoriamente – mesmo que não haja um interesse expresso em comunicar.  Há o impulso 

vertical, mas há a intenção também em trazer para perto o interlocutor, pelas ocorrências 

incidentais. Não se trata de uma obra radical, indiferente e histriônica, como a vanguarda 

extrema o é, em suas polainas românticas. Há uma transparência no sentido da determinação, 

para o estabelecimento de relações, ainda que superficialmente.	


 O poder alcançado pela insinuação do silêncio nos interditos, e que se faz enquanto 

breve intervalo, frase solta colocada separadamente ao parágrafo, é ambíguo e indefinido, 

abrindo espaço às identidades dissimuladas em disponibilidades interpretativas40, cujo 

perspectivismo é ampliado a ponto de se desperspectivizar na medida em que, aos poucos, a 

configuração imagística provoca sensações que atenuam as referências ao mundo. No decorrer 

da obra, as inserções súbitas e as mudanças radicais de cenário tornarão o discurso narrativo 
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difuso, fragilizando a escritura, pelo silêncio que lhe é imposto. 	


Há personagens com forte teor moral, como principalmente Cássio que apesar de pisar 

“com os sapatos finos de verniz...” (PEIXOTO, 1996a, p. 111) pratica experimentos científicos 

no cão ‘Ruivo’;  personagens onipresentes que aparecem sobre o formato de reminiscências, 

como “Adriana”, a figura materna dotada de sensualidade, e “Atahualpa”, a paterna figura 

dominadora; e personagens secundários meramente esboçados sob escritura errante, como 

“Victor”, segundo excerto abaixo: 
Examino as brochuras amarelentas, sem dorso, espalhadas pelo chão: 

- Quem gosta de ver figuras, “Fulano”, devia ter um patrão como Victor. 

Não teria muito carinho, mas em compensação, desenhos e mais desenhos, para acompanhar o 

contorno com a cabeça, as orelhas a prumo, sentado muito direito, como você faz. 

[...]  

 “Fulano” espichou-se de novo, calmo. 

- Não poderei contar-lhe de alguém, que usa fisionomias como gravatas; porque, na certa, logo 

indagaria a cor...  

Suponha um ambiente qualquer, em véspera de mudança, e onde falte apenas o último telefonema. 

Coloque Victor nele, estranho a tudo, que irá feito ao telefone pedir o número da “Transportes”. Coincide. 

Certo, como a prega traseira do próprio casaco... Mas alguma coisa os corrompe; vê-se... Num, não é o 

suicídio... No outro, não é o ouro que ele tem ao lado. Ambos: um só, aliás. 

- Louro?  

A interrogação prolongou-se suspensa, percebendo na parede uma sombra imóvel. “Fulano” chegou-se. 

Acariciei-o, voltando-me aos poucos imperceptivelmente: 

- Cássio! 

A assombração é que me fitava assombrada: 

- Que é que está fazendo aí, gente?! ...procurei!... procurei!... 

- Nada! fecha a porta. E a Melania? 

“Fulano” não quis saber dos meus dedos nos ouvidos... (PEIXOTO, 1996a, p. 68-9) 

De repente, telefonema e Victor dão vazão a uma interrogação sem resposta e 

completamente inesperada. Essa “coisa” corromperia o indivíduo “Victor” enquanto sujeito 

histórico, responsável pela carga valorativa do enunciado, e o objeto “telefone”, diretamente 

veiculado ao sentido que o narrador onisciente torna polissêmico em Victor, dissolvendo-o em 

perda de nome e imagem. “Louro?” poderia ser a fala de Victor ao telefone, mas não há 

continuidade que ateste esta lógica corrente. Quanto mais polissêmico, menos taxativo. O prazer 

da linguagem articulada é, portanto, suspendido, o distanciamento se instaura pela sustação que 

coagula valores improváveis ou impossíveis como um “Louro?”, por exemplo. 	


A diluição dos lugares de fala, entretanto, parece não ser inteiramente arbitrária, porque 

não se trata de um disfarce daquilo que os personagens dizem, mas de um discurso com 

significados incertos pelo fato de ecoarem diferentes sentidos e imagens (JUDOVITZ, 2001, p. 
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50). Uma linguagem instável pautada na experiência, o que corroboraria para a ideia de uma 

escritura com tonalidades abstratas. Abstrata por conta dos contornos confundirem-se, tais quais 

na pintura, seja na fusão, associação de ideias distintas ou em cortes abruptos41. A relação do 

Expressionismo literário com a pintura se faz necessária, uma vez que se trata de uma arte 

manifestada pela ação e para o ser (GONÇALVES, 2002, p. 694-5)42.	


Há muitas formas de flutuar. Os modernistas, como os românticos, criaram um 

compêndio para isso, como quem oscila nas posições, desfraldando um interstício nas imagens. 

Desta forma, os interstícios da imagem se tornam mais relevantes que a própria imagem. A 

heterogeneidade advinda dos interstícios diz respeito às colagens, simultaneidades e influências 

diversas sofridas pelo Eu fragmentado, cindido e prenhe de melancólicas metafísicas em torno 

da dor e da morte, em memórias que disparam imagens como forma de constante readaptação. 

Todavia, essa melancolia parece não se resumir a um sentimentalismo.	


É importante notar que, ao longo das pesquisas, considerei mais relevante a busca por 

um sentido em torno de um movimento de ideias do que por uma constatação de um 

procedimento estético perante as complexas vertentes do pensamento na modernidade e da 

própria obra de Mário Peixoto, ainda pouco estudada e bastante complexa. Por estas e outras, a 

obra peixoteana é atual e pronta para ser relida inúmeras vezes.	

!!

NOTAS 

[1] De acordo com esta última edição, no layout, abaixo do título, consta os seguintes dizeres 

"segunda edição do romance de um só volume publicado em 1933". A confusão em torno da 

data se deve ao fato de que quando houve a reedição em 1996, o único exemplar disponível no 

Arquivo Mário Peixoto na época foi aquele utilizado por Mário como material de trabalho, para 

a edição de 1984, exemplar este que estava com a página de rosto "arrancada e a lombada, 

muito danificada, não deixa[ndo] ver a data" e sem indicação do editor, como aponta Saulo 

Pereira de Mello em Threads in a tapestry: reflexões sobre a leitura do primeiro volume de O 

inútil de cada um", p. 14. No entanto, após a publicação, dois exemplares foram adquiridos: um  

doado ao AMP por Antônio Gomes, que, segundo o próprio, havia sido presenteado por Mário 

no começo dos anos 50, mantendo a capa e a lombada originais, apesar de encadernado. A data 

é de 1934, a editora “São Benedicto” e assinatura de "Mário de Breves"; o segundo foi 

comprado por Saulo, cuja capa e lombada originais, consta a data 1935, a editora "A.F. 

Schmidt" e assinatura de "Mário Peixoto". O que permite constatar que a publicação da Sette 

Letras é, possivelmente, a terceira edição do livro e que o antigo exemplar se tratava da edição 
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de 1935, pois assinada como "Mário Peixoto". Vide “notas da digitadora” sobre a versão 

digitada de 1934, pasta 64A1.   	


[2] Vide, dentre outros, JARDIM, Eduardo. Eu sou trezentos: Mário de Andrade vida e obra. 

Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.	


[3] Vide, dentre outros, BOAVENTURA, Maria. O Salão e a Selva: Uma biografia ilustrada de 

Oswald de Andrade. São Paulo: Unicamp, 1995.	


[4] Entre outras palavras, Barthes distingue "escrita" e "escritura": a "escrita começa pelo estilo" 

e "o estilo é uma substância sempre ameaçada de formalização: primeiramente, pode muito bem 

degradar-se em escritura" (BARTHES apud DIEUDONNÉ, 2003, p. 220). Portanto, para 

Barthes, "a palavra 'estilo' e tudo aquilo a que o estilo se referia antes é um valor crítico datado 

que perdeu a força", sendo a escritura uma maneira de pôr-se não frente ao mundo, mas à frente 

da própria linguagem (MOTTA, 2015, p. 235).	


[5] "É, pois, perfeitamente legítimo falar de uma sensibilidade expressionista na literatura e nas 

artes brasileiras, sensibilidade autêntica e original, que não se reduz à mera imitação de 

modelos" (NAZÁRIO, 2002, p. 608). 	


[6] "O empreendimento original da dramaturgia expressionista consistiu em revigorar o 

individualismo romântico com a centralização da ação dramática na consciência e na percepção 

do protagonista, ao mesmo tempo em que dissolvia ou eliminava os componentes localistas do 

teatro romântico" (DE LIMA, p. 191, 2002) "espelha[do] pelo mundo" (Ibidem, p. 190). 	


[7] "[U]ma vida mais de memória que de atualidade" (Ibidem, p. 28). De acordo com 

Mariângela Alves de Lima, a forma cênica das associações mnemônicas "por uma unidade 

primordial" definitivamente perdida também se constitui como traço da poética expressionista. 	


[8] Entretanto, o crítico Wilson Martins salienta que o Modernismo brasileiro tenha sido, 

fundamentalmente na primeira fase e generalizadamente nas demais, "um movimento de 

natureza expressionista", o que é bastante factível por conta de haver na 1ª fase, um interesse 

maior na forma enquanto contribuição para a arte universal, conforme Eduardo Jardim aferirá 

(MARTINS apud NAZÁRIO, 2002, p. 608). 	


[9] Roger Cardinal salienta para as duas fases do expressionismo (1998, p. 53): "Parece-me que 

enquanto os expressionistas de antes da guerra estavam preocupados com o mito da 

sensibilidade individual, maximizando suas potencialidades expressivas privadas, os artistas do 

período de pós-guerra voltaram-se para a renovação coletiva. O singular angustiado, dessa 

forma, dá lugar ao plural exuberante, onde poetas aumentam o volume de sua comunicação e 

irradiação pessoal e imaginam uma multidão de camaradas avidamente sintonizados".	


[10] DIÁRIO DE NOTÍCIAS, publicado em 6/9/1936, como entrevista realizada com Lúcia 
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Miguel Pereira. Disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Acesso em 

26.9.2016.	


[11] Cf. JARDIM, 2005, p. 81, 84-85, 97, 137 e NAZÁRIO, 2002, p. 608.	


[12] "O individualismo esteve na base da exacerbação do experimentalismo característico do 

cenário artístico moderno" (JARDIM, 2005, p. 63) e "Mário de Andrade propôs que o artista 

contemporâneo assumisse uma atitude estética, pela qual passaria a subordinar a sua inventiva 

às exigências materiais envolvidas no fazer arte" (Ibidem, p. 52).	


[13] "Foi a inflação da figura do indivíduo artista que motivou uma alteração completa da 

técnica musical, ao desprender-se da base material e, finalmente, conduzir ao desvio 

formalista" (Ibidem, p. 67). E também "A presença recorrente dessa figura [do fracassado] nos 

romances da época motivou o comentário de que se tratava de um traço distintivo do estado de 

espírito da nova geração – o conformismo. Para Mário de Andrade, o grupo modernista a que 

pertencia fora composto de uns inconscientes. A geração atual, pior que a sua, era 

decididamente abstencionista" (Ibidem, p. 92-3).	


[14] Original: "the body is governed by principles founded on pleasure, rather than discomfort 

or pain, makes explicit his effort to rehabilitate the experiential aspects of the lived body".	


[15] Original: "multiple embodiments engendered by the movement of style". 	


[16] "Estou convencido de que a simultaneidade será uma das maiores senão a maior conquista 

da poesia modernizante" (ANDRADE apud CUNHA, 2011, p. 235).	


[17] DE QUINCY, Quatreme. Dictionaire historique d’architecture apud SARDUY, Severo. 

Obra completa vol. II, p. 1199. Severo Sarduy analisará os procedimentos barrocos à guisa da 

repressão ou recalque moral, com forte viés lacaniano.	


[18] O termo empregado por Barthes diz respeito à destruição do signo: "Num primeiro tempo, 

visou-se a destruição do significado (ideológico); num segundo tempo, visa-se a destruição do 

signo: à 'mitoclastia' sucede muito mais ampla e situada a outro nível, uma 

'semioclastia'" (BARTHES, 1987, p. 64).	


[19] "Assim, a hipérbole e o demônio tematizam o problema do discurso poético barroco, já que 

a interação dos efeitos literais e metafóricos é recuperada em termos de ilusões e 

enganos" (JUDOVITZ, 2001, p. 57). Original: "Thus, the hyperbole and the demon thematize 

the problem of baroque poetic speech, since the interplay of literal and figurative effects is 

recovered in terms of illusion and deception". 	


[20] Aguinaldo J. Gonçalves corrobora com o argumento dizendo que os elementos advindos do 

Expressionismo são passíveis de reconhecimento nas mais "representativas manifestações da 

arte da primeira metade do século XX (Cubismo, Surrealismo, Dadaísmo etc.)" e que a maior 
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parte dos praticantes "não estavam diretamente ligados ao movimento", concluindo que "[e]m 

nenhum movimento anterior a ele a forma encontrou uma coragem de ser forma tão 

profundamente sem pedir desculpas às referências do mundo" (GONÇALVES, 2002, p. 680). 

Aguinaldo revelará ao longo do ensaio a dificuldade em definir um estilo expressionista, bem 

como os representantes do Expressionismo. Citando Dietmar Elger em “Expressionismo: Uma 

Revolução Alemã na Arte”, suspeita que o movimento artístico esteja ligado a “uma fase 

temporária e bastante curta de toda uma evolução artística” (Ibidem, p. 686).  	


[21] "É, mais uma vez, transformar o eu em espaço [...] Invento assim um eu semipassivo, o 

qual é o tema (ou o mito) que se propõe ao meu trabalho [...] Decerto, sou o senhor dessa 

distância, mas não a pude criar senão ao explorar uma fraqueza, uma possibilidade de 

desdobramento" (STAROBINSKI, 1992, p. 209).	


[22] "A poesia expressionista tornou-se expressão do Eu absoluto – portanto era necessário que 

girasse ininterruptamente, mesmo na longínqua visão, em torno do Eu, que era o cerne da 

vivência. Mas este Eu não era sentido como uma unidade orgânica, regida por leis, coesa, e sim 

como um caos de contradições interiores e contrastes dilacerantes" (MARTINS apud 

FLEISCHER, 2002, p. 68).	


[23] "Nesse mundo [barroco] sem centro, sem lugar, sem um ponto fixo de referência, 'o centro 

está em todo lugar e a circunferência em lugar nenhum': o ponto fixo se tornou um ponto de 

vista" (BUCI-GLUCKSMANN, 1994, p. 134). Original: "In this world [baroque] with no 

centre, no site, no fixed point of reference, 'the centre is everywhere and the circumference 

nowhere': the fixed point has become a point of view".	


[24] "“O estilo é sempre um segredo, um silêncio que não provém da natureza móvel e 

condicional da linguagem, mas de uma lembrança encerrada no corpo do escritor" (BARTHES, 

1971, p. 21).	


[25] "A linguagem, o campo do significante, apresenta relações de insistência, não de 

consistência: centro, peso, sentido são abandonados" (BUCI-GLUCKSMANN, 1994, p. 140, 

tradução do autor). Original: "Language, the field of the signifier, presents relations of 

insistence, not consistence: centre, weight, meaning are dismissed".	


[26] Sigo aqui a distinção urdida por Barthes entre romanesco e romance. Neste, o texto apoia-

se nos indícios propositadamente deixados a fim de que possa se estabelecer uma investigação, 

um 'apontar a máscara com o dedo' por quem detém o conhecimento ou o poder de fazê-lo, 

apoiado em valores estabelecidos. Naquele, por sua vez, o texto 'veste a máscara' a ponto de se 

isentar de um juízo analítico (por exemplo, ir ao cinema e escrever sobre o como foi da ida ou 

sobre as impressões que se têm ao assistir a um cinemascope – sensações antes de se 
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configurarem como ideias), quer dizer, retêm-se o que o desejo desperta e inscreve nas suas 

mobilidades. O inscritível é, portanto, o romanesco sem o romance. É o particular e não o saber 

que está em questão.	


[27] Optei por seguir as edições de 1934 [pasta 64A1] e 1935 [pasta 64A2] depositadas no 

Arquivo Mário Peixoto, pois na edição republicada em 1996 não há mais o espaçamento entre 

os textos e as reticências ou pontos acumulados antes do início do diálogo. Não se sabe ao certo 

a razão desta alteração na edição da Sette Letras.   	


[28] Trecho assinado por Manoel Bandeira, extraído da cinta que envolvia a edição original de 

Mundéu, que desagradaria a Mário Peixoto: "'Com raízes profundas nos complexos...' que até 

parece ironia!". Vide a nota escrita ao pé de página dos inéditos Cadernos Verdes, No. 1, p. 102. 

Disponível no AMP, pasta 48A. 	


[29] "Em uma primeira fase, os modernistas entenderam que a vida contemporânea brasileira, 

descrita frequentemente de forma ingênua, exigia a incorporação de meios expressivos novos 

adequados a ela [...] A simples incorporação de linguagens expressivas consideradas modernas 

deveria possibilitar o acesso ao patamar moderno [...] Na verdade, interessava apenas que elas 

manifestassem um compromisso com padrões estéticos reconhecidamente 

modernos" (JARDIM, 2005, p. 42-43). "A partir de 1924, os modernistas se deram conta de que 

[...] por maiores que fossem os esforços de modernização dos meios expressivos, a incorporação 

não se efetuava [...] Isso acarretou uma virada na trajetória do modernismo, que determinou o 

ingresso no segundo tempo do movimento, no qual o ideal universalista desdobrou-se nas teses 

nacionalistas" (JARDIM, 1988, p. 236-7).	


[30] O bojo destas idéias adveio do Manifesto Pau-Brasil (1924), cujas premissas foram lidadas 

de maneira diferenciada por seus partícipes, em especial por Tristão de Athayde, que tinha uma 

proposta antimodernista, ao defender o classicismo e, sobretudo, ao ironizar a concepção 

oswaldiana de literatura genuína e, por isso, exportável (JARDIM, 1988, p. 222).	


[31] Vide debate acurado no capítulo “Os novos retratos do Brasil”, in: MARTINS, Wilson. 

História da Inteligência Brasileira Vol. VII. São Paulo: Cultrix, 1979, p. 1-17.	


[32] "Criação supõe liberdade, e se temos liberdade de dar a vida a quem queremos, não 

podemos dar como queremos. A criação é condicionada pela vida real, por ela dirigida e 

restringida [...] É um grito de angústia, mais do que uma expressão de arte" (PEREIRA, 1992, p. 

35) e "Confundiu-se romance com testemunho, com obra educacional, com geografia, com 

história, com propaganda (nacional ou antinacional), com pornografia, com vinte outras coisas. 

Escreveram-se romances, realmente? Salvo um ou outro, não creio que se possa responder que 

sim" (DE FARIA, 1979, p. 46).	
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[33] Segundo Kasimir Edschmid, este é o estatuto mítico intencionado pelo Expressionismo: 

"Ele [Expressionismo] é supranacional. Ele não é somente assunto da arte. É exigência do 

espírito. Não é programa de estilo. É um problema da alma. Uma coisa da Humanidade" (DE 

LIMA, p. 191).	


[34] "[I]nsistia em nos aborrecer com os seus falsos elogios à nova descoberta de sensação: o 

romance proletário – esse disparate de importação recente que nos está fazendo perder um 

romancista de real interesse e ameaçando outro bem seriamente..." (DE FARIA, 1979, p. 10).	


[35] CÂNDIDO, Antonio. “A Nova Narrativa”, in: A educação pela noite & novos ensaios. São 

Paulo; Ática, 1989, p. 202-3. Vide os pormenores desta contenda no capítulo assinalado.	


[36] Um exemplo do grotesco e religioso é a poesia de G. Heym: "da interpenetração dos 

momentos trágicos e cômicos nasce uma cena terrivelmente grotesca, que reflete drasticamente 

a realidade dessas vidas inutilizadas e esmagadas em sua essência. É assim que o poeta lhe 

atribui valor, pois torna-os objeto da compaixão" (FLEISCHER, 2002, p. 73).	


[37] O conceito é emprestado de Mário de Andrade: “Quanto mais prescindir da palavra escrita 

mais se confinará ao seu papel e aos seus meios de construção artística. Segue-se daí que tanto 

mais cinemática será a obra de arte cinematográfica quanto mais se livrar da palavra que é grafia 

imóvel" (ANDRADE, 2015. p. 54).	


[38] Sobre a definição barthesiana: "Trata-se de um conceito que se refere a uma utopia da 

linguagem, um estado de 'a-linguagem', de bloqueio em que parece ser abolido todo desejo e 

toda necessidade de proliferação e de desdobramento: signo de uma plenitude que suspende a 

linguagem" (FONTANARI, 2015, p. 37). 	


[39] Vide publicações de Octávio de Faria, Saulo Pereira de Mello, Marcos André, Maria 

Eugênia Celso, dentre outros no Arquivo Mário Peixoto, PASTA 4B. 	


[40] "A singularidade de Valèry é que dá à obra o nome do espírito mas de tal modo que o 

concebe de maneira equívoca como forma. Forma que ora tem o sentido de um poder vazio, 

capacidade de substituição que precede e possibilita uma infinidade de objetos realizáveis, ora 

possui a realidade plástica concreta de uma forma realizada [...] A poesia, a criação, é assim a 

ambiguidade de um e de outro" (BLANCHOT, 2011, p. 91).	


[41] O conceito é definido por Roger Cardinal, em "O expressionismo", p.80-81 e 85, e "Uma 

forma é abstrata não porque deixa de remeter a um objeto, mas sim porque remete a esse objeto 

como movimento e, neste sentido, como algo literalmente irreproduzível" (KOVADLOFF, 

2003, p. 134).	


[42] Aguinaldo constata também que "o termo Expressionismo, primeiramente utilizado para 

designar uma forma de manifestação plástica, apenas tardiamente foi utilizado para descrever o 
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fenômeno literário” (GONÇALVES, 2002, p. 710). Neste sentido, a abstração parece um 

caminho necessário à estética expressionista. Sobre o expressionismo abstrato, ver FELDMAN, 

2012, p. 21-25 e KOVADLOFF, 2003, p. 133-158.	
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