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porque vive, 
é agudo.
O que vive 
não entorpece.
O que vive fere.
O homem,
porque vive,
choca com o que vive.
Viver
é ir entre o que vive.

O que vive 
incomoda de vida 
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que sonhou cortar-se 
roupas de nuvens.
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tem dentes, arestas, é espesso. 
O que vive é espesso 
como um cão, um homem, 
como aquele rio.

João Cabral de Melo Neto



RESUMO

Esta pesquisa mobiliza as obras Noite nu Norte (2010) e Viralata (2015), do 
escritor uruguaio Fabián Severo, a fim de analisar a conformação de poéticas do “ser-em- 
bando”, possíveis a partir da instabilidade da/na linguagem e da complexificação de 
sentidos em relação à fronteira e à existência desde sua singular pluralidade. Esses 
tensionamentos se apresentam, desde o início da produção do autor, pela proposição de 
uma singular escritura em portunhol e pela insurgência de movimentos que vão do nós ao 
eu, do eu ao nós, sem, contudo, conformarem uma existência comunitária pautada pela 
essência ou propriedade. Com esse objetivo em vista, este trabalho propõe, em um 
primeiro momento, uma discussão sobre imaginários da nação e da língua, dando ênfase 
a implicações identitário-comunitárias que, de distintas formas, se pautam pela 
manutenção de binarismos, exclusão da diferença e marginalização do portunhol. Para 
tanto, dialogaremos com as proposições de Hugo Achugar, Maria Inés de Torres, entre 
outros. Em seguida, tendo em perspectiva a dissolução e complexificação do “nacional” 
na contemporaneidade, buscaremos entender, por meio do diálogo com discussões como 
a de “pós-autonomia”, de Josefina Ludmer, as territorialidades do presente como espaços 
que conjugam outras relações com o território e a língua. Nesse sentido, faremos um breve 
trajeto por algumas manifestações literárias em portunhol e uma aproximação inicial à 
poética do autor estudado, avaliando alguns de seus modos de (des)articulação e 
tensionamento de linguagem. Em um segundo momento, partiremos de uma leitura mais 
detida nas problemáticas identificadas nas duas obras de Severo para, posteriormente, 
refletir sobre as possibilidades de se pensar a comunidade a partir, principalmente, da 
“inoperância” e do “ser-em-comum”, noções trabalhadas por Jean-Luc Nancy, em 
diálogo com outros autores, ao longo de diferentes obras. Por fim, aprofundaremos a 
análise das obras de Severo, buscando identificar os traços de emergência de uma 
comunidade sem comunidade, isto é, modos de ser-em-bando que dizem respeito à 
fronteira e ao existir no mundo, nos quais o gesto, a palavra, o acesso e a partilha têm 
suma importância.

Palavras-chave: Portunhol. Fabián Severo. Fronteira. Comunidade.



ABSTRACT

This research mobilizes the works Noite nu Norte (2010) and Viralata (2015), by 
the Uruguayan writer Fabián Severo, to analyze the conformation of poetics of "ser-in- 
bando". The poetics are possible due to the instability of/in the language and the 
complexification of senses concerning the border and the existence from its singular 
plurality. Since the beginning of the author's production, these tensions are presented by 
proposing singular writing in Portunol and the insurgence of movements. Such 
movements happen from "us" to "I", and from "I" to "us", without conforming to a 
communal existence based on essence or property. Thus, this work proposes, in the first 
moment, a discussion on imaginaries of the nation and language. It emphasizes the 
community-identity implications that, in different ways, are guided by the maintenance 
of binarisms, the exclusion of difference, and the marginalization of Portunol. To this 
end, we will dialogue with the propositions of Hugo Achugar, Maria Inés de Torres, 
among others. Then, considering the dissolution and complexification of the "national" 
concept in contemporary times, we will seek to understand, through dialogue with 
discussions the "post-autonomy", by Josefina Ludmer, the territorialities of the present as 
places that conjugate other relations with territory and language. In this sense, we will 
briefly examine some literary manifestations in an initial approach to the author's poetics, 
evaluating some of its modes of (dis)articulation and language tension. In a second 
moment, we will engage in a more detailed reading of the problems identified in the two 
works of Severo to, afterward, reflect on the possibilities of thinking the "inoperative 
community" and "being-in-common", notions by Jean-Luc Nancy, in dialogue with other 
authors, throughout different works. Finally, we will deepen the analysis of Severo's 
works, trying to identify the traces of emergence of a community without a community, 
that is, ways of "ser-in-bando" that exist in the world, in which gestures, words, access, 
and the act of sharing are of utmost importance.

Keywords: Portunol. Fabián Severo. Border. Community.



RESUMEN

Esta investigación moviliza las obras Noite nu Norte (2010) y Viralata (2015), del 
escritor uruguayo Fabián Severo, para analizar la conformación de poéticas del “ser-en- 
banda”, posibles a partir de la inestabilidad del/en el lenguaje y de la complejificación de 
sentidos en relación con la frontera y con la existencia desde su singular pluralidad. Esas 
tensiones se presentan, desde el comienzo de la producción del autor, por la proposición 
de una singular escritura en portunol y por la insurgencia de movimientos que van del 
nosotros al yo, del yo al nosotros, lo que no presupone la posibilidad de una existencia 
comunitaria guiada por la esencia o propiedad. Con este objetivo en mente, este trabajo 
propone, en un primer momento, una discusión sobre los imaginarios referentes a la 
nación y a la lengua, enfocándose en las implicaciones identitarias y comunitarias que, de 
diferentes formas, están guiadas por el mantenimiento de binarismos, la exclusión de la 
diferencia y la marginación del portunol. Para ello, dialogaremos con las reflexiones de 
Hugo Achugar, María Inés de Torres, entre otros. Luego, teniendo en perspectiva la 
disolución y complejización de lo "nacional" en la contemporaneidad, buscaremos 
comprender, a través del diálogo con discusiones como la "post-autonomía" de Josefina 
Ludmer, las territorialidades del presente como espacios que combinan otras relaciones 
con el territorio y la lengua. En este sentido, haremos un breve recorrido por algunas 
manifestaciones literarias en portunol y un primer acercamiento a la poética del autor 
estudiado, evaluando algunas de sus formas de (des)articulación y tensiones del lenguaje. 
En un segundo momento, partiremos de una lectura más detallada de los problemas 
identificados en las dos obras de Severo, para luego reflexionar sobre las posibilidades de 
pensar la comunidad desde la "inoperancia" y el "ser-en-común", nociones trabajadas por 
Jean-Luc Nancy, en diálogo con otros autores, a lo largo de diferentes obras. Finalmente, 
profundizaremos el análisis de la obra de Severo, buscando identificar las huellas del 
surgimiento de una comunidad sin comunidad, es decir, formas de ser-en-banda que se 
relacionan con la frontera y con el existir en el mundo, en el que el gesto, la palabra, el 
acceso y el compartir tienen mucha importancia.

Palavras clave: Portunol. Fabián Severo. Frontera. Comunidad.
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1 INTRODUÇÃO

É preciso que a obra, a partir do momento em que é obra, no instante de seu 
acabamento -  ou seja, igualmente, a partir de seu projeto e sua própria textura 
-  seja abandonada a esse limite. E isso somente chega a acontecer se a obra 
não fizer outra coisa, por ela mesma e para ela mesma, senão traçar e retraçar 
esse limite: dito de outra forma, se ela não fizer outra coisa senão inscrever a 
singularidade/a comunidade, ou de se inscrever ela mesma como 
singular/comum, como infinitamente singular/comum.

Jean-Luc Nancy1

Mesmo que ainda seja consideravelmente desconhecida no Brasil, a produção do 

escritor uruguaio Fabián Severo tem ganhado projeção por aqui, principalmente em 

pesquisas que buscaram discutir, considerando diversas perspectivas e associações, a 

língua em que estão escritas suas obras: o portunhol. Severo é professor de literatura, 

coordenador de oficinas de escrita literária e escritor uruguaio de Artigas, cidade que é a 

capital do departamento de mesmo nome e que faz fronteira com Quaraí, município 

brasileiro do Rio Grande do Sul. Autor dos livros de poemas Noite nu norte (2010), Viento 

de nadie (2013) e NósOtros (2014) e das narrativas Viralata (2015) e Sepultura (2020), 

o escritor tem tido repercussão na cena literária uruguaia desde a publicação de seu 

primeiro livro e, em 2019, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura do Uruguai por 

Viralata. Além disso, organizou antologias de novos escritores, sendo responsável pela 

publicação de alguns livros coletivos, como Fruto del desierto (2008) e Huellas de viento 

en la arena (2009).

O supracitado interesse pelo portunhol pode ser relacionado, é claro, ao não tão 

recente interesse por outras obras, por outros autores e seus singulares portunhóis. Isso 

demonstra também a crescente relevância de se discutir o que acontece com a língua na 

fronteira, entendida, nesse caso, como um espaço de permeabilidade e contágio que 

coloca em xeque lógicas de pertencimento e propriedade. O portunhol é uma língua de 

tráfico -  em espanhol, tanto o “tráfico” como o “tráfego” -, ou seja, é subversiva, ilegal, 

errante, instável. Ou, melhor dito, uma língua que convida ao contato, à subversão, à 

ilegalidade, à errância e à instabilidade.

1 NANCY, Jean-Luc. A comunidade inoperada. Trad. Soraya Guimarães Hoepfner. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2016. p. 119.
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Em Noite nu Norte, lemos no poema Nove: “Artigas teim uma lingua sin dueno”2. 

Em primeiro lugar, chama a atenção que uma cidade pudesse “ter” uma língua sem dono, 

mas o poema não parece admitir uma única leitura, de modo que a palavra “teim” evoca, 

por um lado, uma pretensa posse e, por outro, uma contestação: essa língua não tem dono. 

A língua de Noite nu Norte não é a língua de uma cidade ou de uma nação. Pode surgir, 

evidentemente, um outro sentido: “em Artigas há uma língua sem dono”, que tampouco 

seria mais ou menos correto que os outros, pois não se trata disso, já que, como 

argumentamos, o portunhol é tráfico, dizendo respeito à multiplicidade de sentidos.

Noite nu Norte expõe uma língua noturna na fronteira, que faz da palavra uma 

fronteira para ser escritura em poemas que exploram a própria vida na fronteira, um 

cotidiano solitário e marginalizado, lugar de afeto e de resistência ao esquecimento, mas 

também de violência e tristeza. Essa língua da/na fronteira não tem dono, e 

frequentemente aparece como “minha”, “dela”, “dele”, “nossa”. Assim como a língua, as 

ações e as práticas das singulares multiplicidades que se movem pela fronteira também 

não são “daqui nem dali”. Não por casualidade essa persistência do coletivo, do nós ou 

nosotros, é o movimento que encerra esse livro, lançando-se como um modo complexo 

de compreensão da (im)própria fronteira.

Em Viralata, o escape à identidade totalizadora ou à unicidade se dá desde o título 

e se complexifica ainda mais. Vira-lata, cachorro sem raça definida, originado de 

misturas, uma multiplicidade de formato imprevisível -  tem caras e corpos diversos, é de 

alguém, de ninguém e de todos, pois: “La frontera es viralata. Tiene el pelo lacio de um 

país y la cara preta del outro. En los ladrido de la gente uno no puede reconocer la raza 

porque todo se intrevera.”3. As lembranças são o ponto de partida de Noite nu Norte e a 

história o início de Viralata, e, em ambos, há um eu diante do mundo, um mundo diante 

do eu. Sua (im)própria possibilidade vem das tantas lembranças e histórias que falam do 

eu, do nós, do nosotros, tão incapturáveis quanto o voo-canto de um pássaro ou o latido- 

corpo do cão cusco.

Ambas as obras escavam uma língua da/na fronteira, reivindicando a abertura e o 

inacabamento do sentido. De modo indissociável, essa abertura é também o que torna 

possível pensar a fronteira e a existência imersas na multiplicidade, na abertura à relação.

2 SEVERO, Fabián. Noite nu Norte. Versión anoitesida. 3. ed. Ilustrada por Cateter. Montevidéu: 
Kapparazón Ediciones, 2017. p. 18.
3 SEVERO, Fabián. Viralata. Montevidéu: Rumbo Editorial, 2015. p. 174.
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Nesse sentido, essa multiplicidade não aceita ser lida como totalizadora e/ou hipostática, 

mas pautada pela diferença e pela partilha do sentido.

Nessas obras, o estar na fronteira da linguagem é inseparável do poetizar a 

fronteira e a existência, e o estar na fronteira não é estar sozinho, narrar-se sozinho no 

gesto de escrever as lembranças, em Noite nu Norte, ou contar a história, em Viralata. É 

a própria relação, o ser entre muitos, entre vários, o narrar-se a partir da multiplicidade 

que tornam possível o gesto de escrever as lembranças e o de contar a história. Assim, ser 

entre vários e trabalhar uma língua da/na fronteira é rejeitar uma noção de comunidade 

pautada pela unicidade -  da nação, do Estado, da língua, do território, da religião, etc. -  

sem perder de vista que, a despeito de qualquer ficção comum, ser é ser entre vários, e 

isso torna necessário (re)pensar aquilo que é comum -  a comunidade -  de modo 

radicalmente distinto.

Mas como ler, então, essa urgência do ser entre vários, do estar em uma 

“comunidade sem comunidade”, como refletiu Jean-Luc Nancy, sem propor algum tipo 

de generalização, algum tipo de ficção comum? A noção e as políticas da comunhão 

identitária são justamente aquelas que falam da origem, impõem um limite, 

circunscrevem uma identidade, encerram a língua num imaginário. As línguas de Noite 

nu Norte e Viralata fogem a qualquer circunscrição e reivindicam, em seu movimento, o 

estar juntos, a relação, o contato como um espaçamento de sentido necessário para ser 

fronteira e para existir.

Tendo essas discussões e considerações sobre as obras em vista, este texto se 

divide em três momentos. No primeiro capítulo, buscaremos entender como, ao longo dos 

séculos XIX e XX, a construção de um imaginário nacional uruguaio buscou, de distintas 

formas, afiançar certas perspectivas de nação, cidadania e língua que se pautaram pelo 

enraizamento de binarismos, do monolinguismo e da exclusão da diferença, o que fez, 

por exemplo, com que houvesse fortes repressões contra o portunhol, língua utilizada por 

muitos habitantes da ampla e diversificada região de fronteira com o Brasil, em distintos 

momentos da história desse país. A possibilidade desse imaginário se dá somente pelo 

simulacro, ou seja, algo que se quer representativo a despeito da inegável variedade e 

multiplicidade de qualquer grupo. Para tanto, buscaremos dialogar com autores como 

Hugo Achugar e Maria Inés de Torres, que refletiram sobre a construção de imaginários 

acerca do nacional como um lugar de poder sobre a palavra e sobre o “Outro”.

Ainda nesse capítulo, tendo em vista a conformação de diferentes territorialidades 

na contemporaneidade e de novos questionamentos em relação à identidade, ao “próprio”,
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ao pensamento das esferas e seus binarismos, propomos uma discussão da noção de “pós- 

autonomia” no que se refere à emergência de textos e de modos de ler que expõem outros 

agrupamentos, territórios e línguas que estão dentro-fora da nação, conformando zonas, 

locais, vazios superpovoados. Diversas manifestações literárias em portunhol parecem 

possibilitar diálogos com esses modos de suspensão de oposições e binarismos, 

delineando, de modos bastante diversos, línguas da/na fronteira. Assim, com vistas a 

investigar a amplitude da presença do portunhol na literatura e algumas (des)articulações 

entre essas obras, faremos uma primeira aproximação com a linguagem utilizada por 

Fabián Severo e algumas considerações sobre as obras de Wilson Bueno, Chito de Mello, 

Douglas Diegues e, no limite, Juana de Ibarbourou.

No segundo capítulo, partiremos de uma leitura mais detida das obras aqui 

mobilizadas -  Noite nu Norte e Viralata - , para rastrear alguns dos aspectos que as 

singularizam e, do mesmo modo, tornam possível colocá-las em perspectiva para 

identificar os modos de emergência de uma língua instável, afetiva e livre, pautada pelo 

estar juntos e pela relação como possibilidade de poetização da fronteira e da existência. 

Em seguida, buscando uma mudança de paradigma e um aprofundamento na 

compreensão do comunitário, dialogaremos com algumas noções desenvolvidas por Jean- 

Luc Nancy em obras que tratam mais diretamente da comunidade, buscando dar ênfase, 

também, a alguns diálogos que esse autor estabeleceu com Maurice Blanchot, que 

também se dedicou a pensar o “comum”.

Vista dessa perspectiva, a comunidade, ou seu testemunho, estaria na formação 

dos tempos modernos, mas seu “estar” é um perder-se. Isso porque, como argumentam 

os autores, a comunidade como “ausência de comunidade” é justamente o que nunca foi 

pensado a partir de lógicas pautadas na imanência, ou seja, aquilo que seria “próprio”, 

“pertencente a”. Nessa visão, a comunidade seria, então, justamente a “perda” da 

comunidade, a incessante inoperância pela partilha do sentido. Essa partilha não é 

“anterior” ou “posterior” ao ser, o ser é “ser-em-comum”, como entende Nancy, sua 

existência é sempre singular plural. É justamente nessa perda e na abertura à relação que 

haveria qualquer comunidade possível.

Por fim, no último capítulo, retomaremos a análise das obras de Severo, 

aprofundando as possibilidades de se pensar os tensionamentos de línguas da/na fronteira 

e da poetização singular plural da fronteira e da existência como modos de “ser-em- 

bando”, valendo-nos, para tanto, de alguns aspectos das reflexões acerca do “ser-em- 

comum”, propostas no capítulo anterior. Modos de ser-em-bando seriam, em linhas
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gerais, modos de inscrições do singular plural onde o comum é pautado pela inoperância 

e pela partilha. Esses modos, em lugar de indicar qualquer acabamento, se abrem à 

possibilidade de liberdade de linguagem, ao contato e ao contágio, produzindo 

espaçamentos de mundo que oferecem outras, muitas perspectivas do que é a fronteira.
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2 ATENÇÃO: AQUI (NÃO) SE FALA PORTUNHOL

Aquellas cosas fueron declaradas 
muertas, y no lo estaban.

Circe Maia

Em A comunidade inoperada, Jean-Luc Nancy escreve que a comunidade, sendo 

pensada como aquilo que foi deslocado, rompido ou perdido, sinalizaria um sombrio 

horizonte, ao qual caberia a desconfiança: o da busca por sua reconstituição ou 

reencontro. Esse deslocamento, explica o autor ao recuperar Rousseau, é o da “sociedade” 

identificada como a perda de uma “intimidade comunitária” que produz, 

simultaneamente, o solitário e o cidadão da comunidade soberana livre; seu 

desaparecimento, por outro lado, seria uma ruptura com uma época perdida, na qual a 

comunidade, por meio de suas ligações estreitas, nos seus símbolos, instituições e rituais, 

“se dava a si mesma” em uma autonomia imanente.

Essa “época” ou “comunidade” perdidas, sejam elas quais forem, consistiriam 

num mito sobre o qual se faz um mito -  o mito do mito -, de modo que as cenas que 

palavras como aquelas buscam tornar presentes revelam somente sua ausência. Nesse 

sentido, a sociedade, como pondera Nancy, “[...] é feita no desaparecimento ou na 

conservação daquilo que -  tribos ou impérios -  não tiveram mais relação com o que 

chamamos de ‘comunidade’ do que com o que chamamos de ‘sociedade’.”4. A “perda” 

da comunidade, entretanto, seria justamente aquilo que revela a própria “comunidade”, 

não como imanência ou como transcendência, mas como ser-em-comum que se dá no 

limite em que singularidades se relacionam. Por essa razão, essa “[...] comunidade é o 

que nos chega -  é questão, espera, evento, imperativo -  a partir da sociedade.”5, não no 

sentido de algo que nos reservaria o futuro, mas como aquilo que não cessa de chegar.

No caso da fronteira entre Uruguai e Brasil, campanhas de cunho nacionalista 

levadas a cabo a partir de 1979 retomam com vigor o antigo “problema fronteiriço” 

uruguaio. Em prol da “pureza da língua”, constantemente demandaram a preservação do 

“próprio”, do “modo de ser uruguaio” frente à ameaça linguística estrangeira, 

representada pelas misturas entre espanhol e português tão comuns no falar das pessoas 

que habitam essas regiões. Esse tipo de discurso era corrente na imprensa da época:

4 NANCY, 2016, p. 39.
5 NANCY, loc. cit.
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O aviltamento da linguagem será combatido, resgatando sua pureza original, 
com órgãos de controle que contribuirão à exaltação de valores ameaçados pela 
falta de extensão dos conhecimentos ou pela [...] intromissão danosa de 
elementos alheios a nosso modo de ser.6

Esses discursos falam, também, da busca pela reconstituição de uma comunidade 

que se quer delimitada e exaltada por práticas tidas como “próprias”. A “nossa” língua, 

seja ela o português, o espanhol, o francês, parece suscitar a presença de um coletivo ou 

conjunto de pessoas e, ao mesmo tempo, a exclusão daquelas que não fazem parte desse 

grupo, seja ele qual for. Se, ao invés de substantivos, essas palavras forem usadas como 

adjetivos pátrios, teríamos um português, um espanhol, um francês, um brasileiro. Mesmo 

assim, persistiria a impossibilidade de determinar quem ou o que eles são sem propor 

algum tipo de generalização, algum tipo de ficção comum, o que dá a essas comunidades 

um caráter imaginado e também limitado, como propõe Benedict Anderson7.

No presente, como discute Josefina Ludmer, cessa de vigorar a primazia de esferas 

e divisões: “A globalização produz espacialidades que pertencem tanto ao global quanto 

ao nacional, ao regional e ao local.”8. Isso não significa, evidentemente, que é possível 

atestar o desaparecimento de tons “nacionais” ou de “integração”. Isso porque, como 

salienta a autora, as políticas da língua “[...] são as mesmas políticas do clássico império 

espanhol, séculos 16 ao 19, com as mesmas palavras de unidade e os laços que nos 

unem”9. Entretanto, a partir de tal perspectiva, não haveria somente uma política 

econômica, imperial e/ou transnacional, mas também políticas que se fazem possíveis a 

partir da interrupção da hegemonia social. Em várias dessas narrativas do presente, como 

argumenta Ludmer, se cruza uma fronteira e, por meio desse gesto, se interrompem as 

divisões e se conformam outras comunidades, diferentes às nacionais.

Muitas manifestações literárias em portunhol parecem partir de um movimento de 

desestabilização da hegemonia social -  e linguística -  ao cruzarem e permanecerem na

6 Publicado em “El País”, 4/12/1978. No original: “Se combatirá el envilecimiento del lenguaje, rescatando 
su pureza original, con órganos de contralor que contribuirán a la exaltación de valores comprometidos por 
falta de extensión de los conocimientos o por [...] la intromisión penosa de elementos ajenos a nuestro 
modo de ser.”. BARRIOS, Graciela. Discursos hegemónicos y representaciones lingüísticas sobre lenguas 
en contacto y de contacto: espanol, português y portunol fronterizos. In: BARRIOS, Graciela. 
Construcciones y reconstrucciones discursivas. Repertorio lingüístico fronterizo y ensenanza de português. 
In: MASELLO, Laura. Portugués lengua segunda y extranjera en Uruguay. Montevidéu: Universidad 
de la República. p. 81, tradução nossa.
7 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 
nacionalismo. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
8 LUDMER, Josefina. Aqui América Latina: uma especulação. Trad. Rômulo Monte Alto. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2013. p. 112.
9 Ibidem, p. 155.
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fronteira, investindo-se da mistura, da errância e das irresolutas ambiguidades e tensões 

que se dão nesse limite. A fronteira, nesse sentido, não seria aquilo que divide, mas o que 

possibilita o contato, o tráfico e o tráfego da palavra.

Esse talvez seja um dos principais traços que torna possível aproximar 

manifestações tão diferentes entre si -  como o portunhol-guarani de Wilson Bueno, o 

portunhol afetivo de Fabián Severo, o portunhol subversivo de Chito de Mello, o 

portunhol selvagem de Douglas Diegues. O trajeto por essas distintas manifestações, para 

além de possibilitar a singularização dos textos mobilizados nesta pesquisa -  Noite nu 

Norte e Viralata -  atesta que a língua que se dá na fronteira é um dos modos de “fabricar” 

o presente no avesso da indústria da língua, como pensou Ludmer.

2.1 O IMAGINÁRIO DA LÍNGUA, O IMAGINÁRIO DA NAÇÃO

Uma nação não é um território homogêneo, mas um lugar de tensionamentos e 

disputas acerca do que ela deve ou pode ser. No caso uruguaio, como propõe María Inés 

de Torres10, o século XIX representou para o Uruguai um emaranhado de tensões entre 

as armas e as letras, entre expandir ou não a “cidade letrada”, entre o projeto que quer 

disciplinar por meio da educação e o projeto que o faz por meio da aniquilação dos corpos 

que não servem a um destino comum nacional. Nesse turbulento contexto de profundas 

mudanças, a autora contrasta dois momentos-chave: um projeto federalista e um projeto 

de nação, dissonantes entre si, que evidenciam distintas relações com a palavra escrita.

As perspectivas que José Gervásio Artigas (1764-1850) buscou disseminar a partir 

da banda oriental11 não se enquadram em dicotomias como a de civilização ou barbárie. 

De acordo com Torres, o discurso artiguista ocupa um entre-lugar entre a cultura oral e a 

letrada, entre o liberalismo e o caudilhismo, constituindo-se como um espaço de 

contrabando, articulação e porosidade entre essas esferas, estando, ele próprio, num lugar 

entre fronteiras, entre a legalidade e a ilegalidade, assim como a própria figura de Artigas.

Nesse sentido, para o caudilho, a cultura oral das massas precisava ser interpelada, 

mas também a legitimação do discurso por meio da escrita. A partir dessa perspectiva, o

10 TORRES, María Inés de. Discursos fundacionales: nación y ciudadanía. In: ACHUGAR, Hugo; 
MORANA, Mabel (Coord.). Uruguay: imaginarios culturales. Desde las huellas indígenas a la 
modernidad. Montevidéu: Ediciones Trilce, 2000. p. 125-148.
11 O termo “oriental” faz referência à posição geográfica ocupada por esse território, na margem oriental 
do Rio da Prata.
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conhecido lema artiguista -  sean los orientales tan ilustrados como valientes -  se alinha, 

em certo sentido, à perspectiva de muitos de seus antagonistas naquele contexto, pois, 

para eles, a palavra escrita seria uma arma tão crucial quanto aquelas do campo de batalha.

Mas, no caso de Artigas, como salienta a autora, a palavra escrita se propõe a 

articular duas facetas que caracterizam um discurso fundacional nacional: a supracitada 

legitimação, mas também a fundação de um ordenamento em vias de constituir-se e que, 

para tanto, quer abrir espaço no discurso das elites letradas12. Por meio desse 

ordenamento, como propõe Torres, Artigas preconiza, por um lado, a legitimação e a 

projeção de um cidadão ideal a partir da articulação entre esses dois saberes -  saber ler, 

escrever e também portar armas -  e, por outro, a conformação de seu discurso como um 

lugar em que o oral, a “barbárie” e o rural não são apenas incluídos, mas adquirem uma 

inflexão estético-ideológica que fundamenta o próprio discurso13.

Artigas buscou, assim, por meio da palavra, a constituição de um lugar de 

legitimidade frente ao centralismo portenho, que condiz com o das elites letradas, e o 

reconhecimento, perante elas, de uma cultura “bárbara”, diante da qual ele se colocou e 

foi reconhecido por muitos como representante. Aí parece residir a intransponível 

diferença do projeto artiguista para com outros no que se refere ao uso da palavra: o que 

se coloca em jogo é uma autoridade, um saber outro que provém de uma cultura 

“bárbara”, essa que, até então, não havia tido lugar nas lógicas de legitimação herdadas 

da Colônia.

Entretanto, não só desses aspectos se serviu o discurso artiguista, que, na visão da 

autora, se relaciona de modo estrito com outro gesto fundador, o da poesia gauchesca, na 

qual a figura de Bartolomé Hidalgo adquire suma importância. Como pondera Torres, a 

figura de Hidalgo está indissoluvelmente ligada à de Artigas, e, de alguma maneira, 

ambos representam duas faces do mesmo projeto nacional14. Essa vinculação é possível 

porque o poeta também propõe alianças entre o oral e o escrito, voltando seu olhar e sua 

escrita poética às uniões, separações, fronteiras, intercâmbios e espaços da banda oriental.

12 TORRES, 2000, p. 126.
13 Como argumenta Torres, a particular inflexão do discurso artiguista não se dá: “[...] somente pela ênfase 
reiterativa a nível de discurso na entidade ‘povo soberano’, já  que, em uma boa parte desses documentos, 
a palavra escrita encontra seu real significado através da oralização. É o caso das proclamações, manifestos, 
convocatórias, arengas que povoam ao mesmo passo que definem um novo espaço público”, isto é, dizem 
respeito a uma luta por reconhecimento que não deixa de ser uma luta pela legitimidade. Ibidem, p. 126, 
tradução nossa.
14 Ibidem, p. 127.
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Em 1811, em plena luta pela independência, Hidalgo publicava em folhetos suas 

primeiras composições; no ano seguinte, dava forma ao primeiro de seus cielitos e, 

posteriormente, aos diálogos. Como aponta Torres15, ambas composições também têm o 

papel de difundir o projeto artiguista, mas de distintos modos: os cielitos, com um caráter 

de chamamento à luta anticolonial, são difundidos de forma oral ou em papéis soltos que 

circulam entre membros da tropa durante o sítio de Montevidéu; os diálogos, por sua vez, 

não remetem tão estritamente à luta, e sim às circunstâncias internas da província e à 

difusão do federalismo e do horizonte de democracia social preconizados pelo projeto. 

Entretanto, isso não significa que a circunscrição revolucionária de Hidalgo resida na 

simples exposição propagandista do discurso artiguista ou em uma mera adesão a ele.

Em El género gauchesco, Josefina Ludmer propõe uma leitura transversal e ampla 

do gênero gauchesco e trata, entre outras, da produção de Hidalgo, analisando o uso e as 

alianças propostas entre o gaucho e sua “voz” em duas cadeias de usos. O irromper da 

voz do “gaúcho patriota” amplia, segundo ela, a definição do que seria o “literário” à 

época, fazendo dele o lugar da música de seu presente, daquilo que ainda não havia sido 

escrito. É nessa ampliação que reside o potencial de revolução literária, onde seu caráter 

revolucionário consistiria nos movimentos que produzem um giro entre o que estava 

reservado a uma ou a outra margem da definição de literário. O que se dá nesse giro, 

segundo a autora, é a reorganização do que estaria acima -  a literatura -  e do que estaria 

abaixo -  a não literatura -  e a aliança entre a “voz” e o “escrito”, que deslinda novamente 

a relação “abaixo” e “acima”:

Pelo lado de baixo, é necessário o ascenso das vozes nunca escritas. É uma 
ascensão de cantos, slogans, coros, violas, gritos, vivas e morras: as vozes do 
povo na revolução e nos exércitos [...]. Pelo lado de cima, é necessário o 
descenso de palavras escritas que vêm de outras palavras escritas em outras 
línguas, são traduzidas [...] e se situam exatamente no mesmo espaço, e no 
mesmo limite, que as vozes não escritas haviam ocupado: são os universais da 
pátria, os universais colocados em todo o espaço da pátria. 16

15 TORRES, 2000, p. 128.
16 No original: “Por el lado de abajo, necesita un ascenso de las voces no escritas nunca. Es un ascenso de 
cantos, consignas, coros, guitarras, gritos, vivas y mueras: las voces del pueblo en la revolución y en los 
ejércitos [...]. Por el lado de arriba, necesita un descenso de palabras escritas que vienen de otras palabras 
escritas en otras lenguas, y son traducidas [ . ]  y se sitúan exactamente en el mismo espacio, y en el mismo 
limite, que han ocupado las voces no escritas: son los universales de la patria, los universales puestos en el 
espacio entero de la patria”. LUDMER, Josefina. El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Buenos 
Aires: Libros Perfil S.A., 1988. p. 43, grifo da autora, tradução nossa.
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É nesse enclave entre o ascenso e o descenso que Ludmer reconhece a fundação 

do gênero. Trata-se, desse modo, da delimitação de universais por meio das vozes e da 

palavra escrita, e, por essa razão, Hidalgo teria um papel fundacional, pois foi pioneiro 

ao traçar a primeira “distribuição” da voz escrita do gaucho. Ao ler o Nuevo diálogo 

patriótico. Entre Ramón Contreras, gaucho de la Guardia del Monte, y  Chano, capataz 

de una estancia en las islas del Tordillo, de Hidalgo, a autora traça dois sistemas de 

marcos. O primeiro diz respeito ao título-subtítulo, que postula a originalidade das vozes 

do diálogo ao distanciar-se delas, um dentro-fora do escritor letrado que “reproduz” ou 

“cita” o que dizem ou cantam os “autores orais”. Desse modo, a voz da escritura escreve 

o que quer que se diga e se faça, conformando o campo ficcional do gênero17. O segundo 

faz referência às “vozes” e “não vozes” e às particularidades da aliança proposta.

Para entender a linha de análise proposta por Ludmer, tomamos, a título de 

exemplo, dois trechos do diálogo analisado pela autora. Ainda no início do diálogo, 

reservado ao traçado da cena oral por meio de cumprimentos e da notícia dos motivos e 

percalços da viagem que leva Contreras até a estância em que Chano é capataz, aquele 

diz:

Y con tantos aguaceros/ está el camino pesao;/ y malevos, que da miedo,/ anda 
uno no más topando;/ lo güeno, que yo afilé/ a mi gusto el envenao,/ le hice, 
con las de domar;/ cuatro preguntas al zaino,/ y en cuanto lo vi ganoso/ y que 
se iba alborotando,/ le aflojé todo, y me vine,/ pero siempre maliciando.../ 
Velay yerba, amigo viejo;/ iremos cimarroniando

Ao que responde Chano:
^Y cómo va con la Patria / que me tiene con cuidao?/ Ayer unos oficiales/ 
cayeron por lo de Pablo/ y mientras tomaban mate,/ lo asentaron y mudaron,/ 
leyeron unas noticias/ atento del rey Fernando,/ que solicita con ansia/ por 
medio de diputaos/ ser aquí reconocido/ su constitución jurando.18

Como bem nota Ludmer, se depreende uma ligação entre os militares e os gauchos 

políticos, uma cena semelhante onde se apresentam aparentes hábitos correlatos (o mate), 

e uma mesma preocupação-oposição (o rei Fernando, a opressão espanhola). Do mesmo

17 Conformado, dessa perspectiva, pelo giro de “ [...] (títulos, subtítulos, cena oral, narrador final) das 
palavras "orais" e "escritas", seguindo o círculo característico de usos (ou seguindo os giros dos usos): a 
voz da escrita diz o reverso do que faz. Escreve o que quer que seja dito e feito. O discurso formalmente 
direto da "voz ouvida" é o campo ficcional do gênero. Um tipo específico de ficção, em forma de anel ou 
círculo, onde os "autores" e as citações ou reproduções se invertem e se referem mutuamente, como se 
fossem autorreferenciais [...]. E não é apenas uma aliança entre o oral e o escrito, mas também entre o 
"dizer" e o "fazer" com a voz. O escritor aparece como o primeiro a “reproduzif’ o oral para estabelecer a 
cadeia de reproduções que deve devolver o texto à oralidade”. LUDMER, 1988, p. 77, tradução nossa.
18 HIDALGO, Bartolomé apud LUDMER, 1988, p. 58-59.
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modo, Contreras coloca em jogo uma separação entre ele próprio, um gaucho patriota, e 

os malevos, que seriam os gauchos ilegais. É nesse enfrentamento verbal que a autora 

identifica uma aliança (e uma oposição), um tratado sobre a pátria: haveria uma não voz 

“má”, a do ilegal ou do desertor, e uma voz “boa”, a do patriota. Nesse diálogo há, ainda, 

outra não voz que se expõe ao fim, quando Chano e Contreras, depois da comida e da 

sesta, ainda pesados, rumam ao encontro do Indio Pelao. Nesse momento, toma a palavra 

novamente o letrado, que, no início, já havia marcado sua distância: “[...] y se salieron, al 

tranco,/ al rancho de Andrés Bordón,/ alias el Indio Pelao,/ que en las pendencias de 

arriba/ sirvió de triste soldado”19. O Indio Pelao sofreu a violência e o medo da guerra e 

não tem uma voz que possa ser escrita no Nuevo diálogo, mas também é amigo, aliado, 

pois seu corpo foi dado à guerra. Mesmo quando inimigos e amigos ocupam o estatuto de 

não vozes, resta a distribuição:

Em Hidalgo, a voz do gaucho deve se separar, como inimiga, dos malevos e 
dos ilegais e se vincular, como amiga, a quem já  não é soldado: essa é a 
fronteira última do Nuevo Diálogo. Trata-se também de dois tempos, um antes 
da guerra e da aliança militar (a época do "delinquente"), e um depois, com o 
"triste soldao". Entre os corpos sem uso e os já  usados, os inimigos e os amigos 
[...], faz-se a aliança da voz do patriota com aquele que escreve. Ou a 
construção por parte daquele que escreve sobre a voz do gaucho patriota.20

É na “transparência” dessa distribuição de vozes e no giro que se coloca em jogo 

que se dá a constituição de uma língua literária política, afiançada na aliança. 

Considerando outra perspectiva, Ángel Rama também deu destaque à “aliança” inaugural 

que irrompe da poesia de Hidalgo, poeta que “inventa”, na perspectiva do autor, o público 

que entoaria os cielitos e teria feito ecoar uma voz que já não era a sua própria, e sim a de 

um povo21. Segundo o crítico uruguaio, há a força de uma “coletividade” ou de uma 

“comunidade” que resulta do tensionamento das posições dessa distribuição22 na híbrida

19 HIDALGO, Bartolomé apud LUDMER, 1988, p. 63.
20 No original: “En Hidalgo la voz del gaucho debe separarse, como enemiga, de los malevos e ilegales y 
ligarse, como amiga, con el que ya no es soldado: esa es la frontera última del Nuevo diálogo. Se trata 
también de dos tiempos, un antes de la guerra y de la alianza militar (el tiempo del "delincuente"), y un 
después, con el "triste soldao". Entre los cuerpos sin uso y los ya usados, los enemigosy los amigos [...], 
tiene lugar la alianza de la voz del patriota con el que escribe. O la construcción por parte del que escribe 
de la voz del gaucho patriota”. LUDMER, 1988, p. 73, tradução nossa.
21 RAMA, Ángel. Los gauchipolíticos rioplatenses. Buenos Aires: Calicanto, 1976. p. 82.
22 Segundo a formulação de Rama, “[...] a fala, que desdobra o universo linguístico onde os homens forçam 
a contiguidade e a comunidade em que existem, para se recriarem como visão coletiva e não apenas 
individual, e ao mesmo tempo racionalizar vitalmente uma estrutura de mundo onde se justifiquem a ação 
e a existência (que é a mesma coisa) de cada um deles e de todos juntos. O ponto de fusão desse entrechoque 
coletivo foi e é a política.”. No original: “[...] el habla, que despliega el universo lingüístico donde los
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aliança estético-ideológica proposta por Hidalgo, pois ela viria da mão da “fala”, 

embrenhada na política.

Entretanto, quando se rompe o nós e predomina o eu, tom que acompanha a 

dissolução revolucionária e o afastamento das possibilidades que impulsionaram uma 

“voz coletiva” diante da articulação do patriciado e do embate entre diferentes interesses 

políticos, Rama atesta, com ar de lamento, a derrocada do gênero: os poetas, nesse 

desenrolar dos sucessos sociais e políticos, já não serviriam ao público, e sim às elites, 

esboçando vozes contraditórias inclusive com os interesses da “voz do povo” dentro dos 

limites da “cidade letrada”. Torres também se refereria ao caráter comunitário da poesia 

de Hidalgo como espaço a partir de onde se insinua um sujeito crioulo híbrido e uma 

“história outra”. Nesse sentido, escreve a autora que

Não é apenas a “história outra” que reage à exclusão da oralidade consumada 
pela cidade letrada e que se postula como forma alternativa de narrar o 
nacional. É também, no caso de Hidalgo, a história federal e artiguista que será 
apagada, mesmo nas margens do próprio gênero, pela história unitária que se 
tornará história oficial. A gauchesca, especialmente a de Hidalgo, que é a do 
ciclo artiguista, constitui assim o primeiro testemunho da história dos 
vencidos.23

Assim, o referente “Artigas” se torna inapreensível dentro da história unitária, 

móvel, oscilando entre a legalidade e a ilegalidade, entre aquilo que seria a vontade das 

massas e a autoridade do caudilho, entre Montevidéu e a periferia como centro, entre a 

lenda negra e a lenda de bronze, como retomaremos mais adiante.

Com a derrota do movimento artiguista pela articulação dos principais 

interessados nela, a Banda Oriental torna-se, sob jugo do Império do Brasil, Província 

Cisplatina. Entretanto, o descontentamento com a dominação imperial brasileira acabou 

por eclodir um levante em 1825: comandados por Juan Antonio Lavalleja, um grupo de 

homens arregimentou peões e pequenos caudilhos para a oposição, dando lugar ao 

episódio que ficou conhecido como Expedición de los 33 orientales. As tensões, que

hombres fuerzan la contigüidad y la comunidad en que existen, para recrearse como visión colectiva y no 
individual, solamente, y a la vez racionalizar vitalmente una estructura del mundo donde se justifique acción 
y existencia (que es la misma cosa) de cada uno de ellos y de todos juntos. El punto de fusión de este 
entronque colectivo era y es la política.”. RAMA, 1976, p. 80, tradução nossa.
23 No original: “No es sólo la “historia otra” que reacciona frente a la exclusión de la oralidad consumada 
por la ciudad letrada y que se postula como un modo alternativo de narrar lo nacional. Es también, en el 
caso de Hidalgo, la historia federal y artiguista que será borrada, incluso dentro de los márgenes del proprio 
género, por la historia unitaria que se convertirá en historia oficial. La gauchesca, en especial la de Hidalgo, 
que es la del ciclo artiguista, se constituye así en primer testimonio de la historia de los vencidos.”. 
TORRES, 2000, p. 132, tradução nossa.
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precediam largamente esse episódio pontual, levaram à conformação de bandos com 

interesses opostos na Guerra da Cisplatina e desencadearam o tão debatido processo que 

culminou na emancipação política do Uruguai em 1828.

Com a independência e a conformação da nova república, o projeto artiguista e a 

voz coletiva do gaucho político são socavados pela tentativa de outro discurso 

fundacional, não mais pautado na tentativa de uma aliança com o popular, mas calcado 

em um sujeito “culto” e letrado que seria a própria substância da pátria. É evidente que 

sinalizar essa perda não implica encontrar nas alianças propostas no discurso de Artigas 

ou na poesia de Hidalgo uma comunhão perdida ou uma “origem” corrompida, pois, como 

buscamos evidenciar a partir das reflexões críticas de Torres e de Ludmer, trata-se de 

alianças, enfrentamentos verbais que expõem suas exclusões de modo transparente.

A nação seria imaginada então como um correlato da cidadania, como uma 

comunidade soberana na qual todos os indivíduos são iguais. Como lembra Achugar em 

El Parnaso es la nación, na América, desde muito cedo, entendeu-se a necessidade de 

que junto com a escrita fundacional do discurso jurídico -  a Constituição uruguaia de 

1830, mas não somente ela -  viesse outra escrita, que traçasse o imaginário poético da 

comunidade e consolidasse um projeto de país. No texto da supracitada Constituição, diz- 

se, segundo autor, que eram cidadãos naturais todos os homens livres nascidos no 

território, mas que sua cidadania se veria suspensa “[...] por inaptidão física ou moral, 

pela condição de servente ou peão pago por jornada ou simples soldado de linha, por 

hábito de ebriedade, por não ter vinte anos, por não saber ler nem escrever”24. Seria quase 

uma obviedade sinalizar que a liberdade garantida -  e fundada violentamente -  pelo texto 

se aplica a uma pequena parcela da população, e que uma de suas preocupações centrais 

é inibir o poder de influência dos caudilhos.

Seguindo a análise proposta por Achugar no supracitado ensaio, faltaria, ainda, o 

texto poético. Assim, o primeiro tomo de El Parnaso Oriental, de Luciano Lira, foi 

publicado em 1835, o que sinalizava que o Uruguai teria, além de leis, seu próprio parnaso 

e, além disso, os leitores dele, que seriam os “cidadãos”25, mesmo que ainda pairasse,

24 No original: “ [...] por ineptitud física o moral, por la condición de sirviente a sueldo, peón jornalero o 
simple soldado de línea, por hábito de ebriedad, por no tener veinte anos, por no saber leer ni escribir”. 
ACHUGAR, Hugo. El parnaso es la nación o reflexiones a propósito de la violencia de la lectura y el 
simulacro. In: GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz et al. (Comp.). Esplendores y misérias del siglo XIX. 
Cultura y sociedade en América Latina. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1994. p. 60, 
tradução nossa.
25 Ibidem, p. 54-55.
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nesse e nos anos subsequentes, uma grande incerteza acerca dos destinos políticos da 

região.

O Parnaso é uma antologia, a exemplos de outras do mesmo período, repleta de 

tons de marchas, hinos, nos quais se lança constantemente um grito de “liberdade” e 

“concórdia”. No poema La concordia, de Florencio Varela, é possível reconhecer várias 

constantes presentes nos textos que compõem o volume:

El Cielo la robó tanta ventura./ Llanto y respeto à su fatal estrella:/ Y el que, 
con lengua impura,/ Se atreva á mancillar su fama bella,/ Y su desgracia 
insulte,/ En el profundo Avérno se sepulte. [...] La madre entonces besará 
tranquila/ Al hijo de su amor, sin que la muerte/ De la revelbe fila/ Se lo 
arrebate en flor, y á dura suerte/ Su ancianidad condene,/ Y de amargura y de 
dolor da lléne./ Ni temerá el colono que inclemente/ El soldado feróz sus 
miéses tále,/ Dejando solamente/ La negra huélla que el furor senale;/ Y de 
pueblos cubiertos/ Los campos se verán que hoi son desiertos.26

Nesse poema, María Inés de Torres, no texto anteriormente citado, identifica um 

importante traço da retórica da poesia patriótica independentista: a família, endogâmica 

e homogênea, aparece como pilar do Estado, que, por sua vez, também é encarado como 

uma família em que todos estariam organizados hierarquicamente por meio de vínculos 

familiares e em relação ao patriarca, à mulher cabendo o lugar do silêncio, da espera, da 

lamentação ou da desaparição na figura da pátria mãe.

Outros pontos relevantes e que mantêm relação indissoluta com esse, a nosso ver, 

estão na noção de “língua impura” -  na figura do gaucho político, cuja língua é a da 

“anarquia” federalista, mas também qualquer outra que não seja “pura” e que admita a 

oralidade -, na imagem do colono, temível, que tem seus cultivos arrasados pelo soldado 

feroz e na formulação de que os campos, outrora “vazios”, seriam cobertos de povoados. 

Nesse sentido, a família deveria falar espanhol, os colonos não constituiriam famílias ou 

partes da nação, mas ameaças sobre as quais deveria cair a mão pesada do exército, e as 

ainda instáveis fronteiras interiores configurariam um lugar a ser povoado, e, portanto, 

um vazio, uma “folha em branco” sobre a qual desenhar prósperos rumos. Entretanto, 

trata-se, nesse momento, muito mais de se afiançar o que seria um “cidadão”, e o discurso 

dominante acerca do que seria um “cidadão uruguaio” só se articularia e ganharia força 

décadas mais tarde.

26 VARELA, Florencio. La concordia. In: LIRA, Luciano. El Parnaso Oriental o guirnalda poética de la 
República uruguaya. Montevidéu: Ministério de Educação e Cultura, 1981. p. 184-185, grifos nossos.
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Como sublinha Adolfo Elizaincín27, o período compreendido entre 1853 e 1862 

foi marcado por uma intensa fundação de povoados na fronteira entre Uruguai e Brasil -  

como Santa Rosa (atualmente Bella Unión) e Cuareim (atualmente Artigas) -, o que se 

alinhou ao objetivo de “nacionalização” da fronteira, erigido por vários governantes 

durante o século XIX e representativo de um dos grandes “problemas” que se 

apresentavam à soberania uruguaia: a ameaça que fora supostamente apresentada pela 

inegável presença e influência de uma ampla base étnica “lusitana” naquela região.

A conformação dessa “base”, que em muito antecede o próprio processo de 

independência da banda oriental, ampliou-se ainda mais durante os dez anos de domínio 

português, que se findaram com a Convención Preliminar de Paz (1828). No entanto, 

mesmo que já se delineasse uma vontade de independência oriental mais proeminente, 

isso não significa que esse processo foi interrompido. Na verdade, de acordo com o autor, 

essa corrente colonizadora não decaiu, mas resultou na configuração de uma ampla 

população de “brasileiros” em todo o norte uruguaio28.

Com o fim da Guerra do Paraguai (1870), vislumbra-se o término de um período 

de incertezas e de guerras civis e regionais, e também um momento de “fixação” das 

fronteiras, a balcanização rio-platense. Nesse contexto, o regime buscou, entre outras 

coisas, uma centralização administrativa e policial e a criação de um corpus jurídico que 

fizesse jus a essas empreitadas. É o momento da intensificação do arame farpado como 

lógica de fixação da propriedade rural e da “habitabilidade” da campanha, o que é 

viabilizado por meio de uma pesada repressão policial sobre a população rural e 

fronteiriça que visou, pelo lado socioeconômico, diminuir as bocas e aumentar os braços 

e, pelo lado político, eliminar uma massa populacional que poderia estar disponível à 

patriada29. Nesse contexto, segundo Graciela Barros30, uma das medidas mais 

contundentes para o controle político da fronteira norte foi a reforma educacional posta 

em prática pelo pedagogo José Pedro Varela, que, por meio do Decreto-Ley de Educación 

Común (1877), determinou que em todas as escolas do país deveria ensinar-se a “língua 

nacional”, ou seja, a língua espanhola.

27 ELIZAINCÍN, Adolfo. El bilingüismo de la frontera uruguayo-brasilena. Letras de Hoje, Porto Alegre, 
v. 10, n. 3, p. 65-75, 1975.
28 ELIZAINCÍN, 1975, p. 67.
29 TRIGO, Abril. Acerca de la invención del imaginario nacional uruguayo. Revista iberoamericana, v. 
71, n. 213, 2005. p. 1048.
30 BARRIOS, 2008, p. 79.
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O resultado disso, como escreve a autora, não foi a erradicação do português nas 

comunidades fronteiriças, mas o enraizamento de uma complexa diglossia na qual a 

mistura entre português e espanhol, reservada ao uso doméstico, era fortemente 

estigmatizada. Ainda, a definição dos contornos de um grande problema educativo nas 

regiões de fronteira que só viria a ser alvo de algumas preocupações governamentais 

muito mais tarde.

Essa conjuntura também foi deflagração, para muitos, da possibilidade de afiançar 

o imaginário da soberania uruguaia, que deveria ser diferente do da Argentina, e, para 

outros, a de reconhecer sua impossibilidade por meio de uma argumentação enfocada na 

história “comum” entre um lado e outro do charco31. Ressurge, então, a imagem de 

Artigas, que deveria ser lavada de seu passado ambíguo e “bárbaro”. Se houve vozes 

dissonantes em relação a isso, elas foram censuradas, chegando-se à proibição de textos 

anti-artiguistas no sistema educativo do país por meio de ofício, política coerente com a 

tarefa de “permeabilização ideológica” assumida pela escola vareliana, como sinaliza 

Graciela Barrios no artigo citado anteriormente.

Todos esses dados seriam, então, lançados no tabuleiro do modelo batllista -  

como fica conhecido o movimento político coalizado ao redor da figura de José Batlle y 

Ordonez. Data desse período a criação da ideia de que o Uruguai seria um país “isolado” 

no Cone Sul, uma Suíça da América, a fixação definitiva (não sem intenso debate e 

inúmeras polêmicas entre integracionistas e independentistas) de uma data de 

independência e a instalação, em 1923, do emblemático monumento ao prócer na Plaza 

Independencia, lugar que se desenharia como um elo entre a “velha” e a “nova” 

Montevidéu.

31 Como salienta Trigo: “Em torno dessas questões emergiram duas interpretações: uma nacionalista, 
defensora da clássica tese da independência e de Artigas como herói nacional, apoiada por autores como 
Francisco Bauzá e Carlos Ma. Ramírez; e outra unitarista ou dissidente, que destacava o caráter comum da 
história rio-platense, apoiada por Juan Carlos Gómez e Francisco Berra. A primeira tornou-se história 
oficial e impôs as certezas e os interesses do socioleto encrático.”. TRIGO, 2005, p. 39, tradução nossa.
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FIGURA 1 -  INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO A ARTIGAS

FONTE: Centro de fotografia de Montevideo32.

Assim, com vistas a afiançar esse imaginário e expressando uma vontade de 

coalização da sociedade uruguaia ao redor dele, a intelligentsia impulsiona o processo de 

criação ideomítica por meio da encomenda de obras que deveriam fundar e propagar o 

imaginário. Talvez a mais emblemática delas seja La epopeya de Artigas, encomendada 

a Zorrilla de San Martín em 1907. O autor, consciente da incumbência de dar forma ao 

ainda incipiente cânone artístico de cunho nacionalista, cria um texto que extrapola o 

discurso historiográfico, adotando a forma de uma epopeia em prosa. Na Carta 

confidencial al Senor Ministro de Relaciones Exteriores, que compõe, junto com outros 

textos “oficiais”, os elementos pré-textuais da Epopeya., escreve o autor:

Esperou-se encontrar em mim uma das tantas almas sonoras, capazes de 
condensar, mais ou menos integralmente, a alma coletiva deste povo: a tradição 
nacional, o conjunto de imagens amadas, e de emoções sentidas, e de nomes 
pronunciados, e de linhas, cores e expressões preferidas, cuja comunidade 
constitui, ainda mais que território, e ainda mais que a raça e a língua, a 
entidade moral que o homem chama de pátria.33

32 Disponível em: <cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/el-monumento-artigas-en-la-plaza-independencia>. 
Acesso em: 25 fev. 2021.
33 No original: “Se ha esperado hallar en mí una de tantas almas sonoras, capaces de condensar, más o 
menos íntegramente, el alma colectiva de este pueblo: la tradición nacional, el conjunto de imágenes 
amadas, y de emociones sentidas, y de nombres pronunciados, y de líneas, y colores, y expresiones 
preferidos, cuya comunidad constituye, más aun que el territorio, y hasta más que la raza y la lengua, la 
entidad moral que el hombre llama patria”. ZORRILLA DE SAN MARTÍN, Juan. La epopeya de Artigas. 
Historia de los tiempos heroicos de la República Oriental del Uruguay. 2. ed. tomo 1. Barcelona: Gili librero 
y editor, 1916. p. XIV, tradução nossa.
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Se no Parnaso, como evocado acima, a língua, o território e a “raça” já aparecem 

como os elementos que devem ser protegidos contra a ameaça “externa”, a Epopeya os 

celebra como culminação máxima da pátria. A escolha da figura do líder artiguista e a 

construção de sua lenda de bronze, como lembra Abril Trigo, não é ex-nihilo, arbitrária, 

mas operada sobre o difuso imaginário social preexistente e sobre uma imagem -  a do 

caudilho -  em vias de desaparição. De acordo com a argumentação do autor, trata-se de 

pensar um “nosotros” -  palavra que parece carregar de partida o signo da alteridade -  no 

qual a apropriação do alter se dá numa dupla temporalidade: a temporalidade moderna e 

racional que assume o Estado capitalista (que marca a definitiva entrada do país na 

“história mundial”), que, por sua vez, se sustenta e legitima em uma temporalidade mítica, 

arcaica34.

Essa articulação se mostrou necessária, já que o alter -  impregnado pela 

“barbárie” que, sem a devida vigilância, sempre ofereceria o perigo de “reunir” as massas 

-  não poderia habitar o mesmo espaço ou coexistir no presente, mas deveria preexistir 

num espaço afastado temporalmente, primitivo ou mítico. Desse modo, escreve Trigo,

A nação-Estado moderna, que por estar na história experimentaria a 
historicidade (estaria sujeita a transformações, mudanças, rupturas), ao ter seus 
fundamentos -  seu ethos -  confinados em um limbo asséptico, eternizados e 
naturalizados, a salvo (fora de alcance) da ação transformacional da dialética 
histórica, se a-historiciza. Desse modo, se a nação tem uma existência 
atemporal, regulada a partir de uma origem primordial (ethos) que contém in 
nuce e determina sua própria razão de ser (telos), e se o Estado se identifica 
com a nação, a qual realiza na história, o Estado é comandado por uma 
teleologia que anula o tempo histórico, pois o futuro está inscrito e prescrito 
no passado.35

Assim, a articulação nação-Estado se conforma de tal modo que a mera existência 

ou irrupção do diferente é uma negação do ser da nação. Entretanto, a assimilação da 

“diferença” de forma tergiversa e consciente é também sua própria premissa, de modo 

que pouco importam as tantas contradições, imprecisões e apagamentos.

34 TRIGO, 2005, p. 1060.
35 No original: “La nación-Estado moderna, que por estar en la historia experimentaria la historicidad (sería 
pasible de transformación, cambios, rupturas), al quedar sus fundamentos -su  ethos- confinados a un limbo 
aséptico, eternizados y naturalizados, a salvo (fuera del alcance) de la acción transformacional de la 
dialéctica histórica, se ahistoriza. De ese modo, si la nación tiene una existencia intemporal, regulada desde 
un origen primordial (ethos) que contiene in nuce y determina su propia razón de ser (telos), y si el Estado 
se identifica con la nación, a la cual realiza en la historia, el Estado está comandado por una teleología que 
anula el tiempo histórico, desde que el futuro está inscripto y prescripto en el pasado”. Ibidem, p. 1053, 
tradução nossa.
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Esse percurso um tanto sincopado por diferentes e complexas cenas de um 

imaginário abrumador da nação não nasce, de modo algum, da premissa de que não 

houvesse e de que não haja vozes e modos de pensar o comum que se opuseram ou 

interpuseram a elas. O que buscamos evidenciar é o necessário reconhecimento de que 

essas escenificações do poder -  e também as escenificações da barbárie -, como propõe 

Emilio Irigoyen36, não pertencem a um pretérito indefinido, mas se (re)formulam e 

(re)apresentam. Elas não dizem respeito a um país ou outro, pois seus modos de 

articulação são tão porosos quanto as fronteiras de uma “comunidade imaginada”, 

recordando as proposições de Benedict Anderson em Comunidades imaginadas.

Não à toa, Irigoyen fala de uma certa continuidade nos padrões simbólicos dessa 

gestualidade do poder. Segundo ele, há uma constante estética nessa gestualidade, de 

modo que, enquanto no Estado Oriental de 1830 se projeta uma figura do nacional 

perpassada de exclusões que ficam latentes na “obra de arte oficial”, que as pensará em 

termos mais alegóricos do que realistas, no fim do século XIX também se priorizaria, por 

meio da pintura e da arte mais circunscritas a uma tradição institucionalizada, a projeção 

de noções de coletividade e continuidade. A situação não seria diferente, como continua 

Irigoyen37, no caso do fascismo europeu ou da ditadura uruguaia, os quais se valeram da 

reconstituição de uma figura pretensamente “original” (que seria ameaçada por agentes 

“externos”) por meio do resgate de formas e modelos que se assumiam mortos ou 

desaparecidos, símbolos dos “velhos e bons tempos” que voltam a se anunciar.

Nos anos 70, em plena ditadura uruguaia, grandes avisos afixados nas zonas de 

fronteira entre Uruguai e Brasil alertavam: “Se você ama seus filhos: fale espanhol. 

Lembre-se -  eles te imitam”38. A prescrição, entretanto, não foi uma invenção daquele 

regime autoritário, guardando diversos graus de parentesco com imaginários acerca da 

nação que remetem à colonização, à independência e vestindo novas roupagens no 

presente. Cabe salientar, ainda assim, que, nesse caso, “fale espanhol” significa 

preponderantemente “não fale portunhol” e, além disso, fale um espanhol “limpo”, 

“correto”. Como analisa Graciela Barrios, durante o período ditatorial, investidas contra 

o “português” fronteiriço foram particularmente acirradas: “O discurso xenofóbico e

36 IRIGOYEN, Emilio. La pátria en escena: estética y autoritarismo en Uruguay: textos, monumentos y 
representaciones. Montevidéu: Ediciones Trilce, 2000.
37 IRIGOYEN, 2000, p. 13-14.
38 No original: “Si quiere a sus hijos: hable espanol. Recuerde -  ellos le imitan”. BERDICHEVSKY, 
Norman. Portunol y otros problemas en la identidad uruguaya. Trad. Monica Racero. PortVitoria, v. 3, 
não paginado, 2011. Disponível em: <https://portvitoria.com/portunol-y-otros-problemas-en-la-identidad- 
uruguaya/>. Acesso em: 10 ago. 2020. não paginado.

https://portvitoria.com/portunol-y-otros-problemas-en-la-identidad-%e2%80%a8uruguaya/
https://portvitoria.com/portunol-y-otros-problemas-en-la-identidad-%e2%80%a8uruguaya/
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nacionalista utilizou a língua espanhola como símbolo de nacionalidade, catalogando 

como antipatriota todo aquele que se atrevesse a usar outra língua”39.

Nesse sentido, essa autora dá destaque a duas campanhas idiomáticas: a 

“campanha de luta contra o português”, iniciada em 1978, que defendia o status do 

espanhol perante a “ameaça” apresentada pelo português; e a “campanha purista” de 

1979, de caráter propagandista, que se configurou como uma defesa do corpus da língua 

espanhola, ou seja, uma defesa contra qualquer uruguaio que não falasse essa língua de 

modo “correto”. No caso das comunidades fronteiriças, acumulam-se fatores 

discriminatórios: o uso de uma língua que não o espanhol e o uso de um espanhol 

“incorreto”40. Entretanto, a diversidade linguística continuaria a ser silenciada no marco 

de distintos objetivos políticos.

Segundo Barrios, com a redemocratização do país e o acirramento da “cultura da 

globalização”, os novos processos de integração regional a nível mundial também se 

valeram de distintos instrumentos, entre eles, o linguístico, já que essa cultura demandaria 

“línguas oficiais” e revelaria a condição subalternizada de línguas “minoritárias”.

Em reação a esses desdobramentos, diversos agentes -  como intelectuais e 

ativistas -  mobilizam-se na defesa de direitos culturais e linguísticos das minorias, 

enquanto organismos internacionais veiculam discursos de diversidade como patrimônio 

cultural. No Uruguai, líderes comunitários fronteiriços têm defendido a necessidade de 

preservação e valorização do portunhol, seja em meios de comunicação, seja em eventos 

em torno da língua e cultura fronteiriças.

Mesmo assim, segundo Barrios41, as autoridades educativas assumem uma postura 

cautelosa e, inclusive, contraditória acerca do portunhol. A título de exemplo, mesmo a 

inclusão do português no currículo escolar corresponde mais ao contexto do MERCOSUL 

do que aos sucessos históricos, sociolinguísticos e culturais da conformação do português 

naqueles territórios. No que se refere ao seu estatuto de “língua de mistura”, suas 

manifestações no contexto uruguaio têm sido estudadas por vários linguistas, 

principalmente a partir do final da década de 80. Popularmente conhecida como 

“fronterizo”, “portunol”, “bayano” ou “brasilero”, já foi referida de diversos modos por 

pesquisadores.

39 BARRIOS 2008, p. 80.
40 Ibidem, p. 82.
41 Ibidem, p. 85.
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No início da década de 60, José Rona debruçou-se sobre fenômenos linguísticos 

das regiões de fronteira, que reuniu sob terminologia dialecto fronterizo (1963)42. Pouco 

mais de duas décadas depois, em 1987, o importante estudo de Graciela Barrios, Luis 

Behares e Adolfo Elizaincín43 propôs o termo dialectos portugueses del Uruguay (DPU), 

lançando um olhar descritivo a situações linguísticas que careciam, em sua amplitude e 

multiplicidade, de abordagens acadêmico-científicas. Outra designação que merece 

destaque é a de Ana Maria Carvalho (1998)44, cuja abordagem pressupõe que o “português 

do Uruguai” faz parte de um continuum de variedades do português. Essa é, atualmente, 

a nomenclatura adotada em muitos documentos oficiais e em diversas políticas 

linguísticas referentes ao portunhol no Uruguai.

Quando Hugo Achugar pondera que “o parnaso é a nação”, ele busca analisar de 

que maneiras os parnasos45, como o apresentado anteriormente, almejam instaurar uma 

imagem enganosa sobre o conjunto da nação. Essa imagem enganosa, mesmo assim, se 

quer e se apresenta como realidade. Eles seriam textos emblemáticos para entender 

simulacros que se impõem sobre o real buscando ser representativos, e, na visão do crítico 

uruguaio, podem ser considerados, junto com o aparato jurídico, “[...] um dos primeiros, 

senão o primeiro, exercício de violência letrada sobre o insipiente imaginário de nossos 

países.”46. A partir disso, entende-se, como fica evidente na própria argumentação do 

autor, que não se trata de precisar se esses textos seriam ou não o “primeiro” gesto de 

violência, já que cada imaginário ou mito totalizadores da comunidade se querem, em 

alguma medida, mais verdadeiros e suficientemente antigos.

Há de emanar deles narrativas que “unifiquem” o passado, mas que também se 

projetem em direção a um futuro homogêneo e triunfante. Essa edadde oro uruguaia que 

se postula como passado e destino desde o fim do século XIX, da qual buscamos evocar 

alguns aspectos anteriormente, entraria em uma profunda crise até meados do século XX. 

Surgem, então, novos mitos, que, se já não se legitimam pela força simbólica de um

42 RONA, José Pedro. La frontera lingüística entre el portugués y el espanol en el norte del Uruguay. 
Veritas, v. 8, n. 2, p. 201-221, 1963.
43 BARRIOS, Graciela; BEHARES, Luis; ELIZAINCÍN, Adolfo. Nos falemo brasilero: Dialectos 
portugueses en Uruguay. Montevidéu: Amesur, 1987.
44 CARVALHO, Ana Maria. The social distribution of Uruguayan Portuguese in a bilingual border 
town. Berkeley: University of California, 1998.
45 O crítico tem em perspectiva não somente El Parnaso Oriental, mas também La Lira Argentina, 
publicação anônima de 1856.
46 No original: “ [...] uno de los primeiros si no el primer ejercicio de la violencia letrada sobre el incipiente 
imaginario de nuestros países”. ACHUGAR, 1994, p. 63, tradução nossa.
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parnaso, se propagam em outros meios mais tecnológicos, mais virtuais, mais 

“democráticos”.

Diante deles, ao assumir uma postura crítica e periférica que olha para o passado, 

mas também para o presente e faz considerações sobre o futuro atestando, muitas vezes, 

a superposição dessas temporalidades, Achugar considera que qualquer intento de narrar 

a história nacional “[...] deve começar desterrando os mitos e os monumentos que já 

caducaram. Não poderá, isso é inevitável, ser narrada sem ter em conta os deuses do 

momento. Em todo caso, deverá ser plural”47. De acordo com as reflexões do autor, pode- 

se pensar que o que essa pluralidade pressupõe, então, é a possibilidade da existência de 

vários modos de pensar a nação a partir de muitos, vários lugares, rasurando a origem, 

como formula o autor em outro texto:

Decidir quando o Uruguai começa é de alguma forma decidir em que país viver 
e em que futuro apostar. A partir do cotidiano de uma senhora da terceira idade 
que dança em Florida e foge do estereótipo de avó ou de uma máquina humana 
obsoleta [...], a partir do teclado de um computador de um escritório ou na
hora de enviar um fax em Punta del Este, a partir de uma escola em Rivera na 
hora de combater o “portunhol” dos alunos, certamente decidir quando começa 
o Uruguai não será a mesma coisa. É verdade que existem livros de história 
nacional e também é verdade que os meios de comunicação em massa 
persistem e inscrevem paisagens da nossa história e do nosso presente no 
imaginário social.48

Essas possibilidades de narrativas da origem de que fala Achugar não pertencem 

exclusivamente a nenhuma esfera, disciplina ou sujeito. O que elas necessariamente

implicariam seria o debilitamento dos lugares exclusivos de poder sobre a palavra por

meio múltiplas inscrições plurais de origem. Essas inscrições podem, inclusive, colocar 

em xeque a própria ideia de “nação” ou de “origem”. Para que elas sejam possíveis, pode- 

se pensar que envolvem a derrocada e o contágio de divisões, binarismos e autonomias, 

colocando em jogo uma, muitas maneiras de se pensar o cotidiano, o presente, o mundo, 

a arte; enfim, tudo aquilo em que se possa pensar.

47 No original: “[...] debe comenzar por desterrar los mitos y los monumentos que han caducado. No podrá, 
eso es inevitable, ser narrada sin tener en cuenta a los dioses del momento. En todo caso, deberá ser plural”. 
ACHUGAR, 1994, p. 36, tradução nossa.
48 No original: “Decidir cuándo comienza Uruguay es de algún modo decidir en qué país se vive y a qué 
futuro se apuesta. Desde la cotidianidad de una mujer de la tercera edad que en Florida hace danza y escapa 
al estereotipo de abuela o de obsoleta maquinaria humana [...], desde el teclado de una computadora en 
una oficina o en el momento de enviar un fax en Punta del Este, desde una escuela en Rivera en el momento 
de combatir el “portunol” de los alumnos, seguramente decidir cuándo comienza Uruguay no será lo mismo. 
Es cierto que existen los libros de historia nacional y es cierto también que los medios de comunicación 
masiva perduran e inscriben en el imaginario social paisajes de nuestra historia y de nuestro presente”. 
ACHUGAR, Hugo. ^Pero hay una manera de ser uruguayo? In: ACHUGAR, Hugo. La balsa de la 
medusa. Ensayos sobre identidad, cultura y fin de siglo en Uruguay. Montevidéu: Trilce, 1992. p. 34.
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2.1 O PORTUNHOL NÃO É UM PARNASO: TRAJETOS FRONTEIRIÇOS PELO 
PORTUNHOL

O cotidiano convive com os livros de história nacional, com os meios de 

comunicação massiva. Isso, evidentemente, não é exclusivo do contexto uruguaio: trata- 

se da obsolescência da categoria nação diante da homogeneização/globalização, como 

pondera Achugar em Repensando la heterogeneidade latinoamericana4 . Como comenta 

o autor, o fim do século XIX se caracterizou como momento de irrupção de um intenso 

processo de homogeneização, que se estenderia ao século XX, com vistas alcançar a 

“harmonia” requerida para a consolidação dos Estados, o que envolveu a postulação de 

diversos binarismos e oposições sobre “quem somos nós” e “quem são eles”. Do mesmo 

modo, também houve uma profunda transformação nas comunicações, responsável por 

mudar a percepção sobre o tempo e sobre os modos de se habitar o espaço.

Em tempos de globalização, as implicações da “homogeneização” e a circulação 

das informações mudam radicalmente, mas, como sinaliza o autor, perduram cerca 

oposições:

As transformações e os desafios políticos, tecnológicos e sociais do nosso 
presente continuam, entretanto e de fato, a reproduzir as hierarquias entre 
classes sociais, entre regiões e entre os países dos diferentes mundos que 
coexistem no planeta. Ao mesmo tempo, não foi possível erradicar a existência 
de estereótipos na representação que uns fazem dos outros. Indo além, essas 
transformações continuam a reproduzir representações culturais e políticas 
sobre o outro: esteja o outro localizado na aldeia, no centro ou na periferia.50

Um dos tantos questionamentos que o autor lança a partir desse reconhecimento 

se refere à identidade, isto é, até que ponto mudaram os modos de produção de identidades 

“locais”, “nacionais” ou “supranacionais”. Essa pergunta pressupõe outras, inseparáveis 

dessa, a saber: até que ponto essas identidades se regem pela manutenção da tradição e 

do rito (e não pela globalização) e em que medida a globalização opera sobre a existência 

de grupos e culturas tão distintos -  mesmo em seu próprio agrupamento -, levando-se em

49 ACHUGAR, Hugo. Repensando la heterogeneidad latinoamericana (a propósito de lugares, paisajes y 
territorios). Revista iberoamericana. v. LXII, n. 176-177. jul./dez. 1996. p. 845-861.
50 No original: “Las transformaciones y los desafios políticos, tecnológicos y sociales de nuestro presente 
siguen, sin embargo y de hecho, reproduciendo las jerarquias entre las clases sociales, entre las regiones y 
entre los países de los distintos mundos que cohabitan el planeta. Al mismo tiempo, no se ha logrado 
erradicar la existencia de estereotipos en la representación que los unos hacen de los otros. Más todavía, 
estas transformaciones continúan reproduciendo las representaciones culturales y políticas acerca del otro: 
se ubique el otro en la aldea, en el centro o en la periferia”. Ibidem, p. 846, grifos do autor, tradução nossa.
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consideração que mesmo a presença abrumadora de discursos homogeneizadores não 

resulta nunca na hegemonia cultural, social e política51 (a não ser pelo simulacro).

Lançar perguntas como essas, cuja validade continua extremamente vigente, a 

nosso ver, não sinaliza, de acordo com as reflexões do autor, uma solução que dê conta 

de um nosotros heterogêneo e plural, mas sublinha a necessidade de se entender que os 

lugares do contemporâneo, “Babel, zapping, rito, invenção, aldeia, centro, periferia são 

todos eles mais que termos, ‘lugares/problemas’ a partir de onde pensar este presente.”52. 

Nesse sentido, como aponta Achugar, nada seria mais coerente do que repensar a própria 

noção de “heterogeneidade”, tão cara ao pensamento latino-americano e que, desde as 

primeiras ponderações de Antonio Cornejo Polar, foi retomada por diversos autores e pelo 

próprio autor.

A “heterogeneidade latino-americana”, para Cornejo Polar, é o que caracteriza a 

literatura peruana, andina e, no limite, a latino-americana desde 1532. Essa “data de 

nascimento” marca o início de uma relação heterogênea entre culturas orais e escritas. 

Achugar questiona -  assim como o próprio autor e muitos dos que utilizam essa categoria 

-  a restrição dessa articulação heterogênea à América Latina, pois ela parece ter lugar em 

vários contextos deflagrados pela colonização/imperialismo, por exemplo.

Isso posto, se partimos do reconhecimento de que o pensamento latino-americano 

em tempos globais é periférico -  pois carrega uma “marca” de enunciação, diferentemente 

do discurso metropolitano, que se pensa muitas vezes como “neutro” -, a tentativa de 

entender seu lugar talvez não consiga avançar se sua busca se pautar na “especificidade”, 

mesmo que essa perspectiva tenha sua inegável validade e importância53.

Diante desse reconhecimento, também deveriam ser (re)pensadas as relações 

centro-periferia, e, por essa razão, o autor ponderará, opondo-se a perspectivas como a de 

Appadurai, que

É possível encontrar grupos hegemônicos e subalternos no centro; é possível 
encontrar relações de centro-periferia no centro, mas isso não significa que a 
oposição entre centro e periferia tenha expirado [...]. O que isso implica, entre 
outras coisas, é a ideia de que o centro a nível simbólico e discursivo é

51 ACHUGAR, 1996, p. 848.
52 No original: “Babel, zapping, rito, invención, aldea, centro, periferia son todos ellos más que términos, 
‘lugares/problemas’ desde donde pensar este presente.”. Ibidem, p. 849, tradução nossa.
53 Como pondera Achugar: “Preguntar por la especificidad latinoamericana (no por el afán de buscar una 
esencia o ciencia latinoamericanas, ése es un proyecto que tiene o tuvo su tiempo y su historia) en un 
momento en que la discusión se centraba —quizás todavía se siga centrando—por un lado, en los procesos 
(amenazas) de homogeneización cultural implícitos en uno de los posibles futuros de la globalización y, 
por otro, en la proliferación (exaltación) del multiculturalismo parece destinado al fracaso o practicar alguna 
forma de obsolescencia”. Ibidem, p. 853, tradução nossa.
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atravessado por desigualdades econômico-sociais e também por problemas que 
surgem das reivindicações de gênero, raça e orientação sexual. Significa 
também que esse centro ou centros globalizantes pensam sobre sua realidade e 
a realidade planetária em função de problemáticas vigentes em seus próprios 
espaços e, ao fazê-lo, exportam/globalizam, deliberadamente ou não, suas 
problemáticas.54

A partir disso, Achugar considera que repensar a tensão entre “centro” e 

“periferia”, que é também, em certo sentido, a tensão entre “homogeneidade” e 

“heterogeneidade”, deve ser um movimento tanto de dentro como de fora das noções 

como centro/periferia e global/local. Em nota de rodapé, o crítico salienta que, em um 

momento anterior55, considerou que o espaço discursivo da “esfera pública” -  que 

conforma, na globalização, um dentro-fora do “primeiro mundo” e da “periferia” -  seria 

compartilhado e, nele, se poderia tentar construir ou buscar uma identidade “outra”, 

heterogênea, que escapasse ao discurso imperial ou nacional. Entretanto, essa linha de 

pensamento apresentaria, como depreendemos de sua argumentação, um beco sem saída 

identitário, pois esse movimento discursivo na esfera pública conformaria “[...] outra 

tentativa de construção de identidade ou identidades. Me refiro à tentativa implícita nisso 

que se convencionou chamar de globalização ou o discurso da globalização.”56. Ou seja, 

a globalização também produz discursos sobre quem o “outro” deve ser e onde deve estar.

Em linhas gerais, nesse ensaio, o autor insiste na necessidade de se repensar 

categorias e esferas. Nesse sentido, acreditamos que as proposições da ensaísta argentina 

Josefina Ludmer acerca da ideia de “pós-autonomia” delineiam uma crítica ao 

pensamento de esferas e categorias, sem, contudo, partir do pressuposto de que elas não 

possam existir. Trata-se de questionar se a própria literatura e, no limite, qualquer campo 

do conhecimento seriam caracterizados por alguma especificidade, o que nos serve de

54 No original: “Es posible encontrar grupos hegemónicos y subalternos en el centro; es posible encontrar 
en el centro relaciones de centro-periferia pero eso no quiere decir que haya caducado la oposición entre 
centro y periferia [...]. Lo que esto implica, entre otras cosas, es la idea de que el centro a nivel simbólico 
y discursivo esta atravesado por desigualdades económico-sociales y también por problemáticas que surgen 
de las reivindicaciones de género, de raza y de orientación sexual. Significa además que ese centro o centros 
globalizadores piensan su realidad y la realidad planetaria en función de problemáticas vigentes en sus 
propios espacios y al hacerlo exportan/globalizan, deliberadamente o no, sus problemáticas.”. 
ACHUGAR, 1996, p. 853, tradução nossa.
55 Como no ensaio Reflexiones desde la periferia, em que lemos: “O espaço discursivo na esfera pública -  
a nível global ou de primeiro mundo ou da periferia -  tornou-se um espaço compartilhado no qual se tenta 
construir ou buscar uma nova identidade. Não a identidade homogeneizante imposta pelo monólogo do 
discurso imperial, mas sim uma identidade heterogênea, porque é diferenciada e plural, talvez mais 
democrática e que respeite identidades Outras”. In: ACHUGAR, Hugo. La biblioteca en ruinas. 
Reflexiones culturales desde la periferia. Montevidéu: Ediciones Trilce, 1994. p. 42, tradução nossa.
56 No original: “ [...] otro intento de construcción de identidad o identidades. Me refiero al intento implícito 
en eso que se ha dado en llamar la globalización o el discurso de la globalización.”. ACHUGAR, 1966, p. 
854, tradução nossa.
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ponto de partida para questionar se a recente literatura escrita em portunhol teria, ao fim 

e ao cabo, algo de “próprio”.

Na obra coletiva Indicionário do contemporâneo, escrevem os autores que, dentro 

da noção de “pós-autonomia” se reúnem distintas acepções indissolutas: ela se refere, por 

um lado, a um grupo de narrativas recentes cujo elo comum seria a ocupação de uma 

posição dentro-fora daquilo que tradicionalmente se entende por literatura; por outro, diz 

respeito a um regime de leitura que pressupõe o debilitamento de categorias tradicionais 

de análise e de “valor” literário na “imaginação pública”, de modo que “[...] mais do que 

textos, se trataria de uma abordagem pós-autônoma, um reposicionamento do olhar em 

busca de novos procedimentos críticos que ademais permitiram reler os textos do passado 

com outra perspectiva.”57. Nesse sentido, essa não seria uma noção solitária, mas parte de 

um esforço de leitura da crítica atual que se debruça sobre a literatura na 

contemporaneidade e que, evidentemente, estabelece relações com outros trabalhos58.

A “imaginação pública” ou “fábrica de realidade”, segundo Ludmer, seria social, 

anônima e coletiva no seu modo de construção da realidade. Nela, o “público” não 

comporta uma separação entre o imaginário individual e o social: “[a] imaginação 

pública, em seu movimento, desprivatiza e muda a experiência privada. O público é o que 

está fora e dentro, como íntimo-público.”59. Essa formulação não nos parece evocar tão 

somente a debatida questão de que o “privado é público” e o “público é privado”, e sim 

apontar que a imaginação pública se dá na “especulação”, em todos os sentidos60, já que 

todos podemos imaginar e especular. Entretanto, o “econômico”, por exemplo, é uma 

forma arrasadora de especulação, de modo que o especular na imaginação pública é 

pautado pela ambivalência de poder:

A imaginação pública produz realidade, mas não tem índice de realidade, ela 
mesma não faz diferença entre realidade e ficção. Seu regime é a 
realidadeficção, sua lógica, o movimento, a conectividade e a superposição, 
superimpressão e fusão de tudo o que foi visto e ouvido. Essa força criadora

57 ANDRADE, Antonio et al. Pós-autonomia. In: PEDROSA, Célia et al. (Org.). Indicionário do 
contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. p. 166.
58 Um exemplo disso seria a noção de “heteronomia”, de Florencia Garramuno. Cf. GARRAMUNO, 
Florencia. A experiência opaca: literatura e desencanto. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.
59 LUDMER, Josefina. Aqui América Latina: uma especulação. Trad. Rômulo Monte Alto. Belo 
Horizonte, Editora UFMG, 2013. p. 9.
60 Como escreve a autora: “Literalmente e em todos os sentidos. Como adjetivo (do latim speculãris), com 
o espelho e suas imagens, duplos, simetrias, transparências e reflexos. Especular como verbo (do latim 
speculãri): pensar e teorizar (com e sem base real, tudo poderia ser uma mera especulação). Ao mesmo 
tempo tramar e calcular os ganhos. Com um sentido moral ambivalente.”. Ibidem, p. 7.
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de realidade, a matéria de sua especulação, funciona segundo vários regimes 
de sentido e é ambivalente: pode dar volta atrás ou assumir qualquer direção.61

A autora reconhece, então, um entrave que guarda semelhanças com o esboçado 

por Achugar, mas outorga à ambivalência e ao desvanecimento do pensamento das 

esferas, como procuraremos demonstrar a seguir, a configuração de um regime no qual a 

literatura perde sua especificidade, já não se pauta pelas “lutas pelo poder” dentro do 

campo literário. Há, então, indústrias transnacionais da língua e da literatura, mas também 

há uma multidão de editoras independentes, cartoneras, de coletivos, blogs etc. Segundo 

Isabel Jasinski, todas essas (des)configurações redefinem “[...] os modos de circulação 

dos produtos artísticos e integra os espaços descentralizados em uma rede de sentidos que 

recoloca em pauta as relações entre território, comunidade e linguagem no começo do 

século XXI”62, irrompem, então, vários modos de se fabricar o presente.

Retomando a argumentação da autora argentina, ao tomar o literário como modo 

de entrada à fábrica de realidade, a especulação pressupõe uma leitura não subjugada às 

categorias da literatura, mas possível na própria realidadeficção e na ambivalência 

características das literaturas “pós-autônomas”63, que conformariam uma nova etapa do 

literário na era da globalização. Nessa nova etapa, segundo sua formulação, “[m]udaram 

não tanto as imagens em si (os mitos e estereótipos, personagens e relatos), mas a forma 

como se agrupavam, dividiam e se opunham”, ou seja, diluem-se divisões tradicionais 

entre formas -  nacional em oposição à cosmopolita, literatura “pura” em oposição à 

literatura social, humano em oposição à animal. Por outro lado, essa etapa também teria 

como consequência o aparecimento, pelo menos desde a década de 90, de “[...] outros 

territórios e sujeitos, outras temporalidades e configurações narrativas; outros mundos, 

que não reconhecem os modelos bipolares tradicionais”64.

A respeito da caída de divisões, mesmo sem propor um desenvolvimento dessa 

discussão, é interessante perceber que, ainda que a recente literatura escrita em portunhol 

se caracterize, de certo modo, pela “criação” de uma linguagem, seu gesto parece diferir 

daquele geralmente atribuído a outras iniciativas que, no passado, se pautaram pela

61 LUDMER, 2013, p. 9.
62 JASINSKI, Isabel. Redes das literaturas de fronteiras como existência e pluralidade. Estudos de 
Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 62, jan./abr. 2021. p. 3.
63 Essa formulação da noção de “pós-autonomia” data de um artigo publicado pela autora em 2007, em 
seu blog.
64 LUDMER, 2013, p. 115.
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criação ou renovação linguísticas durante as vanguardas. Jorge Schwartz65, em seu estudo 

dedicado às vanguardas latino-americanas, fala de outros movimentos atrelados às 

possibilidades de se imaginar uma linguagem que se viram motivados, de um modo ou 

de outro, pela tentativa de criação de novas linguagens ou pela renovação das existentes 

num movimento de distanciamento ou ruptura em relação às linguagens e tradições 

concernentes à “herança” colonial. Desse modo, a postura de questionamento em relação 

à linguagem da metrópole que irrompe nas obras vanguardistas não é, como pontua o 

autor, algo inédito ou um invento do século XX, e pode ser remitida ao romantismo 

manifesto em figuras como Domingo Faustino Sarmiento e Esteban Echeverría, na 

Argentina, e a Gonçalves Dias e José de Alencar, no contexto brasileiro e também ao 

período colonial.

Desse modo, segundo o autor, as “linguagens imaginárias” que emergem das 

dimensões utópicas que cobram lugar em vanguardas do Brasil, da Argentina e do Peru, 

já na década de 20, configuram um fenômeno bastante amplo e diverso em suas tantas 

manifestações. De acordo com o percurso traçado pelo autor66, propostas como a “língua 

brasileira” de Mario de Andrade ou o “idioma dos argentinos” de Borges mantêm relação 

com a motivação de atualizar o registro escrito em vista dinamicidade apreendida da 

prática oral. Assim, como salienta Schwartz67,

Essas designações revelam uma tentativa de modificação e distanciamento do “espanhol” ou 
do “português”. A ilusão de manter intacta a tradição linguística herdada da Europa, de 
acordo com os cânones impostos pelas academias, significava estagnar no passado colonial, 
não reconhecer o caráter evolutivo da língua, negar em última instância a própria tradição 
americana.

Além disso, muitas dessas manifestações também se voltam à questão do 

nacional68 e da tradição, de modo que o papel das vanguardas, continua o autor, seria o

65 SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas latino-americanas: polêmicas, manifestos e textos críticos. 2 ed. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
66 Ibidem, p. 63-63.
67 Ibidem, p. 64.
68 Ainda que possam ser aproximadas, essas renovações vanguardistas também mantêm inúmeras 
diferenças entre si. Como salienta o autor em outro texto: “Na medida em que as propostas renovadoras da 
linguagem se baseiam em experiências orais circundantes, há uma circunstância empírica e pragmática 
inerente. A meta comum é oxigenar o português e o espanhol (conforme a proposta martinfierrista); 
‘melhorar’ estas línguas através da simplificação das normas da escrita, vinculá-las a uma tradição de 
caráter nacionalista. Mas há motivações que marcam as diferenças entre os diferentes programas. Não se 
trata apenas de uma questão de regionalismos específicos, mas de contentos históricos diferenciados. São 
os assim denominados campos intelectuais em suas especificidades. Isto justifica que no Peru a subversão 
da linguagem tenha um substrato indígena e que na Argentina se defina em relação ao ‘crioulo’ e ao 
‘gauchesco’”. SCHWARTZ, Jorge. As linguagens imaginárias: nwestra ortografia banguwardista. Revista 
USP. n. 12, 1992. p. 108.
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de renovar essa discussão desde antes entabulada, o que implica, de uma maneira ou de 

outra, uma relação com a tradição anterior. A partir desse ponto de vista, essa postura 

parece ser bastante diferente daquela esboçada nas literaturas escritas em portunhol, pois 

não se trataria, nessas manifestações literárias, de (re)pensar uma língua “nacional”, 

“brasileira”, “argentina”, “uruguaia”, etc. Isso não significa, evidentemente, que não se 

possa ou deva levar em consideração que alguns desses escritores esboçam, por vezes, 

implícitas ou explícitas afinidades entre sua escrita e o gesto de ruptura e liberdade de 

linguagem levado a cabo pelos modernistas brasileiros69, por exemplo, ao que certamente 

caberia um estudo mais detido que fugiria aos nossos objetivos. Seja como for, exercitar 

esses modos de crítica também seria aproximar, comparar textos com uma perspectiva 

pós-autônoma.

Retomando a argumentação de Ludmer, a autora atribui a esse novo estágio que 

concentra a radicalização das mudanças observadas na literatura produzida na América 

Latina a denominação de “pós-autonomia”, em que as categorias críticas que 

tradicionalmente se aplicaram às obras literárias não dão conta dos cruzamentos entre 

realidade e ficção e literário e não-literário, por exemplo. Por essa razão, para a autora, 

tangenciar aquilo que aparece após o ciclo da autonomia é identificar o aparecimento de 

textos que não funcionam necessariamente segundo conceitos, instituições e agentes 

dentro de um microcosmos ou campo. Isso implica, naturalmente, a relativização de certas 

categorias literárias características do ciclo da autonomia -  gêneros, obra, autor, estilo, 

entre outras -  como únicos critérios para a leitura desses textos.

Assim, partindo da proposição crítica de que há literaturas que ultrapassaram a 

fronteira da própria literatura70, a autora especula a partir do literário, engendrado num

69 Escreve Douglas Diegues em um soneto, fazendo referência a Oswald de Andrade: “vaidosa barbie bo- 
ro-co-chô ciudade morena/ por que mezquina tanto tana micharia?/ macumba pra turista -  arte fotogênica/ 
já  lo ensinou Oswald -  mas você no aprendeu -  son como disenteria”. apud ÁVILA, Myriam. Douglas 
Diegues por Myriam Ávila. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 62.
70 Em outras palavras, a fronteira dos modos e usos hegemônicos da literatura. A ideia de autonomia literária 
deve muito aos estudos de Pierre Bourdieu. Para esse autor, “campo” é um modo de pensamento destinado 
à compreensão de produções culturais e, entre elas, a literatura. Para analisar uma obra literária, por 
exemplo, não basta considerá-la autônoma em relação ao contexto social onde foi produzida (arte pela arte), 
nem somente estabelecer uma relação direta entre sua matéria textual e o contexto de sua produção. Como 
alternativa a tais compreensões, a noção de campo diz respeito a microcosmos (campo da arte, da ciência, 
da literatura etc.) formados por agentes, instituições e conceitos específicos, que são campos mais ou menos 
autônomos em relação às imposições externas do macrocosmos -  o mundo social global. Em outras 
palavras, campos são universos onde se “ [...] produzem, reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a 
ciência”. Cada campo funcionaria segundo leis e regras específicas, pelas quais os agentes que o integram 
disputam posições a partir da posse dos capitais específicos de cada microcosmo. Por essa razão, todo 
campo seria também um campo de confrontos, de oposições. Nessa leitura, um Estado e um continente 
podem ser microcosmos, e as condições de autonomia em cada contexto poderão ser diferentes, assim como
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movimento emergente e visto como a própria realidade, a conformação de novas 

“territorialidades” e “temporalidades” dentro da imaginação pública que têm a capacidade 

de “fabricar” a realidade. Na leitura do texto de Ludmer, nos interessa principalmente 

entender qual seria o lugar do “território”, pois essa perspectiva “em fusão” parece manter 

relação com uma possibilidade de leitura da própria noção de “fronteira” -  real e fictícia 

- , que na produção recente de muitos autores é também um lugar desde onde se “fabrica” 

o presente.

Como propõe a autora:

“Território” é uma delimitação do espaço e uma noção eletrônica-geográfica- 
econômica-social-cultural-política-estética-legal-afetiva-de-gênero-e-de-sexo, 
tudo ao mesmo tempo. Atravessa os diferentes campos de tensão e todas as 
divisões, podendo se pensar em fusão [...]. O território, como princípio geral, 
é como o tempo, uma noção abstratoconcreta.71

Pensar em fusão, nesse sentido, é entender que o território tem marcas -  uma 

pedra, uma assinatura, um limite -, que sinaliza seu “pertencimento” àquele que o produz; 

também corpos, que seriam “anexos” ao território. Este seria, nas palavras da autora, 

“[...] uma organização do espaço por onde deslizam corpos, uma interseção de corpos 

em movimento; o conjunto de movimentos dos corpos que acontece em seu interior, assim 

como os movimentos de desterritorilialização que o atravessam”72. Assim, da 

acumulação dessas designações do território, depreende-se um regime territorial urbano 

característico de algumas literaturas do presente, no qual as cidades latino-americanas 

seriam lugares de “estranheza e vertigem”, cujos nomes podem esvaziar-se ou 

desaparecer, sendo qualquer cidade ou uma cidade, e comportariam “ilhas urbanas”, 

transversais à sociedade, estando “fora-dentro” da cidade, da nação, da língua de 

hegemonia.

Em uma conferência posterior à publicação de Aqui América Latina, a autora 

retomou com mais transparência essa proposição: “A imagem é a de um território com 

limites que contém todo seu passado e é habitado por personagens que formam outras 

comunidades diferentes às nacionais: migrantes, freaks, travestis”73. Desse modo, esses

as lutas pelo poder. In: BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência. Trad. Denise Barbara Catani. São 
Paulo: Editora UNESP, 2004. p. 20.
71 LUDMER, 2013, p. 110.
72 Ibidem, p. 111, grifos nossos.
73 No original: “La imagen es la de un territorio con límites que contiene todo su pasado y está habitado por 
personajes que forman otras comunidades diferentes de las nacionales; migrantes, freaks, travestis”. 
LUDMER, Josefina. De la crítica literaria al activismo cultura. Chuy, n. 4, dez. 2017. p. 60.
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territórios dentro-fora da nação conformariam zonas, locais74, vazios superpovoados e 

territorialidades pertencentes à contemporaneidade.

Uma das figuras mais importantes na noção de pós-autonomia será a do migrante, 

que sinaliza uma travessia que se dá da nação à língua. Isto é, migrantes seriam aqueles 

que explicitam a “perda” de território da língua, e que irão, então, estabelecer outras 

relações territoriais. As migrações podem ser tanto de uma língua a outra quanto no 

interior de uma língua, como pontua. Nesse sentido, a língua e a subjetividade do 

migrante, como propõe a autora, seriam uma mesma coisa, de modo que “[...] as ficções 

permitem ver (a linguagem tende à imaginarização nos textos dos últimos anos) o que 

ocorre quando a língua perde o solo e é necessário buscar outro território para ela.”75.

Esse “cruzar a fronteira”, a nosso ver, não se restringe a uma noção única de 

migrante (que talvez não seja possível), já que desse gesto dependeria a conformação da 

ilha urbana, pois

[...] o território é constituído nas ficções quando se rompe a homogeneidade 
social e se produz essa contaminação. É constituído a partir de fora, quando a 
subjetividade central (que pode se fragmentar e abarcar muitos personagens, 
tornar-se plural, dividir, dispersar em posições diferentes ou esvaziar), 
empurrada por uma necessidade ou uma força cega (acidente-enfermidade- 
peste-sono-fome-sonho-sexo), cruza a fronteira, que representa o limite da ilha 
[...]. Cruza, entra e fica ali por um tempo, o tempo da ficção.76

No caso dos textos de Fabián Severo, por exemplo, o gesto inicial de necessidade 

diz respeito ao simples gesto de escrever, que é anunciado tanto no começo de Noite nu 

Norte quando no de Viralata, pois sem ele não seria possível escrever as recordações ou 

contar “minha” história. A escritura, então, esfacela o simulacro da homogeneidade

social, que também é linguística, ao fazer-se inteiramente em portunhol. Esse

reconhecimento leva à constatação de que esses textos seriam fronteira do princípio ao 

fim, pois se fundam e se demoram sobre a própria tensão do limite que os torna possíveis.

Não só os textos de Severo, mas também outros, como procuraremos demonstrar 

a seguir, não aceitam ser lidos pela gramática do espanhol ou do português, pois o 

portunhol se propõe como uma fronteira, não no sentido de limite, mas daquilo que se

74 Definida, em um primeiro momento, como um “território local”, a ilha urbana, para a autora, não 
necessariamente é construída segundo preceitos do que se costumeiramente se tem como “local”. Não é ao 
popular, ao tradicional, à chamada “cor local”, que os textos recentes estão se referindo. O local, aqui, tem 
antes a função de classificar o “pequeno”, o “menor” de onde se parte para narrar algo que não tem mais a 
ambição de uma ficção de fundação da nação.
75 LUDMER, 2013, p. 148.
76 Ibidem, p. 119.
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abre à relação, ao contágio e à errância. Muitos desses textos trazem consigo um nome de 

cidade ou região -  no caso de Severo, Artigas, mas podemos evocar, por exemplo, 

Douglas Diegues e a triplefrontera, Assunção, Ponta Porã -  que é ao mesmo tempo real 

e ficcional, lugar da violência e do afeto, está dentro e fora da nação e do idioma de 

hegemonia, já que a mesma língua que nomeia essas cidades ou regiões se oferece como 

limite de abertura de sentidos.

2.2 UMA LÍNGUA DA/NA FRONTEIRA

No prefácio à novela Mar Paraguayo, de Wilson Bueno, Nestor Perlongher 

escreve que essa publicação é um “acontecimento”. Os acontecimentos, escreve ele, “[...] 

costumam chegar em silêncio”, entretanto, continua, “[...] uma vez que se instalam, que 

tomam lugar, é como se esse lugar lhes tivesse sido destinado desde sempre.”77. O autor 

se refere à “invenção” de uma língua, que, no caso de Bueno, se trata de um portunhol 

que emerge da mistura entre o português, o espanhol e o guarani. Em seguida, Perlongher 

se questiona se aquele escritor haveria inventado essa língua, mas o raciocínio da 

“origem” não é possível aqui, de modo que o autor pondera que Bueno “pegou” (colar 

em espanhol, tomar em português) por meio do ouvido a inconstância da língua, dando 

forma a uma mistura sem código predeterminado de significação, que só pode ser fiel a 

seu próprio capricho e erro. O “erro”, nesse caso, convoca um efeito poético e diz respeito 

à errância:

O efeito do portunhol é imediatamente poético. Há entre as duas línguas um 
vacilo, uma tensão, uma oscilação permanente: uma é o “erro” da outra, seu 
devir possível e improvável. Um singular fascínio advém desse 
entrecruzamento de “desvios” (como diria um linguista preso à lei). Não há lei: 
há uma gramática, mas é uma gramática sem lei; há uma certa ortografia, mas 
é uma ortografia errática [...].78

Erro e errância são entendidos como aquilo que se movimenta, que 

des(re)territorializa a linguagem. Assim, o escritor argentino relaciona esse potencial à 

noção de “literatura menor”, de Deleuze e Guattari, que coloca em xeque a 

“majestosidade” das línguas maiores. Nessas literaturas, dizem os autores, tudo é político, 

aquilo que é um “caso individual” adquire valor coletivo, de modo que uma precária

77 PERLONGHER, Néstor. Sopa paraguaya. In: BUENO, Wilson. Mar Paraguayo. São Paulo: Iluminuras, 
1992. p. 7.
78 Ibidem, p. 9.
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consciência “coletiva” ou “nacional” é tomada de assalto pelo aparecimento de uma outra 

solidariedade, uma outra consciência que sinalizam um escape ao pensamento 

territorializado em um Estado79, por exemplo. A língua de Bueno vaga, então, entre as 

línguas maiores de modo imprevisível, e sua poesia é brincalhona e microscópica como 

o próprio cachorro Brinks, a única companhia da Marafona, a protagonista da novela:

Oh, Brinks'michi, Brinks'michi, es tan frio en nesta playa en la que caminas 
comigo, amiguito simples, testigo de tantos anos ya, vos que se vá entrado en 
edad, porque viejo es solo uno, aquel, no, no, Brinks?, no, Brinks'i? No, 
Brinks'michi?, cosita titiquinita y fofa, focinhito de aguja, ollitos de botón y 
vidro, mi más pequeno serzito que se mueve, ah, como se mueve en la arena 
de esta calle úmeda.80

O ruído ao qual responde Brinks fica cada vez menor, até ser 

Brinksmichimíra’ytotekemi, aquilo que não se pode ver ou que não existe81, fronteira entre 

existir e não existir que não se coloca como um limite rastreável, definido. Diz a Marafona 

em outro trecho que, diante dos “san ordinários” -  são, santo -  e “burocratas”, “Me 

inscrevi asi en el corazón de los marginados, de los postos de lado y chutados das 

lanchonetes hechos perros vanos y baldios”82. Sua língua é marginal, se dá no movimento 

de Brinks e no de um “mar discursivo”83 que não respeita delimitações e expõe 

reiteradamente que as fronteiras dividem e, ao mesmo tempo, possibilitam o contato.

Em Portunol en lapoesía, Perlongher já havia proposto uma reflexão partindo do 

caráter “marginal” dessa língua. Marginalidade que advém de sua caracterização como 

“erro” -  diante das “línguas constituídas” -, de seu não estatuto acadêmico e da condição 

movediça de seus próprios usuários. Entretanto, quando o uso do portunhol abarca a 

escrita poética, ele “[...] não valerá apenas como erro ou interferência, mas comportará

79 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Trad. Cíntia Vieira da Silva. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. p. 31-32.
80 BUENO, Wilson. Mar Paraguayo. São Paulo: Iluminuras, 1992. p. 58.
81 No elucidário feito por Bueno ao final do livro, essa forma recebe a seguinte ponderação do autor: “ [...] 
tamanha aglutinação de sufixos diminutivos acoplado ao nome próprio, Brinks, realiza em guarani o que 
só pode ser visto através de um microscópio, tomando a coisa diminuída, algo (quase) invisível; na sugestão 
do texto, o que não se pode ver ou o que efetivamente, no caso, não existe”. Ibidem, p. 75.
82 Ibidem, p. 43.
83 Como analisa Portillo, o título Mar Paraguayo, “[...] mais do que uma referência à presença de turistas 
paraguaios no litoral paranaense, [é] a fundação de um mar discursivo que chega até um país sem costa e, 
para além de uma questão de trânsito dos sujeitos, põe em questão a própria noção de delimitação e registra 
o transbordamento da lógica das fronteiras”. PORTILLO, Diego E. D. Uma poética desterritorializada 
em Mar Paraguayo. Dissertação (Mestrado em Letras). Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2018. p. 39.
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um sentido pleno, positivo. Já que podemos acusar o falante de errar, não será tão 

desacreditador acusar o poeta de errar”84, escreve o autor.

O próprio Perlongher “erra” nesse texto, movendo-se livremente entre obras 

bastante diferentes entre si de três autores -  o Oswald de Andrade de Serafim Ponte 

Grande, o Haroldo de Campos de Galáxias e o escritor mexicano Hector Oléa, em 

Capítulo Decapitado -  e a sua própria (no texto, apresenta o poema Acreditando en 

Tancredo). Ele salienta que a escolha dessas obras responde mais à familiaridade com os 

textos do que a uma pesquisa sistemática. Se insinua ou se explicita, na visão do autor 

argentino abrasilerado, o debilitamento das fronteiras e línguas nacionais e manifestação 

sempre excessiva do portunhol.

Tanto a noção de “acontecimento” como a de “familiaridade” -  no sentido de 

contato -  permitem pensar essas obras como “singularidades”, tal como propõe Jean-Luc 

Nancy em El sentido del mundo e em outras obras, o que implica um afastamento do 

pensamento do “indivíduo” e do da “subjetividade” reconhecíveis ou delimitadas. Há 

nelas, sem dúvida, uma “materialidade”, mas não no sentido daquilo que poderia operar 

o sentido, fazê-lo obra. Trata-se de singularidades ou acontecimentos porquanto se 

oferecem ao limite, de modo que sua materialidade só existe enquanto relação85. Os textos 

em que Perlongher se detém, assim como tantos outros que se entremeiam no termo 

“portunhol” ou são reunidos nele, parecem, em nosso ponto de vista, somente explicitar, 

de modo quase incontornável, que essa escritura é sempre provisória, que seu excesso é 

explícito.

Isso nos leva à constatação, por um lado, de que não é possível coalizar essas obras 

como se conformassem um movimento ou propusessem algum projeto comum, embora, 

por vezes, algumas formulações -  principalmente nas mídias em vozes de diversos 

agentes -  tendam a essa generalização, como sinaliza Portillo86. Por outro lado, também 

apresenta o reconhecimento de que, por diversas vias, elas podem ser associadas, 

colocadas em relação umas com as outras.

84 No original: “ [...] no valdrá apenas como error o interferencia, sino que su uso comportará un sentido 
pleno, positivo. Ya que si podemos acusar de error al hablante, no será tan desacreditador acusar de errar 
al poeta”. PERLONGHER, Néstor. El portunol en la poesía. Tsé-tsé, Buenos Aires, n. 7/8, p. 254-259, 
2000 [1984]. p. 254.
85 De acordo com Nancy, “La singularidade es material, ya sea que se la entienda como acontecimento o 
como unicidad de existência, o como las dos cosas a la vez, y siempre en cuanto sentido. Reciprocamente, 
la materia siempre es singular o está singularizada, siempre es materia signata, materia signada, es decir, 
no significada, sino exhibida o exhibiéndose singular”. NANCY, Jean-Luc. El sentido del mundo. Trad. 
Jorge Manuel Casas. Buenos Aires: La Marca, 2003. p. 54.
86 PORTILLO, 2018, p. 40-41.
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Nesse sentido, há um já considerável panorama de pesquisas que buscaram 

tensionar em distintas obras traços comuns de pertencimento às fronteiras e de 

(re)afirmação do portunhol como manifestação identitária contra a impostura da “nação” 

e de suas línguas “oficiais”, o que é também um desdobramento crítico do crescente 

interesse que esses textos têm despertado. Nossa intenção ao propor esse breve trajeto por 

essa língua da/na fronteira -  certamente provisório e reduzido -  é somente a de trazer à 

discussão, como propõe Isabel Jasinski no artigo citado anteriormente, ao analisar os 

textos de Douglas Diegues, Fabián Severo e Damián Cabrera em perspectiva, o 

reconhecimento de que essas obras “[...] não revelam nenhuma verdade inquestionável, 

mas antes comunicam a oscilação da fala e a precariedade das relações”87, o que 

pressupõe também um afastamento em relação à discussão sobre aspectos “identitário- 

fronteiriços” que poderiam ser apreendidos nessas obras.

No documentário A linha imaginária88, diversos habitantes de cidades fronteiriças 

localizadas entre Uruguai e Brasil, tais como o escritor Aldyr Garcia Schlee e o músico 

Ernesto Díaz, que desenvolveram poéticas fronteiriças atravessadas pelo portunhol, 

relatam a inexistência desses limites políticos em suas vidas cotidianas e em seu modo de 

compreender o espaço em que cresceram. Para eles, cidades como Jaguarão e Rio Branco 

são, na prática, um “mesmo país”, e considerar-se uruguaio ou brasileiro é, na maioria 

dos casos, um despropósito, pois se veem como fronteiriços.

Além de Schlee, há muitos outros escritores que, de modos diversos, levaram a 

cabo desestabilizações do castelhano e/ou português em seus textos. Na prosa uruguaia 

contemporânea, destacam-se nomes como os de Agamenon Castrillón, Nelson Ferreira, 

Saúl Ibargoyen e Ignácio Olmedo. Ainda assim, essa profusão de textos não parece 

sinalizar movimentos necessariamente coesos, pois, como salienta Hübel em um artigo 

que trata da emergência do portunhol nessas obras,

[...] A decisão do autor de incluir o português muitas vezes reúne vários 
aspectos como as suas próprias experiências, motivações estilísticas e/ou 
temáticas. Argumentos pessoais a favor da criação de um texto multilíngue é 
o bilinguismo experimentado ou vivido pelos autores. Alguns dos autores, 
como Agamenón Castrillón e Fabián Severo, cresceram com os DPU e sentem

87 JASINSKI, 2021, p. 6.
88 A LINHA IMAGINÁRIA. Direção de Cíntia Lange e Rafael Andreazza. Pelotas: Moviola Filmes, 2014. 
On-line (26 min.), fullHD, widscreen, color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v= 
iw3ibMAzNa0>. Acesso em: 6 jul. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=%e2%80%a8iw3ibMAzNa0
https://www.youtube.com/watch?v=%e2%80%a8iw3ibMAzNa0
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vontade de se expressar também de forma escrita nessa língua que lhes é 
própria.89

Nessa mesma direção, Fabián Severo descreveu em diversas ocasiões os motivos 

que o levaram a escrever em portunhol, sinalizando a presença dessa língua em suas 

relações familiares, suas lembranças de infância e nos constantes intercâmbios 

fronteiriços que experenciou ao longo de sua vida. Embora tenha nascido, crescido e 

vivido durante anos na fronteira entre Uruguai e Brasil, mais especificamente no 

município de Artigas, no extremo norte uruguaio, o autor começou a escrever versos em 

portunhol posteriormente, enquanto residia em Montevidéu, durante o período em que 

cursou Licenciatura em literatura.

Desde Noite nu Norte, sua primeira publicação, o escritor nomeia a língua em que 

estão escritos seus textos como “portunhol”, seja em entrevistas, seja em palestras, 

mesmo que não tenhamos notícia da ocorrência dessa palavra em seus poemas ou 

narrativas, somente nos diferentes paratextos que fazem parte das edições. Ao mesmo 

tempo, é comum encontrar reportagens e notas de imprensa descrevendo-o como um 

escritor que escreve em portunhol, ainda que as cadeias semióticas implicadas pelo uso 

desse nome nesses diferentes textos possam divergir muito e guardar, inclusive, 

contradições entre si, como evocamos anteriormente.

No epílogo à primeira edição de Noite nu Norte, Behares, linguista uruguaio que 

se dedicou extensamente ao estudo dos falares da fronteira Uruguai-Brasil, escreve que o 

portunhol pode ser considerado por alguns como uma devastação, tanto do português 

quanto do espanhol, de escasso interesse cultural e intelectual; por outros, pode ser 

encarada como uma língua “apátrida”, pois não é a língua “comum” a todos, a qual 

supostamente seria, no caso uruguaio, o espanhol90.

Ambas as posturas desvalorizam o portunhol com base no argumento da nação, a 

qual teria uma língua específica que, de modo incontestável, conferiria a ela legitimidade 

e fronteiras bem-definidas. Essas ponderações do autor assumem que houve uma

89 No original: “[...] la decisión del autor de incluir el português muchas veces reúne varios aspectos como 
experiencias propias, motivos estilísticos y/o temáticos. Argumentos personales a favor de la creación de 
un texto multilingüe es el bilingüismo experimentado o vivido por los autores. Algunos de los autores como 
Agamenón Castrillón y Fabián Severo crecieron con los DPU y sienten el deseo de expresarse también en 
forma escrita en esta lengua que les es propia”. HÜBEL, Antje. La región fronteriza uruguayo-brasilena y 
el português en la prosa contemporânea uruguaya. Revista Eletrônica CELPCYRO. Porto Alegre, v. 2, 
não paginado, 2011. Disponível em: <http://www.celpcyro.org.br/joomla/index.php?option=com_content 
&view=article&Itemid=87&id=911>. Acesso em: 1 jul. 2020.
90 BEHARES, Luis E. Transliteraciones fronterizas. Epílogo. In: SEVERO, Fabián. Noite nu Norte. 
Montevidéu: Ediciones del Rincón, 2010. não paginado.

http://www.celpcyro.org.br/joomla/index.php?option=com_content%e2%80%a8&view=article&Itemid=87&id=911
http://www.celpcyro.org.br/joomla/index.php?option=com_content%e2%80%a8&view=article&Itemid=87&id=911
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permanência ou manutenção daqueles traços que conformariam um “imaginário” da 

língua e da nação, de acordo com a discussão proposta no início deste capítulo.

Já de partida, é possível reconhecer que uma pretensa relação entre nação, língua 

e “legitimidade” do idioma não se coloca em jogo na escrita de Severo. Muito pelo 

contrário, é a interrupção dessa relação que mantém relação com o escrever em portunhol 

ou em espanhol. Em uma entrevista concedida a Foffani91, o escritor relata:

Estava ensaiando essa hipótese quando comecei a escrever em portunhol e era 
como recuperar algo do território natal da fronteira. Escrevo em espanhol e em 
portunhol. Em um poema eu digo que não sou daqui e nem dali. Apesar de 
Montevidéu ser uma cidade belíssima, não sou de Montevidéu. Montevidéu é 
como uma cidade provinciana. Quando vou para Artigas já  não me sinto mais 
de lá, porque já  não conheço as pessoas, os lugares já  não são os mesmos, já 
não se fala como se costumava falar. Aprendi mais sobre Artigas enquanto 
estive aqui em Montevidéu, onde comecei a estudar.

O “território natal” de que fala Severo não coloca em questão uma relação de 

“legitimidade” com o portunhol ou com a fronteira, ele não corresponde necessariamente 

à cidade de Artigas ou se propõe como oposição a Montevidéu. Desse modo, a língua em 

questão é sempre uma possibilidade, uma singularidade em meio a singularidades. Não 

há uma descrição de qualquer ordem que possa catalogá-la ou dar conta de sua 

multiplicidade. Ela é aquilo que se parte, assim como a terra, não sendo “daqui” nem de 

“lá”, sentido evocado no poema 6 de Viento de nadie:

Me gustaría tener nombre de agua.
Mas mi madre quiso
que mi nombre fose de tierra.
Palabra seca que se parte 
en letras de balastro.
Mi madre tal vez quiso me salvar das agua 
que transforman julio num inferno 
y sonó mi nombre de piedra.
Nombre de agua sería lindo
mas en la frontera
uno no elige quien quiere ser.92

Nesse poema, os nomes próprios aparecem relacionados a elementos da natureza, 

e as palavras “agua”, “tierra” e “piedra” implicam distintas associações quando

91 No original: “Yo estuve ensayando esa hipótesis cuando comencé a escribir en portunol y era como 
recuperar algo del territorio natal de la frontera. Escribo en espanol y en portunol. En un poema digo que 
no soy de acá y tampoco de allá. A pesar de que Montevideo es una ciudad bellísima, no soy de Montevideo. 
Montevideo es como una ciudad provinciana. Cuando voy a Artigas tampoco siento que soy de allá, porque 
ya no conozco a la gente, los lugares ya no son los mismos, ya no se habla como se hablaba. Supe más de 
Artigas estando acá en Montevideo, donde me puse a estudiar.”. FOFFANI, Enrique. Entrevista con Fabián 
Severo: en Montevideo, lejos de la frontera. Katatay, Buenos Aires, ano VIII, n. 10, set. 2012a. p. 51-52.
92 SEVERO, Fabián. Viento de Nadie. Montevidéu: Rumbo Editorial, 2013. p. 21.
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transformadas em nome. Na obra do escritor, a água comumente remete à afetividade, à 

fluidez e à maleabilidade, relacionadas a um potencial de transformação -  sentido 

amplamente explorado em Viralata por meio do rio Cuareim. Por outro lado, ela também 

é o elemento que explicita uma separação, uma divisão. Isso porque o nome-água não 

pode passar de um desejo, a mãe busca salvar a criança da água ao dar-lhe um nome-terra 

pois a água será, muitas vezes, uma ameaça93 ou aquilo que sofre efeitos negativos do 

abandono e do descaso advindos de uma ação humana predatória sobre a terra.

Nesse sentido, o uso do nome-terra não implica uma conexão com as “raízes” ou 

com uma pertença una, pois, estando-se na fronteira, não se pode escolher quem se é, e 

as palavras se partem em letras de balastro -  “Camada de areia, argila e pedra miúda que 

serve de base para a cobertura de estradas.”94. “Balastro” também é a camada arrasada 

pelo “progresso” excludente, que só beneficia aqueles que transitam exclusivamente nos 

bulevares e avenidas e conformam uma cartografia das regiões mais abastadas de Artigas 

e, no limite, de qualquer parte.

A palavra partida do poema 6 é, desse modo, palavra-fronteira instável que deve 

ser arrancada, escavada, negociada para existir, e, em sua existência, “terra” e “água” não 

são polarizações. Como ressalta Severo:

Um dia, quis escrever poemas sobre certas recordações, mas não conseguia 
encontrar o som da minha rua. Os versos se partiam como um pedaço de terra 
seca, as palavras ficavam longe da chuva que molhava aqueles dias. Aí 
descobri que deveria tentar recriar o som da máquina de costura da minha mãe 
ou o sorriso com que o Caio me convidava para soltar pipa. E ali surgiu isso 
parecido com o portunol, palavras retorcidas que traziam o cheiro de umidade 
da parede do meu quarto. Do idioma materno vêm as palavras do afeto, da 
ternura, das emoções, da paixão. Não posso recriar ou expressar meu passado 
sem elas.95.

93 Em Noite nu Norte, por exemplo, a água frequentemente é associada à enchente e à progressiva destruição 
do próprio que é também comum, a casa: “Cuando yega la inyente/ nos semo los que se vamo./ Deyamo 
tudo./ Yo, asvés levo mi almuada./ Todos los ano es la mesma istoria/ impesa a yover i yover/ yo miro pra 
ayá i veyo cómo se viene el agua/ pero antes yegan los biyo i yo los mato./ Creo que mina casa no agüenta 
otra inyente/ as parede istán como cansada/ puro ladriyo flojo”. SEVERO, 2017, p. 35.
94 SCHLEE, Aldyr Garcia. Dicionário da cultura pampeana sul-rio-grandense. Pelotas: Fructos do Paiz, 
2019b. 2v. p. 126.
95 No original: “Un día, quise escribir poemas sobre ciertos recuerdos, pero no encontraba el sonido de mi 
calle. Los versos se partían como un trozo de tierra reseca, las palabras quedaban lejos de la lluvia que 
mojaba aquellos días. Entonces descubrí, que debería intentar recrear el sonido de la máquina de coser de 
mi madre o la sonrisa con que el Caio me invitaba a remontar cometa. Y allí surgió eso parecido al portunol, 
palabras torcidas que traían el olor a humedad de la pared de mi cuarto. Del idioma materno son las 
palabras del afecto, de la ternura, de las emociones, de la pasión. No puedo recrear ni expresar mi pasado 
sin ellas”. SEVERO, Fabián. Poesía de Frontera. Qué palabra es de dónde en la geografía de la Poesía. 
Ponencia presentada en el Encuentro de Jóvenes Escritores de América Latina y el Caribe en la Feria 
Internacional del Libro La Habana -  Cuba, 2012. Disponível em:
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A que corresponderia, então, o portunhol do escritor? Seria ele uma “invenção”, 

seria aquilo que diz das recordações? Behares, no supracitado posfácio, oferece uma 

interessante aproximação à língua de Noite nu Norte., considerando-a como uma 

possibilidade dentro do amplo conjunto de práticas relacionadas aos falares da fronteira 

entre Uruguai e Brasil, principalmente do lado uruguaio e sobretudo em Artigas:

É uma variedade do português uruguaio característica da cidade de Artigas e 
arredores, diferente em seus aspectos linguísticos dos falares de outras áreas 
de fronteira, especialmente os riverenses e os do norte de Cerro Largo. Para
além das decisões comuns que foram adotadas desde o século XVII, o
português artiguense teve uma forma muito característica e própria de resolver 
as incorporações fonéticas, lexicais e morfossintáticas do espanhol, com o qual 
teve que conviver desde o fim do século XIX. Embora nós, linguistas, os 
conheçamos e reconheçamos em sua particularidade, eles estão longe de serem 
“padronizados”, ou seja, de ter estabilidade e “codificação” suficientes para 
estabelecer seus limites e recursos. Porém, tudo isso e muito mais sabem, sem 
saber que sabem, seus falantes. Severo é um deles, visto que essas variedades 
linguísticas são o correlato externo imediato de sua "língua materna", aquela 
na qual ele se constituiu como ser de linguagem.96

Para este autor, ainda que terminologias e abordagens se façam presentes no 

estudo e manifestações do português falado em Artigas, o autor de Noite nu Norte se

propõe a escrever em sua língua materna, que chama de portunhol, e ele teria “todo o

direito” de nomeá-la como preferir, pois ela diz respeito ao ser-no-mundo, de modo que 

a propriedade do falante se dá a partir de uma (im)propriedade da língua. Assim, para o 

linguista, a consequência disso é o surgimento de uma poética que tem sua gênese no 

artiguense e na portunholidade, e sua inovação constantemente improvisada remete a três 

distintos procedimentos que dizem respeito aos trânsitos entre oralidade e escrita -  

transcrição, tradução e transliteração -, sendo este último o que o autor identifica na 

poética de Severo:

<http://fabiansevero.blogspot.com/2012/02/poesia-de-frontera-que-palabra-es-de.html>. Acesso em: 2 
ago. 2020, tradução nossa.
96 No original: “Es una variedad del português uruguayo característica de la ciudad de Artigas y aledanos, 
distinta en sus aspectos lingüísticos a las hablas de otros lugares fronterizos, sobre todo las hablas riverenses 
y del norte de Cerro Largo. Aparte las decisiones consuetudinarias que se fueron adoptando desde el siglo 
XVII, el português artiguense ha tenido una forma muy característica y propia de resolver las 
incorporaciones fonéticas, léxicas y morfosintácticas del espanol, con el cual le ha tocado convivir desde 
fines del siglo XIX. Aunque los lingüistas las conocemos y las reconocemos en su particularidad, distan 
mucho de estar “estandarizadas”, es decir, de tener la estabilidad y la “codificación” suficientes como para 
establecer sus límites y sus recursos. Sin embargo, todo esto y más lo saben, sin saber que lo saben, sus 
hablantes. Severo es uno de ellos, ya que esas variedades lingüísticas son el correlato exterior inmediato de 
su “lengua materna”, aquella en la cual se constituyó como ser de lenguaje”. BEHARES, 2010, não 
paginado, tradução nossa.

http://fabiansevero.blogspot.com/2012/02/poesia-de-frontera-que-palabra-es-de.html
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Severo não traduz, nem transcreve, translitera. Traduzir é juntar o sentido de uma 
língua ao sentido de outra, como fizeram Bisio e Simões97, por exemplo, razão 
pela qual o português de Rivera pôde ser dito em espanhol. Transcrever é o que os 
linguistas fazem, como eu mesmo e outros já  fizemos várias vezes com esses 
falares de fronteira, ou seja, buscar as letras mais adequadas para que aquele que 
lê identifique o som que representam. Transliterar é de outra ordem, certamente 
paradoxal: depende da letra ou do texto para fazer da fala um outro totalmente 
outro, mas que não pode deixar de responder ao mesmo que o origina.98

Segundo o linguista, esse procedimento não implica a passagem de uma língua a 

outra, e sim o entrar em relação com a “coisa do outro”, por isso a escrita de Severo “[...] 

se torna outra coisa, outra língua, a que se apresenta a nós e a ele como uma realidade a 

considerar, mas se torna também para o outro de si mesmo, aquele que nos é apresentado 

como o que isso fala, isso diz, isso ama”99. Haveria, como é possível depreender da leitura 

de Behares, uma articulação, uma relação que se insinua e não cessa de (re)apresentar o 

próprio texto, de modo que seria possível argumentar que ele não oferece um sentido, ele 

não “contém” a instabilidade da língua em si mesmo e nem revela ao leitor qual a “forma” 

do portunhol falado naquela região de fronteira.

Um exemplo disso parece se formular em outra fala do autor artiguense: “Se 

minha personagem disse ‘mano’ em portunhol, como vou escrever? Mano? Mão? Maun? 

Maum? Então, decido inventar meu próprio jeito, criar uma escrita que seja uma 

fronteira”100, diz Severo em outra entrevista. A criação de um jeito “próprio”, ao ser 

possível enquanto fronteira, não pressupõe uma separação, mas um contágio que se dá

97 Brindis Agreste, de Agustín Ramón Bisio, foi publicada em 1947, e La sombra de los plátanos, de 
Olyntho María Simões, em 1950. Juntos, esses autores costumam ser referidos como os precursores da 
literatura em portunhol no Uruguai. É provável que a “tradução” evocada por Behares se refira a um 
procedimento comum na poética desses autores, conforme discorre Abrantes a respeito dos poemas de 
Simões: “ [...] as palavras da língua portuguesa inseridas no texto em espanhol são marcadas pelo uso de 
aspas e, juntamente com expressões idiomáticas, são elucidadas no glossário no início do livro”. In: 
ABRANTES, Fernanda A. A escrita em línguas híbridas e a superação da tradição do silêncio dos 
sujeitos transfronteiriços: uma comparação entre a escrita literária em portunhol e em spanglish. Tese 
(Doutorado) -  Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, Universidade de Juiz de Fora, 2018. p. 
65.
98 No original: “Severo no traduce, ni transcribe, translitera. Traducir es adjuntar el sentido en una lengua 
al sentido en otra, como lo han hecho por ejemplo Bisio y Simões98, por lo cual el portugués de Rivera pudo 
ser dicho en espanol. Transcribir es lo que hacen los lingüistas, como yo mismo y otros lo hemos hecho en 
varios momentos con estas hablas fronterizas, o sea buscar las letras más adecuadas para que el que lee 
identifique el sonido que ésta representa. Transliterar es de otro orden, ciertamente paradojal: se apoya en 
la letra o en el texto para hacer del habla un otro totalmente otro, pero que sin embargo no puede dejar de 
responder al mismo que lo origina.”. BEHARES, 2010, não paginado, tradução nossa.
99 No original: “[...] pasa a otra cosa, a otra lengua, la que se nos presenta a nosotros y a él como una realidad 
a considerar, pero pasa también a otro de sí mismo, a aquel que se nos presenta como el que eso habla, eso 
dice, eso ama”. BEHARES, 2010, não paginado, tradução nossa.
100 DA SILVA, José Carlos. Fabián Severo: “Querem convencer-nos de que existe uma forma correta de 
falar e escrever em espanhol, a forma de falar de determinados centros de dominação”. Pgl, 2017. 
Disponível em: <https://pgl.gal/fabian-severo-querem-convencer-nos-existe-forma-correta-falar-escrever- 
espanhol-forma-falar-determinados-centros dominacao/>. Acesso em: 25 abr. 2020. não paginado.

https://pgl.gal/fabian-severo-querem-convencer-nos-existe-forma-correta-falar-escrever-%e2%80%a8espanhol-forma-falar-determinados-centros%20dominacao/
https://pgl.gal/fabian-severo-querem-convencer-nos-existe-forma-correta-falar-escrever-%e2%80%a8espanhol-forma-falar-determinados-centros%20dominacao/
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pelo contato. Esse contágio, a nosso ver, pode se dar tanto no contato entre elementos que 

se articulam em um mesmo texto, caso se queira, quanto em (re)inscrições possíveis pela 

mirada daquele que lê.

Seja como for, o emprego dessas “palavras-fronteira” é abundante em seus textos, 

e elas aparecem acumuladas, umas contra as outras, umas pelas outras, uma é a repetição 

e o erro da outra. De modo que, no limite, todas elas seriam, potencialmente, palavras- 

fronteira. A complexidade, no caso da literatura de Fabián Severo, em que o portunhol 

desobedece às “normas” do português e do espanhol, diz respeito ao tipo de desobediência 

em questão: as palavras se mostram desobedientes a qualquer tipo de norma atribuível 

àquelas “línguas nacionais”, seja no sentido daquilo que é corrente, habitual, como 

daquilo que acurta essa mesma habitualidade101.

Cotejada com essa linha de raciocínio, a afirmação do escritor de que escreve em 

uma língua “sem gramática”102 (também proferida em diversas ocasiões pelo poeta 

selvagem Douglas Diegues em relação a sua própria escrita, por exemplo) não parece 

fazer referência ao reconhecimento de que “toda língua tem uma gramática”, e sim a uma 

tomada de posição em relação à gramática entendida como aquilo que quer comungar um 

imaginário, que quer circunscrever a língua a uma comunidade limitada. Essa tomada de 

posição, entretanto, não impede que se queira ativar gramáticas e o que a elas pode 

subjazer. Em outra ocasião, não por casualidade, Severo associa a gramática à polícia:

Venho disparando de la policía de la lengua. Sinto as bala du diccionario 
sumbando en mis ouvido. Veo las flecha da gramática pasar en mis costado. 
Trompieso con los tilde. Me arrebento contra as regla de concordancia. Me 
mareo nas curva de intonación. Sigo correndo. La gente que me mira pasar, no 
se imagina que intento me salvar da P.M lingüística porque si eles me quitan 
la lengua, ya no voy a ser. Me iscondo num beco. Sinto que mi corazón istá 
por explotar. ^Dónde hay un lugar siguro para que yo pueda proteger mis 
palabra? Ellos ya vienen. Iscuto el retumbo das bota de las política lingüística. 
Si me incontran, van querer corregir mis sonido, lavar mi lengua y borrar a 
música da minha infancia, para que deje de ser el Fabián frontera y pase a ser 
de un só país, monolingüe, fácil de entender como las definición del 
diccionario. Mi única salvación es isconderme na Literatura...103

101 Faraco discute como as noções de “norma culta”, “norma-padrão”, “norma gramatical” e “norma curta” 
remetem a representações imaginárias acerca da língua. Nesse sentido, a norma “culta/comum/standard” é 
aquela que se torna objeto de gramáticas e dicionários, e responde historicamente à necessidade política de 
unidade linguística nos Estados que começam a se constituir na Europa no fim do século XV. Cf. FARACO, 
Carlos A. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
102 “Às vezes parece que o que dá a categoria de idioma a um dialeto é a escrita. No portunhol não existe 
uma gramática, um dicionário, é necessário inovar, improvisar.”. Cf. DÍAZ, Ernesto; SEVERO, Fabián. 
Gauchos da fronteira. La diaria, 19 jul. 2014. Entrevista. Disponível em:
<https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/7/gauchos-da-fronteira/>. Acesso em: 6 ago. 2020, tradução nossa.
103 SEVERO, 2015 apud CATONIO, 2018, p. 129.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/7/gauchos-da-fronteira/
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Se há as palavras que têm ou são uma forma “partida” que chamam a atenção, nos 

fazem perceber ruidosamente o escape às gramáticas imaginárias, haveria também outras, 

pretensamente mais “estáveis” ou “dicionarizadas”? Certamente que sim, haveria 

“formas” localizáveis em um dicionário tanto do espanhol quanto do português, línguas 

que se colocam em jogo na “P.M linguística” que persegue o escritor, segundo a própria 

formulação de Severo. Ainda, por vezes, uma mesma forma se encontra em ambos, o que 

dá o exemplo dos tantos parentescos entre essas línguas. Pode ou não haver uma diferença 

de significado. Se há alguma, a relação passa a ser belicosa: línguas que são “falsas 

amigas”, diriam os manuais de uma e de outra.

Talvez haja poucas vozes tão combativas dessa P.M. quanto a de Chito de Mello 

(1947-2020), cantor e folclorista rivesense que, em 2005, publicou seu livro intitulado 

Rompidioma. Trata-se do conjunto de canções que fazem parte do disco de mesmo nome, 

lançado em 2002 de forma independente, assim como todos os trabalhos do artista. 

Posteriormente, lançou outros discos, como P a ’toda la bagacera, D ejápa mi que soy 

canoto e Soy de ’l “bagazo” nomás, influenciando diversos artistas fronteiriços da nova 

geração, tais como seu conterrâneo Yoni de Mello e os artiguenses Ernesto Díaz e Fabián 

Severo.

De Mello frequentemente nomeia sua língua como “misturao”, e esse nome parece 

fazer jus à tessitura de sua língua-composição, que inclui elementos do espanhol, do 

lunfardo, do português e se anuncia, muitas vezes, como portunol, assim como à sua 

proposta musical, que articula a milonga, o tango, o candombe, a cumbia, o samba, o 

chorinho e tantas outras influências, como analisa Ramborger104. Do mesmo modo, como 

ressalta a pesquisadora, suas composições se enquadram nos cânones da versificação 

tradicional e nas propostas estróficas da poesia gauchesca, e se caracterizam por incluir 

diversos elementos de “[...] uma linguagem considerada grosseira por muitos (daí a recusa 

que sua poesia provoca em alguns setores da classe média culta riverense) e do dialecto 

fronteiriço”105.

Em suas letras, é frequente a ocorrência de um “eu” ou de um “nós” que 

reivindica a liberdade de linguagem e expressão contra um “vocês”, geralmente associado

104 RIVERO RAMBORGER, Alejandra. Portugués del Uruguay y literatura: las formas de la escritura en 
Chito de Mello y Fabián Severo. In: MASELO, Laura (Org.). La traza y la letra. Montevidéu: Ediciones 
Universitarias, 2015. p. 73.
105 No original: “[...] un lenguaje considerado por muchos como grosero (de ahí el rechazo que provoca su 
poesía en algunos sectores de la clase media culta riverense) y del dialecto fronterizo”. Ibidem, p. 76.
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ao montevideano, que endereça impropérios à língua misturada. Em um texto como 

Escuyambando el “jeguálen”106, é possível observar esses tensionamentos:

Por ser del norte
Y por ser nacido en Rivera
Y cantarle a “La Bagacera”
Dicen que soy atrasáo 
Que me alimento
De: “tiyolo” y “rapadura”
Que's muy poca mi cultura 
Porque le hablo entreveráo.

Que soy “bayano”,
“Rompidioma” y “otras yerba”
Y mi léxico no “acerva”
La cultura nacional.
Yo “toy cagando y andando”
“Par'esas gente”
Y canto tranquilamente 
Mi verso “setentrional”

[... ]
Una “bes taba”
Cantando en Montevideo 
Dijeron: jCómo habla feo 
que atraso, mas ejemplar!
Aquí “trososno”
“Somo troesma en jeguálen”
Si used “chamuya” esa “guálen”
“En fija” se va educar

No momento em que as composições se (re)apresentam como texto escrito, as 

aspas tão utilizadas pelo autor adquirem uma complexidade de difícil precisão: elas 

acabam por retomar e localizar os discursos despectivos, destruindo-os para deles fazer 

um espaço de reinvindicação e, ao mesmo tempo, minar sua credibilidade ou validade. 

Desse ponto de vista, o autor ironiza a pretensa “pureza” da linguagem ao introduzir 

alguns artifícios -  palavras faladas ao contrário e lunfardismos como chamuyar -  que não 

causam estranhamento a falantes de um espanhol pretensamente “certo”, mesmo que 

remetam à oralidade, que para eles é mais urbana.

Essas palavras ao contrário, por outro lado, também podem remeter ao uso de 

argumentações que se pretendem complexas e “elaboradas”, mas que, ao fim e ao cabo, 

não passam de uma inversão ou floreios pedantes. As aspas são usadas em diversos 

espaços, inclusive em pesquisas como esta, para isolar, descrever e/ou diferenciar uma

106 DE MELLO, Chito. Rompidioma. Montevidéu: Impresora Aragón, 2005. p. 10.
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língua como a do autor. Esculhambar a “jegualen” é também inverter o jogo, desmontar 

os lugares de autoridade sobre a palavra.

A palavra “setentrional” demonstra essa complexidade, já que funciona tanto 

como uma designação -  pois esse canto não faria parte da “cultura nacional”, de acordo 

com o que dizem ao cantor, e, por isso, ele deve ser circunscrito a uma região -  quanto 

uma adesão. Ao reconhecimento de que os falantes desses dialetos são vistos como 

“rompidiomas” que destroem o idioma “correto” pelos “aduaneiros” da língua107, se dá a 

apropriação: “rompidioma” é também o nome que reivindica aquele que canta para a 

“bagacera”, ou seja, “el bagazo, los pobres, ‘la barra’”108, em contraste com o 

montevideano detentor da “cultura nacional”.

Assim como De Mello fez de sua música uma linguagem que muitas vezes reflete 

sobre a língua que nela se expõe, o poeta brasiguaio Douglas Diegues também costuma 

fazer ponderações e proposições acerca do portunhol selvagem.

Diegues nasceu no Rio de Janeiro, em 1951, e cresceu na fronteira do Brasil com 

o Paraguai. Esses dados ajudam a alicerçar sua pertença múltipla, trajetória nômade de 

que o poeta repetidamente lança mão ao se descrever como proveniente da tríplice 

fronteira. Atualmente, transita entre Assunção, cidade onde está localizada sua editora 

cartonera, a Yiyi Jambo, Ponta Porã (MS) e Campo Grande (MS). Publicou seu primeiro 

livro, Dá gusto andar desnudo por estas selvas, em 2002. Posteriormente, publicou outras 

obras, como Uma flor na solapa da miséria (2005), Triple Frontera Dreams (2010), El 

astronauta paraguayo (2012) e Tudo lo que você non sabe es mucho más que todo lo que 

você sabe (2015).

Seu primeiro livro, como informa Ávila, foi resultado de “[...] anos de luta com a 

sintaxe do português culto, que lhe endurecia os versos”, de modo que o poeta se volta 

então a uma outra língua, aquela que já conhecia desde criança, mas em modo 

“selvagem”, isto é, “[...] nascido da necessidade de se fazer entender e sobreviver na 

fronteira geográfica e linguística do centro-oeste brasileiro.”109. Em uma entrevista, o 

poeta fala sobre alguns aspectos de seu portunhol selvagem, que, segundo ele,

[...] es bizarro, feo, bello, contudente, desprendido, menor que menor, dibertido, 
alucinógeno, anacronico, selvagem, civilizadíssimo, delirante, en fin... Non se 
trata dum portunhol encenado desde um gabinete, pero sim ouvido primeiramente

107 Ao final do livro, há um glossário intitulado Esplicasión de algunas palavra y  dicho que ’stan neste 
livrito. Nele, a entrada de “rompidioma” é: “Que habla ‘mal’ (riverense)”. DE MELLO, 2005, p. 56.
108 Ibidem, p. 107.
109 ÁVILA, Myriam. Douglas Diegues por Myriam Ávila. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012. p. 10
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en las calles de la frontera de Punta Porã (Brasil) y Pedro Juan Caballero 
(Paraguay), y em nande roga mi (nossa pequena casa), onde el portunhol era la 
lengua mais falada por mio abuelo, la xe sy (mi madre), la empregada, los parientes 
que venían a comer alli los domingos kuê. La primeira lengua en la kual me he 
expressado quando aprendi a falar non fue el portugues nim el espanol nim lo 
guarani, mas sim el portunhol de indole selvática. Por que selvagem? Porque que 
brota de las selvas de mio corazon y de los corazones de los habitantes de las selvas 
desconocidas de la frontera del Brasil com el Paraguay. Quanto a lo de la potencia, 
es muy original el portunhol selvagem, es uma lengua neoantigua, que existe como 
habla y escritura, pero non como idioma y me permite dizer coisas antiguas de 
forma nueba, además de permitirme hacer poesia ou prosa com um power bem 
mais amplo de expressiónes que se escribiera limitado al português brasileiro ou 
al castellano paraguayo apenas, una potencia que consiste, obviamente, en 
selbagem y hermosíssima liberdade de lenguagem.110

Nos poemas de Diegues abundam posições como a de observador e crítico do 

mundo e de suas perversidades e belezas, a de corpo errante em trajetos transfronteiriços 

e a de contato com um “você” que se vê entorpecido, confrontado pelo delírio da liberdade 

de linguagem, às vezes mais duro, às vezes mais sensorial. Nas quadras do Soneto 19xxx 

de Dá gusto andar por estas selvas, é possível reconhecer muitos desses traços:

elles gostam de cultuar ilustres muertos 
con discursos huecos y pomposos 
bocê rie tuerto
constrangido con tanto engodo

bocê no bajula los mortos 
ni acredita en la morte
enquanto sus olhos su sexo e sus lábios estan bem bivos en el desconforto 
elles fingem que bocê es gado de corte

Nesse poema, também ecoa um traço muito vivo na poética do autor: um olhar 

tenaz direcionado às relações entre arte e crítica, que se relaciona com seu gesto 

subversivo de apropriação-criação da tradição. Como ressalta Ávila, “[...] os nomes com 

os quais dialoga, explícita ou implicitamente, constroem um paideuma próprio, uma

montagem que resulta num retrato de si pela apropriação do alheio.”112. Um exemplo

disso pode ser encontrado no texto Breve história doportunol, por Douglas Diegues113:

Nel comienzo non había espanol nim português. Solo había el portunhol [...]. 
Del portunol nasceu el português. Y después, ou antes, poco importa, nació el

110 GASPARINI; OLMOS; CELADA. “Corregirlo seria matario”. Entrevista a Douglas Diegues, poeta em 
“portunhol selvagem miri michi”. Abehache, ano 2, n. 2, 2012. p. 159-160.
111 DIEGUES, Douglas. Dá gusto andar desnudo por estas selvas. Curitiba: Travessa dos Editores, 2002,
p. 26.
112 ÁVILA, 2012, p. 16.
113 DIEGUES, Douglas. Breve história do portunol, por Douglas Diegues. In: ALZUGARAY, Paula. 
Portunhol sem fronteiras. Revista Select, São Paulo, v.1, n. 2, 2011. p. 42.
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espanol. Después, como lenguaje literário se puede verficar algunos momentos 
em que o portunol aparece, como en Juana de Ibarbourou (1892-1979), que 
experimenta o portunhol (ou és experimentada por el portunol) en una 
noubella. Después aparecem algunos vestígios de portunhol selvagem em 
fragmentos de O Inferno de Walt Street, del poeta maranhense Sousândrade, y 
em fragmentos de Galáxias, de Haroldo de Campos. Después aparecen Wilson 
Bueno y suo papyro rarófilo, Mar Paraguayo, la primeira nouvelle del mondo 
escrita em portunhol selvagem, um mix de espanol y guaranises 
paraguayaensis y português brasileiro. Después yo publico el primeiro libro de 
poesía em portunhol selvagem del mundo, Dá Gusto Andar Desnudo por Estas 
Selvas.

O autor continua, citando escritores como Joca Reiners Terrón, Cristino Bogado, 

Jorge Canese e Edgar Pou, que também proporiam, segundo ele, uma poética “selvagem”, 

e conclui: “Debe haber más gente. Lo que me parece formidable. Porque non existe 

portunhol selvagem único. Cada escriba tem suo portunhol selvagem próprio. Cada 

persona ya nasce com suo portunhol selvagem & intransferibelle.”114. As ponderações do 

autor corroboram com o caráter coletivo desse movimento, em que o portunhol selvagem 

é uma língua de livre adesão.

Chama nossa atenção que o primeiro nome citado pelo autor seja o da escritora 

uruguaia Juana de Ibarbourou (1892-1979). O portunhol, longe de se enquadrar em um 

projeto estético de maior fôlego dentro de sua obra poética, aparece frequentemente nos 

dezessete contos reunidos em Chico Carlo, publicado originalmente em 1944, obra a qual 

provavelmente Diegues faz referência.

Trata-se de um livro em que as memórias de uma menina, Susana, são o cerne de 

todas as narrativas. Frequentemente visto por grande parte da crítica coetânea e posterior 

como uma obra “autobiográfica” e destinada ao público “infantil”, acreditamos que as 

narrativas ali reunidas falam muito menos de um tempo idílico do que dos conflitos e 

tensões que uma criança tenta entender, e que mesmo o olhar que se lança a esse passado 

não consegue, muitas vezes, atenuar. O espaço em questão é a cidade de Melo, 

pertencente ao departamento de Cerro Largo, no Uruguai. Historicamente, essa foi uma 

importante zona fronteiriça compartilhada com o Brasil e também o centro de operações 

de Aparício Saraiva, caudilho do Partido Nacional, que liderou um levante contra o 

governo daquele país durante primeira década do século XX, que estava nas mãos do 

Partido Colorado.

O portunhol ganha espaço nas narrativas por meio de Feliciana, que trabalha na 

casa da família e é referida como aia. Em muitos momentos, essa personagem tem a

114 DIEGUES, 2011, p. 42.
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função de relativizar a estabilidade da história oficial -  sobre a guerra, o bem e o mal -  

que são cultivadas no interior da casa da abastada família. No conto La guerra, a 

preceptora parece ter ajudado um inimigo do bando Nacional, apoiado pela família de 

Susana, a se esconder no jardim da casa. A menina, que julga ter sonhado com um 

“príncipe” escondido no jardim, confidencia seu sonho a Feliciana, que responde: 

“Cállate, Susana, por Virgen santa, no diz una palabra a naide; si no, el home sin cabeza, 

de atrás da igreya, vai vir a sentarse perto a tua cama, de noite”115. Essa personagem, que 

ocupa um lugar fortemente afetivo nas histórias, se dá a conhecer quase exclusivamente 

por meio de breves diálogos.

Além do evidente caráter de “registro” da oralidade a que esses contos são 

geralmente vinculados pela crítica, resta o desmonte de binarismos muito enraizados, aos 

quais as ações de Feliciana se mostram ambíguas e não escapam à percepção de Susana, 

mesmo que os valores desta devam ser, algumas vezes mediante o castigo, como se lê no 

desenlace desse conto, aqueles cultivados no lar branco e patriarcal em que nasceu.

O exacerbado culto à obra de Ibarbourou durante a década de 1920, levado a cabo 

de maneira imediata e precoce, acontece no contexto imediatamente posterior à 

celebração estatal do Centenário batllista de declaração da independência, momento 

caracterizado pela busca pela reafirmação de uma identidade nacional. Assim, em 10 de 

agosto de 1929, no Palácio Legislativo uruguaio, Juan Zorrilla de San Martín e Alfonso 

Reyes proclamam-na Juana de América durante uma cerimônia feita em sua homenagem.

No ato, a poeta foi presenteada com um anel, e ainda que a comemoração não 

tenha sido organizada pelo Estado, sua figura social foi fortemente atrelada ao poder 

público. Essa celebração se tornou um momento emblemático, e foi lida por muitos 

autores como uma espécie de “matrimônio laico” entre a poeta e a imagem social que lhe 

projetou essa primeira recepção. Para Maria Inés de Torres116, o tratamento dado à sua 

obra naquele contexto manteve uma relação mais estreita com o tipo de recepção 

disseminado na época. Ou seja, muitas das características de sua poética e possíveis 

tensionamentos que poderiam rastrear-se a partir dela não ganhavam espaço nas leituras 

críticas de sua primeira produção, situação que permaneceria assim até muito 

recentemente, embora não tenhamos notícia de um estudo mais dedicado à presença do 

portunhol e do sotaque na produção de Ibarbourou.

115 IBARBOUROU, Juana de. La guerra. In: Chico Carlo. Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1953. p. 74.
116 TORRES, María Inés. Una poeta para América: hipótesis de lectura sobre la obra de Juana de Ibarbourou 
en la década de 1920. Cuadernos de Literatura, vol. XVII, n. 34, jul./dez. 2013, p. 202-216.
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Propositalmente ou não, o fim desse trajeto certamente reduzido por algumas 

obras que propõem o debilitamento de fronteiras nos traz novamente à discussão do 

imaginário da nação, que também é um imaginário sobre a língua. A ideia de “língua 

nacional” é aquela que o portunhol como manifestação literária parece, de modos muito 

diversos, confrontar, destruir ou interromper para constituir-se como linguagem, fazendo 

com que certos discursos sobre a comunidade também sejam confrontados, questionados 

ou interrompidos.
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3 A COMUNIDADE SIN  COMUNIDAD: ACESSOS E PARTILHAS DO 
SENTIDO

Desse amplo e diversificado conjunto de textos apresentados no capítulo anterior, 

como esperamos ter demonstrado ainda que brevemente, não se delineia um contínuo ou 

uma comunidade de autores ou de textos, mesmo que todos eles procedam à mistura de 

línguas e ao esfacelamento dos limites e das territorializações do poder de distintas 

maneiras, e não por acaso leituras críticas da junção dos termos “portunhol” e “literatura” 

tocam a menudo nessas questões.

Em Aqui América Latina, como já evocamos anteriormente, Josefina Ludmer 

argumenta que em muitas narrativas emergiriam “outras” comunidades. Isso implica que 

os personagens “perderam” a sociedade ou aquilo que a tornaria presente por meio da 

família, classe, trabalho, razão, lei ou nação, de modo que a comunidade que formariam 

se dá quase sempre no plural e não se identifica com a família ou com o trabalho. Nesse 

sentido, à ponderação da autora não subjaz, como se pode depreender de sua própria 

formulação, o pensamento de que esses personagens teriam “adquirido” uma nova 

comunhão, um novo pertencimento coletivo e hipostático, já que eles conformariam “[...] 

um grupo genérico de enfermos, loucos, prostitutas, okupas, miseráveis, imigrantes, 

louros, mão de obra, monstros ou freaks”111. Em nossa leitura, a palavra “genérico”, nesse 

caso, não se referiria nem ao individual e nem ao universal, e sim àquilo que é exemplar.

Para Agamben, o exemplo é um conceito que, justamente, escapa a essa 

antinomia: “[n]em particular nem universal, o exemplo é um objeto singular que, por 

assim dizer, se dá a ver como tal, mostra sua singularidade.”118. Aquilo que é exemplar, 

nesse sentido, não tem nenhuma propriedade, nenhum pertencimento a não ser o “ser- 

dito”. Entretanto, justamente daí surge a onivalência do “ser qualquer”, pois o ser-dito, 

de onde advém qualquer pertencimento, também pode colocar o ser-dito em questão. O 

ser-dito é, segundo o autor, o Mais Comum, aquilo que elimina qualquer comunidade 

real, de modo que as comunidades que ele comunica “[...] foram expropriadas de todas 

as identidades, para apropriar-se do pertencimento mesmo, do signo £.”119.

117 LUDMER, 2013, p. 119.
118 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Trad. Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2017. p. 18.
119 AGAMBEN, loc. cit.
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Tanto em Noite nu Norte como em Viralata, assim que a palavra se expõe à 

fronteira e se vale da tensão e da relação, como discutiremos a seguir, há um movimento 

que reivindica o exemplar, uma comunidade sem pertencimento. Circunscreve-a, então, 

em um nós mutável, não delimitado a uma forma ou configuração fixas, mas relacionado 

a uma singularidade plural. Essa coletividade também se mostra ambivalente, remetendo 

tanto a uma condição quanto a uma adesão, tanto a um efeito como a um afeto.

Na primeira obra, essa urgência comunitária (sempre sem comunidade) já se 

anuncia e se (re)apresenta como possibilidade de poetização da fronteira. Na segunda, 

essa multiplicidade se complexifica, ganha contornos cuscos e se espalha por toda a 

narrativa, de modo que a própria imagem do cão vira-lata não é individual ou coletiva.

Ao propor uma análise dessas obras em perspectiva, partimos do reconhecimento 

de que esse é um dos movimentos mais desafiadores que atravessa a produção do autor, 

pois fala, a nosso ver, da necessidade de se pensar o nós, a comunidade, não a partir de 

uma “essência”, e sim da possibilidade de um “ser-em-bando” aberto à diferença e à 

singularidade.

Para que seja possível discutir a comunidade nesses termos, deve-se questionar o 

“próprio”. A essa formulação subjaz o deslocamento de uma compreensão tradicional do 

“comunitário” como aquilo que seria pautado pela “propriedade” do comum vinculada à 

ideia de nação, de língua, de religião, entre outras. Roberto Esposito escreve a respeito de 

concepções comunitárias pautadas pelo “próprio”, argumentando que o que as uniria seria 

o pressuposto “[...] de que a comunidade é uma ‘propriedade’ dos sujeitos que une: um 

atributo, uma determinação, um predicado que os qualifica como pertencentes a um 

mesmo conjunto. Ou inclusive uma ‘substância’ produzida por sua união”120. Formulação 

semelhante a essa é também a que evocamos na abertura do capítulo anterior, em que 

Nancy argumenta que o testemunho da perda, da dissolução ou da celebração da 

comunidade sinaliza um sombrio destino. Nessa obra, A comunidade inoperada, o 

filósofo francês deu início a uma nova possibilidade de se pensar o comum, para além e 

para aquém de qualquer projeto comunitarista, mas indagando os próprios desafios e 

urgências de se pensar o viver-juntos.

120 Na tradução ao espanhol: “ [...] de que la comunidad es una “propiedad” de los sujetos que une: un 
atributo, una determinación, un predicado que los califica como pertenecientes a un mismo conjunto. O 
inclusive una “sustancia” producida por su unión”. ESPOSITO, Roberto. Communitas: Origen y destino 
de la comunidad. Trad. Carlo Rodolfo Molinari Marotto. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. p. 22.
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Além deste, nas décadas posteriores, vários filósofos contemporâneos se dedicam 

ou se dedicaram a pensar a noção de comunidade de modo coletivo, mas não 

necessariamente conjunto e de maneira alguma idêntico, fazendo uma crítica do “próprio” 

e priorizando um pensamento pautado na singularidade da diferença, que propõe uma 

ideia totalmente diferente de comunidade, de acordo com Andrade et al.121.

É nesse pensamento que buscaremos, então, uma problematização acerca do 

comunitário para, no último capítulo, propor uma leitura da insistência coletiva ou 

comunitária que reconhecemos na poética de Severo a partir de uma abordagem que leve 

em consideração esses questionamentos.

Sem pretender esgotar essa discussão, que é bastante vasta e em andamento, 

buscaremos desenvolver alguns aspectos de noções como “inoperância” e “ser-em- 

comum” discutidas por Jean-Luc Nancy em A comunidade inoperada e retomadas por ele 

em alguns textos posteriores, assim como alguns aportes de Maurice Blanchot à discussão 

da comunidade.

3. 1 NOSOTROS: DE NOITE NU  NORTE  A VIRALATA

Quando é publicada a primeira edição de Noite nu Norte122, lê-se, na capa, o 

subtítulo Poemas en Portunol. No ano seguinte, sai sua segunda edição, intitulada Noite 

nu Norte/ Noche en el Norte. Poesía de la frontera122,, uma versão bilíngue em que os 

poemas são acompanhados de traduções integrais ao espanhol. Em 2017, dez anos depois 

de seu lançamento, o livro ganharia uma terceira edição com ilustrações, dessa vez 

acompanhada do sugestivo subtítulo Versión anoitesida124.

Entre as mudanças realizadas em cada uma das supracitadas edições, aquelas 

referentes aos títulos e à presença de traduções chamam a atenção. Embora fatores 

diversos possam ter motivado essas alterações, inclusive escolhas editoriais, parecem 

existir, nos dois primeiros, circunscrições específicas e, inclusive, possíveis estratégias

121 ANDRADE, Antonio et al. Comunidade. In: PEDROSA, Célia et al. (Org.). Indicionário do 
contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018a. p. 59.
122 SEVERO, Fabián. Noite nu Norte. Poemas en portunol. Montevidéu: Ediciones del Rincón, 2010. 
Edição do autor.
123 SEVERO, Fabián. Noite nu Norte/Noche en el Norte. Poesía de la frontera. 2 ed. Montevidéu: Rumbo 
Editorial, 2011.
124 Edição que utilizamos de referência nesta dissertação: SEVERO, Fabián. Noite nu Norte. Versión 
anoitesida. 3. ed. Ilustrada por Cateter. Montevidéu: Kapparazón Ediciones, 2017.
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de mediação: saberá o leitor, antes de abrir o livro, que se trata de algo distinto ao espanhol 

e, inclusive, que provém de outro lugar que não a “nação”, isto é, vem do “norte” ou da 

“fronteira”.

Nas publicações posteriores à de 2011, deixamos de encontrar subtítulos e/ou 

traduções nas obras do escritor artiguense, há somente raríssimas notas de rodapé que 

elucidam o significado de alguma palavra (Viralata, em pouco mais de 200 páginas, tem 

somente nove). Uma versão anoitesida seria, no limite, aquela que se deixa percorrer 

novamente a noite no Norte. Ainda assim, podemos especular se a ausência desses 

mecanismos mantém relação com uma maior projeção do autor no circuito literário 

uruguaio.

Desde seu título, Noite nu Norte leva a uma desautomatização, como escreve 

Gustavo Espinoza em um dos textos prefaciais:

A função primordial da poesia é irromper: abrir uma ferida de estranheza na 
normalidade da escrita, nas rotinas da língua [...]. O Norte, instituído em nosso 
imaginário como o lugar do poder onímodo, torna-se palco da subalternidade 
e da miséria sem sobrenome. Aqui, a civilização, vislumbrada como uma 
utopia de riqueza barulhenta e alienada, reside no Sul. Inscrito no idioma 
resistente do Norte (sendo esse idioma), ao longo dos sessenta poemas se 
configura e se desenvolve um sujeito poético que recorda e fábula sua infância 
e sua genealogia. E esse sujeito também é uma irrupção: estende ao leitor (o 
leitor uruguaio e descansado da cidade letrada) um espelho turvo, distorcido e 
verdadeiro.125

Essa desautomatização que, segundo o autor, interpela o habitante da “cidade 

letrada”, como formulou Ángel Rama, produziria nesse leitor um estranhamento, uma 

necessidade ou inevitabilidade de (re)pensar as coordenadas do mundo em que vive e, em 

grande medida, até mesmo sobre quem ele é ou como lê. O espelho, imagem evocada por 

ele, não tem interioridade, não “contém” nada, mas é “turvo”, “deformado” e 

“verdadeiro”, provocando um “estranhamento” naquele que o tem em mãos. Esse espelho 

dá a ideia do “Eu” -  montevideano, leitor da cidade letrada, legislador da língua, cidadão 

-  como “outro”, por meio de um reflexo que não o reflete, mas revela uma imagem 

distorcida.

125 No original: “La función primordial de la poesía es irrumpir: abrir una herida de extraneza en la 
normalidad de la escritura, en las rutinas de la lengua [...]. El Norte, instituido en nuestro imaginario como 
el lugar del poder omnímodo, pasa a ser el escenario de la subalternidad y la penuria sin apellido. Aquí la 
civilización, vislumbrada como una utopía de riqueza ruidosa y enajenada, reside en el Sur. Inscripto en el 
idioma resistente del Norte (siendo ese idioma), a lo largo de los sesenta poemas se configura y desarrolla 
un sujeto poético que recuerda y fabula su infancia y su genealogia. Y ese sujeto también es una irrupción: 
arrima al lector (al lector uruguayo y reposado de la ciudad letrada) un espejo turbio, deformado y veraz.”. 
ESPINOZA apud SEVERO, 2017, p. 5.
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Nos parece interessante refletir um pouco mais livremente sobre as implicações 

da palavra “desautomatização” nesse caso, pois ela parece implicar sentidos distintos aos 

da “inversão” dos polos e do pensamento da existência de polos. É bastante conhecido o 

desenho do artista uruguaio Joaquin Torres García (1874-1949) intitulado América 

invertida, principalmente a versão de 1943. Nela, apresenta-se um mapa “de cabeça para 

baixo”, no qual o Sul está acima e o Norte abaixo. Ele evoca uma América possível, em 

que, justamente, nuestro norte es el sur, isto é, onde se lança um chamado para a 

desconstrução da organização por hemisférios e da hierarquia ideológica, como analisa 

Silviano Santiago126.

Como sinaliza esse autor, ao se deparar com essa imagem, “[...] o espectador é 

levado a desconsiderar as antigas coordenadas históricas, sociais e econômicas que 

organizaram o sul colonial, a fim de substituí-las pela experiência e a rebeldia pós- 

colonial.”121. Mesmo assim, continua Santiago, esses tipos de representação artística -  

ainda que de maneira alguma se resumam a isso -  parecem não estar isentos de algum 

nacionalismo, e como bem nota o autor, o Uruguai, país natal de Torres García, ganha 

destaque ao ter sobre si um emblemático sinal de +.

Walter Mignolo também discute essa mesma obra, argumentando que ela nos lega 

uma imagem desnaturalizada da América. Entretanto, pondera que “[...] inverter a 

imagem naturalizada da América, com o Sul acima, é um passo importante, não é 

suficiente. Muda-se o conteúdo, mas não os pressupostos do diálogo.”128. De fato, as 

coordenadas do mapa invertido levam a Montevidéu, dando à inversão certo 

cosmopolitismo, que fica ainda mais evidente na primeira apresentação do mapa, de 1936:

126 SANTIAGO, Silviano. Sentimento da vida, sentimento do mundo. In: SÁ-CARVALHO, Carolina 
(Org.). Brasil: cultura cosmopolítica? Um seminário em Princeton. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014. p. 15
63.
127 SANTIAGO, loc. cit.
128 No original: “[...] invertir la imagen naturalizada de América, con el Sur hacia arriba, es un paso 
importante, no es suficiente. Se cambia el contenido pero no los términos del diálogo.”. MIGNOLO, Walter. 
Epílogo. Después de América. In: La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial. 
Barcelona: Gedisa Editorial, 2007. p. 169.
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FIGURA 2 -  AMÉRICA INVERTIDA, 1936

FONTE: CÍRCULO Y CUADRADO, Montevidéu, maio 1936. Disponível em: 
<anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/4446> Acesso em: 20 jul. 2021.

Em Noite nu Norte, como se lê no poema Onse, a lógica dos mapas não se verifica 

ou deve ser questionada, o que não significa que os mapas não apareçam ou deixem de 

representar uma das tantas tensões do livro: “Artigas e uma terra pirdida no Norte/ qui 

noum sai nus mapa”129. Essa terra outra é, então, (re)descoberta uma e outra vez, 

movimento anunciado desde a epígrafe do livro, o poema Descobrimento, de Mário de 

Andrade.

Rita Bittencourt, em artigo em que analisa alguns tensionamentos esboçados por 

modernistas brasileiros em relação à necessidade de gestos fundacionais, comenta, a 

respeito de Descobrimento, o primeiro dos poemas acreanos de Mário de Andrade, que 

esse descobrimento, que se recusa a ser aquele que pretensamente haveriam feito os 

navegadores portugueses, “[...] despolitiza as relações de alteridade, exibindo uma ordem 

social familiar-estranha, e [...] informa a respeito dos paradoxos de um intelectual que 

deseja apreender, em vão, os dados de sua própria nacionalidade”130. Nessa leitura, então, 

o poema tensiona um “(des)encontro” e um “(ir)reconhecimento”:

... Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! 
muito longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem palido, magro de cabelo escorrendo nos olhos

129 SEVERO, 2017, p. 20.
130 BITTENCOURT, Rita Lenira. Tensões Modernistas em Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul 
Bopp. VIS, Brasília, v. 18, n. 2, jul./dez. 2019. p. 216.
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Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu.131

Severo estabelece, então, um diálogo com o norte evocado no poema de Mário de 

Andrade, de modo que Noite nu Norte pode ser pensado como o habitar a “noite ativa”, 

fazer do norte não o lugar de circunscrição para onde se lança o olhar do poeta, mas a 

partir de onde se trabalha a terra e a palavra e deixam de vigorar oposições e limites 

territoriais nacionais, mesmo que esses limites não deixem de querer recobrar o poder, o 

que sinaliza, também, alguns dos grandes conflitos expostos pelos poemas. Ainda assim, 

talvez haja um convite ao “descobrimento”, por parte do leitor, daquilo que é familiar- 

estranho: a língua, as palavras de um poeta que é “brasileiro que nem eu”.

O livro se divide em três seções: 1) “que le tras muinta tristesa/ i que meior es 

isqueser”; 2) “Teno as palabra/ faltan las imajen”; e 3) “mucho más/ que cualqué puente”. 

O título de cada uma delas é formado pelos dois versos finais do último poema das 

respectivas seções, de modo que o convite é a retomar, uma e outra vez, a irrupção que 

teria dado origem a esse movimento. No entanto, o que uma possível retomada revela é 

novamente o limite de tal movimento, de modo que o que resta é seguir, como denotam 

os numerais em ordem crescente que dão título aos poemas, de Uno a Sesenta. Seguir, 

entretanto, não é chegar ao fim do gesto ou da linha que se propõe a “escrever as 

lembranças para não esquecer”, já que esse gesto nos leva à repetição, ao desencontro do 

que é lembrado, ao gesto que precisa continuar a (se) escrever para que ele mesmo não se 

torne esquecimento.

Na obra do autor de maneira geral, mas principalmente Noite nu Norte, Artigas 

não é um “polo” que se oponha a Montevidéu ou um território que tenha uma identidade 

ou “abrigue” o portunhol. O nome da cidade, constantemente evocado, sem dúvidas 

coloca em jogo algo da divisão departamental do Estado. Trata-se, no fim das contas, da 

capital departamental mais distante em termos geográficos da nacional. O que se coloca 

em questão numa possível “oficialidade” do nome, mesmo nesse caso, não é o território 

físico, mas um imaginário que, desde o início da colonização, se constrói com base na 

fronteira como limite. Esse mito ou imaginário da separação, que visa à unidade, se vê 

constantemente interrompido em Noite nu Norte, pois a própria língua não cansa de ser 

interrupção.

131 apud SEVERO, 2017, p. 8.
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Nessa esteira, em seu artigo La frontera Uruguay-Brasil: Fabián Severo, el poeta 

sin gramática, Enrique Foffani escreve que as palavras instáveis dos poemas do autor 

uruguaio não têm um só sentido e, assim, esse movimento se torna propício para que 

irrompa a ambiguidade, já que, se uma língua se comporta de modo ambivalente, é porque 

disso busca tirar algum proveito disso132.

Na leitura de Sete e Oito133, por exemplo, o termo Archigas não se abre em 

sentidos “rastreáveis”, mas não deixa de (re)apresentar a relação e a falta de resolução:

Sete

Archigas no tiene presidente.

Oito

Archigas fala i baila com aqueles
mas trabaja i come con estos.

A Archigas sem presidente está dentro-fora do local, do nacional e do global, 

podendo ser entendida como uma “ilha urbana” que se conforma e se dilui, uma e outra 

vez. Desse modo, a menção, em Oito, a aqueles e a estos tampouco falaria de uma relação 

de oposição binária, misturam-se os modos de ser, de dizer e de fazer. Sabemos que há 

demonstrativos, mas não é possível saber com certeza a que se referem, e tampouco 

parece que seja esse o caso. No artigo que citamos anteriormente, Foffani parece tocar 

justamente nesse gesto ao falar do lugar do “apresentar” (e não “representar) que 

identifica em Noite nu Norte: “Mais do que representar, o que o poema faz é apresentar, 

e os poemas de Severo são, de fato, autênticas apresentações em ambos os sentidos: a 

preponderância da voz sobre a ação do personagem.”134.

O livro começa como um gesto de escritura, em que nos deteremos no último 

capítulo, e os poemas (re)apresentam uma infância de temporalidades difusas, uma busca 

pela “genealogia”, e, por vezes, uma ancoragem no presente da escrita. Recuperando a 

formulação de Espinosa, esses movimentos não encontram uma origem ou tampouco se 

propõem a isso, mas conformam redes de histórias, dizeres, conversas que entretecem 

Archigas, a fronteira e a genealogia do eu poético.

132 FOFFANI, Enrique. La frontera Uruguay-Brasil: Fabián Severo, el poeta sin gramática. Katatay, 
Buenos Aires, ano VIII, n. 10, set. 2012b. p. 43.
133 SEVERO, 2017, p. 16-17.
134 No original: “Más que representar, lo que hace el poema es presentar y los poemas de Severo son, de 
hecho, autênticas presentaciones en los dos sentidos: la preponderancia de la voz por sobre la acción del 
personaje”. FOFFANI, 2012b, p. 44
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Da mãe, dos amigos, dos desafetos, da felicidade, das violências, a violência 

linguística e institucional, do ambiente da casa, da destruição da casa, da vizinhança, do 

levar e do trazer mercadorias se investem as palavras partidas desse eu que diz, no poema 

Vintitrés: “Yo isecrevo para incontar/ las resposta de un nino”135. Essa palavra tão 

derradeira, incontar, talvez seja a mais adequada: nem encontrar, nem contar, mas se 

propor à deriva que o contato entre esses dois movimentos propicia, de modo que não se 

trata de realidade ou ficção, e essa divisão perde qualquer sentido.

A fronteira incontada fala da relação, da afetividade, da crueza e simplicidade que 

olhos de criança podem ver, pois dessas relações se faz seu mundo. Mas o que esse olhar 

também encontra é a crueldade, o perigo de viver na fronteira. Em um texto sobre Noite 

nu Norte e Mar Paraguayo, Eleonora Frenkel destaca que esse “[...] é o perigo do que 

não se pode definir, é o desamparo do não pertencimento e da ausência de um deus ou de 

um governo”136. Não pertencimento e ausência de governo que mostram o perigo que 

sofre aquele que não tem patente, o perigo de ter invadidas a intimidade e o afeto, modos 

de ser no mundo.

No poema Vintisinco, ao falar de sua cachorra, Chata, companheira de infância 

que espera a criança que volta da escola na esquina, inconta-se que:

[...] Yo no yoré cuando eya murió.
Yo yoré uma volta que vinieron los de la perrera 
i yo tava iscondido con la Chata 
imbaiyo da cama de mis padre.
Eyos querían yevarla porque los vesino denunsiaron.
Era serto que la Chata saía ladrando 
detrás de las bicicleta, das moto i dus auto.
Uma volta
un viejo cayó da mordida que eya deu nel toviyo del.
Mas yo no quería que yevaran eya.
Mi madre dise
na mina casa vasés nou entra 
i eles que havía denunsia 
i que la cayorra no tiene patente. [...]

Sempre que penso na Chata 
me lembro cómo me mirava esa tarde.
Tina u miedo que teno agora.

A voz anônima da vizinhança se materializa nas pessoas que vêm levar a cachorra, 

ao que vemos ponderações acerca do motivo da denúncia. Parece não importar muito

135 SEVERO, 2017, p. 33.
136 FRENKEL, Eleonora. Linguagens híbridas para inoperar fronteiras. [Uma leitura de Noite nu Norte e 
Mar Paraguayo]. Anais eletrônicos do XV encontro ABRALIC. p. 2298.
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quais sejam eles; o que justifica a ação, ao fim e ao cabo, é simplesmente a falta de 

patente, que não se relaciona à ponderação acerca dos motivos que despertam a fúria dos 

vizinhos.

Esse motivo é o latido que persegue as bicicletas, motos e carros, latido de uma 

cachorra vira-lata que poderia muito bem ser apropriada pelos “órgãos competentes” sem 

maior alarde. A legalidade da perseguição advém do ocultamento, do silenciamento do 

motivo; mas, ao mesmo tempo, ele se espalha por toda parte, o que torna a legalidade 

ainda mais previsível e perversa. Ela responde a uma delimitação da fronteira, e a 

qualquer relação que se imponha ao limite delimitado, lhe é imposto o perigo.

Ao mesmo tempo, no último verso, o medo é o mesmo, ele se vê no medo da 

cachorra. Cala-se o latido livre que se ouvia pelas ruas, resta o silêncio dos corpos que se 

escondem do perigo, e o silêncio cai sobre ambos, criança e cachorra. Na ilustração de 

ca_teter137 (Figura 3) que, no livro, está posicionada logo abaixo do fim desse poema, o 

perigo tem olhos vigilantes, assume uma forma difusa, incontornável e, no entanto, 

precisa, humana e assustadora:

FIGURA 3 -  FABI, CHATA E O MEDO

FONTE: CATETER. Noite nu Norte. Disponível em: <https://www.behance. 
net/gallery/64847565/Noite-nu-norte>. Acesso em: 25 mar. 2021.

137 Ca_teter, também conhecido como Jorge Mato, é um artista visual e ilustrador uruguaio. Seus trabalhos 
já  foram publicados dentro e fora do Uruguai, assim como divulgados em exposições individuais e 
coletivas.

https://www.behance.%e2%80%a8net/gallery/64847565/Noite-nu-norte
https://www.behance.%e2%80%a8net/gallery/64847565/Noite-nu-norte
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Eles não estão embaixo da cama, e sim expostos a esses olhos, a criança é também 

um pássaro, suas linhas se misturam aos contornos da cachorra e aos da cama, ou eles se 

misturam nela. A cama, por sua vez, parece remeter à voz da mãe, que não permite que 

adentrem a casa. A postura de Chata parece temerosa, mas também altiva, encarando a 

visão que chega da porta escancarada com os pelos eriçados. Nas ilustrações que 

compõem o livro, formas mais pássaro (preponderantemente) ou mais cachorro se 

acumulam, se substituem, se alternam, sempre em contágio. Esse contágio, a nosso ver, 

se dá numa multiplicidade de vozes, a voz determinada da mãe, o canto e voo do pássaro, 

e o latido da vira-lata.

O livro ilustrado, segundo Van Der Linden, pressupõe “[...] uma necessária 

interação entre texto e imagens”, de modo que, como continua a autora, “[...] o sentido 

não é veiculado pelas imagens e/ou pelo texto, e, sim, emerge da mútua interação entre 

ambos”138. Por essa razão, ainda que originalmente não se contasse com as ilustrações, a 

partir do momento em que se apresentam na terceira edição, os textos e imagens não 

devem ser percebidos como uma mera “co-presença” ou entendidos apenas como um 

“algo a mais” da versão anoitesida.

Em Noite nu Norte., menções ao voo da pipa (Figura 4) ou àquele intuído pela 

imagem do pássaro são recorrentes. Isso se relaciona, por um lado, ao latido livre da 

cachorra vira-lata e, por consequência, à língua, que, no poema Des, se transforma em 

uma pipa que voa “livre i solta pelu seu”139. Mas, como argumentamos anteriormente, 

esse gesto que sinaliza o movimento, que aponta para a criação contínua de sentidos, se 

vê constantemente interpelado pela falta de um governo ou de um deus. O 

reconhecimento dessa falta não parece ser, a nosso ver, uma busca pelo seu 

“preenchimento”, mas a constatação da dura existência daqueles que não têm patente, 

uma existência que só podemos conhecer por meio de seus limites, quando se inconta.

Ela é tudo sem ser uma, como se lê no dístico final do poema Cuarentaisincu: 

“Era tudo isperansa/ i fome”140. Na ilustração que se apresenta junto com esse poema, a 

linha da pipa sai de uma mão, e da outra saem linhas que mantêm o grupo unido, o que 

lança sobre a linha uma certa ambiguidade:

138 VAN DER LINDEN, Sophie. Para ler o livro ilustrado. São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 29.
139 SEVERO, 2017, p. 19.
140 Ibidem, p. 82.
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FIGURA 4 -  ESPERANÇA E FOME

FONTE: CA_TETER. Noite nu Norte. Disponível em: <https://www.behance.
net/gallery/64847565/Noite-nu-norte>. Acesso em: 25 mar. 2021.

Essas linhas nos levam a um corpo que permanece de pé, no centro, e enquanto 

uma de suas mãos pende, parecendo apenas se ligar por um dedo às linhas-coleira, a outra 

se mantém levantada, com os dedos entrelaçados à linha-pipa. Não só pelas ilustrações 

ou pelos poemas, mas justamente nesse lugar que os coloca como inseparáveis e 

mutuamente contagiados a partir do momento em que se apresentam juntos, ocupando a 

mesma página, Noite nu Norte revela de modo constante uma multiplicidade, uma 

coletividade. As lembranças que são incontadas não são pessoais ou alheias, mas, a nosso 

ver, modos de falar da fronteira, mais desafiadores e necessários do que qualquer símbolo, 

qualquer mito de comunhão. Para falar da fronteira é preciso escrever, mas escrever 

sendo-em-bando.

Essa mesma noção de coletividade ou multiplicidade pode ser observada em 

Viralata. À diferença das obras anteriores, esse texto é escrito em prosa. De modo geral, 

trata-se de um livro composto de seções curtas, nem sempre lineares ou diretamente 

relacionadas entre si, ainda que os personagens involucrados no cotidiano fronteiriço de 

Artigas ressurjam uma e outra vez a partir do exercício memorialístico e criador levado a 

cabo pelo narrador. Assim como Noite nu Norte, em que os poemas são numerados em 

ordem crescente, essas seções também têm numerais como título.

https://www.behance
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A hibridação em Viralata está posta desde o título, em que a imagem do vira-lata, 

cachorro sem raça definida, compõe-se de pedaços que podem remeter à orelha de uma 

raça, às patas de outra. Quando questionado sobre a classificação genérica dessa obra, 

Severo afirma que

[...] eu queria te contar uma história. A de um fronteiriço que um dia foi montar 
sua árvore genealógica e descobriu que seus galhos estavam quebrados. Vida 
de casca é muito difícil. É por isso que escrevi Viralata. Alguns dizem que é 
um romance. Não sei o que é. Eu queria que fosse uma voz, todas as vozes.141

A narrativa começa a partir da incontação de um exercício solicitado pela 

professora na escola ao narrador quando criança. As crianças deveriam montar sua árvore 

genealógica como tarefa de casa. Assim, tem início a extensa metáfora da árvore, que, 

sendo aquilo que remete à genealogia e ao mapa, torna-se a busca, a indagação recorrente 

do narrador-escritor. Entretanto, que a metáfora da árvore seja tão extensa e 

preponderante, isso não implica que a estrutura arborescente, no sentido questionado por 

Deleuze e Guatarri, seja “encontrada” ou forjada de algum modo. Nem mesmo a busca, 

o desejo do narrador por (re)traçar uma e outra vez os veios da árvore, por averiguar o

paradeiro de seus galhos ou perguntar a quem talvez pudesse saber de onde se originam

seus pedaços esboçam, em nosso ponto de vista, essa possibilidade. A origem, quando 

indagada, talvez possa dizer também daquilo que se perdeu, daquilo que partiu, mas seu 

lugar é sempre vários lugares, seus incessantes nascimentos que se dão de modo singular 

plural.

A genealogia interrompida, desde o início, não é uma condição do narrador, algo 

que o diferencie de seu entorno afetivo. Em Viralata, ela é aquilo que se repete: “La 

historia de mis día no es tan diferente del resto de la de mis vecino. En la frontera, los 

destino se van repetindo como el color de las casa.”142. Os destinos materializam-se nas 

muitas histórias contadas, lembradas, vividas e silenciadas, seja pelo narrador, seja por 

outros personagens, as quais são permeadas pelos afetos e, simultaneamente, pela 

desigualdade, pela pobreza, pela violência e pelo abandono do Estado, esferas de opressão 

que se repetem e fazem das vidas um “destino”, o da vida sem patente.

141 No original: “[...] quería contarles una historia. La de un fronterizo que un día fue a armar su áibol 
genealógico y descubrió que sus ramas estaban quebradas. Vida de cáscara es muy difícil. Por eso escribí 
Viralata. Algunos dicen que es una novela. No sé qué es. Me gustaría que fuera una voz, todas las voces”. 
SEVERO apud CATONIO, 2018., p. 147.
142 SEVERO, 2015, p. 12.
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Assim, em lugar de seguir uma pretensa genealogia colocada apriori, o narrador 

escolhe percorrer os espaços e acontecimentos de sua infância -  preponderantemente -  

juventude e vida adulta, juntando pedaços de histórias advindas de múltiplas enunciações, 

que, de um modo ou outro, também lhe pertencem. Desse modo, as diferentes 

personagens que fazem parte de sua existência na fronteira -  a mãe, a Mama, o padrinho, 

a cachorra Chata, a “brasilera”, Tânia, amigos de infância etc. -  oferecem fragmentos 

sempre parciais e imprecisos de histórias. A história vira-lata não pode ser incontada no 

regime da árvore genealógica que a professora desenhou no quadro.

A escola induz à imaginação, como escreve o narrador, não uma imaginação feliz, 

mas a que nasce da necessidade de encobrir a falta, simulando a felicidade:

La iscuela sempre me ensenó a imaginar. Los primer día de clase, la maestra 
mandaba que nosotro escribiera contando nuestras vacación. Yo aproveitava 
los recreo para escuchar las historia de mis companero. Con un pedazo de una 
y una parte de otra, ía armando las palabra. Otros eran duenos de mis vacación. 
Yo contaba que tenía viajado en Montevideo, que tenía ido en el estadio, que 
en el Parque Rodó me tinha pegado baito susto en el Tren Fantasma, que tenía 
visto uns macaco en el zoológico, cumendo lo que la gente les tiraba. Escribía 
que merguyaba en la playa, onde las ola te dejan los ojo ardiendo. Tejiendo la 
memoria de uno con los recuerdo de otro, enllenaba los cuaderno, y era tan de 
verdad lo que contaba, que sentía como que era yo quien tenía conocido la 
alegría. [...] Muchos ano después, conocí Montevideu, y descubrí que el mar 
era más bonito en mis cuaderno.143

A questão que se apresenta, então, é a de que o mundo, a história e as lembranças 

tampouco oferecem qualquer verdade ou unicidade. Talvez esteja justamente aí a difícil, 

vital poeticidade de Viralata. Por essa razão, dirá o narrador que “[l]a historia de una 

persona se parece a una nube de malentendidos”144. A nuvem que paira no céu e fala das 

potencialidades: ela pode ter uma forma para um e uma forma para outro; ela tampouco 

dura muito, o vento ou outras forças podem alterar sua forma, que se vê em constante 

mudança. Todas sofrem o mesmo risco, a mesma precariedade, repetindo-se na diferença, 

como as histórias.

Assim, o próprio narrador irrompe dessa constante tensão. A busca pela história 

ou pela genealogia é aquela que se divide em múltiplas partes, que nasce da rememoração 

de diálogos com outras personagens e das reminiscências daquele que se propõe a 

escrever sua/uma história. Essas pessoas nomeiam o narrador de distintas formas: Fabi, 

Fabio, Fabito, Fabián, Fabiano, Fabinho, Chicharra, nomes potenciais devido à constante

143 SEVERO, 2015, p. 29-30.
144 Ibidem, p. 15



77

ruptura da genealogia arborescente, da ausência (que também é uma forma de presença) 

paterna e suas territorializações:

Y veo outro día, en que incontré la única foto de cuando yo era bebé, en blanco 
y negro, con un sorriso sin diente, y atrás istaba escrito Gabriel Alejandro. Yo 
pregunté para mi madre de quién era la foto, intonce ella me contó quel de la 
foto era yo y que esse era el nombre que ella quería ponerme pero que el Juan, 
que tenía sido mi padre, cuando me fue anotar, me puso el nombre que tengo. 
En este mundo, asvés el Demonio nos llama de una forma y Dios de outra, por 
eso es tan difícil saber quién uno es.145

A junção de muitos, vários pedaços de histórias é o que se delineia como modo de 

falar de quem se é, e por isso esse também é um modo de falar quem os outros são. As 

reminiscências do narrador percorrem de modo constante diálogos tidos com a Mama, 

personagem que conheceu sua mãe e acompanhou partes da trajetória dele, mulher capaz 

de articular conhecimentos que são marginalizados pela escola-árvore:

Nadies sabía la edad de la Mama. Tenía el color del barrio, el pelo corto, la 
cara de indio, con las arruga da tristeza bordiando los labio. Caminaba 
despacito, um poco inclinada pra diante, agarrándose en mi brazo. Vivió en el 
barrio desde que nació y por isso, sabía todas las história del mundo.146

Nessas conversas, posteriores à morte da mãe e que têm temporalidades difusas, 

ela acaba por contar uma das versões da história do narrador. Nessa narrativa, sua mãe

havia ido trabalhar em Montevidéu de “limpiadora con cama” na casa de pessoas

abastadas quando conheceu Juan, pai biológico de Fabián. Depois, voltou a Artigas para 

que ele nascesse lá, planejando entregá-lo a um casal de brasileiros que lhe dariam “vida 

de árbol entero”147. Dissuadida pelos tios da criança, que lhe prometeram “regá-lo” todos 

os dias, ela voltou à capital. Algum tempo depois, buscou-o para que vivesse com ela 

naquela cidade, mas o comportamento aberrante do “pai” fez com que voltassem, mãe e 

filho, a Artigas. “Fabi, tú é parecido com tua mãe, por isso, tenés que lutar pra saber 

cómo se cosió tu historia.”148, diz a personagem ao narrador. Essa luta por narrativas, 

entretanto, não se restringe a ele:

En mi cuadra, lo que falta es padre. Ahí está la Marta, isperando um padre- 
Gonzalo que disapareció cuando la barriga de la madre impezó a hablar. Allí 
istá el César, que es hijo de um pastor desaparecido que andaba enllenando 
barriga con pedazos de la Biblia. Na isquina, viven la Luana y la Leidy, fías da

145 SEVERO, 2015, p. 60. grifo do autor.
146 Ibidem, p. 14.
147 Ibidem, p. 14.
148 Ibidem, p. 16.
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mesma barriga pero con distinta semilla, buscando dos padre que acamparon 
un tempo mas despós dispararon cuando los panal impezaron a feder.149

Da leitura dos trechos supracitados, percebemos que o olhar do narrador -  e 

também o de outros personagens -  se detém constantemente nas histórias de seus 

vizinhos, pois elas também são “partes” do vira-lata e propõem alianças imprevistas, não 

necessariamente genealógicas. O corpo do cão cusco é (re)escrito de modo constante em 

Viralata, ele reaparece para reunir existências plurais, produzir espaçamentos de mundo 

em que elas possam ser (re)contadas.

Por meio dessa breve apresentação de Noite nu Norte. e Viralata, buscamos 

evidenciar que, em ambas, irrompe um gesto de escritura que indaga as lembranças, a 

história, a origem, o mapa e a genealogia. Mas esses movimentos de busca pelas 

lembranças ou pela história não se fecham sobre si mesmos, eles dependem sempre da 

relação e do contato para existirem, mesmo diante da solidão, da tristeza e da violência. 

Eles, a nosso ver, (re)apresentam constantemente espaços liminares e afetivos que não 

estavam dados, mas que se expõem na/pela língua.

Essas buscas, então, não dizem respeito a algo que “preencheria” a falta ou a 

ausência, ou a uma resposta peremptória que calaria a necessidade ou possibilidade de 

qualquer pergunta. Elas, de modo totalmente distinto, encontram seu espaçamento na 

multiplicidade que diz respeito a cada singularidade. Embora os trajetos pelas 

lembranças, em Noite nu Norte, e pelas histórias, em Viralata, sejam difíceis e 

melancólicos, não há maneira de fazê-los senão dando espaço ao contágio, ao contato, à 

relação. O ser nunca é só a ser, ele sempre é entre vários, por vários, para vários.

De acordo com nossa perspectiva, em Noite nu Norte se propõe uma poeticidade 

em comum da fronteira e, em Viralata, se indaga uma existência em comum. Que a 

“fronteira” e a “existência” sejam analisadas dessa perspectiva, não implica a 

pressuposição de uma “comunhão” ou de um sentido de “totalidade” que essas obras -  e, 

no limite, qualquer obra, inclusive a literária -  possam ou não “apresentar”. Há, por outro 

lado, algo da comunidade, uma urgência íntima de ser-juntos que interpela o leitor. Ou, 

como buscaremos analisar de modo mais detido no último capítulo, um modo de ser-em- 

bando da fronteira e um modo de ser-em-bando da existência que são oferecidos em seu 

inacabamento, em sua finita-infinita inoperância.

149 SEVERO, 2015, p. 82.
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Nesse sentido, o pensamento acerca do “comum”, tal como discutido por Jean- 

Luc Nancy e outros autores ao longo de diversas obras, oferece uma problematização 

acerca do que seria a “comunidade”, não como mito totalizador, mas como o ter-lugar da 

relação que diz respeito ao existir no mundo, uma compreensão do ser-em-comum que 

não precede ou sucede o ser, mas sempre se dá.

A noção de comunidade, para o autor, é uma questão do “ser-em-comum”. Esse 

“ser-em-comum” aparece, ao longo de suas obras, com nomenclaturas por vezes distintas 

-  como “ser singular plural”, “co-estar”, “ser-juntos” -, o que também implica algumas 

mudanças na tentativa de pensar o viver-juntos em sua singular pluralidade. Há algumas 

noções caras a esse pensamento, tais como a de “inoperância”, “singularidade” e a própria 

palavra “comunidade”, destituída de seu sentido comunal.

Na sequência, buscaremos contextualizar esse pensamento e apresentar alguns 

aspectos dessa discussão, entendendo que o diálogo entre as possibilidades de leitura 

dessas línguas da/na fronteira como formas de dizer da fronteira e da existência e uma 

discussão pautada pela (im)propriedade do comum podem contribuir à compreensão da 

liberdade de sentidos e a singular pluralidade de Noite nu Norte e Viralata.

3. 2 SER É SER ENTRE VÁRIOS: A COMUNIDADE DO SER-EM-COMUM

A convite de Jean-Christophe Bailly, Jean-Luc Nancy escreve o texto La 

communauté désoeuvrée (1983) para o n. 4 da Revista Aléa. Esse número, intitulado “a 

comunidade, o número”, foi uma proposta algo ousada naquele contexto, como comenta 

Daniel Alvaro, pois a palavra “comunidade” não era de uso corrente nem em discursos 

teóricos, nem no campo da filosofia ou das ciências sociais150. Para dar título a seu texto, 

Nancy toma emprestada a noção de désoeuvrement, que Maurice Blanchot havia 

empregado com anterioridade na crítica literária. Esse termo seria traduzido ao português, 

posteriormente, como “inoperância”.

Ao fim daquele mesmo ano, Maurice Blanchot publica La communauté 

inavouable, que se apresenta interpelativamente como uma resposta ao texto de Nancy, 

mas também como uma proposta de continuidade ao debate e, de certo modo, uma crítica 

a algumas ponderações feitas por Nancy naquele primeiro texto. Três anos depois aparece

150 ALVARO, Daniel. Ontología y política de la comunidad. AGORA, vol. 36, n. 2, 2017. p. 55
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o livro de Nancy que seria um desenvolvimento daquela primeira reflexão, também 

intitulado La communauté désoeuvrée (1986), cujo primeiro capítulo seria justamente o 

texto de 1983. Nesse livro, o autor amplia largamente sua discussão inicial.

Em 2002, Nancy escreve um prefácio à tradução italiana de La Communauté 

inavouable que, em 2001, é publicado juntamente com um texto introdutório sob o 

sugestivo título de La communauté affrontée. Nele, o autor discute algumas relações e 

afastamentos entre o texto prefaciado e o seu próprio de 1983, evidenciando já latentes 

diferenças no modo como leram a Georges Bataille, autor com quem ambos dialogam 

extensamente naquele primeiro momento para pensar o comum. Se explicita aí uma 

tensão, um confrontamento necessário e sem resolução entre a ideia do que é “inoperável” 

e o que é “inconfessável” (porém dizível, como retomaremos posteriormente). O “último 

capítulo” desse entramado de textos apareceria em 2014. Trata-se do livro La 

communauté désavouée, que novamente tem um título sugestivo: a comunidade que 

acumula sentidos151: confessável, desqualificada, revogada, desaprovada.

Para começar a discutir essas compreensões do comum, talvez caiba indagar a que 

respondia, no momento de emergência daqueles primeiros textos, a necessidade de se 

pensar a comunidade necessariamente como “ausência” de comunidade. De acordo com 

Acosta e Quintana152, em um artigo em que se dedicam a pensar a comunidade inoperada 

de Nancy também como uma resposta à estetização da política, ainda que esta noção 

estivesse de início mais relacionada a certos fenômenos totalitaristas do século XX, ela 

passou a ser estendida a outros eventos, principalmente pela relação que guarda com a 

lógica do mito e da metafísica do sujeito, noções centrais à “imanência” de que fala 

Nancy.

Em O mito nazista, Lacoue-Labarthe e Nancy sublinham o quanto a lógica desse 

mito que o nazismo pôs em obra,

[...] no traço duplo de vontade mimética de identidade e de auto efetuação da 
forma, pertence profundamente aos dispositivos do Ocidente em geral, e mais 
precisamente, à disposição fundamental do sujeito, no sentido metafísico da 
palavra. O nazismo não resume o Ocidente e ele não é nem mesmo o seu fim 
necessário. Mas tampouco é possível simplesmente descartá-lo como 
aberração, ou como uma aberração simplesmente passada. A segurança 
confortável quanto às certezas da moral e da democracia não apenas não

151 Como destaca Alvaro, Nancy está proponho jogos terminológicos: o verbo désavouer deriva de avouer, 
“confessar”, assim como o adjetivo avouable, “confessável”, que, por sua vez, origina o adjetivo inavouable 
(“inconfessável”), que dá título ao já  mencionado livro de Blanchot. ALVARO, 2017, p. 63.
152 ACOSTA, Maria del Rosario; QUINTANA, Laura. De la estetización de la política a la comunidad 
desobrada. Revista de Estudios Sociales, Bogotá, n. 35, abr. 2010. p. 55.
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garante nada, como também expõe o risco de não se perceber vir, ou voltar, 
aquilo cuja possibilidade não dependeu de um simples acidente histórico.153

Esse traço duplo, como argumentam os autores, caracteriza a estetização da 

política no nazismo, pautada pelo projeto de uma identidade plena da comunidade como 

uma operação a ser realizada pela comunidade e para a comunidade, uma obra de arte 

total. Ao salientarem que não convém taxar e descartar o nazismo como “aberração” 

pretérita, os autores apontam para a necessidade de reconhecer nele uma lógica totalitária 

e não a pura irracionalidade. Uma lógica totalitária, ainda que nada tenha de nazista, 

apresentaria gestualidades que podem sempre aparecer novamente e que guardariam 

certos parentescos com alguns projetos “comunitários” do passado.

De fato, tanto para Nancy quando para Esposito, como analisam Acosta e 

Quintana154, a ideia de comunidade colocada em obra ou da criação do mito da 

comunidade não seria exclusiva do nazismo, mas atribuível também à modernidade 

(principalmente ao romantismo) de modo muito mais amplo e variado. O mito é, então, 

entendido por esses autores em seu sentido estético-político, fundante, produtor e 

legitimador da comunidade como obra imanente. Toda essa elaboração talvez possa ser 

relacionada à noção esboçada por Hugo Achugar, a que nos referimos no início deste 

trabalho: o simulacro do que se quer fundador e representativo, mas não é (e jamais 

poderia sê-lo). O crítico uruguaio, como fica evidente, se atém à construção de um 

imaginário da nação, mas o imaginário, como lembram Lacoue-Labarthe e Nancy, pode 

ser apenas outro nome para o mito.

Voltaremos à questão do mito mais adiante, mas, por ora, lançamos um 

questionamento mais basilar sobre o que seria a imanência, já, nesse contexto, o mito é, 

ao fim e ao cabo, outro nome para ela. Como escreve Nancy, todos somos e, ainda assim, 

esse ser não diz respeito a uma propriedade, a um denominador comum que não seja o 

próprio ser. Essa é justamente a questão com que o autor abre o capítulo que dedica ao 

ser-em-comum em A comunidade inoperada: “Ser é em comum. O que pode ser mais 

simples de se constatar? E, no entanto, o que pode ter sido ignorado, até aqui, pela 

ontologia?”155. A ontologia a que se refere o filósofo pode ser tratada, grosso modo, como 

uma ontologia da imanência.

153 LACOUE-LABARTHE, Philippe; NANCY, Jean-Luc. O mito nazista. Trad. Márcio Seligmann-Silva. 
São Paulo: Iluminuras, 2020. p. 63.
154 ACOSTA; QUINTANA, 2010, p. 59-60.
155 NANCY, 2016, p. 131.
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O “imanente”, nesse caso, pode ser entendido como o que supostamente se 

referiria ou seria operado pela “comunidade humana”, seja ela qual for -  a do sangue, da 

língua, da nação -  e também pelo “homem”, entendido como sujeito. Essa ideia de 

imanência mantém relação com a ideia de seres que, reunidos, produziriam e 

apresentariam para si mesmos sua “essência”, ou seja, produziriam obra e seriam, ao 

mesmo tempo, a obra, sempre em comunidade e para a comunidade, sua razão de ser, seu 

destino e seu final unidos à própria existência da comunidade. O “homem” é, nessa 

perspectiva, o “homem para o homem”, um fechamento do homem sobre si mesmo, o ser 

que, por excelência, seria então imanente, pertencendo a ele seu nascimento e sua morte, 

o fim do ser.

Essa ontologia da imanência constitui, como formula Nancy, a “pedra no 

caminho”156 de um pensamento da comunidade. Desde nosso ponto de vista, nessa 

formulação, estão expressos dois horizontes indissociáveis de leitura. O primeiro, como 

fica evidente, sinaliza que esse pensamento pode ser lido como aquilo que escapa a esse 

empecilho, o que justamente ainda não teve espaço ou lugar e que, por isso, é um 

chamado, uma tarefa. Isso porque esse pensamento não o seria no seio da obra ou da 

imanência, já que, como escreve o autor,

A comunidade tem necessariamente lugar no que Blanchot nomeou 
inoperância. Aquém ou além da obra, o que se retira da obra, o que não tem 
mais a ver, nem com a produção, nem com o acabamento, mas que encontra a 
interrupção, a fragmentação, o suspenso.157

De modo que o segundo horizonte de leitura, como se explicita na própria 

formulação de Nancy, aponta para a impossibilidade de pensar a comunidade de modo 

totalmente separado da obra, não relacionado a ela. A possibilidade de pensar a 

comunidade remete ao vazio da obra que, como veremos, é proposto a partir dessa tensão, 

do limite, de modo que ignorar essa relação é perseguir o exato oposto do que se quer 

propor: seria fundar uma comunidade absoluta, o mito da comunidade pensada como 

absolutamente separada. Ao fim e ao cabo, um projeto que se diz “desmistificador” pode 

correr o risco de se pautar justamente na mistificação de que quer se desvincular.

156 Escreve o autor: “[...] trata-se da imanência mesma do homem para o homem, ou ainda do homem 
absolutamente, considerado como ser imanente por excelência, que constitui a pedra no caminho de um 
pensamento da comunidade. Uma comunidade pressuposta como sendo dos homens pressupõe que ela 
executa ou deve executar, como tal, integralmente, a sua própria essência, que é ela mesma a realização da 
essência do homem”. NANCY, 2016, p. 29.
157 Ibidem, p. 63.
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Nesse sentido, não se trataria de tematizar a comunidade, transformá-la em um 

“conceito”, mas de vislumbrar outra práxis. Como escreve Nancy: “Talvez, não seja 

preciso buscar uma palavra nem um conceito” e sim, como continua o autor, “reconhecer 

no pensamento da comunidade um excesso teórico (mais exatamente: um excesso sobre 

o teórico) que nos obriga a uma outra práxis do discurso e da comunidade”158. Esse 

excesso pode ser compreendido em sentido mais evidente: aquilo que excede ou 

extrapola. Ora, o “imanente” ou o “absoluto” é justamente aquilo que, em sua grande 

contradição, se propõe como separado, absoluto em sua própria absolutez, de modo que 

não deve haver nele nada que sobre ou que ultrapasse seus limites.

Entretanto, há, como enfatiza Nancy, e por isso um pensamento sobre a 

comunidade será, de certo modo, um pensamento sobre o excesso da imanência, sobre 

aquilo que necessariamente coloca os seres em relação para além da vontade de 

comunidades operadas. Como escreve o autor, “[...] a questão da comunidade é no 

mínimo um clinâmen do indivíduo”159. Isso porque o indivíduo, cujo próprio nome evoca 

a forma do átomo, seria uma figura simétrica da imanência. Por isso, ainda que se queira, 

na visão do autor, pensar o indivíduo em um mundo, esse pensamento não privilegiaria o 

clinâmen, isto é, a inclinação ao outro, a inclinação pelo outro, o que necessariamente 

declina o indivíduo dele mesmo. A mera possibilidade de se pensar que a comunidade é, 

no mínimo, o clinâmen do indivíduo, evidencia, desse modo, a aparente contradição na 

própria lógica da imanência. Essa lógica, segundo Nancy160, diz que

[...] o absolutamente separado, se é que se pode dizer, encerra na separação 
mais do que o simples separado. Ou seja, que, para realizar a absolutez da 
separação, a própria separação deve ser fechada, que o cerco não deve somente 
se fechar sobre um território (permanecendo totalmente exposto, pela sua 
borda externa, a outro território, com o qual ele ainda assim se comunica), mas 
sobre o próprio cerco. O absoluto deve ser o absoluto de sua própria absolutez, 
sob pena de não sê-lo. Ou então: para ser absolutamente só, não basta que eu 
seja, é preciso ainda que eu seja só a ser só. O que é precisamente contraditório. 
A lógica do absoluto viola o absoluto. Ela implica uma relação que recusa e 
exclui por essência.

A contradição esboçada pelo autor é, ao mesmo tempo, simples e complexa. Ou 

seja, como seria possível ser absoluto de algo sendo o único a sê-lo? A própria lógica do

absoluto implica uma relação, mas evade dela ao se fechar sobre um limite. Aquilo que a

158 NANCY, 2016, p. 56.
159 Ibidem, p. 30.
160 Ibidem, p. 30-31.
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obra não convoca para si e busca negar é seu excesso; aquilo que, portanto, não pode ser 

dito, não pertence à obra.

Ainda assim, esse é o silêncio da obra, o ter-lugar da inoperância que se dá pela 

interrupção do mito, como formulou Nancy, ou a comunidade negativa (e também 

inconfessável), como pensou Blanchot. Essa relação negada pela/na obra é o espaçamento 

mesmo onde se encontram singularidades, onde elas se partilham. É principalmente na 

experiência do êxtase, pensada por Georges Bataille, que se pode pensar a relação do 

absoluto. Como escreve o autor de A comunidade inoperada, o êxtase é aquilo que fala 

da impossibilidade ontológica da imanência pura, e, portanto, da impossibilidade da pura 

individualidade ou de uma absoluta totalidade coletiva161. De acordo com a leitura de 

Nancy, Bataille criticou fortemente a nostalgia da “comunhão perdida” -  tão em voga 

também na sociedade e no tempo em que viveu, e, na sua realização máxima, perigos e 

consequências terríveis, a obra de morte -, dedicando-se a indagar seu reverso162. Para 

Bataille, no reverso da imanência há o “nada”, é a ele que se expõe o “sujeito”.

Em linhas gerais, a falta de uma “comunhão perdida” se referiria à falta de um 

mito, de uma época ou contexto em que a comunidade se ligaria por laços estreitos, sendo 

oferecida e se oferecendo como a presença contígua de seus membros. Entretanto, a 

questão mais extensamente discutida pelo autor de A comunidade inoperada é a de que 

mito seria, para nós, o incognoscível, aquilo que é “impossível de encontrar”, como 

conclui. Isso porque, para Nancy, a mitologia é, no limite, “nossa invenção” e, então, a 

tentativa de reconstituir o surgimento da potência mítica comunal é “um mito do mito”:

Conhecemos a cena: homens reunidos e alguém a narrar algo para eles. Desses 
homens reunidos não sabemos ainda se eles formam uma assembleia, se são 
uma horda ou uma tribo. Mas os chamamos de “irmãos " porque eles estão 
reunidos eporque escutam a mesma narrativa [...]. É uma cena muito antiga, 
imemorial, que não tem lugar uma vez, mas repete-se infinitamente, com a 
regularidade de todas as reuniões de hordas que buscam saber sobre suas 
origens de tribos, de fraternidades, de povos, de cidades [...]. Conhecemos bem 
essa cena. Mais de um contador a contou para nós, nos reunimos em 
fraternidades doutas, destinadas a saber o que foram nossas origens. Nossas 
sociedades, nos disseram, provêm dessas próprias reuniões. Nossas crenças, 
nossos saberes, nossos discursos e nossos poemas provêm dessas narrativas.163

161 NANCY, 2016, p. 33.
162 Escreve Nancy a respeito de Bataille: “[...] o reverso da nostalgia de uma comunhão perdida na 
consciência de um ‘imenso fracasso’ da história das comunidades se ligava à ‘experiência interior’ onde o 
conteúdo, a verdade ou a lição derradeira se enuncia assim: ‘A sonerania é NADA’. Ou seja, a soberania é 
a exposição soberana a um excesso (a uma transcendência) que não se apresenta, que não se deixa apropriar 
(nem simular), que nem mesmo se dá -  mas à qual o ser bem mais se abandona.”. Ibidem, p. 47.
163 Ibidem, p. 81, grifos nossos.
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Na invenção ou na proposição de novos mitos, a “cena do mito” não se refere a 

um ser-comum que é atribuído a comunidades que viveram do/no mito. É por essa razão 

que a comunidade seria, para Nancy, o mito mais antigo do Ocidente, e, justamente, o 

lugar onde a comunidade nunca foi pensada para além de projetos comunitaristas ou de 

sujeitos. Pois, como escreve o autor:

A ideia de mito concentra talvez somente para si mesma toda a pretensão do 
Ocidente de se apropriar de sua própria origem ou de lhe furtar seu segredo, 
para poder se identificar, por fim, absolutamente, em torno de sua própria 
proferição e de seu próprio nascimento.164

Essa última tradição específica do mito que se inventa e se transmite se realiza, 

segundo Nancy, no romantismo e no estruturalismo, por exemplo165. E é justamente nessa 

tentativa de união de membros da comunidade pelo mito, de que esses ismos se tornam 

exemplares, onde se dá uma interrupção: “Não sabemos, sem dúvida, o que se passou 

com ele e o que se passa com a verdade mítica dos homens vivendo no seio do que 

chamamos ‘os mitos’”, escreve Nancy, “[m]as sabemos que nós -  nossa comunidade, 

caso se trate de uma, nossa humanidade moderna e pós-moderna -  não temos relação com 

o mito de que falamos, isso mesmo quando o realizamos ou queremos realizá-lo.”166. Isso 

equivaleria a dizer que nessa “comunidade” há algo “dele”, mas não “ele”, ou seja, que 

seu ser-comum não se realiza, não vive e não é vivido.

Desse modo, a potência do mito pode ser utilizada, como demonstra a história, 

como obra máxima da imanência, a obra que busca tornar a morte imanente:

[...] a imolação pela comunidade -  e, portanto, por ela -  pode ter tido e pode 
ser cheia de sentido: na condição desse “sentido” ser propriamente aquele de 
uma comunidade; na condição dessa comunidade não ser uma comunidade da 
morte [...]. Ou a comunidade da imanência humana, o homem tornado igual a 
si mesmo ou a Deus, à natureza e às suas próprias obras, é uma tal comunidade 
da morte -  ou de mortos. O homem realizado do humanismo, individualista ou 
comunista, é o homem morto, ou seja, a morte não é o excesso incontrolável 
da finitude, mas a realização infinita de uma vida imanente: é a morte ela 
mesma tornada imanência, é em fim essa reabsorção da morte que a civilização

164 NANCY, 2016, p. 85.
165 Como escreve o autor, “[o] pensamento de uma “nova mitologia”, surgido em Iena por volta de 1798, 
contém ao mesmo tempo a ideia de uma inovação necessária para suscitar um novo mundo humano, sob o 
fundo do mundo infinito da mitologia antiga e a ideia de que a mitologia é sempre a forma obrigada -  e 
talvez a essência -  da inovação. Uma humanidade nova deve surgir de/no seu novo mito e esse mito ele 
mesmo não deve ser menos (segundo Schelling) que a totalização da literatura e da filosofia modernas, bem 
como da mitologia antiga reanimada e adicionada às mitologias de outros povos do mundo.”. Ibidem, p. 
92.
166 Ibidem, p. 93.
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cristã conseguiu, como que devorando sua própria transcendência, propor a si 
mesma como obra suprema.167

Mas, como vimos, a própria lógica do absoluto viola o absoluto, não se dá na 

imanência. Isto é, não há comunhão possível ou algum futuro fusional na morte, pois ela 

não pode ser operada em uma substância ou sujeito -  pátria, nação, família -, o 

nascimento e a morte nunca são relevados ao sujeito ou a uma substância fusional, mas a 

outrem: “Se a comunidade é revelada na morte do outrem, é que a morte é ela mesma a 

verdadeira comunidade dos eus que não são mim mesmo. Não é uma comunhão que 

fusiona os mim mesmo num Mim mesmo ou num Nós superior.”168. O “eu” na morte de 

outrem, e não a minha morte ou a dele, é o que revela isso de modo evidente, no caminho 

percorrido inicialmente por Bataille e que resgatam Nancy e Blanchot. Diz Bataille: [...] 

ao ver seu semelhante morrer, um vivente não pode subsistir, senão fora de si”169. 

Blanchot diria que esse limite do ser fora de si é o “Aberto”:

O que é, pois, que me coloca o mais radicalmente em causa? Não minha relação 
comigo mesmo como finito ou como consciência de ser na morte ou para a 
morte, mas a minha presença para outrem enquanto este se ausenta morrendo. 
Manter-me presente na proximidade de outrem que se distancia 
definitivamente morrendo, tomar sobre mim a morte de outrem como a única 
morte que me concerne, eis o que me põe para fora de mim e é a única 
separação que pode me abrir, em sua impossibilidade, ao Aberto de uma 
comunidade.170

O aberto, o “fora de si”, é a comunidade em sua negatividade, seu silêncio naquilo 

que é inoperável, é onde há o “desencadeamento das paixões”, como pensou Bataille, que 

não deixou de se preocupar com o lugar derradeiro do mito. Isto é, por um lado, uma 

compreensão acerca do mito enquanto ausência que poderia dar vazão ao “sagrado”, “às 

paixões” e revelar a comunidade em sua ausência; e, por outro, seu uso em prol de uma 

ideia fechada de comunidade, onde tudo poderia ser potência e obramento.

O acalorado debate que Bataille entabularia com o movimento surrealista, 

principalmente com a figura de Andre Breton, tocaria frequentemente nessas questões. 

Tomemos como exemplo a conferência intitulada A religião surrealista (2008 [1948]), 

na qual Bataille tece algumas críticas ao movimento surrealista e problematiza o lugar do 

mito. Breton insistia de modo explícito no caráter “coletivo”, “social” e programático do

167 NANCY, 2016, p. 41.
168 Ibidem, p. 43.
169 BATAILLE apud NANCY, 2016, p. 44.
170 BLANCHOT, Maurice. A comunidade inconfessável. Trad. Eclair Antonio Almeida Filho. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2013. p. 20-21.
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mito, não contraposto, mas atribuído à própria literatura e à arte contemporâneas; Bataille, 

opondo-se a isso, busca esvaziar o mito de eficácia política, pois, para ele, o mito não 

pode e não deve produzir ou constituir um novo ordenamento. Para o autor, a relação com 

o mito deve ser a de perda, de ausência do mito. Portanto, um pensamento acerca da 

existência deveria, então, ser aquele que tem os pés sobre esse solo precário:

Pode ser que seja bom dedicar-se a criar mitos e criar ritos, e, de minha parte, 
não sinto nenhuma hostilidade contra tendências desse tipo. Mesmo assim, 
parece-me que quando mencionei o mal-estar que resulta do fato de que esses 
mitos e esses ritos não serão verdadeiros mitos ou ritos porque não receberão 
um consentimento da comunidade, postulei a necessidade de ir mais longe e 
de considerar uma possibilidade que, à primeira vista, poderá soar negativa e 
que talvez, no fim das contas, seja apenas a forma mais acabada da situação. 
Se simplesmente dissermos, por lucidez, que o homem atual se define por sua 
avidez de mitos, e se a isso acrescentarmos que também se define pela 
consciência de não poder ter acesso à possibilidade de criar um mito verídico, 
teremos definido uma espécie de mito que é a ausência de mito. Estou 
expressando uma ideia bastante difícil de seguir. Entretanto, é fácil 
compreender que, se nos definimos como incapazes de chegar ao mito e, como 
suspendidos, definimos o fundo da humanidade atual como uma ausência de 
mito. E essa ausência de mito pode se apresentar diante daquele que a vive, 
entenda-se, com a paixão que animava aqueles que outrora já  não queriam mais 
viver na monótona realidade, e sim na realidade mítica, essa ausência de mito 
pode se apresentar diante dele de maneira infinitamente mais apaixonante do 
que em outros tempos foram os mitos que estavam unidos à vida cotidiana.171

Assim, ele não é uma necessidade, mas aquilo que se apresenta inevitavelmente, 

pois, da mão do reconhecimento de que é impossível alcançar o mito “verídico”, vem a 

ideia de que no fundo da humanidade atual há uma ausência de mito, uma ausência de 

comunhão. A “necessidade de ir mais longe” que Bataille antevê torna-se, então, 

extremamente necessária, já que essa ausência de mito existe em um regime da não 

particularidade: ele não diz respeito ao mediato-imediato do mito na vida cotidiana de

171 Na tradução ao espanhol: “Podría estar bien ocuparse en crear mitos y crear ritos y, por mi parte, no creo 
ser una sombra hostil en contra de este tipo de tendencias. Sin embargo, me parece que cuando mencioné 
el malestar que resulta del hecho de que ni estos mitos ni estos ritos serán verdaderos mitos o ritos a causa 
de que no recibirán un consentimiento de la comunidad, antepuse la necesidad de ir más lejos y de 
representar una posibilidad que, a primera vista, podrá parecer negativa y que quizá en el fondo no es otra 
cosa que la forma más acabada de la situación. Si decimos simplemente, desde la lucidez, que el hombre 
actual se define por su avidez de mitos, y si a eso le agregamos que también se define por la conciencia de 
no poder acceder a la posibilidad de crear un mito verídico, habremos definido una suerte de mito que es la 
ausencia de mito. Estoy expresando una idea bastante difícil de seguir. Sin embargo es fácil comprender 
que si nos definimos como incapaces de llegar al mito y, como en suspenso, definimos el fondo de la 
humanidad actual como una ausencia de mito. Y esta ausencia de mito puede encontrarse ante quien la vive 
-entendámonos- con la pasión que animaba a quienes en antano querían vivir ya no en la monótona realidad 
sino en la realidad mítica, esta ausencia de mito puede encontrarse delante suyo de manera infinitamente 
más apasionante de lo que en otros tiempos fueron los mitos que estaban unidos a la vida cotidiana.”. 
BATAILLE, Georges. La religión surrealista: conferências 1947-1948. Trad. Lucía Ana Belloto e Julián 
Manuel Fava. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2008. p. 54, grifo do autor.
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grupo(s), somente à inclusão de toda a humanidade atual no disforme de uma ausência. 

Somos abandonados a ela, e, nesse sentido, essa ausência não poderia constituir um mito 

do mito, pelo menos não um que diga respeito à comunidade.

Por isso, indo-se além, para Bataille, haveria a necessidade de somar-se a essa 

ausência a ausência de comunidade a que deve pertencer, então, qualquer comunidade. 

A ausência de mito revela um limite, e nele reside justamente a possibilidade de que 

alguém queira criar o mito da ausência de mito, isto é, uma tentativa comunitária, ainda 

que inviável (pois não emana da/na comunidade), como argumentamos anteriormente. À 

ausência de mito, então, deve ser somada a ausência de comunidade, mas também o 

reconhecimento de que essas ausências levam, ao estarem no limite, à “ausência de 

poesia”, como prossegue Bataille na supracitada conferência:

Isso deve ser levado, acredito eu, até a ausência de poesia, não é que não 
possamos esperar a poesia de outro modo que não seja por meio dos poetas 
reais, mas todos sabemos que cada voz poética leva em si mesma sua 
impotência imediata, cada poema real morre ao mesmo tempo que nasce, e a 
morte é a condição de seu cumprimento. A comunicação poética é possível na 
medida em que a poesia é levada até a ausência de poesia. Isso quer dizer que 
o estado do homem consciente que encontrou a simplicidade da paixão, que 
encontrou a soberania deste elemento irredutível que se encontra no homem, é 
um estado de presença, um estado de vigília levado até o extremo da lucidez e 
cujo termo necessariamente é o silêncio.172

Na leitura de Nancy, quando Bataille se refere à “paixão” de ser, ele sinaliza um 

movimento que levaria “ao limite de ser”. Esse não seria um ser para ele mesmo, 

imanente, mas o ser que é o singular dos seres, que partilha dessas singularidades e é nelas 

partilhado, não o ser para ele mesmo. Nancy pensará essa ausência em termos de 

“interrupção”, pois, para ele, ela seria um movimento finito-infinito, mais do que uma 

ausência: “[...] é a propagação, mesmo o contágio, ou ainda a comunicação da própria 

comunidade, que se propaga ou que comunica seu contágio”173. A partilha, ou seja, a 

exposição infinita de singularidades é o (im)próprio propagar da comunicação que se dá

172 Na tradução ao espanhol: “Esto tiene que llevarse, me parece, hasta la ausencia de poesía, no es que no 
podamos esperar la poesía de otro modo que no sea por medio de los poetas reales, pero todos sabemos que 
cada voz poética lleva en sí misma su impotencia inmediata, cada poema real muere al mismo tiempo que 
nace, y la muerte es la condición de su cumplimiento. La comunicación poética es posible en la medida en 
que la poesía es llevada hasta la ausencia de poesía. Esto quiere decir que el estado del hombre conciente 
que encontró la simpleza de la pasión, que encontro la soberanía de este elemento irreductible que se 
encuentra en el hombre, es un estado de presencia, un estado de vigilia llevado hasta el extremo de la lucidez 
y cuyo término necessariamente es el silencio.”. BATAILLE, 2008, p. 55-56.
173 NANCY, 2016, p. 103.
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no silêncio, na negatividade de ir ao limite de ser. Essa, partilha, como pensa Nancy a 

partir de Bataille,

[...] não é uma comunhão, nem uma apropriação do objeto, nem um 
reconhecimento de si, nem mesmo uma comunicação, como a 
compreendemos, entre sujeitos. Mas esses seres singulares são eles mesmos 
constituídos pela partilha, eles se distribuem e se põem, ou mesmo se espaçam 
pela partilha que os fazem outros [...]. O que “se dá” no lugar da comunicação 
não é nem o sujeito nem o ser comunal, mas a comunidade e a partilha. 174

Esse lugar da “comunicação” -  termo que Bataille empregou, mas ao que Nancy 

muitas vezes se refere em termos de “partilha”, o que se partilha e o que é partilhado 

simultaneamente, tanto no sentido de “dividir” quando no de “compartilhar”, tensionados 

no termopartage -  é o lugar do silêncio. Esse lugar não é dado a priori, mas “arealizado”, 

dizendo respeito ao ter-lugar que depende da relação, e que não é anterior ou posterior a 

ela. Ou seja, o ter-lugar não tem um lugar anterior ao contato da partilha.

Nele não haveria o nada, ou, melhor dito, o nada seria a “voz da interrupção”, o 

ser-em-comum das singularidades expostas umas às outras: “Demos um nome a essa voz 

da interrupção: a literatura (ou a escritura, se quisermos tomar essas duas palavras na 

acepção pelas quais elas se correspondem). Esse nome, sem dúvida, não convém. Mas 

aqui nenhum nome convém.”175. O ser escriturário da comunidade é sua inoperância, seu 

incessante movimento de “oferecimento” ao fora da obra. Falar desse ser escriturário ou 

singular não é inventá-lo, mas pensar sobre uma exposição que se dá, simplesmente. A 

literatura talvez ofereça apenas um espaço fecundo e incontornável para pensar a 

exposição e o inacabamento da obra.

Essa perspectiva parece se relacionar aos tensionamentos que, anteriormente, 

relacionamos às obras de Fabián Severo: uma língua da/na fronteira que não “contém” os 

sentidos, mas os oferecem à partilha, onde se explicita a potência poética positiva do 

portunhol, como já havia evocado Perlongher, isto é, a língua se abre em sentidos 

possíveis, não suporta a operação que lhe impõe um sentido único. Uma maneira de 

compreender essa língua é, então, a partir da inoperância, do inacabamento do sentido.

Como evocamos anteriormente, Maurice Blanchot havia empregado a noção de 

“inoperância” ao espaço literário, buscando evidenciar aquilo que a literatura é capaz de 

oferecer: a experiência do fora e do inacabamento, sua perpétua ociosidade e resistência

174 NANCY, 2016, p. 56.
175 Ibidem, p. 106.
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ao capital. Nancy faz uma expansão do pensamento dessa experiência -  e também da 

experiência desse pensamento -  para pensar qualquer obra, já que a obra deve sempre se 

oferecer ao limite:

Há a inopência de obras dos indivíduos na comunidade (dos “escritores”, 
qualquer que seja o modo de sua escritura) e há a inoperância de obras que a 
comunidade opera a partir dela mesma e como tal: seus povos, suas cidades, 
seus tesouros, seus patrimônios, suas tradições, seu capital e sua propriedade 
coletiva de saber e de produção. É a mesma inoperância: a obra na comunidade 
e a obra da comunidade.176

Desse modo, não se trataria de uma “mensagem”, algo que a obra, seja um livro, 

seja um projeto de comunidade, por exemplo, poderiam produzir e apresentar em seu 

acabamento. É preciso que a obra se ofereça ao limite, mas esse oferecimento é algo que 

não cabe à obra. Porquanto oferecida, a obra não se “adequaria” a um espaço comum ou 

circularia nele, ela dependeria da articulação de singularidades. Por isso é válido lembrar 

que désoeuvrement significa também “desdobramento”, sentido talvez atenuado em sua 

tradução por “inoperância” e um pouco mais possível em “desobramento”, uma outra 

tradução possível para désoeuvrement.

Seja como for, escreve Nancy que: “Essa articulação de fala, o diálogo, ou melhor, 

a partilha de vozes [...] é, no sentido que tento comunicar, ‘a literatura’”.177. A partir da 

necessidade de refletir sobre essa articulação, o autor dialoga com Marx178, propondo a 

noção de “comunismo literário”, ou seja, assimilando a importância que este deu à 

articulação de particularidades que não deveriam ser autônomas umas às outras, nem 

reabsorvidas pela produção, como ressalta o autor francês: “Se a comunidade é ‘colocada 

antes da produção’, não é como um ser comum que preexistiria às obras e aí seria posto 

em obra, mas enquanto ser em comum do ser singular”179. Com isso, a nosso ver, Nancy 

busca sinalizar, nesse momento, que não há pura interioridade nem pura exterioridade, o 

ser-em-comum não é um instrumento e nem uma organização total, mas uma experiência 

que

176 NANCY, 2016, p. 119.
177 Ibidem, p. 123.
178 Fazendo referência às considerações de Marx acerca do lugar do “social” do trabalho nas “comunas 
primitivas”: “Na indústria patriarcal dos campos [...] onde fiadores e tecelões habitavam sob o mesmo teto, 
onde as mulheres fiavam e onde os homens teciam para suas próprias necessidades da família, fio e teia 
eram produtos sociais, fiar e tecer eram trabalhos sociais nos próprios limites da família. [...] O que constitui 
aqui o elo social, são os trabalhos determinados do indivíduo provido na natureza; é a particularidade e não 
generalidade do trabalho.”. MARX apud NANCY, 2016, p. 120.
179 NANCY, 2016, p. 122.
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[...] não determina um modo particular de socialidade, nem funda uma política 
-  se é que uma política possa jamais ser “fundada”. Mas isso define ao menos 
um limite no qual toda política se interrompe e começa. A comunicação que se 
dá nesse limite e que, em verdade, o constitui, exige esse modo de se destinar 
ao comum que chamamos uma política, esse modo de abrir a comunidade para 
ela mesma, muito mais do que para um destino ou para um futuro. O 
“comunismo literário” indica ao menos o seguinte: na sua resistência infinita a 
tudo que quer acabá-la (em todos os sentidos da palavra), a comunidade 
significa uma exigência política irrepressível. Essa exigência política exige por 
sua vez algo da “literatura”, a inscrição de nossa resistência infinita. Isso não 
define nem uma política, nem uma escritura, pois remete, ao contrário, ao que 
resiste à definição e ao programa, sejam eles políticos, estéticos ou 
filosóficos.180

Não há, então, “uma” política que seja fundada pelo traçado constante do ser-em- 

comum ou uma circunscrição que possa conter a experiência. Se há uma fundação 

destinada à duração da experiência comunitária, ela implicaria novamente a comunhão, o 

programa, enfim, a obra comum ou a comunidade em obra. Como o próprio autor pondera 

posteriormente em La comunidade enfrentada, o texto de 1986 ainda não oferecia um 

desenvolvimento dessa exigência comunitária direcionada à política que, no entanto, não 

é propriamente a política, pois a excede. Ainda assim, o termo “política” aparece, senão 

abundantemente, em vários momentos. O que já se explicita ali é uma extensa e imbricada 

formulação acerca da necessidade de se pensar uma ontologia da existência que é/seja o 

próprio ser-em-comum e que, ao mesmo tempo e inevitavelmente, “demanda”, “exige” 

que se (re)pense o que seria o político, qual seria seu lugar e seu papel no presente. Ao 

mesmo tempo, cabe sinalizar, como também fica patente no texto de 1986, a difícil 

negatividade outorgada, então, à (des)obra, que não poderia ter qualquer realidade e 

deveria se recusar à forma. Essa questão também seria objeto de (re)considerações por 

parte do autor, como veremos.

Em uma conferência realizada em 2012, Jean-Luc Nancy retoma algumas das 

questões advindas da tentativa de se pensar o ser-em-comum e sua exigência política. 

Essa discussão excede, evidentemente, as obras em que se deteve mais diretamente sobre 

a questão da “comunidade”, representando uma linha de força que atravessa sua obra e 

que esboça preocupações comuns a diversos autores. Não pretendemos esgotar essa 

questão ou propor uma retomada detida e talvez necessária dos contornos desses 

questionamentos desde a década de 80, mas partimos do reconhecimento de certas 

afinidades entre as proposições feitas na supracitada conferência e os possíveis 

desdobramentos da leitura crítica que o autor faz -  extrapolando o mero comentário -  do

180 NANCY, 2016, p. 128.
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livro A comunidade inconfessável, de Blanchot, em La comunidad revocada, de 2014. 

Essa aproximação não se dá somente pela proximidade temporal entre esta publicação e 

a conferência, mas também pela interpelação direta, nesta, da discussão acerca da 

comunidade.

Esse diálogo se dá quando Nancy parte, em sua fala, de uma digressão específica 

de Derrida no Seminário, que, por sua vez, interpela Heidegger, a respeito da polis grega:

Antes do Estado, antes portanto daquilo a que chamamos o político, a polis é 
o Da, o aí no qual e enquanto o qual o Da-sein é geschichtlich, advém como 
história, como a origem historial da história. A este sítio historial pertencem 
não somente os soberanos (Herrscher), os homens que detêm o poder, o 
exército, a marinha, o conselho, as assembleias do povo, mas também os 
deuses, os templos, os padres, os poetas, os pensadores.181

A partir disso, Nancy pondera que, nesse sentido, a “política” não corresponderia 

à totalidade da polis, estando para aquém e para além dela. Essa totalidade, que inclui a 

política, mas também todas as esferas da existência, seria o “ser-junto”, partindo do 

reconhecimento de que, nesses termos, não se trata de um “ser-junto” imposto por uma 

lei e uma autoridade divina.

A questão que se coloca então é a de que a política, de um modo ou de outro, 

acabou sendo expandida por meio de dispositivos de controle e legislação para, então, 

subsumir mais do que a parte que lhe caberia, ou seja, volta-se à totalidade da polis. De 

modo que é nesse desvio ou nessa distinção que é possível pensar em esferas separadas 

para a existência e a política, reconhecendo seu contato sem identificação: “[...] desvio 

entre polis e política, ou então como uma distinção entre esfera política e outras esferas 

da existência ‘em comum’ (que é toda a existência, toda mas não como um todo).”182.

A complexidade desse reconhecimento se desdobra em movimentos 

necessariamente coesos: por um lado, na urgência de sinalizar os afastamentos, cisões e 

pluralidades naquilo que se chama política, principalmente no que se refere aos usos 

indistintos desta na forma de uma “sociedade gestora” que seria muitas vezes entendida 

como um “sinônimo” do viver-junto. Por outro, verificar como é possível explorar as 

separações entre essas esferas e a pluralidade do político sem propor um abandono da 

política -  que pressuporia abraçar o “apolítico” -  , mas buscando entender como a política 

“se desliga de si mesma” expondo uma “deiscência”, isto é, sua divisão:

181 DERRIDA apud NANCY, 2012, p. 170.
182 NANCY, 2012, p. 171.
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Propus algures distinguir dois valores -  não exatamente dois sentidos, mas dois 
alcances, dois desafios -  da palavra “democracia”. No fim de contas, sem que 
então eu o discernisse, é também aquilo a que reenviava outrora o meu trabalho 
sobre a “comunidade” [...]. A comunidade excede por todos os lados a política. 
É da ordem do ser-junto que precede toda a espécie de associação ou de 
reunião. Associam-se ou reúnem-se indivíduos. O indivíduo é um produto ou 
um efeito segundo, limitado, temporário e, além do mais, intermitente da 
estrutura descontínua do “com”. Esta não é senão a estrutura do ser. O ser é o 
com: é o comum dos entes, quer dizer, o fato de “eles serem”. É uma 
propriedade comum, se adotamos um ponto de vista formal, mas não é uma 
propriedade real [...].183

Essas considerações já apareciam em grande medida, como esperamos ter 

demonstrado, em A comunidade inoperada. Mas, nesse momento posterior, resgatando 

algumas proposições observáveis em textos anteriores, Nancy enfatiza que a “ausência 

de propriedade” do comum não deve ser entendida, então, como uma “pura 

impropriedade”, ou seja, de modo puramente negativo.

Ela é, de modo totalmente distinto, um excesso de apropriações, tão finito e 

infinito quanto o são as possibilidades de apropriação, como escreve o autor: “Quer dizer, 

ao mesmo tempo inacabável e, em cada finitude (indivíduo, obra), igual a um infinito em 

ato (o que retira um finito a sua finitude: de tal modo que, nele mesmo, a eternidade enfim 

o muda).”184. O finito-infinito dessas apropriações, claro está, é sempre o com, e, por isso, 

em lugar de levarem à fusão e à comunhão, se abrem à partilha: divisão e troca, a dupla 

medida da relação. Essa dupla medida, como enfatiza Nancy, é o que se conhece por 

“sentido”. A partilha é pautada pela multiplicidade do sentido, pois não tem ser em si 

mesma, nenhuma propriedade a não ser o excesso de apropriações.

Essa multiplicidade, em todo caso, não poderia recair novamente no primado do 

indivíduo ou na assunção que cada indivíduo “deteria” uma propriedade ou conjunto de 

propriedades, pois

A multiplicidade em questão não é a dos indivíduos: mas a das modalidades 
segundo as quais se joga o sentido. Por exemplo: o amor, o desejo, a arte, o 
pensamento, o saber, o poder (não dando cada um destes regimes senão uma 
classe ou um gênero que se estrela em modos por sua vez múltiplos). Estas 
modalidades excedem a política. Esta mobiliza partes ou aspectos de várias, 
até mesmo de todas (e sem dúvida uma política, uma justeza política e um 
talento político julgam-se também de acordo com estas mobilizações, com as 
suas configurações, com as suas fórmulas), mas a política não tem que querer- 
se lugar comum nem síntese nem assunção.185

183 NANCY, 2012, p. 171.
184 Ibidem, p. 172.
185 Ibidem, p. 172-173.
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Assim, na visão do autor, caberia à política dar contorno e visibilidade, oferecer 

possibilidades ao “nós”. Esse nós, o viver-junto ou o ser-em-comum, não seria algo a ser 

conquistado ou alcançado, ou alguma espécie de “acontecimento” que se daria somente 

em algumas condições dadas de antemão, pois é a própria existência em sua 

multiplicidade. Oferecer sua possibilidade é, então, abrir-se a uma realidade de direito 

infinita e impossível, delimitar e manter o acesso aos sentidos que sempre se furtam à 

determinação comum. Isso é, em outras palavras, uma busca pela dissociação entre poder 

e sentido, pois o poder tenta reter o desdobramento infinito do sentido que, em sua

inoperância, ameaça o poder com a desligamento, com o desatamento do nó do próprio.

Mas, como lembra Nancy, a condição do poder soberano é a de “[...] não poder senão 

reter para si o segredo desta ameaça, que previne -  e, ao mesmo tempo, solta este segredo, 

que não é para ele, no qual ele não tem de entrar. Solta-o: desvela-o e deixa-o cair; 

desvela- o como que escapando-lhe.”186. O poder é o fora do sentido, já que o sentido 

sempre diz respeito ao seu desligamento, à sua finita-infinita partilha. Não por 

coincidência, como sublinha Nancy, o poder se faz valer em qualquer sociedade pela 

submissão, pelo domínio, pelo controle, com vistas a se satisfazer em si mesmo. A falta 

de satisfação lhe é secreta, ou seja, o seja, o potencial singular plural do sentido lhe é 

interditado, o que leva a um paradoxo, nas palavras de Nancy:

Paradoxo: as esferas do segredo (do sentido) não somente guardado mas 
indesvelável, porque segredo inteiramente revelado como segredo, quer dizer, 
assim definitivamente oculto e selado, excluído, colocado fora -, são as esferas 
onde, a vez, há acesso e consumação -  obra -  como a arte, o amor, o 
pensamento, o saber, o gesto, etc. - , e onde não há jamais satis-fação. Mas fruir 
para além da satisfação, para além ou aquém. Fruir em différance. A alegria é 
a sua própria differance: é o seu segredo, absolutamente oculto e 
absolutamente exposto, mas exposto algures que não no espaço público da 
política. Noutros espaços, menos públicos do que comuns: comuns e 
singulares. Singularmente comuns.187

O paradoxo do segredo “indesvelável” -  inavouable, a comunidade 

“inconfessável” de Blanchot -  é o de ele ser, por um lado, o fora onde há acesso e 

consumação do sentido (seu obramento), e, por outro, o de ser o lugar onde não há 

satisfação, mas partilha. Essa (re)colocação ou explicitação da obra como parte do 

paradoxo do segredo é de suma importância e merece algumas considerações. Ela nos 

leva, por caminhos um tanto sinuosos, à obra de Blanchot.

186 NANCY, 2012, p. 175.
187 Ibidem, p. 175-176.



95

A obra Comunidade inconfessável se divide em duas partes: “A comunidade 

negativa” e “A comunidade dos amantes”. Na primeira, Blanchot inicia sua discussão 

estabelecendo um diálogo direto com o artigo de Nancy publicado em 1983. Embora 

incorpore algumas considerações desse texto, o autor também se preocupa por marcar 

algumas diferenças, principalmente no que se refere aos modos de ler a Georges Bataille 

e, mais especificamente, em relação à (im)possibilidade política de uma comunidade 

negativa. À diferença de Nancy, Blanchot demonstrou julgar não ser possível buscar a 

partir de Bataille qualquer correlato político efetivo (como o queria Nancy, a “exigência 

política” da comunidade), justamente porque, para este, a comunidade só seria possível 

pela “ausência de comunidade”.

Isso não significa, é claro, que a exigência política não estivesse sempre presente 

em seu pensamento, como busca ressaltar Blanchot ao evocar os grupos -  Contre-attaque, 

Acéphale -  de que Bataille fez parte antes da guerra, ainda que abandonasse tais 

iniciativas “comuns” posteriormente. Mesmo nesses grupos (sobretudo em Acéphale), 

entretanto, a presença comunitária sempre foi a não presença, como ressalta Blanchot, 

pois a comunidade “[...] propõe ou impõe o conhecimento (a experiência, Erfahrung) 

daquilo que não pode ser conhecido: esse “fora-de-si” (ou o fora) que é abismo e êxtase, 

sem cessar de ser uma relação singular.”188. Esse expor o conhecimento daquilo que não 

pode ser conhecido é, pois, o que é inconfessável, pois não está ali para ser confessado.

Entretanto, como formula o autor em diversos momentos, o inconfessável não é, 

por sê-lo, menos pensado, menos evocado ou menos exposto:

Não se pode escrever essa palavra (êxtase) a não ser colocando-a de maneira 
precavida entre aspas, porque ninguém pode saber de que se trata, e de início 
se ela jamais teve lugar: ultrapassando o saber, implicando o não-saber, ela se 
recusa a ser afirmada de outra maneira que por palavras aleatórias que não 
saberiam garanti-la. Seu traço decisivo é que aquele que o prova não está mais 
lá quando o prova, não está portanto mais lá para prová-lo.189

O traço decisivo é, pois, a obra, e mesmo um livro -  como o seu próprio ou o de 

Nancy -  não fariam outra coisa a não ser a escritura do pensamento de uma presença 

ausente. O movimento da escritura da “comunidade literária”, como argumenta o autor, 

é sempre inconfessável, quer se escreva para “amigos” ou ao desconhecido leitor: 

“‘Aquele para quem escrevo’ é aquele que ninguém pode conhecer, ele é o desconhecido,

188 BLANCHOT, 2013, p. 30.
189 Ibidem, p. 32-33.
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e a relação com o desconhecido, mesmo que seja pela escritura, me expõe à morte ou à 

finitude”190. Essa exposição não teria permanência ou duração para além dela mesma, 

mas seria finita-infinita em sua inoperância. Por isso escreve Blanchot que a ausência de 

comunidade, longe de ser o fracasso dela, “[...] lhe pertence assim como a seu momento 

extremo ou assim como à prova que a expõe ao seu desaparecimento necessário”191.

A proposição da comunidade inoperada que inicialmente ofereceu Nancy, como 

esboçamos anteriormente, é perpassada pelo ter-lugar do ser-em-comum que se recusa a 

obrar. Em Blanchot, a obra se (re)coloca, por assim dizer, em seu (im)próprio 

desobramento. Essa recolocação talvez seja o acento mais presente e, ao mesmo tempo, 

mais complexo em que se deteria o autor de La comunidad enfrentada mais tarde.

Nancy, já no início de seu texto, salienta que onde ele havia, no passado, tentado 

argumentar que a “obra comunitária” seria necessariamente a sentença de morte da 

sociedade e, ao mesmo tempo, se esforçado em dizer de uma comunidade inoperada 

possível graças à sua comunicação finita-infinita, Blanchot apontaria para o 

inconfessável: “Em aposição mas também em oposição ao désoeuvrée de meu título, esse 

adjetivo propõe pensar que depois da inoperância ainda há a obra, uma obra 

inconfessável”192. Na leitura de Nancy, haveria aí uma insinuação, um aviso: o de 

desconfiar de toda absorção total da comunidade -  mesmo uma que ocorra sob o signo da 

inoperância -  e o de lembrar que a inoperância vem depois da obra, mas inevitavelmente 

provém dela. Nesse sentido, como escreve o autor ao assimilar essas “advertências”, não 

bastaria

[...] deter a sociedade que se faz obra no sentido em que querem os Estados- 
nacionais ou Estados-partidos, as Igrejas universais ou autoacéfalas, as 
Assembleias ou os Conselhos, os Povos, as companhias ou as fraternidades. 
Deve-se pensar que também já  houve, já  sempre, uma “obra” de comunidade, 
uma operação de partilha que sempre haverá precedido toda existência singular 
ou genérica, uma comunicação e um contágio sem os quais não seria possível 
haver, de modo absolutamente geral, nenhuma presença, nenhum mundo, pois 
cada um desses termos implica nele uma co-existência ou uma co-pertença [...]. 
Isso é o que nos faz “nós”, nos separando e nos aproximando, criando a 
proximidade com o afastamento entre nós -  “nós” na grande indecisão em que 
se encontra esse sujeito coletivo ou plural, condenado (mas essa é sua glória) 
a não poder encontrar nunca sua própria voz.193

190 BLANCHOT, 2013, p. 39.
191 Ibidem, p. 28-29.
192 Na tradução ao espanhol: “En aposición pero también en oposición al désoeuvrée de mi título, este 
adjetivo propone pensar que tras la inoperancia todavia hay la obra, una obra inconfesable.”. NANCY, 
2014, p. 23.
193 Na tradução ao espanhol: “[...] detener a la sociedad que se hace obra en el sentido en que lo quieren los 
Estados-naciones o Estados-partidos, las Iglesias universales o autoacéfalas, las Asambleas y los Concejos,
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Essas breves considerações dedicadas à obra de Blanchot, como é possível 

observar, não se resumem a prefaciar o texto para a publicação de sua tradução ao italiano, 

mas indicam a continuidade de um diálogo acerca do comunitário, um questionamento 

que moveu ambos os autores e sobre o qual Nancy propõe o escrutínio necessário de sua 

primeira obra sobre a comunidade. Ainda assim, grande parte desses desdobramentos já 

estava nas páginas de A comunidade inoperada. Mesmo naquele texto, o autor já parecia 

insistir na urgência de operar acessos, de colocar em funcionamento o paradoxo do 

segredo que diz respeito à existência:

O político seria o traçado da singularidade, de sua comunicação, de seu êxtase. 
“Político” diria uma comunidade se ordenando à inoperância de sua 
comunicação ou destinada a essa inoperância: uma comunidade fazendo 
conscientemente a experiência de sua partilha. Alcançar uma tal significação 
do “político” não depende, ou em todo caso não simplesmente, disso que 
chamamos “vontade política”. Isso implica já  estar engajado na comunidade, 
ou seja, fazer, de qualquer maneira que seja, a experiência enquanto 
comunicação: isso implica escrever. É preciso não parar de escrever, não 
deixar de expor o traçado singular de nosso ser-em-comum.194

A ação de não parar de escrever, de não deixar de dar vazão ao traçado do ser-em- 

comum, não cabe, pois, a nenhuma obra. Mas é somente se há obras, isto é, obras que se 

abandonam ao limite, muitas e no plural, é que há possibilidade de exposição do traçado 

da comunidade. Se não há acessos, o que equivaleria a dizer que os acessos são negados 

-  já que, no limite, a exposição jamais cessa -  há o sobrepassamento “da” obra que se 

quer (ou é quista) como peremptória, há também lógicas de ocultamento das obras que 

são “nocivas” a esse traço decisivo.

Diante disso, o que pode, então, a obra literária? A busca por respostas a essa 

pergunta, evidentemente, excederia os limites desta pesquisa, embora não percamos de

los Pueblos, las companías o las fraternidades. Hay que pensar también que hubo ya, siempre ya, una “obra” 
de comunidad, una operación de reparto que siempre habrá precedido toda existencia singular o genérica, 
una comunicación y un contagio sin los cuales no podría haber, de modo absolutamente general, ninguna 
presencia ni ningún mundo, pues cada uno de estos términos implica en él una co-existencia o una co- 
pertenencia -aun si esta “pertenencia” sólo es la pertenencia al hecho del estar-en-común. Ya hubo entre 
nosotros -todos juntos y en conjuntos distintos- la participación en algo común que sólo consiste en esa 
participación, pero que al participar hace existir y toca entonces la existencia misma en lo que ésta tiene de 
exposición a su propio límite. Eso es lo que nos ha hecho “nosotros”, separándonos y aproximándonos, 
creando la proximidad con el alejamiento entre nosotros - “nosotros” en la indecisión mayor en que se halla 
este sujeto colectivo o plural, condenado (pero ésa es su gloria) a no poder encontrar nunca su propia voz. 
NANCY, 2014, p. 25.
194 NANCY, 2016, p. 75.
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vista a relevância de formulá-la e de reconhecer que o pensamento da comunidade coloca 

diante de nós uma demanda acerca de novos modos de ler. Isso posto, cabe buscar 

caminhos de leitura para alguns dos agenciamentos reconhecíveis em Noite nu Norte e 

Viralata, obras que partem de suas (re)afirmações como palavra escrita para falar, entre 

tantas coisas, da fronteira -  em Noite nu Norte -  e do existir -  em Viralata. Essas obras 

explicitam que suas palavras provêm de uma algaravia de vozes, lembranças, histórias, 

dias e noites. Mas essa algaravia não se finda no acabamento da obra, já que suas palavras 

são sempre provisórias, parciais, misturadas. Elas não sinalizam um modo de 

“representação” da fronteira ou da existência, ou uma necessidade de completude, de 

satisfação. Mas sim, a partir dos horizontes que buscamos analisar até este momento, a 

experiência de aceder a um acesso195, como veremos a seguir.

195 NANCY, 2006, p. 30.
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4 MODOS DE SER-EM-BANDO: A FRONTEIRA, A EXISTÊNCIA

O preceito de Wittgenstein célebre demais e reiterado demais, “É preciso calar 
aquilo do qual não se pode falar”, indica justamente que, já  que ele não pôde, 
ao enunciá-lo, se impor o silêncio a si mesmo, é que, em definitivo, para se 
calar é preciso falar. Mas com que espécie de palavras?

Maurice Blanchot196

Em diferentes momentos deste trabalho, buscamos apontar que as obras Noite nu 

Norte e Viralata expõem uma língua misturada, livre e fronteiriça. Suas fronteiras se 

(re)apresentam incessantemente a partir da tensão constante entre o espanhol e o 

português e reclamam a liberdade de sentido, sem a qual não seria possível o gesto de 

escritura que dá início a cada livro. Esse gesto inaugural é o de escrever as lembranças, 

em Noite nu Norte, e o de escrever “minha história”, em Viralata. Tanto em um caso 

como no outro, essa escrita da “origem” nada tem de individual ou de uno, não se propõe 

a encontrar essa origem porque ela não está lá para ser encontrada. Em lugar disso, as 

palavras incontam -  encontrar contando, mas também (des)contar -  as lembranças e a 

história, como argumentamos anteriormente. (Des)contar é mover-se em uma poética da 

fronteira e da existência, valer-se de sua singular multiplicidade e colocar em xeque o 

poder que se quer totalizador, como é possível pensar a partir das proposições de Jean- 

Luc Nancy.

Ser é ser-em-comum, e Noite nu Norte e Viralata se valem ao máximo da partícula 

em, o ter-lugar das relações que expõe a palavra singular por meio dos encontros e 

desencontros que conformam a própria possibilidade de se falar da origem e da vida na 

fronteira como partilha e inacabamento. As obras são oferecidas em sua inoperância à 

leitura, que se vê interpelada pelos movimentos sempre inconclusos do em, pela constante 

abertura do sentido que revela o inacabamento da linguagem. Diante disso, a nosso ver, 

a leitura se faz mediante o contato e o contágio, sente a necessidade de valer-se de maneira 

explícita do em para dar sentidos ao inacabamento da linguagem.

Esse caráter “explícito” do em, claro está, não parte do pressuposto de algo que 

seja interior às obras no sentido de que elas diriam o que ele é ou que ele seja 

“representado” nelas de alguma forma. Elas podem ser consideradas como acessos, partes 

do “paradoxo do segredo”, como propôs Jean-Luc Nancy. É importante que esses acessos 

sejam múltiplos, que não deixem de traçar o “ser-em-comum”, pois, como vimos no

196 BLANCHOT, 2013, p. 76-77.
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primeiro capítulo, no imaginário da nação construído desde o fim do século XIX até muito 

recentemente, durante a ditadura, o portunhol sempre foi excluído, privado de qualquer 

acesso e de qualquer operação oferecida à partilha, salvo raríssimas exceções. Daí a força 

do verso de Chito de Mello, citado anteriormente, que expressa uma crítica pungente: “Y 

mi léxico no ‘acerva’/ La cultura nacional.”197.

A partir do momento em que esse “léxico” se apresenta como elemento poético 

incontornável e pulsante de uma obra, ele coloca em xeque, desestabiliza, subverte 

qualquer noção de “cultura nacional” ou “nação” que imponha aos portunhóis (e àqueles 

que os falam) o lugar da não-parte, da indizibilidade, da ilegalidade. Enquanto 

manifestação literária, é possível, como já o demonstraram diversas leituras críticas, 

reconhecer nele uma “linguagem poética” marcada por uma positividade que difere dos 

“demais usos” do portunhol, ou, por outro lado, um lugar de expressão da pertença, do 

afeto, da “subjetividade”. Perspectivas como essas não são necessariamente 

contraditórias, claro está, mas nos parece importante enfatizar que, em nosso horizonte 

de leitura, mesmo essa positividade ou essa pertença ganham potência justamente pelas 

tensões entre “legalidade” e “ilegalidade”, entre “dizível” e “indizível”. A voz que fala 

portunhol em uma obra é a menudo errante, transversal à sociedade, à nação, para resgatar 

a formulação de Ludmer. Ela tampouco se sacia, pois a abertura de sentidos que ela faz 

irromper não se resolve, isto é, permanece errante face à lógica de fechamento do sentido.

No limite, qualquer leitor se abandona à inoperância de qualquer obra, pois não 

haveria outro modo de fazê-lo, por mais que se queira ver ali algo do “próprio”. O que 

estaria em jogo nessas manifestações literárias em portunhol, de acordo com as 

perspectivas mobilizadas neste trabalho, seria mais bem a “presença ausente” de uma 

linguagem que desestabiliza a representação e a contenção do sentido de modo radical. 

Isso fica evidente, por exemplo, nas “imagens-sonoras” que as atravessam -  o canto-voo 

do pássaro, o latido-movimento do cão vira-lata -, que resistem à descrição e à 

representação, emergindo das relações entre singularidades que povoam a existência 

fronteiriça. As figuras do pássaro e a do cão atraem e refratam as relações entre o singular 

e a pluralidade, de modo que não dizem respeito a um indivíduo, mas tampouco 

comportam a possibilidade de ser o lugar da hipóstase comunal do coletivo. Hipóstase -  

no sentido de um fechamento de sentido -  que tampouco se verificaria na leitura, pois ela 

mesma pode (e demanda) valer-se do em para “errar” pela linguagem.

197 DE MELLO, 2005, p. 10.
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Anteriormente, nos valemos de algumas considerações de Nestor Perlongher em 

relação à novela Mar Paraguayo, de Wilson Bueno, e ao portunhol. Embora bastante 

breves e reduzidos, os textos que o autor argentino dedica a essas temáticas se 

concentraram sobretudo no caráter da linguagem e deram centralidade ao portunhol como 

uma manifestação literária des(re)territorializada, de modo que se poderia considerar que 

essas tenham sido as reflexões críticas mais inaugurais sobre textos que se valem dessa 

língua. Talvez justamente por isso Perlongher tenha se indagado sobre como ler essa 

escritura, questionamento que não parece de modo algum ter que se dar por encerrado e 

que não sinaliza uma resposta simples, como certamente soube o autor. No supracitado 

prefácio à novela de Bueno, escreve Perlongher:

Por último, como ler Mar Paraguayo? Aqueles que têm obsessão pelo 
argumento [...] e deixam de lado o elemento poético das evoluções e mutações 
da língua, perderão o melhor, como esses leitores de romances melosos (mal) 
traduzidos que se contentam com o resumo mastigado. Mar paraguayo não é 
um romance para se contar por telefone.198

Essa “recomendação” final, a nosso ver, não parece sinalizar algum tipo de 

primazia da forma pelo conteúdo ou um preciosismo de qualquer ordem, muito pelo 

contrário. As “evoluções” e “mutações” a que se refere o autor são, ao fim e ao cabo, 

experiências que faz o leitor, e por isso precárias, incompletas, e nisso consiste seu grande 

acontecimento: demandam o contato, a relação com a extensão desse Mar que não oferece 

um reflexo espelhado daquele que se olha nele, mas que destitui a primazia do “Eu”, no 

sentido que anteriormente evocamos em relação ao texto prefacial de Gustavo Espinoza 

a Noite nu Norte.

Em um texto anterior, também dedicado à obra do autor paranaense, Perlongher 

já havia feito um questionamento semelhante:

[...] a proliferação de vários fluxos raciais (lembremos a enumeração: gaúcho- 
beduíno-afro-hispano-guarani) não se limita -  como nas navegações do 
surrealista das correntes -  à evocação, no reflexo do espelho d’água no laquê 
penteado da língua; antes, a despenteia, por dentro, por baixo, mesclando os 
fluxos em sua intimidade essencial de língua: bras-hispano-guarani..., hispano- 
guarani aportuguesado, espagues missioneiro... E aí surge a questão: qual é (se 
é que há uma) língua de base? Ou: a partir de que língua se lê? A língua da
língua.199

198 PERLONGHER, 1992, p. 11.
199 PERLONGHER, Nestor. Ondas no Mar Paraguayo. Nicolau, n. 26, ago. 1989. p. 10.
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Uma “intimidade essencial” não parece falar de uma “essência do texto” ou de um 

sujeito (um escritor, um leitor), parece mais bem indicar que o essencial ou o 

incontornável é a intimidade. Como escreve Mónica Cragnolini no posfácio à La 

comunidad enfrentada, o ser-em-comum é um modo íntimo da comunidade, já que a 

intimidade advém daquilo que nos despe na exposição, no testemunho da fragilidade do 

sentido, fragilidade que “[...] se faz corpo nos corpos ‘que se tocam’ no limite”200. Não há 

como dizer onde se dá o traçado desse limite, como escreve Jean-Luc Nancy em A 

comunidade inoperada, pois ele não é acabado, sendo: “[...] uma linha tanto reta (a borda, 

a margem do livro), quanto incrivelmente retorcida ou quebrada (a escrita, a leitura)”, 

tampouco encontraria seu final, como continua o autor, “[...] no lugar onde a obra passa 

de um autor para uma leitura, e desse leitor a outro leitor ou a um outro autor [...] não 

acaba nesse lugar onde a obra passa a uma outra obra do mesmo autor, e a esse outro 

lugar onde ela passa a outras obras de outros autores.”201. A inoperância da obra 

abandonada à intimidade do ser-em-comum não tem final, seus sentidos são 

“estrangeiros” ao poder totalizante.

O aviso de Perlongher é: deve-se ler com “a língua da língua”. Mas que língua 

seria essa? Duvidar da possibilidade de uma “língua de base”, adotando certo ponto de 

vista, é ler de maneira pós-autônoma, como propôs Josefina Ludmer, pois a língua 

“perde” território na literatura em textos que explicitam a artificialidade das esferas ou 

não aceitam ser lidos de acordo com elas. Seria contraditório ou no mínimo forçoso ler 

Mar Paraguayo “tendo como base” o português pelo simples fato de seu autor ter nascido 

e publicado no Brasil, assim como o seria ler Noite nu Norte ou Viralata adotando o 

espanhol por razões semelhantes. Isso não significa, evidentemente, que essas e/ou outras 

línguas não se coloquem em jogo nos textos. O que nos interessa apontar é apenas que 

não se trataria de discutir se há ou não uma base, e sim investigar a perda de base, ou, 

melhor dito, se a base está para ser perdida.

A formulação de uma “língua da língua” pode apontar nessa direção, pois parece 

estabelecer um diálogo com a de “língua menor”, anteriormente evocada por nós, ou seja, 

uma compreensão da língua que se pauta em seus movimentos de des(re)territorialização. 

Escreve Gilles Deleuze em A literatura e a vida, ao falar dos efeitos que a literatura

200 No original: “ [...] se hace cuerpo en los cuerpos ‘que se tocan’ en el limite”. CRAGNOLINI, Mónica B. 
La comunidad de Nancy: entre la imposibilidad de representación y el silencio. In: NANCY, Jean-Luc. La 
comunidade enfrentada. Trad. Juan Manuel Garrido. Lanús: Ediciones La Cebra, 2014. p. 66.
201 NANCY, 2016, p. 108.
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produz na língua, que aquela pode traçar “[...] uma espécie de língua estrangeira, que não 

é uma outra língua, nem um dialeto regional redescoberto, mas um devir-outro da língua, 

[...] um delírio que a arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema dominante.”202. 

Essa proposição da “língua da língua” que foge ao sistema dominante parece dialogar de 

diversos modos com a fuga da “base”, que seria uma maneira de mover-se com 

desenvoltura “dentro” de línguas maiores que evocam de partida a nação, o Estado, enfim, 

o poder onímodo de dizer o “ser-dito”, resgatando a formulação de Agamben.

O que se depreende desse movimento, como propõe Deleuze no mesmo texto, é o 

fim último da literatura: “Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa

criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida.

Escrever por esse povo que falta... (“por” significa “em intenção de” e não “em lugar 

de”).”203. A noção de delírio trabalhada pelo autor, ainda que não tenhamos a intenção de 

pormenorizá-la, não diz respeito a um padecimento, mas à saúde (o sentido vivo) e ao 

“fora”, aquilo que mantém relação com o que Jean-Luc Nancy pensará em termos de 

“existência” e inoperância. Esse fora, como apontamos anteriormente, não deixa de ser o 

fora “da” obra ou da linguagem, isto é, ele não pode existir sem elas, como explicita 

também Deleuze:

[...] quando se cria uma outra língua no interior da língua, a linguagem inteira 
tende para um limite “assintático”, “agramatical”, ou que se comunica com seu 
próprio fora. O limite não está fora da linguagem, ele é o seu fora: é feito de 
visões e audições não-linguageiras, mas que só a linguagem torna possíveis 
[...]. Essas visões, essas audições não são um assunto privado, mas formam 
figuras de uma história e de uma geografia incessantemente reinventadas. É o 
delírio que as inventa, como processo que arrasta as palavras de um extremo a 
outro do universo. São acontecimentos na fronteira da linguagem.204

Perlongher, como evocamos anteriormente, já havia se referido à publicação de 

Mar Paraguayo como um “acontecimento”. Não seria pecar por excesso tomar essa 

formulação -  assim como a “língua da língua” -  como um diálogo direto com Deleuze (e 

também Félix Guattari, em obras como M ilplatôs e Kafka: por uma literatura menor), 

pois essa conversação se mostra sumamente importante, por exemplo, na produção crítica 

do autor argentino. Para Deleuze, esse acontecimento pode ser uma “saúde” ou a 

“invenção” de um povo, no limite da linguagem. Essas proposições, a nosso ver, podem

202 DELEUZE, Gilles. A literatura e a vida. In: DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. Trad. de Peter Pál 
Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1997. p. 15.
203 Ibidem, p. 15.
204 Ibidem, p. 9.
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ser relacionadas à discussão que Nancy entabula a partir da noção de “criação do mundo” 

em Ser singular plural.

Falar em “criação do mundo” nessa perspectiva não seria falar em “Princípio” ou 

“Fim”, pois, como lembra Nancy, essas são formas de postulação e rejeição do “Outro”. 

Desse modo, falar do “Outro”, como discute o autor, implica a menudo na sua não- 

representatividade, ou seja, a postulação de uma “super-presença” e/ou de uma negação 

total desse Outro. Assim, a instância do “inapresentável” ou “infigurável” é opressiva, 

terrorista, de modo que as possibilidades de “figuração”, de modo subversivo, se revelam 

como aquilo que, ao tocarem a origem, são capazes de se abrir ao “com”, oferecer o limite 

de seu traçado à partilha, que seria a exposição finita-infinita à origem205.

Dessa perspectiva, tocar a origem não implica sua perda -  por não ser “Princípio”, 

se desvanece a lógica da perda e da apropriação -, pois esse gesto diz respeito à exposição 

a ela. Isto é, a tocamos na medida em que nos tocamos, pois o toque é a existência, aquilo 

que “nos faz nós”, como formula Nancy206. A obra -  também a literária -  poderia ser 

encarada, então, como um acesso à singular pluralidade da origem que já foi dado, 

colocado no fora:

O acesso é o “chegar à presença”, mas a presença mesma é a dis-posição, o 
espaçamento das singularidades. A presença não está em outro lugar que não 
no ‘chegar à presença’. Não acedemos a uma coisa ou a um estado, mas a uma 
chegada. Acedemos -  a um acesso.207

Toda essa discussão acerca das possibilidades de “criação do mundo”, embora em 

muito antecedam a formulação que anteriormente citamos em relação ao “paradoxo do 

segredo” -  isto é, a obra de arte vista como acesso e também como lugar em que não há 

satis-fação -, parece tocar justamente nessa questão. Como escreve Nancy, questionando- 

se acerca do que seriam a literatura e as artes senão

[...] a exposição de um acesso subtraído em sua própria abertura, e por isso 
mesmo “inimitável”, intransportável, intraduzível porque forma a cada vez um 
ponto absoluto de tradução, de transmissão ou de transição da origem em 
origem [...]. A arte é sempre cosmogônica, mas expressa a cosmogonia como 
aquilo que é: necessariamente plural, difratada, discreta, toque de cor ou 
timbre, frase ou massa, resplendor, aroma, canto ou passo suspenso, já  que é o

205 NANCY, Jean-Luc. Ser singular plural. Trad. Antonio Tudela Sancho. Madri: Arena Libros, 2006. p. 
63.
206 Ibidem, p. 29.
207 Na tradução ao espanhol: “El acceso es el “llegar a la presencia”, pero la presencia misma es la dis- 
posición, el espaciamiento de las singularidades. La presencia no está en otra parte que en el “llegar a la 
presencia”. No accedemos a una cosa o a un estado, sino a una llegada. Accedemos -a  un acceso.”. Ibidem, 
p. 30, tradução nossa.
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nascimento de um mundo (e não a construção de um sistema). Um mundo, são 
necessários sempre tantos mundos para fazer um mundo.208

Para Jean-Luc Nancy, como vimos, as obras acabadas e colocadas no fora -  

também livros, como esses em que nos detemos na leitura -  representam acessos que se 

oferecem à inoperância, à finita-infinita partilha de sentidos. O que fazem Noite nu Norte 

e Viralata -  e talvez outras múltiplas manifestações literárias que se valem de 

tensionamentos da linguagem -  é explicitar suas multiplicidades de sentidos, recusar de 

modo incessante o acabamento, produzir um espaçamento de mundo que nunca termina 

na obra, mas provém dela.

Desse modo, partimos da identificação de algumas semelhanças entre essas obras 

para, em seguida, nos aprofundarmos em seus diferentes “modos de ser-em-bando”.

4. 1 A ESCRITURA DA/NA ORIGEM: ACESSOS PARTILHADOS À 
LINGUAGEM-FRONTEIRA

Al final, uno solo é isso, retazos de palabras.

Fabián Severo

Tanto Noite nu Norte como Viralata se iniciam “fazendo mundo” de modo plural, 

isto é, postulando um gesto de escritura que abre cada livro e, ao mesmo tempo, se perde 

em sua (im)propriedade. Em Noite nu Norte, lemos no poema Uno, composto de um único 

verso: “Vo iscrevé las lembransa pra no isquecé”209. Escrever as lembranças -  não as 

“minhas”, mas “as” -  é o movimento que dá início à obra. É possível compreender que o 

gesto de escrevê-las se proponha como modo de resistência ao esquecimento, embora o 

poema não se feche, ou seja, não explicite o que não pode ser esquecido. Como 

buscaremos apontar posteriormente, aquilo que não deve ser esquecido parece encontrar 

uma resolução plural no último poema do livro, mas, antes de desenvolver esse horizonte 

de leitura, mostra-se necessário refletir sobre outros tensionamentos possíveis em relação 

à obra.

208 Na tradução ao espanhol: “ [...] la exposición de un acceso sustraído en su propia apertura, y por esto 
mismo ‘inimitable’, intransportable, intraducible porque forma cada vez un punto absoluto de traducción, 
de transmisión o de transición del origen en origen [...]. El arte siempre es cosmogónico, pero expresa la 
cosmogonía como lo que es: necesariamente plural, difractada, discreta, toque de color o timbre, frase o 
masa plegada, resplandor, aroma, canto o paso suspenso, ya que es el nacimiento de un mundo (y no la 
construcción de un sistema). Un mundo, son precisos siempre tantos mundos para hacer un mundo.”. 
NANCY, 2006, p. 30, grifos do autor, tradução nossa.
209 SEVERO, 2017, p. 11.
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4. 2 NOITE NU  NORTE: SER A FRONTEIRA, MUCHO MÁS QUE CUALQUÉ 
PUENTE

O registro memorialístico evocado em Uno, que poderia sugerir a busca por um 

“passado”, se vê interpelado nos poemas seguintes de modo abrupto pela ancoragem em 

uma temporalidade ampla, imemorial e fadada à repetição. No poema Dois, há a primeira 

das muitas menções à cidade: “Artigas e uma estasión abandonada/ a esperansa ditrás de 

um trein que no regresa/ uma ruta que se perde rumbo ao sur.”210. De um lado, a cidade; 

de outro, uma estação, que remete a um imaginário da primeira modernização uruguaia, 

abandonada. Entre a cidade e a estação, um “e”, forma que se vale da tensão entre uma 

função mais verbal e outra mais conjuntiva, isto é, uma função mais ontológica (“é”, “es”) 

ou mais acumulativa (“e”). A partir desse ponto de vista, não parece ser necessário 

destinar preponderância a uma ou a outra função, pois a relação entre elas produz uma 

extensão e uma duração imponderáveis justamente por estar nessa fronteira onde a 

inoperância se abre em múltiplos sentidos potenciais. É interessante perceber que esse 

mesmo “e” fronteiriço aparecerá em outros poemas do início do livro, como em Onse, 

citado no capítulo anterior.

Seja como for, a partir de Dois se explicita uma linguagem da/na fronteira que se 

oferece de maneira evidente a partir do “e”, demandando o contato e o contágio, 

explicitando uma resistência escancarada à operação una e definitiva de sentido. Em nossa 

perspectiva, isso não poderia resultar na ausência de sentido, e sim no acúmulo, na criação 

e na possibilidade de proposição de múltiplos sentidos. A fronteira, nesse caso, poderia 

ser pensada como esse entre-lugar (re)apresentado pela relação de modo incessante, onde 

deixam de vigorar oposições e binarismos. Essa fronteira, ao propor-se como um 

“mundo” que não está separado de outros mundos, revela o traçado de um espaçamento 

de mundo, reivindicando a própria existência em sua singular pluralidade, como é 

possível pensar a partir das proposições de Jean-Luc Nancy. Isso, como fica evidente, não 

acontece de modo espontâneo ou simples, pois a liberdade de sentido, que é também a 

possibilidade de existência, se vê constantemente interpelada pelo perigo oferecido pela 

lógica propriedade, ameaçada pela (im)propriedade.

Já no poema seguinte, Treis, é possível analisar como a lógica de oposições deixa 

de vigorar. Nele, o lugar da “civilização” não é aquele que se opõe ao lugar “barbárie”, e

210 SEVERO, 2017, p. 11.
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Artigas se apresenta de modo complexo, contraditório, inclusivo e exclusivo, dando lugar 

a hipóteses:

Noum sei como será nas terra sivilisada
mas ein Artigas
viven los que tienen apeyido.

Los Se Ninguéim 
como eu 
semo da frontera 
neim daqui neim dalí.

No es noso u suelo que pisamo 
neim a lingua que falemo.

Artigas, no segundo verso, parece escapar à “terra civilizada”, mas, no terceiro 

verso, o nome da cidade passa a assumir vários sentidos: lá vivem os que têm apeyido 

(apellido como sobrenome, “apelido” como alcunha). A relação entre esses sentidos não 

quer se resolver, ela se dá, somente, se oferece à errância na/pela língua. Assim sendo, os 

Se Ninguéim (um apelido) são aqueles que explicitam a não resolução: não são daqui nem 

de dali.

A partir dessa perspectiva, a fronteira não é idêntica a Artigas e nem Artigas é 

idêntica à fronteira. Isso porque a fronteira se movimenta sempre em sua constante tensão, 

isto é, como um dentro/fora de Artigas, um dentro/fora de qualquer circunscrição (daqui, 

dalí). Esses movimentos que criam possibilidades para uma noção de fronteira não dizem 

respeito à identificação ou à propriedade, como fica evidente nos versos finais, em que 

lemos: “Não é nosso” o solo que pisamos e nem a língua que falamos. Essa 

(im)propriedade indica a multiplicidade da existência, mas também fala do perigo: “eles 

não são nossos”, pisar o solo e falar a língua são o existir no mundo, mas essa existência 

sempre pode ser confiscada, tomada à força em nome da propriedade do solo e da língua.

Além disso, é interessante perceber, na segunda estrofe, a proposição de uma 

comparação: “Los Se Ninguéim/ como eu”. Essa primeira aparição da palavra “eu” é 

marcada pela indissociabilidade do “eles”, os “zé ninguém”, que são como “eu”. Ser um 

“zé ninguém”, nesse caso, é ser da fronteira, movimentar-se para aquém e para além da 

propriedade. O “nós” que se apresenta ao final do poema e pela primeira vez, assim como 

a relação entre “eu” e “eles”, pode ser encarado como a grande constante que reaparece 

ao longo dos outros poemas. Essa seria a força de “escrever as lembranças para não 

esquecer”, explicitada no poema Uno, como vimos. Isso implica que “as lembranças” são 

as “nossas lembranças”, tanto “minhas” quanto “deles”. No capítulo anterior, ao propor
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uma aproximação inicial a Noite nu Norte, argumentamos que os poemas entretecem 

movimentos de busca pela genealogia, isto é, pela origem, mas o que essa busca revela é 

a (im)própria multiplicidade, pressuposta pela própria linguagem que os poemas 

oferecem à inoperância.

No poema Des211, a presença do perigo da propriedade ronda as possibilidades de 

existência, de modo que a liberdade é reivindicada, movimento que contesta a posse sobre 

o solo e sobre a língua:

Mina lingua le saca la lengua al disionario 
baila uma cumbia insima dus mapa 
i faz com a túnica i a mona 
uma cometa 
pra voar
livre i solta pelo seu.

O jogo entre “ninguém” e “minha” acontece, no primeiro verso, por meio da voz 

daquele que afirma “ter” uma língua. Entretanto, ela parece agir de modo independente à 

sua vontade ao “sacar la lengua” -  seja no sentido de “mostrar” a língua ou de “tirar” a 

língua do dicionário -  e dançar sobre os mapas. Seu primeiro movimento é o de reinventar 

a “escola”. A “túnica” e a “mona” são elementos que compõem o uniforme obrigatório 

que as crianças utilizam nas escolas uruguaias durante o ensino primário, desde a grande 

reforma educativa ocorrida em 1877 até os dias atuais, sendo um dos mais emblemáticos 

legados da reforma educativa de José Pedro Varela, que abordamos no primeiro capítulo, 

pois simbolizam um projeto educativo que talvez ainda não tenha sido superado. O 

projeto vareliano, embora tenha representado uma inegável ampliação do número de 

escolas e do acesso à educação básica, vestia roupagens de “integralização” e 

democratização” do conhecimento, o que implicou, na realidade, a violência e a 

permeabilização ideológica lançadas contra as populações fronteiriças, como 

argumentamos anteriormente.

A língua, claro está, não se separa totalmente da escola e do mapa, mas ela não 

utiliza esses elementos de modo usual. O que ela faz é voar e dançar, sempre na fronteira, 

nem daqui nem dali, valendo-se da abertura do sentido e da subversão.

Em Noite nu Norte, há um gesto de escritura que dá início a um movimento contra 

o esquecimento: escrever as lembranças. A possibilidade de escrever as lembranças, 

como temos insistido, se dá a partir e desde uma língua da/na fronteira. No poema Des,

211 SEVERO, 2017, p. 19.
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que acabamos de mencionar, essa língua se mostra em seu potencial de interrupção dos 

mitos de união da língua e se move, dançando e voando. Essa língua tira a língua do 

dicionário, constrói uma pipa (“cometa”) no mesmo passo em que se desdobra, 

associando-se ao movimento e vinculando-se ao indefinido (“um pagode”, “uma 

cometa”). Ela não consegue ou não pode se desdobrar nos mesmos espaços simbólicos 

do dicionário, do mapa e da escola.

Nesse poema, a imagem da pipa e a do voo remetem à liberdade, mas o último 

verso promove uma nova suspensão: a elevação, lugar poético conflituoso, não diz 

respeito ao voo da língua. “Seu” é o “céu” ou o que é “seu”? A língua se vale dessa tensão, 

convida o leitor a também “dançar” e “voar”, pela abertura de sentidos, entre o “céu” e o 

“seu”, seu dicionário, seu mapa. Assim, em lugar de mover-se em territorialidades pré- 

determinadas, Des se vale do “ter-lugar” que sempre pode ser tensionado no contato com 

suas palavras misturadas.

Essa língua não é a língua da escola, entendida como lugar de poder que quer 

“unificar” a língua, mas aquela que está para aquém e para além dela, como lemos no 

poema Trinticuatro212:

Mi madre falava mui bien, yo intendía.
Fabi andá fazer los deber, yo fasía.
Fabi traseme meio litro de leite, yo trasía.
Desí pra dona Cora que amaná le pago, yo disía. 
Deya isso gurí i yo deiyava.

Mas mi maestra no intendía.
Mandava cartas en mi caderno
todo con rojo (igualsito su casa) i asinava imbayo.

Mas mi madre no intendía.
Le iso pra mim ijo i yo leia.

Mas mi madre no intendía.
Qué fizeste meu fío, te dise que te portaras bien 
i yo me portava.

A historia se repitió por muintos mes.
Mi maestra iscrevía mas mi madre no intendía.
Mi maestra iscrevía mas mi madre no intendía.

Intonse serto día mi madre intendió i dise:
Meu fío, tu terás que deiyá la iscuela 
i yo deiyé.

212 SEVERO, 2017, p. 58.
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Esse poema se inicia com interações entre mãe e filho que são bastante comuns, 

cotidianas. A perturbação aparece quando a professora “não entende”, e embora não fique 

evidente o que ou por que ela não compreende, esse verso nos leva novamente ao 

primeiro: “Mi madre falava mui bien, yo entendia”. Pode-se pensar, então, que a 

professora não compreende o próprio cotidiano, as interações, as relações e modos de 

expressão que se mostram na vida familiar de Fabi e sua mãe. Não ser compreendido de 

modo algum, ser rejeitado em tudo que lhe é cotidiano e afetivo, como a fala, essa é a 

razão do desentendimento, de modo que não se trata de um problema disciplinar, um caso 

de “mau comportamento”. A nosso ver, trata-se de uma resistência à relação e à amplitude 

das esferas do saber por parte da professora, e, por conseguinte, da escola. Fabi entende 

a mãe, faz o que lhe é pedido, lê as cartas escritas com caneta vermelha, cor de correção 

e reprovação, e, por fim, deixa a escola. Essa ação última vem de uma inevitabilidade 

imposta pela própria escola, mas também de uma adesão à abertura à afetividade por parte 

de Fabi, pois todas as suas ações são vinculadas à voz da mãe.

No início do poema Trintidós213, a repetição proveniente da escola também se 

impõe, cerceando os espaços da oralidade e visando à unicidade:

Yo no quiría ir más en la escuela 
purque la maestra Rita de primer ano 
cada ves que yo hablava 
pidía pra que yo ripitiera 
i disía
vieron el cantito na vos del 
asín no se debe ablar 
i todos se rían de mim, 
como eya pidía que yo repitiera 
yo repitía i eyos volvían se ri.

Ao fim desse poema, manifesta-se a mesma adesão: “Yo no quiría ir más en la 

escuela/ queria seguir aprendiendo con mi madre”214. Há vários outros poemas em que 

poderíamos reconhecer problemáticas afins, em que a oralidade é cercada e sinalizada, 

junto com a pobreza e a fome. Muitas vezes, trata-se da mesma história que acontece a 

outrem, como a mãe e o pai de Fabi, por exemplo. Não seria o caso, como torna-se 

necessário ressaltar, de assumir que o gesto de escritura implica um abandono total, uma 

não relação com a escola e seu lastro de silêncio e repetição. Como propôs Jean-Luc

213 SEVERO, 2017, p. 53
214 Ibidem, p. 55.
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Nancy, o absoluto separado não se dá, não se sustenta, sua lógica é contraditória, como 

anteriormente evocamos.

Como propomos na leitura do poema Trinticuatro, a tensão entre a escrita e a 

oralidade resulta no abandono da escola, mas também em uma adesão. A voz poética do 

poema Des lança mão dos instrumentos da escola e das línguas mapeadas, mas subverte 

suas funções, as faz funcionar de outras formas, inscreve novas coisas, novos sentidos 

sem volta atrás, isto é, não se deve fazer dicionário ou mapa com a cumbia e a cometa, 

pois elas se abrem em seu/céu.

Assim, é possível ponderar que a própria escrita se valha dessa tensão, de modo 

que ela não diria respeito somente ao ser portunhol, ao estar entre o espanhol e o 

português, e sim a tudo aquilo que pode dizer respeito aos espaços da palavra -  seja falada, 

seja escrita. Mesmo a possibilidade de escrever vem de fora, como se lê no poema 

Vintitrés215:

Yo no sabía que pudía iscrevé 
hasta que mi padrino un día dise 
Yiribebe, tu vas fasé istoria.
El no dise con esas palavra 
purque el falava mui bien.
Intonse impesé iscrevé.

Aproveito las noite nu Norte 
-nou avoa uma mosca
i iscrevo nu caderno 
presente de la Negra.

A “noite nu Norte”, mais do que ser a noite em Artigas, em Archigas, na fronteira, 

é a hora finita-infinita em que se dá a escritura. Desse modo, escrever as lembranças é 

escrever o mundo em sua singular multiplicidade. As coisas -  boas, ruins, felizes, tristes, 

não há unicidade de sentidos -  que sucedem a Fabi lhe são (im)próprias, sempre há uma 

outra história parecida e também diferente às suas, elas se tocam, se significam, se 

diferem, espaçando o mundo. No poema Sincuentioito216, por exemplo, colocam-se em 

jogo distintas relações com as lembranças. A voz poética parte do reconhecimento de que 

quando se é pobre, não se pode esquecer de onde vem:

Cuando uno es pobre 
i eu do pobre
no puede isquecé de aonde viene.

215 SEVERO, 2017, p. 32.
216 Ibidem, p. 109-111.
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Asvés yo voi na carnisería 
veo el Luisito trabaiando 
él me atiende 
i yo quero le desir 
tú te lembra Luisito 
cuando nos iva nel río 
casá vieja del agua 
i havía unas
que no largavan las pedra [...] 
pero él ni me oia.
Después que me da las cosa 
dis muchas grasia, el prósimo... 
i eu noun sei si ele no se lembra
0 no se quiere lembrá. [...]

El que sí se lembra de tudo 
es el Manuel
asvés lo veyo sentado por aí 
tomando mate
nos botamo a fala daqueles ano
1 nos matemo de risa.

Qué amigo el Manuel 
esse sí no teve sorte 
anda caminando por las caye 
sin trabajo i sein familia.

El Manuel se lembra da su sorte.

Enquanto Luisito não se lembra ou não quer se lembrar, Manuel não pode fazer 

outra coisa senão lembrar. O lembrar da voz poética, por sua vez, é colocar-se como o 

ponto de partida a partir do qual se entretecem essas diferentes relações com as 

lembranças, ela expõe aquilo que há de comum -  a comunidade sem comunidade, o ser- 

em-comum -  entre todos (inclusive aquele que lê uma língua que lhe é familiar/estranha), 

mas o resultado não é a comunhão.

O gesto de escrita é muito presente em Noite nu Norte; como temos insistido, ele 

é a possibilidade de que muitas lembranças se tornem palavra escrita, como no poema 

Cuarentioito: “Yo conosí la Negra dispós de grande./ Eya me contó sua istoria/ purque 

dis que quiría/ que yo iscriviera/ pra no sisquesé./ Ela noum sabe iscrevé.”217. O poema 

continua, então, com sua história, a origem de suas lembranças: “Eya dis que as 

lembransa/ cumesan aus sinso ano./ Antes no se lembra de nada./ La única foto que tein/ 

es de eya con dos ano”218.

217 SEVERO, 2017, p. 88.
218 SEVERO, loc. cit.
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O gesto de escrita, então, se desconcentra, se abre à necessidade de habitar o “e”, 

escrevendo uma língua da/na fronteira. Esse gesto é retomado, destacado, poetizado 

constantemente ao longo de diversos poemas. De certa forma, é como se os poemas, lidos 

em seu conjunto, acabassem se valendo do paradoxo das esferas segredo, como propôs 

Jean-Luc Nancy, que abordamos anteriormente: eles evocam a singular multiplicidade 

que resulta em uma obra acabada, que é oferecida à partilha, evocação possível porque 

essa mesma obra se mostra como sendo escrita e vivida à medida que as lembranças 

aparecem misturadas.

As lembranças, por mais que se dispersem em diferentes desígnios, mantém 

semelhanças. Elas se aproximam, pois muitas delas se vêm ameaçadas pelo perigo do 

esquecimento, pelo risco de não se ter patente, pelo sentimento de não ser “daqui nem 

dali”, como buscamos destacar já no capítulo anterior, durante a leitura de alguns poemas 

de Noite nu Norte. É nesse sentido que, a nosso ver, elas formam “bando”, agrupamento 

qualquer de pessoas e/ou animais. O “qualquer”, como anteriormente pensamos a partir 

de Josefina Ludmer e Agamben, é da alçada do “genérico”, do “exemplar”, é a perda de 

propriedade e a impotente ambivalência entre dizer-se fronteiriço e ser-dito fronteiriço.

Cada uma dessas lembranças-poema é exemplar do viver na fronteira, uma 

singularidade plural. O esforço é, então, dizer-se de várias maneiras -  escrever as 

lembranças para não esquecer -  explorando o traçado do “comum” que não é o “próprio”, 

o ser-em-bando que reúne ao mesmo tempo que dispersa. Mas o que seria, então, isso que 

reúne, que necessariamente coloca todas essas existências em relação? O próprio limite, 

a fronteira. Sesenta219 é o último poema de Noite nu Norte, o fim do gesto de escrita:

Nos semo da frontera 
como u sol que nase alí 
tras us ucalito 
alumeia todo u dia 
ensima du río 
i vai durmí la
despós da casa dos Rodrígues.

Da frontera como a lua 
qui faz a noite cuasi día 
deitando luar 
nas maryen del Cuareim.

Como el viento
que ase bailar las bandera
como a yuva
leva us ranyo deles

219 SEVERO, 2017, p. 113-114.
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yunto con los nuestro.

Todos nos semo da frontera 
como eses pássaro 
avuando de la pra qui 
cantando um idioma 
que todos intende.

Viemos da frontera 
vamo pra frontera 
como us avó i nossos fío 
comendo el pan que u diabo amasó 
sofrendo neste fin de mundo.

Nos semo a frontera 
mas que cualqué río 
i más
mucho más 

que cualqué puente.

Nesse último poema, explora-se de modo potente o “comum” às lembranças: o ser 

da fronteira, o ir para a fronteira, não como mergulho no mesmo, mas como constatação 

daquilo que diz respeito a todos sem ser de ninguém: o sol, a lua, o vento, um idioma que 

todos entendem, inclusive (e principalmente) o leitor. A nosso ver, essa é a abertura final 

do gesto de escritura que escreve as lembranças para não esquecer: a fronteira não é um 

rio, nem uma ponte. O espaçamento de mundo levado a cabo pelas lembranças destitui a 

validade de limites oficiais, de “símbolos” da fronteira.

A fronteira também é mundo, também é um lugar a partir do qual se trabalha a 

palavra, a vida, a partir do qual se deslinda um espaçamento e uma demanda.

4. 3 VIRALATA: UMA METADE DE CADA COISA, SEM SER COISA INTEIRA 
NUNCA

A obra Viralata, como argumentamos no capítulo anterior, também faz irromper 

uma fronteira da/na linguagem. O portunhol não diz respeito à previsibilidade, à 

constância ou ao regramento, de modo que é perceptível a diferença de linguagem entre 

esse livro e Noite nu Norte. Isso não implica, evidentemente, que a simples oposição da 

linguagem observável em um e outro livro possa contribuir à análise de modo frutífero. 

A título de exemplo, se nos poemas havíamos identificado a recorrência do tensionamento 

de sentidos que se abre à multiplicidade de modos de ler, em Viralata será muito frequente
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a repetição e o acúmulo: “língua” aparece junto com “lengua”, “metade” junto com 

“mitad”.

Neste trecho, o uso que buscamos ressaltar fica evidente: “Cusco hombre, mitad 

de vida, metade de muerte. Solo me resta imaginar ladrando.”220. “Cusco” é outro nome 

para “viralata” -  ou seja, um vira-lata, cachorro sem raça -, palavra que dá título ao livro. 

A mistura entre “vida” e “morte” evocada pelo homem “cusco” não sinaliza um conflito 

polarizado, o que fica latente em “solo me resta”. A palavra “solo” se abre à difícil, porém 

necessária e inevitável tensão entre vida e morte: “somente me resta”, pelo lado da vida; 

“só me resta”, no sentido de “sozinho”, pelo lado da morte. Em Viralata a morte se faz 

presente de modo incessante por sua presença, pela exposição do narrador à morte ou à 

partida daqueles que, por sua vez, lhe expuseram à multiplicidade que conforma sua 

existência vira-lata. Esses que morreram ou partiram, do mesmo modo, também se 

apresentam em sua ausência de propriedade, existem como singulares plurais.

É possível pensar que a vida pulse de maneira mais forte em Viralata, pois, afinal, 

a narrativa também tem origem num gesto de “criação de mundo”, assim como Noite nu 

Norte. A literatura é uma saúde, um espaçamento de mundo, como vimos. Trata-se 

também de Artigas ou da fronteira que sempre se (re)apresenta, trata-se também de um 

gesto de incontação. Lemos no início de Viralata:

Mi historia impieza el día que la maestra nos ensenó el árbol de la familia de 
unos reye. En el pizarrón, dibujó los rey, despós los padre del rey y de la reina, 
los avô, y así siguió enllenando el pasado com gajos que se iban tan para atrás, 
que terminaban cerca de Dios. En el final de la classe, mandó que nosotro 
hiciera de deber, el árbol de nuestra familia. Cuando yo pedí para mi madre 
que me ayudara completar el árbol con el nombre de los familiar, ella me miró 
raro y me disse que despós. Al rato, yo volví a pedir y ella que ahora no porque 
istaba haciendo cualquier bobada. Intonce, yo entendí y inventé mi árbol 
parecido al de los reye.221

“Minha história” no sentido daquilo que é lembrança, o “passado” do narrador, 

mas também em relação àquilo que se apresenta como escritura, de modo semelhante ao 

gesto do poema Uno de Noite nu Norte. Desse modo, a obra se conforma pelas 

incontações de um narrador fronteiriço que percorre Artigas, o bairro Centenario, 

Montevidéu, o hospital em que morreu sua mãe e os confins sempre mutáveis de suas 

lembranças e vivências, assim como em Noite nu Norte, Artigas é o território

220 SEVERO, 2015, p. 97. grifos nossos.
221 Ibidem, p. 11.
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imprevisível, contraditório, afetivo e perigoso que está em vias de se diluir e em vias de 

se vislumbrar.

O que a busca pela genealogia inconta é a necessidade de imaginar, contar uma 

história que é todas as histórias, mas não a mesma história. Se o narrador não pôde 

apresentar à professora uma árvore genealógica como a dos reis, é porque ele sabe que 

sua genealogia não tem essa estrutura arborescente que termina “perto de Deus”, seus 

galhos estão quebrados, suas sementes estão trocadas. Nesse sentido, o olhar direcionado 

à origem encontra a singular multiplicidade da origem por meio da escrita, consegue ver 

que ela está em todo lugar:

Nunca conocí nadies que tuviera familia con árbol de rey. En Artiga, todas las 
familia istán podada. Faltan padres, gajos, abuelos, ramas gruesas para 
agüentar las locura de cada istación. Nesta quinta, nadies sabe bien de qué 
planta es hijo. Semo yuyo. Así nos hicieron. Una mitad de cada cosa, sin ser 
cosa intera nunca. Todos viralata como el cusco de los Quevedo. Cada uno trae 
una mitad mas no incontra nunca la otra metade [...].222

Essa árvore “firme” é aquilo que o narrador nunca conheceu, de modo que ser 

“mitad” e “metade” não é uma condição individual. Ser “yuyo” é ser erva-daninha, 

propagar-se pelo solo sem que ninguém tenha levado a cabo ação de plantar e cultivar. A 

existência vira-lata ou “cusca” é a incessante rasura de origem, e o que a move é 

perguntar, imaginar, “agrandar” o ouvido para escutar tudo aquilo que há nesse mundo:

Yo no sé si en otras ciudad para lo mesmo que en Artiga. ^Será que este viento 
poda las familia? Todo el tiempo escarvando, enllenando las una de tierra, sin 
encontrar el nombre das semilla, el color de sus ojo, el perfume que tenía sus 
hombro. Agrandando los oído para que entren todas las versión que la gente 
va cosiendo. Al final, uno solo é isso, retazos de palabras.223

Nesse sentido, tudo o que existe são versões ouvidas, histórias que as pessoas 

tratam de costurar, juntar para vislumbrar quem ou o que são. Pensar-se desde fora como 

única possibilidade, buscar os pedaços de palavras nesse fora, essa seria a condição vira- 

lata. A palavra “retazos” evoca os pedaços de tecido que a mãe do narrador -  Fabi, Fabio, 

Fabián -  juntava na máquina de costura, mas eles podem ser isso e também pedaços de 

qualquer coisa, inclusive pedaços de histórias.

222 SEVERO, 2015, p. 12.
223 Ibidem, p. 12.
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Em Viralata a narrativa também tem início com um gesto de escrita, como 

mencionamos anteriormente. Esse traçar das palavras que encontra no ato de escrever o 

passado se mostra como única possibilidade de resistir à separação dos pedaços de 

história, dos galhos quebrados, raízes não frutificadas, sementes trocadas. O narrador, 

como argumentamos no capítulo anterior, só pode contar sua história a partir do fora da 

história, misturando, superpondo, questionando-se sobre os pedaços de histórias 

contadas, com os quais ele trata de (re)pensar sua genealogia partida, escrevendo suas 

lembranças. Esses pedaços de história que vêm de fora, pela mesma via relacional, são 

também a inevitável refração do cachorro vira-lata.

Assim como em Noite nu Norte, e talvez de maneira ainda mais insistente e vital, 

esse gesto é retomado, relativizado, questionado, abraçado. Ele também nasce de uma 

tensão com a escola, como discutimos anteriormente, e ela aparece como o estalar de um 

contágio que leva a desenhar -  não escrever -  os pensamentos. Mas o que ele trata de 

escrever é a voz, os barulhos da chuva de palavras da infância de Chitarra (“cigarra”):

Mi madre me llamaba Chicharra porque yo impezaba hablar y no paraba. Era 
una matraca de palabra. Cuando nosotro ía hacer algún mandado, yo ía 
hablando. Cuando mi madre me llevaba en la iscuela, yo ía falando. Para um 
pouquinho, Chicharra, tas me aturdindo [...]. Cuando crecí fui perdiendo las 
palabra. Endureciendo la língua. Abafando us baruio. Mas el silencio das hoja 
fue mucho después. La infancia para mí era lluvia y chuva de palabra, trueno 
de letra. Acredito que fue la iscuela quien me contagió el bicho de dibujar 
mis pensamento en los cuaderno. Un día, la Mama me disse: tú tem sorte, 
Fabi. Sabe escrever, dibujar los sonido y  guardar ellos en un papel para 
escutar despós. Es más fácil existir assim. Con las lembrança rasgunada, el 
pasado no queda tan lejos. Yo sinto que cuando deje de escribir voy dejar 
de andar. La manana que yo pare de soltar estas voz, voy ser como una 
isla perdida nu meio del Cuareim y nadies va poder me incontrar.224

Essa língua se faz voz no “silêncio da folha”, conformando uma possibilidade de 

aplacar a solidão, de burlar o poderio, resistir ao esquecimento. Paradoxalmente, na vida 

atravessada pela solidão e pelo esquecimento, a escrita que se inventa abrindo a memória 

aos barulhos vem de fora, dos atritos do mundo que, ao serem escutados, dão projeção, 

amplitude e formas à existência. Por outro lado, ela é também um desígnio: “Palabra 

descalza. Silencio partido. Memoria estragada por el calor que cuaja las canción.”225.

Desse modo, há (im)propriedade em tudo, até mesmo no silêncio:

224 SEVERO, 2015, p. 19. grifos nossos.
225 Ibidem, p. 158.
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Soy el sin nombre. Hijo del gastado borde de um mapa. Hijo du silencio y del 
olvido. No debería haber sido. En la barriga de mi madre fui chispa, mas 
despós, el Diablo metió la noite em baixo de mi piel. Un día, mi padrino me 
disse: Fabio, tas con la memoria infirma, llena depalabras desarmadas, como 
una frazada que não pode te tapar. Tenés las lembrança mojada y  no podés 
prender los pensamiento. Pero isso te va ayudar, porque mientras tú llora y  te 
marchita, vas te inventando una vida. Contá tu historia para el mundo, no 
agregues nada a los ruido que el destino puso en tus pie, relatá tus folhagem 
con la sinceridad que solo la tristezapuede dar.226

Nesse sentido, o “silêncio” da folha é sua própria ambiguidade irresoluta: o 

silêncio que é imposto, o silêncio que é buscado, o silêncio que se dá, e, principalmente, 

o silêncio que pode ser lido como a “não confissão” de seu segredo, recuperando as 

proposições de Blanchot,

Contar a história é, então, inventar uma vida, “não adicionar nada” aos barulhos 

do destino. Essa história se conta também pela repetição, pelo contágio com outras 

histórias que se mostram também interrompidas, sem genealogias definidas: “Venimo de 

una raza que es varias raza. Tenemo parte de uno y de outro, por isso no podemo incontrar 

la felicidá.”227. A felicidade é sempre fugaz, sempre em vias de desaparecer, pois ela se 

parte, assim como as palavras.

O corpo do cão vira-lata ou cusco é o escape constante à impossibilidade de 

unicidade da origem, o principal recurso para não ser só a ser, pois, sem o contágio, não 

haveria história, já que ela vem de fora, das versões e pedaços de histórias, e vai para fora: 

“Tal vez, mis palabra de semilla, ayuden a alguien a se plantar”228. O vira-lata, então, se 

apresenta desde o início da narrativa como um modo de existir sem raízes, sem sementes, 

pois sua busca revela que elas não estão para ser encontradas. Mas ele permanece 

buscando, cheirando as ruas e cantos e latindo. Não um vira-lata único, específico, mas 

todos, às vezes no singular, às vezes no plural, às vezes com nome, às vezes sem. O cão 

cusco carrega em sua singular multiplicidade a impropriedade do exemplo, ele é tão livre 

quanto vulnerável, tão misturado quanto persistente pela busca por um dono, tão solto e 

tão preso à mesma quadra.

A escrita ganha contornos cuscos pois busca recordar: “La vida de los cusco y de 

las persona se parece. Tal vez la única diferencia sea que los perro tienen la memoria

226 SEVERO, 2015, p. 37-38.
227 Ibidem, p. 152.
228 Ibidem, p. 126.
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despierta”229. Sua matéria para lembrar é a solidão, “a presença ausente” dos constantes 

nascimentos e mortes daqueles que se foram e que lá continuam. De modo que o que 

aproxima e dispersa as existências, em Viralata, é a solidão:

Todos. Mi madre, la Mama, mi padrinho, la Tania y yo, unidos numa especie 
de soledad imparejada, como una cadena invisible que ata nuestros pie en las 
piedra de la frontera. Nacimo y morremo varias vez, desencontrados, 
misturando las versión, martillando los recuerdo, cosiendo los ojo para intentar 
descubrir un rayo de sol en la cueva de nuestras vida.230

Agrupar a solidão em sua singular multiplicidade é o modo de ser-em-bando de 

Viralata, o “comum” a essas existências é a solidão, o não ter possibilidades de pertencer 

a nenhuma comunidade da língua, do sangue, da nação, assim como o cão cusco, cujo 

corpo reúne a multiplicidade do existir como casca ou galho partido. Ainda assim, o gesto 

de escrever é o que as coloca em relação, e esse agrupamento se dá a partir de um gesto 

vital de escrever a história como uma possibilidade de existência, de ser álamo firme: 

“Estos papel son mi último intento de me transformar en álamo”231. Essa existência leva 

consigo o signo do paradoxo do segredo, ela é escrita com palavras partidas, conta a si 

mesma como proveniente do movimento de contar “minha” história, que, como vimos, é 

o contar várias histórias. Histórias que são distintas e, ainda assim, por vezes, 

indiscerníveis em seu contágio. Elas são colocadas no papel como uma possibilidade de 

mundo, de resistência ao silêncio que, para ser dito, não se confessa.

229 SEVERO, 2015, p. 186.
230 Ibidem, p. 65.
231 Ibidem, p. 52.
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5 À GUISA DE CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, buscamos escavar, trabalhar modos de leitura de Noite 

nu Norte e Viralata, obras que se colocam no limite -  da língua, do território, da nação, 

da literatura -  e, com isso, apresentam à leitura crítica a necessidade de também se mover 

em espaços liminares. O portunhol em que estão escritas essas obras -  ou, melhor dito, 

portunhóis, pois não há constância, mesmo que sejam de obras de um mesmo autor -  se 

apresenta, em ambas, como um gesto de escrita que, para existir, precisa valer-se da 

tensão da linguagem, isto é, as palavras se investem do contato e do contágio de se estar 

na fronteira: que não poderia ser, nesses textos, algo delimitado apriori, fixo e “coerente” 

com divisões pré-estabelecidas. A fronteira resulta do contato, não há um lugar para ela, 

mas ela se (re)apresenta pelo ter-lugar do (im)próprio contato.

Quando dizemos que ela não poderia ser anterior à relação, não partimos do 

pressuposto de que delimitações não queiram se impor sobre a língua misturada, vira-lata, 

tanto escrita quanto falada e ouvida que se move na fronteira e dela vem. Noite nu Norte 

e Viralata também falam do perigo e da liberdade de se existir, de questionar a 

propriedade, de fazer da língua uma maneira de resistir ao fechamento de sentidos, que é 

também um fechamento de existências, um esquecimento de vida.

Por essa razão, atendo-nos ao contexto uruguaio, buscamos entender, em primeiro 

lugar, de que modo a construção de imaginários acerca do nacional impuseram como 

única política o silêncio e a violência aos falantes que escapam à lógica monolíngue. 

Como buscamos argumentar, os efeitos desses imaginários não pertencem a um passado 

esquecido e longínquo, mas sempre encontram meios de perdurar, de se insinuar de 

maneira nova-antiga.

Mesmo assim, as duas últimas décadas marcaram de modo decisivo o início de 

uma numerosa publicação de textos escritos em portunhol, tão múltiplos quanto livres. 

Multiplicam-se as redes de publicação e disseminação de textos, narrativas que permitem 

ver “o avesso” da globalização especular e da indústria da língua. Obras como Noite nu 

Norte e Viralata surgem, então, e tiram a língua do território, se valem da tensão desse 

tirar.

Em Noite nu Norte e Viralata, a língua da/na fronteira é a (im)própria 

possibilidade de se escrever as lembranças e contar minha/uma história. A língua se abre 

à multiplicidade de sentidos, escreve as lembranças e as histórias no fora, pela singular 

multiplicidade de existências que são-em-comum, reveladas na/pela tentativa de escrevê-
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las. Essa multiplicidade diz respeito a um “nós” que não se pauta pela essência, comunhão 

ou identidade, mas se articula de modo finito-infinito pelo comum que não é comum, 

modos de ser-em-bando que reúnem para dispersar, que escrevem e se dizem escrita para 

se oferecem à leitura (que é partilha) e evidenciarem que nenhum sentido é fixo, mas 

sempre por vir.

É evidente que a obra, nesse caso, independentemente de qual seja, é acesso onde 

jamais há “satis-fação”, e isso não depende de uma possível utilização desse paradoxo. O 

que isso que lemos em termos de “utilização” talvez possa fazer é, tão somente, explicitar 

que essas línguas fronteiriças que falam das lembranças para não esquecer, que falam da 

errância de cachorros vira-latas em meio a raízes partidas são obras, são silêncios 

(in)contornáveis. É nesse sentido que tais obras não se preocupam em ser realidade, 

ficção, verdade, elas se mostram de várias maneiras como obras inacabadas, como acessos 

à multiplicidade de sentidos.

Esse mostrar-se como obra inacabada é inseparável do dar vazão a um gesto de 

escrita que, para existir, lança mão de uma língua da/na fronteira para escrever as 

lembranças, para falar dos passos de um cão cusco que se confundem com ou são o 

(im)próprio falar, sentir e viver da vizinhança num passado-presente-futuro vertiginoso. 

Esses povoamentos (im)próprios de ambos os livros -  diferentes, parecidos -  podem ser 

vistos como singulares plurais: distanciam-se, agrupam-se, movimentam-se uns com os 

outros, sempre relacionados, jamais idênticos. Ou, como buscamos argumentar: fazem 

bando, são-em-bando. E talvez o gesto de olhar para o bando, buscar lê-lo em sua genérica 

ou exemplar subversão, sem vistas a encontrar qualquer tipo de regra, claro está, mas se 

deixando antes responder à demanda do contato com uma língua da/na fronteira, seja de 

algum modo vagar pelo dizer-se.
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