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RESUMO 

 

Este estudo propõe uma análise da obra de Ricardo Chacal em torno da 

correspondência entre a forma poética e a representação da cidade, presente 

na poesia do autor. Tal recorte impôs-se a partir da leitura das poesias 

completas, obra intensa e longeva. Constatou-se que a cidade e as relações 

com o espaço urbano surgem como um possível delineador de sua busca por 

uma expressão artística. A partir dessa percepção, levantou-se a hipótese de 

que as várias faces da cidade constituem uma promissora entrada 

interpretativa de sua poesia, formando uma trilha de entendimento de uma obra 

que se inicia na década de 1970 e continua até os dias atuais. Como esse 

diálogo com a metrópole é construído e em que medida ele determina a 

materialidade poética da poesia de Chacal foram as questões que 

impulsionaram este estudo. O corpus da pesquisa está composto por doze 

poemas: “Hóspede do planeta ” (1972), “Jazidas de titânio em Mato Grosso” 

(1975), “Na jaula do aparelho” (1983), “A coisa e o nome” (2002), “À rua” 

(2002), “Cidade” (2002), “Mameluco” (2002), “Ruas” (2002), “CEP 20.000” 

(2002), “SPO3MA” (2007), “New York” (2007) e “Edificações” (2012). Para 

desenvolver este trabalho, nos apoiamos principalmente, mas não apenas, em 

textos de Viktor Chklowski, Octavio Paz e Viviana Bosi para discutir a poética; 

Fernanda Medeiros, no que diz respeito à fortuna crítica e à poética de Chacal; 

e Renato Cordeiro Gomes sobre literatura e cidade. A dissertação está dividida 

em três capítulos: o primeiro foca a relação entre poesia e cidade; o segundo 

traz referências artísticas que compõem o projeto estético do poeta; o terceiro é 

destinado à análise do corpus. 

 

Palavras-chave: Chacal, Poesia Contemporânea, Literatura e Cidade, 

Literatura Brasileira. 
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ABSTRACT 

 

This study aims an analysis of the work of Ricardo Chacal considering the 

relationship between the poetic form and the representation of the city, 

established in the author’s poetry. This selection was imposed from the reading 

of Chacal’s complete poetry, a long-living work. One evidenced that the city and 

the relations with the urban space appear as a possible outliner of his search for 

an artistic expression. From this perception the hypothesis arose that the 

several faces of the city makes a promising interpretive entrance of his poetry, 

forming a trail of understanding of a work that begins in the decade of 1970 and 

continues until the current days. How that dialogue with the metropolis is built 

and in what measure it determines the linguistic materiality of the poetry of 

Chacal were the questions that propelled this study. The corpus of the research 

is composed of twelve poems: “Hóspede do planeta ” (1972), “Jazidas de titânio 

em Mato Grosso” (1975), “Na jaula do aparelho” (1983), “A coisa e o nome” 

(2002), “À rua” (2002), “Cidade” (2002), “Mameluco” (2002), “Ruas” (2002), 

“CEP 20.000” (2002), “SPO3MA” (2007), “New York” (2007) e “Edificações” 

(2012). To develop this work, we based ourselves on texts of Viktor Chklovski, 

Octavio Paz and Viviana Bosi about the poetics; Fernanda Medeiros concerning 

the Chacal’s critical fortune end poetics; and Renato Cordeiro Gomes about 

literature and city. This dissertation is divided into three chapters: the first one 

focuses on the relationship between poetry and city; the second brings artistic 

references that make up the aesthetic project of the poet; and the third is 

intended to analyze the corpus. 

!
 

Keywords: Chacal, Contemporary Poetry, Literature and City, Brazilian 

Literature. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta dissertação foi guiada pelo desejo de estudar a poesia de Ricardo 

Chacal, nascido em 1951 na cidade de do Rio de Janeiro e considerado um 

dos principais nomes da poesia marginal dos anos 19701. A partir disso, foi 

feita uma pesquisa completa de sua obra, dos títulos publicados desde os anos 

1970 até os dias atuais, inclusive os exemplares originais mimeografados e 

livros raros, como a trilogia Cara a Cores, composta pelos títulos Nariz aniz, 

Boca roxa e Olhos vermelhos, ambos de 1979.  

Na leitura de seus poemas, uma característica destacou-se pela 

recorrência: imagens de cidades desdobrando-se nos versos, ganhando forma 

e compondo a poesia. Não apenas o Rio de Janeiro, referência notável, mas 

elementos urbanos de toda sorte. As ruas, os bares, os carros, as buzinas e o 

trânsito, a noite agitada, as caminhadas metropolitanas, os prédios, a 

arquitetura, o submundo urbano, tudo rondando e moldando sua poesia. Dessa 

observação surgiu a motivação da pesquisa, que analisa de que modo e em 

que medida a presença da cidade determina os caminhos poéticos de Chacal, 

estabelecendo-se como tema transversal em sua obra.  

Sendo assim, os poemas selecionados como corpus são representativos 

de cada década e abrigam questões essenciais da estética de Chacal, como o 

trabalho com a palavra, o ritmo, a oralidade, as imagens construídas, o diálogo 

com vanguardas e os elementos da cidade, que atravessam o tempo e se 

mostram substanciais. São eles: “Hóspede do planeta ” (1972), “Jazidas de 

titânio em Mato Grosso” (1975), “Na jaula do aparelho” (1983), “A coisa e o 

nome” (2002), “À rua” (2002), “Cidade” (2002), “Mameluco” (2002), “Ruas” 

(2002), “CEP 20.000” (2002), “SPO3MA” (2007), “New York” (2007) e 

“Edificações” (2012). A seleção cronológica, por décadas, impôs-se pela 

perceptível relação entre presença da cidade e construção poética. Daí o único 

poema representativo da década de 1980 – momento de uma produção 

escassa (29 poemas no total); o inverso vale para a década de 2000. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Refere-se aqui à poesia marginal quando se trata do movimento de poetas dos anos 1970 que, à 
margem das grandes editoras, publicavam seus poemas em livretos artesanais. Tais poetas também são 
conhecidos como integrantes da “geração mimeógrafo”, pois utilizavam esse aparelho para imprimir seus 
poemas e, assim, confeccionar suas obras. Alguns dos principais nomes dessa geração são: Chacal, 
Cacaso, Waly Salomão, Francisco Alvim, Torquato Neto e Nicolas Behr. 
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Analisaremos a maioria dos poemas do corpus no terceiro capítulo, salvo 

“Hóspede do planeta ”, presente no primeiro capítulo, e “CEP 20.000”, no 

segundo.  

Nosso olhar é para a poesia completa do autor, sendo que o ponto de 

partida do estudo foi a antologia poética Belvedere, integrante da coleção Ás 

de Colete2 (editada por Augusto Massi e publicada em 2007 pela Cosac Naify), 

com poemas datados entre 1971 e 2007. Na introdução da obra, Chacal 

observa que “Belvedere é um lugar a que você vai para ver a vista [...] Depois 

de 36 anos de exercício poético e 13 livros publicados, dou essa parada 

estratégica” (CHACAL, 2007). Belvedere propicia que olhemos a paisagem 

essencialmente urbana traçada nos poemas do autor.  

O volume é composto por 12 livros de poemas3: O próprio Belvedere 

(2007), presente com 11 poemas; A vida é curta pra ser pequena (2002), 

representado por 66 poemas (no original são 71; ficaram de fora “Ninfa”, “O 

papel do papai”, “Aqui agora”, “Folia” e “Cep”); 54 poemas de Letra elétrika 

(1994), sendo que o livro original possui 60 (não entraram “Ninguém escova”, 

“camundongo”, “Ana C”, “Pequeno pato feio”, “Bumerangue”4 e “Grapete”). 

Também foi inserido na antologia Comício de tudo (1986), representado por 18 

poemas dos 22 do original5 (ficaram de fora, então, “Esperança no futuro” e 

“Caroço de mamão”); o título Drops de abril (1983) está representado por 7 

poemas6. Da trilogia Cara a Cores estão todos os de Boca roxa (1979c), com 

27 poemas; Nariz aniz (1979b), com 23 poemas; e de Olhos vermelhos 

(1979a), representado por 24 poemas; não foram inseridos “Kibon” e “Uma 

outra”. 

Ainda em Belvedere, encontramos Quampérius (1977), com 29 poemas 

(não entraram na antologia “Quampérius nunca pode dormir” e “Quampérius é 

uma grande paixão”); o livro América (1975), presente com 13 poemas, sendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Importante coleção que retoma a publicação de autores como Cacaso (Lero-lero), Francisco Alvim 
(Poemas), Orides Fontela (Poesia reunida), entre outros. 
3 Os títulos Posto 9 (1998) e Tontas coisas (1982) não estão na antologia, pois tratam de memórias e 
crônicas, respectivamente.  
4 Note-se que Chacal tem outro poema com o mesmo título, “Bumerangue”, porém o conteúdo é diferente 
e está inserido em Belvedere, p. 212, como parte do livro Boca Roxa (tem apelo concretista e os versos 
formam um arco, que lembra o objeto bumerangue; está inserido no terceiro capítulo desta dissertação). 
O poema que não foi selecionado de Letra elétrika é composto por um verso: “difícil é jogar o velho fora”, 
p. 90.   
5 Os poemas “Ele & Ela” e “Vamp” estão em Belvedere, porém indicados em A vida é curta pra ser 
pequena (2002), e não em Comício de tudo (1986). 
6 O livro é de prosa e poesia. Todos os poemas entraram para a antologia Belverede. 
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que ficaram fora “O poeta que há em mim”, “Vocês repararam como o povo 

anda ficando triste?”, “Jazidas de titânio em Mato Grosso”, “IO: 19 Cruzeiro” e 

“Hei de torcer torcer torcer”. Há também Preço da passagem (1972), com 23 

poemas, sendo que o título original possui 29, então, não foram inseridos “E 

agora? Pra um lado pro outro”, “Abaixo a polícia da loucura”, “Sigurabarra”, 

“Como é que é”, “Orlandisse hoje” e “Por que come o pão”. E, por fim, Muito 

prazer, Ricardo (1971), representado por 20 poemas (sendo que “Falô” foi 

inserido na antologia, porém indicado no título Preço da passagem, de 1972). 

Foi por meio da leitura de Belvedere que chegamos à obra completa de 

Chacal, em momento posterior, o que demandou inclusive uma pesquisa de 

campo devido ao difícil acesso às primeiras obras. Essa necessidade de 

conhecer a obra do autor, para além da presente em Belvedere, nasce 

justamente de nosso recorte: literatura e cidade. Haveria em sua obra poemas 

envolvendo as questões do urbano e ausentes em Belvedere? Mostrou-se que 

sim. Entre eles destaca-se aqui “Jazidas de titânio em Mato Grosso” (1975), 

que não está presente na antologia, mas figura em nosso corpus por ser 

representativo na temática e na abordagem aqui estabelecidas.  

A escolha do autor e da temática justifica-se porque a obra poética de 

Chacal é significativa para a compreensão da poesia contemporânea brasileira, 

uma vez que sua linguagem articula elementos que vinham sendo indicados na 

poesia nacional, como a poesia falada, a oralidade, o chiste, o riso, a ironia, a 

metalinguagem, a dicção contemporânea com inserção dos elementos do 

cotidiano e, principalmente, a temática urbana. Às figuras urbanas na poesia de 

Chacal aliam-se o coloquialismo, as mesclas de métricas, o jogo com as 

palavras e a prosa poética, que se realizam plenamente em seu trabalho. O 

autor reafirma questões já assinaladas pelo Modernismo, como a ruptura com 

uma corrente conservadora e a liberdade temática e estrutural. Além disso, o 

poeta traz à tona questões do sujeito atual, aponta conflitos como o caos, as 

manifestações políticas, artísticas e literárias, assim como a arquitetura 

desajeitada das metrópoles – sua poesia abarca a cidade brasileira e sua 

poética concretiza-se nesse cenário. Mesmo assim, a poesia de Chacal é 

pouco estudada no meio acadêmico. Desse modo, este trabalho contribui com 

sua fortuna crítica e com a pesquisa sobre a poesia brasileira contemporânea.  
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Para realizar esta pesquisa, procuramos apoio em pesquisas sobre  

Chacal. Entre os trabalhos, destacam-se: a dissertação de mestrado O meu 

nome é Chacal: a moldura e a poesia do poeta em periódicos, de Renata 

Gonçalves Gomes (UFSC, 2012), na qual a autora constrói uma moldura da 

poética de Chacal por meio de suas publicações em revistas, importante 

recorte do início da carreira do poeta que nos auxilia a perceber como a cidade 

surgiu em sua poesia naquele período (anos 1970). Outra dissertação de 

mestrado é a de Cláudia Cristina Coimbra, Poesia e resistência: estilhaços de 

Chacal (PUC-SP, 2011), que, ao analisar Belvedere, apresenta a resistência 

poética ao discurso dominante assumida pelo poeta, que elabora em sua 

linguagem a expressão do cotidiano, “escrachada” e “delinquente”, furtando-se 

dos padrões literários estabelecidos. A pesquisa é esclarecedora por explorar o 

aspecto da resistência poética em Chacal e da geração dos anos 1970, além 

de sua participação nas Artimanhas7. Buscamos, ainda, auxílio em artigos 

acadêmicos de Heloísa Buarque de Hollanda e Viviana Bosi acerca da poesia 

brasileira dos anos 1970 e de Fernanda Medeiros sobre a poética de Chacal. 

A pesquisa está dividida em três capítulos. No primeiro, introduzimos as 

questões acerca do tema “cidade e poesia” e discorremos sobre como ele 

surge na poética de Chacal. Como suporte teórico, lemos Walter Benjamin, 

Renato Cordeiro Gomes, Martha D’Angelo e Susana Busato. 

No segundo capítulo, fazemos uma breve exposição do cenário político-

social dos anos 1970, pois acreditamos que esse momento histórico, político e 

cultural marca de modo irremediável a obra de Chacal. Apresentamos os 

escritores do círculo do poeta e identificamos suas principais referências 

artísticas, em especial a música. Ainda no segundo capítulo, nos detemos a 

analisar o traço da performance e sua relação com a cidade no trabalho do 

autor, principalmente com a fundação, em 1990, do CEP 20.000 (Centro de 

Experimentação Poética) em companhia de Guilherme Zarvos8, no Rio de 

Janeiro. Para analisar a atividade poético-performática de Chacal, dialogamos 

com as teorias de Paul Zumthor, Renato Cohen e o estudo de Fernanda 

Medeiros sobre o poeta . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 No segundo capítulo, discutiremos de modo mais paulatino acerca das Artimanhas. 
8 Escritor e poeta. Entre suas obras publicadas, destaca-se Branco sobre branco, fruto de sua tese de 
doutorado (PUC-RJ, 2008), que reúne um apanhado de documentos, cartas e textos diversos sobre o 
CEP 20.000, que traça um rico panorama desse período. 
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O terceiro capítulo é dedicado à análise dos poemas e retoma as 

reflexões realizadas nos capítulos anteriores.  
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Capítulo 1 – Chacal e a cidade escrita 

 
a rua escura deserta 

acelera o desejo 
eu piso fundo no mundo 

com o farol aceso 
(CHACAL, 2007) 

 

 

 

 

1.1 Leitura das cidades 

 

As metrópoles oferecem diversas entradas interpretativas e visões 

múltiplas. Elas são um emaranhado de cifras e experiências, abrigam as 

histórias das transformações humanas, sociais e culturais e, por isso, exercem 

certo encantamento nos poetas que as leem e escrevem sobre elas de modo 

particular, criando identidades distintas. A leitura e a escritura da cidade não 

são, portanto, tarefas fáceis. 

O tema “literatura e cidade” desperta interesse desde a Revolução 

Industrial, seja nos escritores (romancistas, cronistas, poetas, dramaturgos), 

seja nos artistas visuais (pintores, desenhistas, escultores, arquitetos). As artes 

mesclam-se às cidades. O espaço urbano permite a junção de diferentes 

experiências e acontecimentos, constantemente presentes na literatura. O 

pesquisador Renato Cordeiro Gomes percebe a cidade como “materialização 

da história do homem, o resultado concreto de seu desafio à natureza. A 

cidade é o receptáculo das experiências humanas e a escrita tem papel 

fundamental na fixação da memória desse trabalho coletivo” (GOMES, 1994). 

A constituição da cidade como abrigo, aberto às diferentes formas de 

vida, pensamentos e ideias, afeta a vida de seus habitantes: a diversidade do 

cotidiano urbano permite o conflito de pensamentos, o desencontro, os 

deslocamentos. A cidade se torna cada vez mais caótica com o constante 

crescimento das metrópoles. Ao mesmo tempo que há uma agitação de 

passos, movimentação constante nos centros empresarias, milhares de 
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pessoas circulando pelas ruas e avenidas, há o sujeito individualizado e 

subjetivo. A globalização e o crescimento unem e afastam, simultaneamente. 

As metrópoles recebem as transformações tecnológicas, industriais, 

culturais, mas convivem com o atraso, a miséria, a violência, as favelas e 

problemas habitacionais, os moradores de rua, o tráfico, as desigualdades 

sociais, as festas e manifestações políticas. Elas constituem uma espécie de 

espaço receptor para a modernidade e as grandes mudanças e injustiças 

sociais. É nesse fluxo contínuo e intenso de acontecimentos e transformações 

que se encontra o poeta.  

Diversas obras da literatura têm a cidade como cenário, outras como 

personagem. O gênero romance apresenta frequentemente essas relações, 

como é possível verificar em Mrs. Dalloway (1925), de Virginia Woolf, que 

explora a cidade de Londres de modo substancial e intrínseco à obra; no Brasil, 

Machado de Assis traça uma cartografia carioca do século XIX em seus contos 

e romances, explorando o centro do Rio de Janeiro, trazendo ruas como 

Matacavalos, endereço de Bentinho e Capitu (Dom Casmurro, 1899), a Rua do 

Ouvidor e diversas outras paisagens da capital carioca.  

No Modernismo, os poetas Oswald de Andrade e Mário de Andrade 

viveram na cidade de São Paulo, que se transformou em um polo industrial 

durante o século XX, porém ambos trouxeram para a poesia visões diferentes 

acerca do mesmo local. Oswald apresenta os elementos da indústria paulista, o 

aço, os automóveis e também a classe operária e as transformações urbanas, 

como ocorre no poema “Metalúrgica” (ANDRADE, 1966, p. 94) e “Pobre 

alimária” (ANDRADE, 1974, p. 120). Mário de Andrade considera São Paulo 

“cidade-inspiração, como imagens que se refletem no jogo de espelhos da 

representação poética” (FONSECA, 2002). A cidade também vira palco da 

estética modernista, o que se nota em Pauliceia desvairada (1922). 

Contemporaneamente, autores como Caio Fernando Abreu, Luiz Ruffato 

e Rubem Fonseca exploraram em suas obras os elementos da vida urbana, 

criando e recriando a vida na cidade.  

 

1.2 Poesia das metrópoles  
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Ainda nos dias atuais, quando se fala de poesia e cidade, torna-se 

necessário retomar Charles Baudelaire. Não no âmbito de comparação direta, 

já que obviamente a realidade da Paris do século XIX era outra, mas pontuar 

que Baudelaire inovou ao levar a seus versos o cenário da transformação 

parisiense. Construções de ferro despontaram, obras de saneamento foram 

feitas, ruas tornaram-se mais largas, surgiram lojas de alta-costura. O poeta 

captou esse fato e levou à poesia a nova configuração da cidade. Ele não 

encarou as transformações com deslumbramento contemplativo, mas sim de 

modo crítico ao indicar nessa mudança o lado negativo do crescimento 

exacerbado, o aumento considerável das fábricas e o afastamento da 

população pobre do centro.  

Ao observar o movimento urbano, Baudelaire cunhou uma nova 

possibilidade poética e buscou nova entrada para ela. Vejamos o poema “O 

Sol”:  
 
Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros 
Persianas acobertam beijos sorrateiros, 
Quando o impiedoso sol arroja seus punhais 
Sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais, 
Exercerei a sós a minha estranha esgrima, 
Buscando em cada canto os acasos da rima, 
Tropeçando em palavras como nas calçadas, 
Topando imagens desde há muito já sonhadas 
(BAUDELAIRE, 1995, p. 170) 

 

 Ao ler o poema, com tradução de Ivan Junqueira, identificamos o uso da 

metalinguagem em uma reflexão do eu lírico sobre o fazer poético. Há rimas 

externas: pardieiros/sorrateiros, punhais/trigas, esgrima/rima, 

calçadas/sonhadas, que proporcionam sonoridade ao poema como se 

houvesse uma luta de espadas. Ao observar o jogo de palavras rima/esgrima, 

chegamos à ideia de que a rima, o verso e a poesia são a espada desse poeta, 

que luta solitário e rompe com a tradição, abrindo novo caminho: o da poesia 

moderna em contraponto às correntes do Romantismo vigentes na época.  

Baudelaire promoveu o diálogo com as transformações de seu tempo e 

a cidade moderna e ganhou espaço na literatura, como é possível notar nos 

seguintes versos do poema “Cisne”, de Flores do mal: “Foi-se a velha Paris [...]/ 

Paris muda! muda, mas nada em mim nostalgia/ Mudou! novos palácios, 

andaimes, lajedos” (BAUDELAIRE, 1985, p. 327). A mudança ocorreu no 
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espaço urbano e, consequentemente, nos hábitos da população, que se tornou 

burguesa e passou a frequentar os cafés, bistrôs, lojas e a passear pelos 

boulevards. Em contrapartida, houve afastamento da população pobre do 

centro para a periferia, aumentando a desigualdade social. A modernização 

propiciou que camadas da sociedade fossem excluídas do modo de vida 

luxuoso. Baudelaire percebeu e retratou essa mudança em sua poética, como 

vimos no poema “O sol”, ao mencionar os subúrbios e pardieiros e trazer à 

poesia também o lado “renegado” pela modernização. Nesse contexto plural, 

surgiu a figura (burguesa) do flâneur, que percorria as ruas da cidade 

observando os acontecimentos. 

 De sua perspectiva e contexto, Chacal também percorre cidades e abre 

seu campo de visão. Ele transforma a cidade, além de tema, em estrutura de 

sua poesia – a exemplo dos poemas “Ruas” (2002), “New York” (2007) e 

“Hóspede do planeta” (1972), como veremos mais adiante –, de modo a 

ressignificar a imagem do flâneur do século retrasado. 

Walter Benjamin pesquisou a questão da cidade na literatura, 

principalmente na poesia de Baudelaire, com a obra Charles Baudelaire, um 

lírico no auge do capitalismo. Tal obra nos inspira a pensar na obra de Chacal. 

No que diz respeito às cidades e ao poeta, Benjamin argumenta: 

 
Uma embriaguez acomete aquele que longamente vagou sem rumo 
pelas ruas. A cada passo, o andar ganha uma potência crescente; 
sempre menor se torna a sedução das lojas, dos bistrôs, das 
mulheres sorridentes e sempre mais irresistível o magnetismo da 
próxima esquina, de uma massa de folhas distantes, de um nome de 
rua. Então vem a fome. Mas ele não quer saber das mil e uma 
maneiras de aplacá-la. Como um animal ascético, vagueia através de 
bairros desconhecidos até que, no mais profundo esgotamento, 
afunda em seu quarto, que o recebe estranho e frio (BENJAMIN, 
1989, p. 186). 

 
Nessa passagem, Benjamin descreve o cenário que moldou a Paris 

urbana de Baudelaire, mas também revela a solidão do sujeito que flana 

sozinho na multidão, pelo aglomerado de rostos desconhecidos, transeuntes 

apressados, ocupados e indiferentes. O flanêur “vagueia através de bairros 

desconhecidos” e cheios de acontecimentos interessantes, mas acaba sozinho, 

esgotado e afundado em seu quarto frio. Martha D’Angelo, no artigo A 

modernidade pelo olhar de Walter Benjamin, afirma que: 



 
 

19 

 
No poema “Les veuves” [“As viúvas”], Baudelaire se refere aos 
recantos sombrios dos jardins públicos, frequentados sobretudo pelos 
estropiados da vida, e justifica o interesse do poeta e do filósofo por 
esses lugares, a atração que ambos sentem por tudo o que é fraco, 
arruinado, triste e órfão. É principalmente nos lugares públicos que 
eles encontram os condenados a uma solidão absoluta, decifram nos 
rostos e nos corpos os sofrimentos silenciosamente suportados; ou, 
ainda, num lampejo singular, percebem o “reflexo da alegria do rico 
no fundo dos olhos do pobre” (D’ANGELO, 2006). 

 

Nesse trecho, é possível notar as mudanças pungentes da cidade 

moderna, que trouxeram o avanço industrial e a riqueza da burguesia, mas 

também aumentaram a desigualdade e a solidão. Baudelaire levou sua poesia 

a outro patamar ao evidenciar os elementos do cotidiano da metrópole que se 

desenhava, além da solidão e das disparidades sociais que ela desencadeou. 

Já no século XX, a obra Cidades invisíveis, de Ítalo Calvino, tornou-se 

referência para os estudos sobre literatura e cidade. Esse romance narra as 

memórias de Marco Polo, viajante que relata suas experiências citadinas ao rei 

Kublai Klan e afirma que “todas as belezas o viajante já conhece por tê-las 

visto em outras cidades” (CALVINO, 2005, p. 11), o que nos remete à ideia de 

cidade una, presente na memória individual. As cidades narradas por Marco 

Polo trazem o imaginário do veneziano que descreve lugares mirabolantes, 

todos com nomes femininos. Calvino traça a silhueta de cidades-várias, 

detalhadas, sonhadas (invisíveis). Gomes, no artigo Cartografias urbanas: 

representações da cidade na literatura, sustenta que Calvino 

 
através da ficção, nos propõe percursos múltiplos, em busca de 
respostas para as perguntas que a realidade urbana vem instigando, 
desde o início da modernidade. A situação dialogal entre os dois 
interlocutores [Marco Polo e Kublai Klan] gera grafias urbanas que 
constituem o relato sensível dos modos de ver a cidade, produzindo 
uma cartografia simbólica, captando a cidade enquanto “símbolo 
complexo capaz de exprimir a tensão entre racionalidade geométrica 
e emaranhado de existências humanas, como ressalta Ítalo Calvino, 
no ensaio “Exatidão”, uma das seis propostas para o próximo milênio 
(GOMES, 1997). 

 
 

Sob essa perspectiva, inferimos que a cidade ultrapassa o espaço físico. 

Como “emaranhado de existências humanas”, ela promove complexidade, 

tornando-se subjetiva e, portanto, alvo de interesse das artes. Tais aspectos 

encontram eco na poesia de Chacal. Nela, é possível perceber as referências 
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da cidade extrapolando os mapas, já que sua presença vai além de meras 

referências geográficas, está incorporada ao discurso poético do autor.  

 

1.3 Chacal superurbano 

 

O ato de viajar e percorrer cidades nos coloca, na maioria das vezes, na 

posição de quem explora lugares desconhecidos ou volta a pontos já visitados 

e se surpreende com detalhes nunca antes vistos. Cedo, em 1972, em sua 

obra Preço da passagem, Chacal indica a locomoção como algo relevante para 

o estímulo poético: 

 
Orlando viajou de balão. 
Atravessou vales, rios e mares 
Depois desceu. Subiu numa  
pedra e disse publicamente: 
– Di hoji em dianti soy hóspede do planêta. Por enquanto. 
E mandou seu novo endereço à freguesia 
(CHACAL, 1972) 

 

O poema “Hóspede do planeta”, do início da carreira do autor, revela a 

dicção de sua poética exploratória, do eu lírico em trânsito, que mais tarde se 

refina e se amplia, como se nota em Belvedere ao se ler a antologia de modo 

cronológico. 

Preço da passagem teve uma tiragem de 1.000 exemplares, rodados em 

mimeógrafo eletrônico, contendo 31 folhas soltas em um envelope e 

apresentando diversos desenhos, mescla de fontes, carimbos e trabalho visual. 

O título do livro também nos remete ao ato de viajar e traz um personagem que 

atravessa o volume: Orlando Tacapau9. O caráter andarilho já está incorporado 

à figura de Tacapau, que viu “todas as margens do rio” (poema “à margem”). O 

poema “Ficha técnica” traz seus dados, como a idade (“indeterminada no 

espaço”) e a origem (“indefinida no tempo”). Essas duas informações delineiam 

uma poesia livre, sem espaço fixo ou fronteiras. Tacapau não se encaixa, não 

cria raízes. 

O dinheiro da venda desses exemplares ajudou o poeta a realizar sua 

importante viagem para Londres, que lhe abriu caminho para outras que faria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Alter ego de Chacal. Tacapau, que vem da gíria “taca-lhe pau”, que pode significar bater, “meter o pau”, 
mas também “acelerar”, “correr” ou “pegar velocidade”. A escolha do sobrenome Tacapau combina com o 
caráter da personagem: malandro, marginal. 
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posteriormente. A visita à cidade inglesa é marcante para a obra do autor, que 

entra em contato com as vertentes artísticas da Inglaterra e Europa10. Desde 

então, Chacal mantém deslocamentos periódicos, que corrobora com a voz de 

Tacapau: “Di hoji em dianti soy hóspede do planêta”. Essa é a grafia da 

publicação original, pois em 1983 (Drops de abril) o poeta muda o verso para “– 

de hoje em diante, soy hospéde do planeta” (p. 37), e também altera todos os 

versos para caixa-baixa. No original, o poema foi escrito à mão e depois 

mimeografado: 

 

!
Fonte: Preço da passagem (1972) 

 

Tacapau, após percorrer longas distâncias, afirma que é hóspede do 

planeta, não se limita a pertencer a lugar algum. Na imagem é possível notar 

um homem sentado na pedra, observando o ambiente à sua volta, noção que 

se repete em Belvedere. Os verbos do poema, “viajou”, “atravessou”, “desceu” 

e “subiu”, no pretérito perfeito, dão a ideia de movimento, transição. O primeiro 

verbo que aparece no presente é “ser”, conjugado em espanhol, “soy”, o que é 

significativo, já que a escolha de um idioma estrangeiro reafirma o que o eu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Aprofundaremos essa questão no segundo capítulo.!
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lírico pretende, que é se colocar como um hóspede do mundo, sem endereço – 

ou língua – fixo.  

Como já dissemos, a viagem é uma das temáticas caras ao trabalho 

poético de Chacal. A locomoção, o transporte, o caminhar são elementos 

integrantes da cidade pautados pela experiência. No artigo Cartografias 

urbanas: representações da cidade na literatura, Gomes alude à ideia de 

“cidade comum”. Para ele, há uma espécie de “cidade global”, capaz de ser 

identificável em diversos lugares do mundo: 

 
A questão da representação da cidade na literatura brasileira 
contemporânea se complexifica, quando a narrativa que tematiza o 
mundo urbano ganha dominância incontestável, dramatizando a 
“cidade global”11, apresentando cenários urbanos largamente 
deslocalizados, onde tudo é implicitamente urbano, onde não é mais 
praticamente possível uma geografia à maneira de Lima Barreto, ou 
dos cronistas dos anos 50.  
[...] 
Esta cidade globalizada com suas imagens saqueadas de todas as 
partes indica o não compromisso com o local. Se este ainda 
procurava marcar a identidade nacional através da presença 
encorpada nos textos dos aspectos colhidos da realidade observada, 
até para marcar a oposição em relação ao mundo rural, regional, o 
processo de modernização cosmopolita que gerou a globalização, faz 
a grande cidade (mais do que nunca “cosmópolis”) passar a exercer 
um papel estratégico novo, que conjuga dispersão espacial e 
integração global, pondo em xeque o papel da cidade-eixo como 
identidade do Estado-Nação (GOMES, 1997). 

 
 

 Segundo Gomes, a “cidade global” reúne fatores contemporâneos 

comuns às metrópoles. Em poemas (e narrativas) nos quais o cenário é 

essencialmente urbano e não é citado um local, é uma tarefa árdua determinar 

com precisão de onde se fala – pode ser de qualquer metrópole. Gomes toma 

como exemplo a narrativa de Lima Barreto, que caracterizava uma geografia 

identificável, diferente da “cidade global”. 

 Ao refletirmos sobre essas questões, podemos propor que Chacal 

constrói em seus versos a “cidade global”, que pode ser identificada em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Termo emprestado da Economia que designa uma cidade com ampla projeção econômica, polo 
bancário, industrial, comercial, cultural e tecnológico, tendo como principal teórico Peter Hall. Informações 
retiradas da dissertação de mestrado Ações coletivas na cidade: criação, desejo e resistência, de Milena 
Batista Durante (UFBA, 2012), disponível em: 
<file:///C:/Users/Inet/Downloads/acoescoletivas_revisaofinal_paginado.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
Renato Gomes, em seu artigo, ressignifica o termo ao trazer a ideia de “cidade global” para a literatura, 
que pode caracterizar qualquer metrópole globalizada. 



 
 

23 

qualquer grande metrópole. Entretanto, o autor consegue suscitar essa leitura, 

pois também é um “cidadão do mundo”.  

Em seus poemas, há referências urbanas de toda sorte e imagens de 

quem observa as entranhas da metrópole. Não podemos deixar de ressaltar 

que há poemas nos quais o eu lírico se refere à cidade do Rio de Janeiro 

citando pontos característicos ou fornecendo mesmo o endereço, como ocorre 

em “CEP 20.000” (2002), “A coisa e o nome” (2002) e “Pello menos” (2002, 

p914). Esse aspecto não ocorre somente com a cidade do Rio de Janeiro; 

outras cidades são evidenciadas, “descobertas”, como São Paulo em 

“SPO3MA” (2007), Nova York em “New York” (2007), Ouro Preto em “Ouro 

preto a pé” (2002).  

A cidade, então, é o corpo do poema, a estrutura que é o ambiente, a 

linguagem, as imagens, as experiências, os diálogos, as referências, que são 

essencialmente urbanas, o que dá amparo e marca a narrativa poética do 

autor. De acordo com Busato, em texto no qual discute cidade e poesia, 

[A] dimensão enunciativa do texto poético instaura a presença de um 
sujeito que vai se delineando como memória de uma experiência 
urbana e de uma experiência poética. Assim situado, esse sujeito 
inaugura no poema um espaço discursivo que opera 
procedimentalmente a imagem do corpo e da voz do(s) sujeito(s) 
como instâncias da construção do urbano. Este surge, pois, como o 
lugar da cena poética (BUSATO, 2015).  

 

Por vezes, notamos que nos poemas de Chacal a cidade é referida 

como corpo, vide os poemas “Mameluco” (2002) – “tomar o pulso da cidade” – 

“Cidade” (2002) – “veias abertas pedindo mais” – e “SPO3MA” (2007) – “cidade 

sem olhos”, “cidade sistema nervoso central/ onde todos os sentidos se 

encontram”. Nesses casos, o poeta traz as referências da experiência urbana e 

as incorpora à cena poética na metáfora de um corpo que sente12.  

 Voltando ao conceito de cidade global citado por Gomes, é possível 

encontrar essa característica em diversos poemas do autor, como nos versos 

de “Vamp” (2007, p. 100) – “a rua escura deserta/ acelera o desejo/ eu piso 

fundo no mundo”; de “Bicho solto” (2007, p. 45) – “na saída do túnel/ rua rápida 

à direita”; e de “Meio assim (Tudo (e mais um pouco)”, 2016, p. 49): “tava 

atrasado./ o metrô ia sair./ corri.”. Como observamos, não há cidades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Analisaremos ambos os poemas no terceiro capítulo. 
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nomeadas, desvestidas. As cenas desses versos poderiam remeter a qualquer 

metrópole, ressaltando a aceleração do tempo e do sujeito, imagens do 

trânsito, de túneis e avenidas, metrô, ruas sem nome. Esse recurso se repete 

outras vezes nos poemas do autor, característica que se espalha nas décadas 

de produção poética. Os versos remetem à ideia de velocidade, da aceleração 

ritmada da cidade com o uso dos termos “acelera”, “piso fundo”, “rua rápida”, 

“atrasado”, “corri”. Esse jogo com o tempo e com a velocidade traz movimento 

e ritmo aos versos. 

A figura da cidade torna-se palco das tensões humanas, revela os 

elementos de seu tempo, da vida social e urbana, intensifica o cotidiano, a 

arquitetura disforme (prédios construídos sem planejamento), o centro das 

ações políticas, artísticas e, também, das transformações socioculturais. A 

cidade grande abre para a variedade: habitantes estrangeiros, trabalhadores, 

ricos, pobres, cortiços, mansões, trânsito, poluição, parques, viajantes, 

museus, universidades, oradores de rua; é um vórtice que traga o tempo de 

seus habitantes, mas também oferece beleza e magnetismo, caracterizados 

por seu traço multifacetado. Ela pode ser vista como um caleidoscópio: a 

imagem não é unificada, mas multiplica-se em diversas outras: cada habitante 

percebe aquilo que sua sensibilidade lhe permite. Ao pensar literatura e cidade, 

Gomes reflete que 

 
a literatura, filha desse tempo de subtração dessas certezas, é 
também filha das megalópoles que põem em questão a própria 
concepção de urbano arquitetada pelo mundo moderno. De tema 
privilegiado pelos modernos, a cidade torna-se problema, como foi 
para as vanguardas, e constitui elemento forte da pauta das questões 
pós-modernas, quando se constata que a era das cidades ideais caiu 
por terra (SARLO, 1990), justamente no momento em que o mundo 
se torna eminentemente urbano; em que se agudizam as tensões 
entre o local e o global (GOMES, 2000). 

 

 Nesse trecho, Gomes atravessa parte da história literária: passa pela 

modernidade, pelas vanguardas, pela pós-modernidade, e a cidade 

acompanha a literatura nesse fio temporal sob diferentes formas: tema, 

problema e pauta das questões atuais, sem a utopia de uma cidade-modelo. O 

descontentamento, a aflição, a ansiedade dessa cidade em choque e conflito 

surgem em Chacal em diversos momentos: “quem quer saber de mim na 

cidade do arrepio”, “um orfeu fudido sem ficha nem ninguém pra ligar” 
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(“Desabutino”, 1975); “cidade: parada estranha”, “babel bélica/ bando de gente 

a ir a algum lugar nenhum”, “gases desejos dejetos”, “excesso exagero coisa 

fumaça” (“Cidade”, 2002); “new york, fratura exposta”, “putas e gigolôs. 

travecos e junkies”, “central park dos achados e perdidos desse mundo” (“New 

York”, 2007). O poeta traça a cidade cindida, complexa e tensionada. 

No terceiro capítulo, vamos observar mais detalhadamente como o 

poeta escreve a cidade. Mas agora cabe indicar que a poesia de Chacal 

explora as ruas, os bairros e, também, o submundo particular de cada lugar. O 

autor desenha os caminhos de cidades diversas, compondo um texto dinâmico 

que joga com o verbo, promove a irreverência nas cenas do cotidiano. A 

metrópole integra-se aos versos, configura-se como parte de sua poesia; não 

surge como elemento externo, mas está incorporada ao fazer poético. Ou seja, 

não necessariamente a relação com a cidade está explícita no poema, mas 

existe um ambiente urbano presente, sutil, na fala, nas imagens, na linguagem, 

nos diálogos do autor. 

O eu lírico de Chacal se afirma sujeito nas malhas da urbe. A poesia 

emana e se constrói ali. Gomes afirma que estar na cidade é buscar respostas 

para nossos questionamentos, ainda que vivamos em lugares ameaçadores: 

 
Estar na cidade é, portanto, buscar respostas para nossas perguntas, 
mesmo que nos encantemos com suas maravilhas, mesmo que 
vivamos em cidades ameaçadoras e não esperemos mais a cidade 
utópica, numa terra sem males prometida pelo progresso. Se a 
cidade infernal está lá no fundo e nos suga num vórtice cada vez 
mais estreito, diz Ítalo Calvino pela boca de Marco Polo, uma saída é 
perceber quem e o quê não é inferno no meio do inferno (GOMES, 
1997). 

 

Em Chacal, os poemas apresentam por diversas vezes esse vórtice 

irremediável e impiedoso, o que desencadeia o lirismo e dá corpo à poesia, que 

se arrebata entre uma esquina e outra com a delicadeza possível das cidades 

“desvairadas”, imperfeitas com suas ruas vertiginosas que levam à experiência 

do sensível.  

 Em sua obra, a cidade revela-se determinante por suscitar seu lirismo 

poético. Desde o início dos anos 1970 até os dias atuais, a expressão 

cosmopolita é fortemente presente. Chacal lê a cidade de modo sui generis. 

Ela surge sob diversos ângulos, presentes em sua linguagem, nos versos 
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curtos e na falta de pontuação, que revelam o caráter duro e ágil, nos versos 

em letras minúsculas, ritmos do batuque da rua e da música, aliterações, 

assonâncias e jogos de imagens. Tais elementos são explorados ao longo dos 

capítulos desta pesquisa, principalmente no terceiro, dedicado à análise da 

obra do autor. 
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Capítulo 2 – Chacal, sua geração e o som do poema na 

metrópole 
 

que pop star é esse que encarna uma cidade sem  
[piscar? 

(CHACAL, 2002) 
 

2.1 Contextualização histórica e diálogos do poeta 

 

A poesia de Chacal e suas aproximações com a cidade são devedoras 

do momento histórico que ele vivenciou quando iniciou sua obra, portanto, 

torna-se necessário traçar uma breve contextualização do período e indicar 

suas conexões artísticas, que estão diretamente ligadas à vivência urbana, 

bem como os acontecimentos relevantes que marcaram seu estilo poético. 

Para tal, nos desdobraremos brevemente acerca dos anos 1970, época 

de estreia do autor como poeta e inserção em importantes grupos artísticos. 

Discutiremos o diálogo de Chacal com a cultura pop e com a música, além da 

performance poética. A cidade funciona como um elo entre esses elementos, 

como um fio condutor, perpassando as décadas e a História.  

Durante os anos 1960-70, a América Latina passou por sangrentas 

ditaduras militares. No Brasil, esse período foi de 1964 até 1985, décadas que 

ficaram marcadas pela repressão e pelo forte controle político e artístico. Os 

artistas que se posicionavam contra a ditadura ou insinuavam seu 

descontentamento em relação a essa forma autoritária de governo eram 

perseguidos e tinham suas obras controladas. A música, o teatro, o cinema e a 

literatura eram alvo de censura, assim como o jornalismo, que teve podada sua 

liberdade de expressão, valor fundamental para o desenvolvimento de uma 

imprensa livre.  

Nesse cenário, o mercado editorial ficou ainda mais seletivo. Artistas que 

abordavam temas delicados de acordo com os moldes da ditadura eram 

marginalizados, postos fora do mercado, tendo de buscar outros meios de 

produção e divulgação para seus trabalhos. Esse quadro levou muitos a se 

reunir em grupos. Jovens de diversos ramos de atuação criaram uma espécie 

de “corrente”: universitários, escritores, atores e jornalistas deram expressão ao 
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movimento alternativo dos anos 1970, e mesmo sob a ameaça repressiva, não 

deixaram de fazer poesia. Cabe ressaltar que nem todos os poetas produziam 

textos militantes ou de teor político. Havia a dicção do “desbunde”, apontada 

por Heloísa Buarque de Hollanda, que é uma das principais marcas da 

Geração Marginal, que “não desejavam a revolução como a literatura engajada, 

nem se confrontam de maneira diretamente transitiva com esse mesmo 

sistema, como acontece com os tropicalistas e pós-tropicalistas.” (HOLLANDA, 

1980, p. 99). 

Nesse contexto, surgiram diversos grupos culturais, mas no âmbito 

desta pesquisa interessa ressaltar o Nuvem Cigana e o Asdrúbal Trouxe o 

Trombone, grupo de teatro no qual Chacal trabalhou por quase dois anos como 

coautor. O poeta viajou por diversas cidades do país com o grupo e observou 

de perto a variação linguística brasileira, o que possivelmente contribuiu para 

lapidar sua linguagem, que se aproxima da oralidade, como ocorre no poema 

“Papo de índio” (1971), característica que perpassa toda sua obra. Já o coletivo 

Nuvem Cigana promovia as Artimanhas, que eram encontros performáticos em 

que se declamavam poemas mesclados à música e à encenação.  

Em meio a essa realidade, a poesia marginal alastrou-se pelo Brasil: em 

Brasília, Nicolas Behr; em São Paulo, Roberto Piva; em Curitiba, Paulo 

Leminski; e, no Rio de Janeiro, Cacaso, Charles, Francisco Alvim, Chacal, 

Waly Salomão, entre outros. Esses poetas produziram poesia livre das 

convenções acadêmicas, trazendo para seus versos o cotidiano e a linguagem 

das ruas. Heloísa Buarque de Hollanda era próxima dessa geração e teve 

contato com diversos escritores do período. Ela levou a poesia marginal às 

discussões acadêmicas ao publicar 26 poetas hoje (1976). Essa poesia 

enfrentou certa rejeição da academia. Era escrita substancialmente por jovens, 

com uma linguagem que fugia à norma culta, uma “recusa aos modelos 

estéticos rigorosos, sejam eles tradicionais ou de vanguarda” (MATTOSO, 

1981) e trazia elementos da cultura pop, das drogas e das experiências 

individuais.  

Os marginais colocaram em xeque as questões da poesia formal, 

apresentando novas perspectivas da linguagem poética, quebrando os padrões 

estéticos e incorporando as referências estrangeiras: o rock, a beat generation, 
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e a cultura de massas. É possível notar essas características em Chacal, no 

poema “Guitarrinha ranheta” (1975), que vamos ler no item seguinte.  

Renan Nuernberger afirma que a poesia marginal faz de sua linguagem 

as experiências coloquiais, esse tom incorpora a naturalidade de uma conversa 

– um instante (NUERNBERGER, 2014). Na obra de Chacal, notamos que o eu 

lírico revela as experiências urbanas, as desilusões, os acontecimentos do dia 

a dia e se apresenta coloquial e fluida.  

Sobre as edições, os livros eram confeccionados de modo alternativo e 

impressos em mimeógrafo, pois, além da dificuldade de adentrar ao seleto 

mercado editorial, havia inspeção e censura por parte dos militares. O uso do 

mimeógrafo dispensava as editoras, pois os próprios poetas editavam seus 

livros e, assim, livravam-se da censura, já que tudo era produzido 

artesanalmente. Além do mais, o mimeógrafo era uma tecnologia acessível, de 

fácil manuseio e baixo custo. 

Alguns poetas dessa geração nem chegaram a enviar seus originais às 

editoras, como foi o caso de Chacal, que recorreu diretamente ao mimeógrafo. 

Seu primeiro livro mimeografado foi Muito prazer, Ricardo (1971), com tiragem 

de apenas cem exemplares. No livro, é possível notar algumas características 

fundamentais do poeta que o acompanhariam por toda sua obra: a 

metalinguagem, o humor, o imediatismo do cotidiano e a linguagem informal.  

 Apesar do modo simplório como os autores confeccionavam seus 

exemplares, essa fase foi de importância significativa tanto para a literatura 

quanto para alguns poetas, que amadureciam ao se aproximar daquele 

processo, já que participavam de todas as etapas editoriais para realizar um 

projeto maior: fazer poesia – e naquele momento, fazer poesia configurava-se 

como uma resistência ao sistema dominante, à repressão e ao mercado. De 

acordo com Chacal (em entrevista), havia certa subversão ao driblar o sistema 

instaurado àquela época. A divulgação desse tipo de material “subversivo” 

também era feita de modo simples, sem alarde: os livros eram oferecidos pelos 

poetas em bares, portas de teatros, cafés e universidades e rodavam o Brasil 

por correio, pois os artistas se comunicavam uns com os outros, trocavam 

ideias. 

Heloísa Buarque de Hollanda, atenta ao que acontecia no meio literário 

da época, organizou e publicou em grande editora, pela primeira vez, autores 
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marginais. Os nomes selecionados para a antologia 26 poetas hoje foram: 

Adauto de Souza Santos, Afonso Henriques Neto, Ana Cristina César, Antonio 

Carlos de Brito [Cacaso], Antônio Carlos Secchin, Bernardo Vilhena, Capinan, 

Carlos Saldanha, Chacal, Charles, Eudoro Augusto, Flávio Aguiar, Francisco 

Alvim, Geraldo Eduardo Carneiro, Isabel Câmara, João Carlos Pádua, Leila 

Miccolis, Leomar Fróes, Luiz Olavo Fontes, Ricardo G. Ramos, Roberto Piva, 

Roberto Schwarz, Torquato Neto, Vera Pedrosa, Waly Salomão e Zulmira 

Ribeiro Tavares. 

Ao ler a antologia, é possível notar a heterogeneidade dos poetas 

selecionados, o que revela quão produtiva e diversa foi a década de 1970. 

Entretanto, não há unanimidade, a antologia causou polêmica. Affonso 

Romano de Sant’Anna lançou dúvidas sobre a relevância da poesia marginal, 

em artigo publicado pela revista Veja em 1976: 

 
Ainda não há um nome fixo para esse novo grupo de poetas. Alguns 
se chamam de “marginais” e uma revistinha surgida em Minas se 
classificou de “lixeratura” – a literatura do lixo, que traz para as 
vitrinas de cultura a sujeira da sociedade moderna. 
Essa antologia organizada por Heloísa Buarque de Hollanda, 
professora de Letras da UFRJ e publicada por uma editora nada 
marginal, como a Labor do Brasil, talvez seja a prática daquilo que 
Manuel Bandeira, também poeta do cotidiano, há décadas chamou “o 
poema sórdido” – aquele texto que é como mancha lançada na roupa 
branca de quem passa. 
[...] Depois da poesia vanguardista para ser vista, temos hoje essa 
para ser falada. Depois da poesia limpa e formalista, uma poesia suja 
e mal feita. Depois da gaguejante poesia da década de 50, uma 
poesia discursiva. Depois da prisão de ventre do lirismo, a diarreia. 
[...] Por enquanto, no entanto, esta antologia é um sintoma. Sintoma, 
inclusive no sentido patológico, pois esses textos resvalam muitas 
vezes para o retalhamento esquizofrênico que tem suas origens não 
apenas na biografia do autor, mas no espedaçamento da linguagem 
de uma geração ante os obstáculos da realidade (VEJA, 1976). 
 
 

Affonso considera que a dicção marginal, que por vezes apresentava 

poemas de linguagem simples e trazia o lado “sujo” das ruas, pode ser um 

sintoma da sociedade caótica e turbulenta dos anos 1970. Em 1985, Iumna 

Maria Simon e Vinícius Dantas publicaram o icônico artigo Poesia ruim, 

sociedade pior, no qual discorrem acerca da poesia marginal. No trecho a 

seguir, Iumna e Dantas abordam a questão da vulnerabilidade estrutural e 

temática da poesia marginal: 
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O leitor que se disponha a folhear aleatoriamente muitas páginas 
desta poesia, percorrendo poetas e poemas de diferentes tendências, 
grupos, fases, núcleos de produção, vai averiguar a existência de 
algo vago e genérico, despossuído de singularidade; uma espécie de 
figuração poética de um fenômeno objetivo (histórico?), estilizado 
com descompromisso e futilidade, um certo gosto hedonista de 
brincar com a desqualificação da própria sensibilidade. 
[...] Nos poemas dessacralizados compõem-se um painel caótico e 
banal do cotidiano que é a imagem da dessacralização geral de um 
mundo igualmente caótico e absurdo. Só que fica difícil discernir no 
vale-tudo dessa sensibilidade se os poemas são menos banais que o 
mundo que os inspirou (SIMON; DANTAS, 1985). 

 

O artigo em questão mostra um posicionamento crítico à poesia marginal 

e chega a desconsiderar qualquer qualidade que essa produção possa ter. 

Claramente, Iumna e Dantas não separam a poesia da sociedade: uma é 

produto da outra, e os autores acreditam que a produção marginal é um reflexo 

do mundo esvaziado de perspectivas dos anos 1970, marcado por poetas 

oriundos da classe média que observavam a “marginalidade” de suas mesas 

de jantar, distantes da realidade bruta do cotidiano brasileiro. O artigo é datado, 

fruto de seu momento político e histórico, portanto, traz questões relevantes à 

discussão daquela época, mas vale evidenciar que a poesia marginal não teve 

como principal objetivo o engajamento político e social, embora isso não a 

relegue ao carimbo redutor de poesia alienada e esvaziada de sensibilidade.  

Para Fernanda Medeiros, no texto Play it again, marginais (1998), os 

poemas curtos, rápidos e coloquiais conseguem atingir o leitor com a 

velocidade de um soco, os autores preferem isso a colocar a vivência do 

poema em uma estrutura de construção dolorosa, extremamente lapidada 

(MEDEIROS, 1998). Acerca da recepção da poesia marginal no meio 

acadêmico, Medeiros discorre que houve 

 
impasse crítico para a apreciação das poéticas setentistas foi uma 
espécie de desqualificação do lirismo por nossa alta cultura literária. 
O lirismo ficou estigmatizado como dicção inferior, como sinal de 
baixo rendimento intelectual, como, enfim, quase que uma espécie de 
atestado de ignorância ou incompetência poética. Nesse ponto, a 
maioria dos críticos que se pronunciaram sobre poesia marginal se 
harmoniza em seus vereditos: “lixeratura” (Affonso Romano de 
Sant’Anna, 1976); “miserabilidade literária (Benedito Nunes, 1991); 
“viagem egolátrica” (Costa Lima, 1996), “veemente sentimento de 
desliterarização” (Dantas/ Simon, 1985). O termo de comparação de 
muitos destes comentadores era a poesia de João Cabral, cuja leitura 
se deu justamente a partir do pressuposto de seu “antilirismo” 
(MEDEIROS, 2010). 

 



 
 

32 

 

Ainda nos dias atuais, Chacal continua sendo associado a essa geração 

e, por vezes, identificado como “poeta marginal”. O fato de ter integrado o 

grupo foi relevante e significativo, mas atualmente trata-se de um equívoco 

classificar o autor apenas como poeta marginal, tendo em vista que sua obra já 

foi assimilada pelo mercado há muitos anos e que teve duas antologias 

poéticas publicadas por editoras renomadas.  

Entretanto, a experiência desse período – preterida por parte da crítica 

literária, como observamos no artigo de Iumna e Dantas – traz importantes 

marcas de estilo para a poética do autor, que consiste na linguagem do chiste, 

na mescla de vocabulário (português padrão e não padrão),na descrição de 

acontecimentos banais (cotidiano), assim como na imagem do poeta gaiato. 

Silvano Santiago, no texto O assassinato de Mallarmé (1978), aponta 

que a linguagem coloquial não funciona como menosprezo ao poético e à lírica, 

mas incorpora os elementos naturais, rotineiros da vida:  

 
Já a linguagem coloquial invadindo o verso e determinando até 
mesmo os seus recortes rítmicos não é um simples elemento 
que indicaria só desprezo pelo vocabulário “poético” do poema, 
é também derivada de uma convivência diária e comum 
(SANTIAGO, 1978). 

 

Muitas vezes Chacal dialoga com Oswald de Andrade, que também 

tinha o humor como forte marca de estilo, temática urbana e do cotidiano, 

principais destaques de semelhança entre os poetas. Oswald promoveu o 

“poema-pílula”, de poucos versos, geralmente com desfechos perspicazes, de 

extremo poder de síntese e manejo da palavra, como o conhecido poema 

“Amor”: 

 
amor  
humor  
(ANDRADE, 1978, p. 157) 

  

Com apenas um verso, “humor”, o poema gera sentido quando é lido 

junto com o título. Foi originalmente publicado em 1927 e repercute o caráter 

inovador, debochado, vanguardista de Oswald. Acerca da presença do humor 

na poesia, Elizabeth Rocha Leite discorre: 
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A poesia humorística, mais do que qualquer outra, requer uma 
cumplicidade entre o poeta e o seu interlocutor, um “timing” de 
percepção que se estabelece imediatamente no ato de leitura. Autor e 
público têm que estar sintonizados no mesmo canal, no aqui-agora do 
evento poético (LEITE, 2011). 

 

Chacal traz esse “timing” associando o humor à linguagem do dia a dia. 

O poema a seguir evidencia a assimilação dessas características traçadas por 

Leite, assim como o diálogo com Oswald de Andrade : 

 
É proibido pisar na grama 
o jeito é deitar e rolar 
(CHACAL, 1979c) 

 

O poema é composto por apenas um verso e depende do título para ser 

compreendido. Carrega o deboche, já que, frente à proibição de “pisar na 

grama”, a solução é a mais escrachada possível: “deitar e rolar”, denotando o 

impulso de fugir às regras, burlar os padrões, resolver empecilhos com humor. 

Segundo Cacaso, “a informalidade da poesia de Chacal é de outro tipo e tem 

valor formativo, entra na caracterização mesma de sua maneira de conceber e 

realizar o poema, ainda que represente também o seu risco permanente”. 

(CACASO, 1997). 

Essas características não diminuem a qualidade poética do autor, mas 

marcam sua expressão, que atravessa as décadas, sempre ligada à música, ao 

mundo pop, sobretudo à cidade, que está entranhada nessas referências.   

  

 

2.2 Os acordes do poema no meio-fio  

 

Chacal sempre foi muito ligado à música, à oralidade e ao ritmo, tanto 

que esses aspectos estão presentes em sua poesia e as referências musicais 

perpassam sua obra, como veremos nos poemas “D&G” (1986) e “Guitarrinha 

ranheta” (1975): 

 
aquela guitarrinha ranheta 
debochada desbocada 
my generation 
satisfaction 
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aquela mina felina 
cuba sarro cocaína 
do you wanna dance 
don’t let me down 
 
aquela ginga jenipapo 
elástica solta rasteira 
i’m free 
like a rolling stone 
 
aquele clima da pesada 
cheiro de porrada no ar 
street fighting man 
jumping jack flash 
 
aquele som de fuder 
orelhas pra que ti quiero 
who knows 
straight ahead 
 
(CHACAL, 1975) 

 

O poeta evoca elementos do rock and roll, do mundo pop e do 

estrangeirismo, como podemos notar no poema acima, que menciona canções 

como My generation (1965), do grupo The Who; Satisfaction (1965), I’m free 

(1965) e Street fighting man (1968), dos Rolling Stones. A menção desses 

elementos no poema se refere, além da música que foi gravada no ano dos 

protestos estudantis que se desenrolaram na Europa, ao ambiente das brigas 

de rua, confusão, típicas das cidades urbanas, com seus bares, guetos, noites 

regadas à bebida e drogas. Há referência, ainda, à canção Jumping Jack Flash 

(1968), também dos Rolling Stones. 

O rock se alastra ao longo do poema. Temos menção a Do you wanna 

dance (1958), de Bobby Freeman (regravada pelos Beach Boys em 1965); 

Don’t let me down (1969), dos Beatles; Like a rolling stone (1965), do Bob 

Dylan, e, no último verso, Who knows (1970) e Straight ahead (1971), de Jimi 

Hendrix.  

Vale ressaltar que essas canções estão dispostas nas estrofes de modo 

a formar o signo de compreensão do poema, e não apenas como apêndice. 

Vejamos: na primeira estrofe há os versos “debochada desbocada/ my 

generation/ satisfaction”, os títulos em inglês encabeçam esse espírito 

transgressor da juventude, da geração que vive as transformações culturais 

daquele período em busca de satisfação, divertimento. Podemos inferir que 
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Chacal traz à poesia o cotidiano e a vida de uma geração inquieta, 

transgressora, à procura de novidade. Para Medeiros,  

 
diferentemente do metro, que é uma entidade abstrata, o ritmo tem 
caráter empírico, resulta da leitura que um leitor real produz do 
poema. Podemos pensar, assim, que a poesia, de modo geral, 
conterá um desejo de encarnação, um desejo de corpo. A poesia de 
Chacal radicaliza esse desejo, assume-se corpo, permite-se ser 
corpo para viver e desaparecer no espaço da voz, rock no meio do 
caminho (MEDEIROS, 2010). 

 

Na segunda estrofe, há o ambiente da festa e paquera (do you wanna 

dance) e uso de drogas (don’t let me down). A terceira estrofe mescla a 

brasilidade marcada pelo verso “aquela ginga jenipapo”, que é um fruto típico 

da América tropical, mas também significa, no dicionário, “mancha escura no 

final das costas dos recém-nascidos, considerada sinal de mestiçagem”. 

Ambos os significados corroboram com o termo anterior: “ginga”, que é 

comumente associado ao manejo do corpo, à facilidade de mover-se na dança 

brasileira. Esse fato mistura-se ao som da guitarra e à figura da “mina felina” do 

verso anterior, sendo que os felinos são conhecidos por seus movimentos 

gingados, ardilosos, que Chacal define no verso “elástica solta rasteira”, ou 

seja, livre como rolling stone. As imagens vão montando cenas, criando uma 

narrativa a partir das canções. 

Na quarta estrofe, explode a violência, assim como nas duas canções 

dos Rolling Stones, que trazem a dor em suas letras, nos acordes ágeis e 

frenéticos de Keith Richards. A quinta e última estrofe transmite a sonoridade 

no volume máximo: “aquele som de fuder/ orelhas pra que ti quiero”, fechando 

o poema com a menção a duas canções de Jimi Hendrix, Who knows e 

Straight ahead, incitando o “vá em frente” em inglês, alusão à música de 

mesmo título de Jimi Hendrix, com demorado e apurado solo de guitarra, que 

enlaça o ambiente criado pelo poema com esse leque musical das décadas de 

1960 e 1970, mostrando que ele não se fecha e não deve parar. 

Acerca da linguagem, notamos o estranhamento em “Guitarrinha 

ranheta”, característica que acompanharia o autor posteriormente. Tal 

constatação se dá a partir do título (e continua ao longo do poema) incomum: 

“ranheta” significa impertinente, rabugenta, então temos a visão de uma 

guitarra exagerada, que grita, faz muito barulho, chega a causar incômodo.  
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Chklovski, que estudou a ideia de estranhamento a partir da literatura de 

Tolstói em 1917, afirma que o uso prosaico da linguagem acaba por 

automatizar sua recepção, não trazendo a surpresa, perdendo seu efeito:  

 
assim a vida desaparecia, se transformava em nada. A 
automatização engole os objetos, os hábitos, os móveis, a mulher e o 
medo à guerra [...] E eis que para devolver a sensação de vida, para 
sentir os objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se 
chama arte” (CHKLOVSKI, 1973, p. 44-45) 

 

Desse modo, quando Chacal traz elementos não esperados ao seu 

discurso poético (todas essas referências musicais, de letras em inglês 

complementando os versos em português, a droga, o palavrão, a falta de 

pontuação, as letras minúsculas), ocorre o estranhamento. 

 
Examinando a língua poética tanto nas suas constituintes fonéticas e 
léxicas como na disposição das palavras e nas construções 
semânticas constituídas por estas palavras, percebemos que o 
caráter estético se revela sempre pelos mesmo signos: é criado 
conscientemente para libertar a percepção do automatismo; sua visão 
representa o objetivo do criador e ela é construída artificialmente de 
maneira que a percepção se detenha nela e chegue ao máximo de 
sua força e duração. O objeto é percebido não como uma parte do 
espaço, mas por sua continuidade. A língua poética satisfaz essas 
condições. Segundo Aristóteles, a língua poética deve ter um caráter 
estranho, surpreendente (CHKLOVSKI, 1973, p. 54). 
 

 

Em Chacal, a saída do automatismo se dá justamente ao trazer os 

elementos da vida de seu cotidiano, porém, de modo sui generis, 

ressignificados no formato da linguagem poética. Ele usa, por vezes, o 

vocabulário chulo, das ruas, além de mencionar as drogas em uma década 

(1970) bastante privada de liberdade de expressão, trazendo o rock, o som 

para o poema. Por exemplo, para Chklovski, o poeta “Pushkin utilizava a 

linguagem popular como um procedimento destinado a chamar a atenção 

(CHKLOVSKI, 1973, p. 55). É o que observamos em Chacal, que enfatiza sua 

geração “debochada desbocada”, assim como o som estridente e insistente da 

guitarra.  

A ligação de Chacal com a música se estendeu a outras áreas artísticas 

– o poeta participou como letrista em importantes grupos: 14 Bis e Blitz, 

constantemente tocadas na então alternativa Rádio Fluminense: 
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De 83 a 85 fiz letras com o Blitz, Lulu Santos, 14 Bis, Hanoi Hanoi e 
uma abortada com Os Paralamas do Sucesso. Eu me divertia muito. 
Ia aos shows, me esbaldava. Mas sabia que aquele não era o meu 
mundo. Muito glitter, muito pó. Muitos homens de gravadora, muita 
competição, muita trairagem [...] Mas sempre fui impertinente. Nunca 
pertenci a lugar nenhum. Venho da fronteira, como meu pai, nascido 
em Pinheiro Machado, na divisa com o Uruguai (CHACAL, 2010, p. 
134-135). 

 

Chacal ressalta que nunca pertenceu a lugar nenhum, o que revela sua 

poesia itinerante, que cruza oceanos, encabeçada por um eu lírico que 

percorre as cidades absorvendo suas sonoridades e nuances. 

Assim como a cidade é um tema transversal na obra do autor, a música 

perpassa seu trabalho. Em vários momentos, cidade e música se cruzam, se 

entrelaçam, como no poema “Desabutino” (1975), a seguir. A poesia de Chacal 

carrega o traço metropolitano em seu íntimo, e a palavra, a poesia, a música 

são elementos vivos na cidade. Sua formação poética está ligada à música, o 

que repercute no poema, trazendo sonoridade e oralidade perceptíveis no 

poema:  

 
quem quer saber de um poeta na idade do rock 
um cara que se cobre de letras lentas 
que passa sábado à noite embriagado 
chorando que nem criança a solidão 
 
quem quer saber de namoro na idade do pó 
um romance romântico de cuba 
cheio de dúvidas e desvarios 
tal a balada de neil sedaka 
 
quem quer saber de mim na cidade do arrepio 
um poeta sem eira nem beira de um calipso neurótico 
um orfeu fudido sem ficha nem ninguém para ligar 
num dos 527 orelhões dessa cidade vazia 
(CHACAL, 1975). 

 

O poema é composto por três quartetos e não traz a harmonia da 

relação música e cidade, mas sim o desalento, a tristeza, o vazio do sujeito. A 

repetição de “quem quer saber” no início das estrofes proporciona o efeito de 

eco indagativo, mostrando a solidão de eu lírico desnorteado. O título 

“Desabutino” (tirar as botinas) sugere um “retiro”, “descanso”, já que não há 

entusiasmo pelo poeta que passa sábado alcoolizado “chorando que nem 

criança a solidão”, sem leitores, ouvintes ou interessados em seus poemas. 
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 Nos versos “quem quer saber de mim na cidade do arrepio/ um poeta 

sem eira nem beira de um calipso neurológico”, nota-se um eu lírico em dilema 

psicológico, à beira de um “calipso neurológico”, onde há um jogo do autor, já 

que o esperado seria “colapso”, e não “calipso”, que é um gênero musical 

caribenho. As referências à música são notórias, como “poeta na idade do 

rock”, “cara que se cobre de letras lentas”, “balada de neil sedaka”, cantor 

americano nascido em 1939, e “orfeu”, que conseguiu calar as sereias com seu 

canto e proteger os navegantes, segundo a mitologia grega. No poema, a 

cidade aparece inóspita e vazia, o que reflete a inquietude do próprio eu lírico, 

que vivencia tamanha solidão. Essa abordagem do poema difere do tom jocoso 

do poeta. Aqui temos Chacal mais denso, evidenciando o choque e a angústia 

concretizados na cidade. Para Medeiros, em análise do poema: 

 
a festa, a alegria e o descompromisso que normalmente se associam 
à poesia de Chacal parecem encontrar nesse poema um 
questionamento explícito, parecem no mínimo mostrar que coabitam 
com outros tons, menores. A persona-poeta sabe que sua tarefa de 
sobreviver de poesia é dura, que poesia e rock and roll estão em 
continuidade em seu desejo, mas não necessariamente em sua 
realidade pragmática: um “poeta na idade do rock” não é o mesmo 
que um poeta roqueiro; a fissura entre os dois mundos finalmente se 
apresenta, apontando seus desafios, que serão também constituintes 
dessa voz (MEDEIROS, 2010). 

 

Medeiros aponta a dificuldade, a tensão de ser poeta e persistir em um 

ofício muitas vezes árduo, sem recepção. Há no poema um grito que se perde 

no silêncio de uma cidade esvaziada: apesar dos “527” orelhões, não há com 

quem falar, não há voz do outro lado da linha.  

Pontuamos que a aflição, o desgosto, a inquietude do poeta têm como 

palco a cidade, e não a casa, o ambiente interno que sugere o título 

“Desabutino”. As questões essenciais que afligem o eu lírico se passam na rua: 

“quem quer saber de mim na cidade do arrepio”, “um poeta sem eira nem beira 

[possível leitura de não ter lugar para ir, aludindo ao ato de vagar ]”, “um orfeu 

fudido sem ficha nem ninguém para ligar”, “num dos 527 orelhões dessa cidade 

vazia”. De acordo com Gomes, escrever a cidade 

 
é também lê-la, mesmo que ela se mostre ilegível à primeira vista; é 
engendrar uma forma para essa realidade sempre móvel. Mapear 
seus sentidos múltiplos e suas múltiplas vozes e grafias é uma 
operação poética que procura apreender a escrita da cidade e a 
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cidade como escrita, num jogo aberto à complexidade (GOMES, 
1997, p. 6) 

 

Chacal concretiza a escrita da cidade pela veia poética, mesclando 

referências musicais. Em “Desabutino” há um ambiente angustiante de drogas 

(pó e álcool), sexo, confusão mental (“dúvidas e desvarios”, “calipso neurótico”) 

e solidão extrema (repetição de “quem quer saber”, chorar a solidão, “ninguém 

pra ligar” e “cidade vazia”), que compõem o desalento na cidade inóspita.  

Pensando ainda em música e ritmo, na década de 1980, Chacal publica 

o poema “G&D” (1986), que exibe bem essa relação, mas traz um elemento 

novo, que é o corpo: 

 
o d do meu dedo 
no g da guitarra 
me arranha 
me agarra 
 
o d do meu dedo  
no g da guitarra 
um com o outro se completa 
um no outro se amarra 
 
o d do meu dedo  
aponta para o ocidente 
terra do cachorro-quente 
para-choque reluzente 
 
o g da guitarra 
no d do meu dedo 
me arranca  
desse medo 
 
o g da guitarra 
no d do meu dedo 
me embala 
desde cedo 
(CHACAL, 1986, p. 163). 

 

No poema de seis estrofes, cada qual com quatro versos curtos, Chacal 

explora a conexão entre música e poesia, ligando as letras “d” e “g” ao corpo e 

ao instrumento musical, dedo e guitarra, respectivamente, assim como a 

palavra (quando surge na feitura do poema) e a fala. Desse modo, traçamos o 

seguinte paralelo: dedo-guitarra e palavra (poema)-garganta (fala). A palavra 

poética arranha a garganta (assim como o dedo arranha a guitarra), oscila, 

vacila ao se definir no verso, no som do poema – trata-se também da 

metalinguagem. A aliteração marcada pela repetição do “R” na primeira estrofe 
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corresponde à ideia de arranhar: “guitarra”, “arranha”, “agarra”. Há a repetição 

constante ao longo do poema dos signos “d” e “g” e de seus equivalentes 

“dedo” e “guitarra”, criando ritmo e rima. Para Daghlian: 

 
sendo a poesia uma espécie de jogo de palavras valorizadas em suas 
qualidades expressivas, ela desperta uma reação complexa e múltipla 
por meio das repetições, mormente rítmicas. É nessa reação que 
está, em grande parte, o prazer poético determinado pela relação da 
poesia com a música (DAGHLIAN, 1985, p. 163).  

 

Assim, o poeta constrói uma correspondência entre “D” e “G” por meio 

do jogo sonoro, as letras são complementares, indissociáveis: “um com o outro 

se completa/ um no outro se amarra”, como corpo e instrumento para realizar a 

música. O corpo está diretamente associado à música. O poema lembra uma 

cifra, como sua impressão no papel, e sua leitura se assemelha à uma canção, 

tem melodia e ritmo, quase um poema-canção, assim como Bob Dylan faz em 

suas letras. O título “G&D” é uma referência ao R&B (rhythm and blues), que 

teve a guitarra elétrica como seu principal instrumento. 

Na década de 1990, o poeta lança Letra elétrika (1994), no qual trabalha 

à exaustão a palavra, os significantes e significados, o ritmo, as rimas, o som 

do poema. Entretanto, no que concerne a relação direta entre poema e música, 

nos interessa destacar o poema “A cor do som”: 

 
a cor do som 
a cor de om 
a cor do 
a cor de 
a cor da 
do  
(CHACAL, 1994, p. 72). 

 

No poema curtíssimo, de duas estrofes e seis versos, há um jogo de 

significado. A repetição de “a cor” e “do”, “de”, “da” forma as seguintes 

palavras: acordeón (“a cor de om”), “acordo”, “acorde”, “acorda” e “acordado”. 

Chacal explora a ambiguidade dos termos, sendo que “acorde” pode ser do 

verbo acordar e de suas conjugações (ao final do poema, forma-se a palavra 

“acordado”), e também o conceito musical, que consiste na junção dos sons 

para dar harmonia, desdobrando-se em “a corda”, materialidade do elemento 

responsável por produzir o som em alguns instrumentos musicais. Vale notar 
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que “A cor do som” foi um grupo brasileiro dos anos 1970 que teve Moraes 

Moreira como nome principal.  

Demos aqui alguns exemplos da materialidade musical na estrutura dos 

poemas, passando pelas décadas de 1970, 1980 e 1990, mas essa 

característica persiste nas décadas seguintes, por exemplo, nos poemas, “A 

lata” (2002) e “Estado de graça” e “New York” (de 2007; esse poema integra o 

corpus e será analisado no terceiro capítulo, no qual voltaremos a essas 

questões). 

A música, em Chacal, está relacionada à poesia assim como ao corpo, 

levando o poeta à performance. Esses elementos e diálogos convergem em 

sua obra especialmente com a criação do CEP 20.000, assunto que vamos 

discutir a seguir. 

 

2.3 CEP 20.000: onde a poesia habita 

 

O CEP 20.000, que ocorre uma vez por mês no Teatro Sérgio Porto, no 

bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro, promove saraus e abre suas portas para 

que poetas diversos declamem seus poemas ou apenas leiam, façam 

performances e cantem. Seu cofundador, Guilherme Zarvos13, foi responsável, 

com Chacal, pela criação do espaço. O CEP representa a união entre poesia e 

cidade: o local materializa essa conjunção.  

Nós podemos nos referir às apresentações realizadas no CEP 20.000 

como performances14 poéticas. Já esmiuçamos como Chacal trouxe 

referências das viagens realizadas e como as ressignificou, a exemplo da 

marcante apresentação de Allen Ginsberg em Londres – Chacal se 

impressionou pela leitura, apresentação, voz e presença do poeta lendo o 

“Uivo”, que transformou sua visão e o aproximou da performance15 poética, 

fazendo-o, desde então, mesclar poesia, recitais e teatro. As performances de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Escritor e poeta. Entre suas obras publicadas, destaca-se Branco sobre branco, fruto de sua tese de 
doutorado (PUC-RJ, 2008), que reúne um apanhado de documentos, cartas e textos diversos sobre o 
CEP 20.000, traçando um rico panorama desse período. 
14 Neste trabalho, trazemos a questão da performance para auxiliar a investigação da relação entre 
poesia e cidade na narrativa poética de Chacal. Como referências para essa questão específica, lemos 
Paul Zumthor, Fernanda Medeiros e Renato Cohen. 
15 Neste trabalho, refiro-me às performances como as apresentações orais de Chacal em saraus, as 
leituras de poemas e as “rodas de poesia” ocorridas no CEP 20.000 e em diversas apresentações do 
poeta. No terceiro capítulo, discutiremos essas questões de modo mais apurado. 
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Chacal integram o espaço urbano – como explicita o próprio nome CEP 20.000: 

o endereço postal da cidade do Rio de Janeiro. Sua arte poético-performática 

faz a cidade emergir no conjunto dos versos, vozes e gestos e ganha um 

espaço físico.  

Quando o CEP foi criado em 1990, a questão da performance já havia 

se inserido em sua poética, com a cidade sempre permeando essa ligação e 

agindo como um grande tecido vivo, que envolve e dá pulso ao fazer poético. 

Podemos observar o efeito dessa relação no poema intitulado “CEP 20.000” 

(2002), que analisaremos mais adiante. Nele há uma junção de cidade, poesia 

e performance. 

Paul Zumthor, em sua obra Performance, recepção, leitura (2007, p. 34), 

afirma que a performance é um saber-ser que comanda uma presença, uma 

ordem de valores encarnada em um corpo vivo, que não se restringe 

necessariamente ao ato de ler em voz alta ou declamar, apresentar-se no palco 

ou na rua – ela pode ser realizada por meio da leitura silenciosa. Para Octavio 

Paz, 

 
No poema a linguagem recupera sua originalidade primitiva, mutilada 
pela redução que lhe impõem a prosa e a fala cotidiana. A 
reconquista de sua natureza é total e afeta os valores sonoros e 
plásticos tanto como os valores significativos […] No entanto o poema 
não é senão isto: possibilidade, algo que só se anima ao contato de 
um leitor ou de um ouvinte. Há uma característica comum a todos os 
poemas, sem a qual nunca seriam poesia: a participação. Cada vez 
que o leitor revive realmente o poema, atinge um estado que 
podemos, na verdade, chamar de poético (PAZ, 2014). 
 
 

Paz ressalta que a materialidade do poema (se anima) ao ser lido ou 

escutado, faz-se presente desse modo. Zumthor alerta que todo texto poético é 

performativo, já que “percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua 

estrutura acústica e as reações que elas provocam em nossos centros 

nervosos. Essa percepção, ela está lá. Não se acrescenta, ela está” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 55). Sendo assim, é a percepção particular que 

desencadeia a poeticidade. A poesia de Chacal abarca a performance, 

apresenta o saber-ser que Zumthor cita. Nela, há uma ordem de valores 

encarnada em um corpo vivo. Vejamos abaixo o trecho do poema “Esse 

animal”: 
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o poeta é de osso e de carne 
sendo a vida vivida o osso 
a carne o que lhe dá a palavra 
o poeta é alguém que se lavra 
(CHACAL, 2007, p. 79). 

 

No poema, fica explícita a relação que Chacal traça entre poesia e 

corpo, como no terceiro verso: “a carne o que lhe dá a palavra”, ou seja, o 

poeta só consegue compor a palavra por meio de seu corpo, de sua carne, daí 

a “poesia encarnada”; no quarto verso, “o poeta é alguém que se lavra”, 

notamos o trabalho poético, o conhecimento de si próprio, de esculpir, talhar. A 

escolha do verbo lavrar denota a precisão artística e cuidadosa do trabalho do 

poeta, que lavra a si e à palavra, como se o eu lírico se modificasse junto, 

atado ao verbo, o que nos remete à citação de Zumthor de que a performance 

(e aqui consideramos a performance poética) é “É um saber que implica e 

comanda uma presença e uma conduta, um Dasein comportando coordenadas 

espaços-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem de valores 

encarnada em um corpo vivo” (ZUMTHOR, 2007, p. 34), a palavra e a matéria 

estão unidas.  

 Fernanda Medeiros se detém na questão da performance poética de 

Chacal para compreender sua obra de modo mais abrangente. Ela acredita que 

o autor não criou somente poemas, mas também um estilo próprio de fazer 

poesia ao rodar seus livros em mimeógrafo, participar do grupo Nuvem Cigana 

e promover as Artimanhas, além de ser um assumido falador de poemas e de 

querer estar no espaço público, circulando pela cidade (MEDEIROS, 2010). 

Para ela, Chacal é performer desde os anos 1970, quando mimeografava seus 

poemas e saía pelas ruas para vendê-los: 

 
Não seria equivocado afirmarmos que, desde os primeiros livros de 
Chacal, mimeografados e vendidos de mão em mão em bares, portas 
de teatro e praias, já se instala uma lógica que tem algo performática, 
afinal o poeta está em cena, como vendedor de livros, abordando 
pessoas na rua, vai moldando uma dicção, uma persona, que surgirá 
mais tarde no palco e que se inscreverá – e já terá sido inscrita – nos 
textos. No caso de Chacal, o poeta que circula em público – 
descende do flâneur [Baudelaire], em sua vertente urbana; do 
menestrel, do trovador, do cantador, pelo lado arcaico – será sujeito 
lírico de diversos poemas; será a voz a falar de um mundo que, ao 
ser dito, já se revelará contaminado por todos os sons e olhares do 
poeta; será um eu inquieto procurando um outro com quem partilhe 
interesses, visões, experiências banais, medos, sons (MEDEIROS, 
2010, p. 27). 
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Pensando nessa análise de Medeiros, de que a performance de Chacal 

está intrínseca a seu fazer poético desde suas primeiras obras, podemos 

estabelecer uma relação com a metrópole, pois o autor performou mergulhado 

no urbano, é um poeta encarnado na cidade. 

Medeiros afirma ainda que “em sintonia com essa existência do poeta 

encarnado, a linguagem, nos poemas de Chacal, prima por sua fisicalidade – 

ela é antes de tudo som, batida, levada. É preciso acordar os ouvidos para ler 

Chacal” (MEDEIROS, 2010). A autora ressalta o fato de que há corpo, 

fisicalidade em seus poemas (nomeia de poesia encarnada) – e de fato há. O 

poema lido em voz alta é uma das propostas do poeta, que atualmente viaja 

pelo Brasil dando palestras em diversas cidades e enaltecendo o poema 

falado. Como já mencionamos, sua poesia aproxima-se da língua oral, ele faz 

questão de trazer a seus versos as marcas da fala.  

A oralidade inscrita nos poemas de Chacal pode ser percebida em suas 

publicações desde 1971 até os dias atuais, como podemos observar nos 

versos de “Papo de índio” (1971): 

 
veio uns ômi di saia preta 
cheiu di caixinha e pó branco 
qui eles disserum qui si chamava açucri 
aí eles falarum e nós fechamu a cara 
depois eles arrepitirrum e nós fechamu o corpo 
aí eles insistirum e nós comemu eles. 
(CHACAL, 1971) 

 

No poema, notamos o tom coloquial e a concretude da língua falada na 

escolha feita pelo poeta ao grafar as palavras de modo a buscar maior 

correspondência com a oralidade. “Chacal parte da linguagem coloquial e 

ordena-a de modo a lhe dar o maior rendimento fônico possível” (MEDEIROS, 

2010).  

A leitura que fazemos é a referência aos padres (“ômi di saia preta”) que 

carregavam açúcar, jesuítas que catequizaram grande parte dos nativos 

indígenas brasileiros no século XVI. O poema traz marcante ideia de 

resistência da parte dos índios à imposição da religião católica e a rebeldia no 

ato da antropofagia, diálogo com o poeta Oswald de Andrade, não apenas à 
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ideia de absorver outras culturas, mas também marca a linguagem coloquial, 

assim como ao poema “Erro de português”16, que trata da colonizacão 

portuguesa no Brasil, do domínio dos índios pelos brancos europeus. O poema 

de Oswald mencionado é satírico, a começar pelo título, que caracteriza a 

colonização como um erro e sugere que se os portugueses tivessem chegado 

por aqui em dia de sol, os índios os teriam despido, e não o contrário, 

refirmando o tom satírico do poeta modernista que ecoa no poema de Chacal. 

Voltando ao que concerne a performance, não há necessidade de ler o 

poema em voz alta para notar sua acentuada oralidade. Esse conceito está 

presente em Paul Zumthor, que afirma que “a leitura do texto poético é a 

escuta de uma voz. O leitor, nessa e por essa escuta, refaz em corpo e espírito 

o percurso traçado pela voz do poeta: do silêncio anterior até o objeto que lhe é 

dado, aqui, sobre a página” (ZUMTHOR, 2014, p. 84). Já para Medeiros, 

 
Zumthor faz uma operação crítico-teórica genial: transfere todo o 
circuito fenomenológico da performance para o âmbito da leitura 
individual e solitária de cada leitor, acreditando que, a poesia sendo 
uma arte da voz, a leitura de poesia será consequentemente a escuta 
de uma voz, ou seja, ler um poema será sempre refazê-lo em 
performance dentro de nós. Essa performance, agora interna a cada 
leitor, constitui, para Zumthor, uma das etapas da recepção poética 
(MEDEIROS, 2010, p. 26). 

 

A leitura individual torna-se, sob essa ótica, um pequeno ato 

performático. Ao ler os poemas de Chacal, esse ato é abastecido com a força 

da oralidade, como os versos do poema “Bicicleta” (1979a): “minsina a andar 

de bicicleta [...] eu tinsino a levantar tapetes” e “Licença poética” (1977) “– ô 

cara, vim aqui pra ti chamar prum pagode. vamu la/ – aí quampa, my friend. 

hoje tu vai só. sabe qual é?/ mi deu uma vontade braba de ficar aqui mesmo 

[...]”. Na leitura dos trechos fica clara a marca da oralidade nas aglutinações 

“minsina” e “tinsino”, típicas da fala. No poema, que ironicamente se intitula 

“Licença poética”, há uma série de marcas de oralidade, como gírias “ô cara”, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 “Erro de português” 
Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português 
(ANDRADE, 1974, p. 177) 
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os termos destacados em negrito, que denotam forte informalidade e 

expressão oral. 

Em 2010, Chacal lançou Uma história à margem, autobiografia que 

compila sua história artística e sua experiência pessoal, além de trazer alguns 

de seus poemas. Em 2013, o poeta utilizou essa obra para montar um 

espetáculo teatral (monólogo) no qual mesclou artes cênicas e poesia e que 

recebeu o mesmo nome de sua autobiografia, dirigido por Alex Cassal. Os 

espetáculos aconteceram nas unidades do Sesc em importantes cidades, como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas17.  

A disseminação audiovisual possibilitada pela internet tornou as 

apresentações disponíveis para o público. O uso de aparelhos eletrônicos, 

instrumentais, sonoros e visuais é comum em atos performáticos. Renato 

Cohen, em seu livro Performance como linguagem (2013), nos alerta para a 

questão da aparelhagem eletrônica presente na performance:  

 
[Um] aspecto fundamental do uso da fala na arte de performance é 
que dificilmente um texto é dito sem o uso da aparelhagem eletrônica. 
Raramente, como no teatro um ator fala com a sua voz livre 
impostada. 
A fala ou é apoiada em microfone ou é apresentada (em off ou em 
cena) através de gravadores. [...] A principal razão para essa 
“eletronificação”, a nosso ver, é que a arte é reflexo do tempo, do de 
uma sociedade; estamos em plena era eletrônica, da cibernética. O 
som que fica no subconsciente é o som da mídia – o som da 
televisão, do rádio, da música eletrônica, do computador 
(COHEN, 2013, p. 74-75). 

  
 

Mais adiante, Cohen afirma que: 
 
 

cabe lembrar, no tocante à concepção e atuação que é impossível 
falar-se de uma linguagem pura para a performance. Ela é híbrida. 
Funcionando como uma espécie de fusão e ao mesmo tempo como 
uma releitura, talvez a partir da própria ideia de arte total, das mais 
diversas – e às vezes antagônicas – propostas modernas de atuação. 
É esse o processo dialético de absorção que a estética new wave e a 
arquitetura pós-moderna realizam com as concepções “modernas”  
(COHEN, 2013, p. 108). 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Há alguns fragmentos desse espetáculo disponíveis no YouTube, assim como diversas apresentações 
de Chacal no CEP 20.000 e outras apresentações musicais e poético-performáticas gravadas em vídeo.  
!
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Nesse trecho, Cohen ressalta o caráter híbrido da performance, o que 

ocorre nas apresentações de Chacal, que encontra seu ápice no espetáculo 

Uma história à margem ao assumir um palco de teatro, mesclando sonoplastia, 

música, poesia, encenação e literatura em uma experiência híbrida e 

performática.  

No espaço do CEP 20.000 existe uma configuração específica para as 

apresentações: há um pequeno palco onde os poetas se apresentam (no 

teatro). Há casos nos quais os poetas leem seus textos, outros fazem 

encenações poéticas, apresentam poemas falados, além de realizar 

apresentações musicais. O CEP representa o hibridismo ressaltado por Cohen 

– sua obra se referia ao teatro, especificamente. Segundo o próprio Chacal, “eu 

acho que a gente fala para ajudar a clarear o texto escrito. Ou talvez seja uma 

área híbrida entre o teatro a entoação do poema” (CHACAL, 2013). 

A performance em sua obra está presente em diversos momentos: na 

oralidade, na leitura de poemas, no espetáculo híbrido de poesia, teatro e 

música, na leitura em voz alta, na declamação. 

 A poesia, a cidade e a performance se entrelaçam, gerando uma 

estética poética própria, como é possível perceber na leitura do poema “CEP 

20.000”: 

 
CEP 20.000 
“– arrependei-vos e rejubilai-vos 
cep 20.000 está no ar!” 
  
O MINOTAURO 
 
aqui 
da janela desse baú de lata 
– barão de gusmão / leblon – 
vejo a vida passar inexorável 
 
atropelando o que é velho 
aplicando chapinha no asfalto 
quente e mole  
nessa noite de verão 
 
o lotação passa batido 
pela haddock lobo pelo estácio 
dropa aqui desvia ali embala acolá 
 
desfila veloz pela riachuelo 
no clube dos democráticos 
buzina evoé e vai 
 
pela sinuca galera afiada desfiando versos 
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hip hop na zoeira 
 
passa os arcos passa a lapa 
e deixa o fantasma do circo 
sobrevoando a fundição 
 
pelo passeio passa apressado 
gloria flamengo botafogo humaitá 
 
é dia de cep 
ali a onda é boa o mundo ali é bom 
 
de repente 
saltei do ônibus 
cheguei ao posto 
suor no rosto 
que ela rindo 
me desenxugou 
 
de repente 
boca sem dente 
delinquente rock and roll 
é o joe 
o show já começou 
(CHACAL, 2002, p. 22). 
 

   

 O poema simboliza as colocações sugeridas neste capítulo: a cidade 

que está impregnada nos versos é o que dá corpo a ele, assim como a 

performance-poética, que está encarnada na cidade, no “hip hop na zoeira”, no 

“delinquente rock and roll”, no “show”, em “desfilando versos”, trazendo a 

oralidade e linguagem coloquial ao poema, a música, exaltando a poesia junto 

ao corpo e aos locais emblemáticos da cidade. “CEP 20.000” também traz a 

sensação de movimento, de deslocamento e  

 
o percurso começa “aqui”, sugestivo primeiro vocábulo do poema, 
convocação de proximidade, efetivada pelos verbos no presente – 
passa, desvia, buzina, dropa, desfila, vai – e no gerúndio – 
atropelando, aplicando, desviando. Falar do CEP a partir do trajeto 
que leva ao CEP (MEDEIROS, 2010). 

 

  Observamos o caminho do eu lírico rumo a Humaitá, passando por 

diversos lugares: “passa os arcos passa a lapa”, “sobrevoando a fundição 

[Fundição Progresso]”, “pelo passeio passa apressado/ gloria flamengo 

botafogo humaitá” para, finalmente, chegar ao espaço (determinado) da poesia: 

“é dia de CEP/ ali a onda é boa o mundo ali é bom”. “CEP 20.000” segue o 

estilo coloquial, porém o primeiro verso “arrependei-vos e rejubilai-vos” sugere 

um tom mais protocolar pelo uso do pronome “vós”, que não é recorrente nos 
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poemas de Chacal, tampouco no português falado no Sudeste brasileiro; o uso 

dele nesse verso é para chamar a atenção, com ar de solenidade, e marcar a 

importância do evento que está prestes a se iniciar no CEP (toda última quinta-

feira do mês). 

Ao longo do poema, notamos a escassez de letras maiúsculas e 

pontuação, característica do poeta, exceto pelo segundo verso: “cep 20.000 

está no ar!”, que tem uma exclamação exaltando a realização do evento. O 

verso “O MINOTAURO” sobressai no poema, em caixa-alta, foge do padrão 

estabelecido, composto por letras minúsculas. Não por acaso essa figura foi 

inserida e destacada. O minotauro tem origem na mitologia grega e possui 

cabeça, rabo e patas de touro, porém em um corpo humano. Segundo a 

mitologia, a criatura habitava um labirinto de onde era extremamente difícil de 

sair, em Creta. No poema, Chacal evoca essa figura mitológica: o labirinto do é 

a cidade, cheia de armadilhas, esquinas, na qual o eu lírico vê a vida passar, 

percorrida no trajeto rumo ao CEP 20.000, que tem o minotauro como símbolo:  

 

!
Fonte: http://cep.zip.net/  

 

O poema tem ritmo marcado, acelerado, com aliterações, o que nos 

imerge em uma cidade frenética: “pelo passeio passa apressado/ gloria 

flamengo botafogo humaitá”.  

A aliteração marcada na repetição do “s” nos dá a sensação de algo se 

movendo, atravessando. O eu lírico, acelerado, corre para chegar ao CEP. Ao 

longo do poema, há o movimento junto ao ritmo dos versos, que se tornam 

mais curtos no final do poema, quando se está mais próximo da chegada. No 

caminho, passeamos pela cidade carioca, há a construção de imagens, como a 

Barão de Gusmão, o Leblon, a Haddock Lobo, a Estácio, a rua Riachuelo, o 

Clube dos Democráticos na Lapa, os arcos da Lapa, passando pela Fundição 
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Progresso e pelo Circo Voador até atravessar a Glória, o Flamengo, Botafogo 

e, finalmente, chegando a Humaitá, recebido por uma figura feminina: 

 
saltei do ônibus 
cheguei ao posto 
suor no rosto 
que ela rindo 
me desenxugou 

 

Após o longo percurso , o êxtase se dissipa em suor no rosto que “ela 

rindo/ me desenxugou”; há uma quebra rítmica nessa estrofe com o declínio da 

aceleração. O uso do neologismo “desenxugou” nos remete a uma segunda 

etapa no poema, a continuação de uma noite intensa. 

O CEP 20.000, além de remeter ao endereço da cidade do Rio de 

Janeiro, assume uma identidade muito importante: a da troca, pois o código 

postal indica o ato de trocar cartas, de se corresponder, o que, geralmente, é 

feito entre amigos, entre íntimos.  

É com a cidade encarnada nos versos que Chacal constrói sua 

linguagem e estética poética, evoca a música, o ritmo, o corpo, na batida do 

ritmo acelerado e pulsante da cidade. No próximo capítulo, analisaremos com 

mais afinco as questões formais em Chacal, sob o viés do diálogo com a 

metrópole.   
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Capítulo 3 – O verso na rua: leitura de poemas 

 

Cada poema é único. Pulsa em cada obra, com maior ou menor 
intensidade, toda a poesia. 

(PAZ, 2014)  
 

Neste capítulo, trataremos essencialmente da análise do corpus, que é 

constituído pelos seguintes poemas: “Hóspede do planeta” (1972), “Jazidas de 

titânio em Mato Grosso” (1975), “Na jaula do aparelho” (1983), “A coisa e o 

nome” (2002), “À rua” (2002), “Cidade” (2002), “Mameluco” (2002), “Ruas” 

(2002), “CEP 20.000” (2002), “SPO3MA” (2007), “New York” (2007) e 

“Edificações” (2012), pois indicam como a presença da cidade está retratada 

na obra do autor de modo significativo e ganha volume nas publicações. Por 

isso, a seleção está apresentada cronologicamente, dividida em décadas. Essa 

divisão proporciona que analisemos a obra do autor de modo qualitativo e 

qualificativo, assim como nos permite verificar se houve mudanças substanciais 

entre os períodos.  

O caminho que percorremos até aqui foi delineando as questões formais 

e temáticas de Chacal, ou seja, no primeiro capítulo introduzimos o tema 

“cidade e poesia”, relação-chave deste trabalho. Nele, vimos brevemente como 

a cidade se incorpora à linguagem literária, passando por nomes canônicos 

como Charles Baudelaire e Ítalo Calvino. Discutimos ainda como a cidade é 

determinante para o trabalho poético de Chacal e analisamos o primeiro poema 

do corpus, “Hóspede do planeta” (1972), que já esboça o caráter citadino do 

poeta. Lemos principalmente Renato Gomes e seus estudos sobre literatura e 

cidade.  

O segundo capítulo foi dedicado a resgatar os estímulos artísticos de 

Chacal, assim como a traçar uma sucinta contextualização histórica, focada 

principalmente nos anos 1970 por acreditarmos que a década foi de incansável 

leitura, diálogos e referências do poeta. Então, vimos sua participação na 

chamada Geração Marginal, assim como a influência da música, especialmente 

do rock, que surge em sua poética representada por três poemas: “Guitarrinha 

ranheta” (1975), “Desabutino” (1975) e “D&G” (1986). Em “Desabutino”, 

mostramos como há uma interligação entre poesia, cidade e música. Ainda 
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nesse capítulo, destacamos o papel da performance encarnada na cidade com 

a análise do poema “CEP 20.000” (2002), integrante do corpus. Destacamos as 

leituras de apoio das teorias de Paul Zumthor e Renato Cohen acerca da 

performance, de Chklovski sobre a linguagem poética e de Fernanda Medeiros 

sobre a fortuna crítica de Chacal. 

Após ter trilhado esse percurso para construir uma análise teórica 

coerente, sempre pautada pelo fio condutor da cidade, chegamos ao terceiro 

capítulo, que se dedica a analisar os demais poemas do corpus e a elucidar 

como Chacal constrói sua cartografia urbana.  

 

3.1 Descoberta da cidade – década de 1970 

 

Na década de 1970, Chacal publica os seguintes livros: Muito prazer, 

Ricardo (1971), Preço da passagem (1972), América (1975), Quampérius 

(1977) e a trilogia Cara a Cores: Olhos vermelhos, Nariz aniz e Boca roxa 

(1979). Essa é a década que reúne o maior número de publicações de poemas 

inéditos do autor.  

Em Muito prazer, Ricardo (1971), há poemas como “Na porta lá de 

casa”, que menciona um bairro pacato onde crianças circulam livremente, 

passando nos portões dos vizinhos, imagem comum mesmo nas cidades 

grandes daquela época. A preferência pela caixa-baixa e pelo ritmo veloz dos 

versos já é trabalhada no primeiro livro. É a abertura para a cidade, que se 

transforma nos anos subsequentes, sendo absorvida pela linguagem poética, 

como nos versos do poema “Ruas” (2002).  

Podemos apontar que, no início da década, o aspecto citadino sugere a 

entrada temática calcada pela liberdade ao quebrar barreiras e fronteiras com o 

objetivo de conhecer o mundo, em Preço da passagem (1972). O poema 

“Hóspede do planeta” indica esse caráter itinerante do poeta.  

Em América (1975), há três poemas que representam significativamente 

a cidade: “América amém”, “Jazidas de titânio em Mato Grosso” (que 

analisaremos neste item) e “Desabutino” (analisado no segundo capítulo). 

América é publicado no meio da década de 1970. Nele, notamos forte 

diálogo com a música, e a cidade é delineada como palco para as descobertas 

dos amores, das drogas e diálogo com a linguagem pop. Chacal, em balanço 
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sobre o livro, elucida: 

 
América, meu terceiro livro, publicado em 1975, era o desejo de fazer 
um livro que misturasse a América pop, já anunciada pelo 
Tropicalismo, com a lírica, primitiva e revolucionária Latino-América 
mítica. [...] Acho que ali começo a trabalhar o poema com mais 
consistência, diferentemente dos insights do Muito prazer e da prosa 
poética do Preço da passagem (CHACAL, 2010, p. 48).  

  

Em 1977, publica Quampérius (pelo grupo Nuvem Cigana), título que se 

refere ao personagem presente no livro, que é uma prosa poética. A cidade 

surge no poema “Só”, no qual há um personagem que roda a metrópole a 

esmo: “até hoje vive vagando por becos esquinas ruínas dos/ subúrbios das 

metrópolis anoxigenadas qual penada alma/ quampérius, meu irmão, fala pra 

mim tuas dores”. Os versos evocam o eu lírico que percorre as travessas, 

periferias, os submundos da cidade. O livro é todo ilustrado, curto, com letras 

azuis e traz a história desse personagem que, segundo Chacal, é um flâneur 

celerado (CHACAL, 2010). 

Em 1979, no final da década, Chacal lança a trilogia Cara a Cores, 

composta por Olhos vermelhos, Nariz aniz e Boca roxa (publicados em 25 de 

setembro, 25 de outubro e 25 de novembro, respectivamente). Os livros têm 

desenho de Picasso18 na capa, e a letra no interior de cada volume 

corresponde à cor mencionada no título. Chacal coloria a parte do corpo (nariz, 

boca ou olhos) ao autografar os exemplares na ocasião do lançamento 

(MEDEIROS, 2010). Esses volumes são raros: há apenas 500 exemplares de 

cada um, e os coloridos por Chacal são ainda mais, contrariando a produção 

em massa e se afirmando como objetos praticamente exclusivos. A própria 

opção pelo desenho de Picasso para as capas já denota a visão do livro como 

forma de arte, que se reforça com a escolha das cores da tipografia e a atitude 

performática de Chacal ao colorir os exemplares com tinta.  

Os poemas da trilogia apresentam apurada sonoridade, são curtos, 

dialogam com o poema-pílula e com o concretismo, como “Bumerangue”:  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Ver anexo. 
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bola 
branca 

vai 
PING 
PONG 

vem  
branca 

bola 
(CHACAL, 1979c) 
 

 

O poema brinca com a ideia de “vai e vem” presente no bumerangue, 

que lhe dá formato, e do jogo de ping-pong, expresso na centralidade do 

poema em caixa-alta, e na posição da bola branca, que “vai” na primeira parte 

do poema e “vem” na segunda. 

Na trilogia, a cidade está impressa principalmente nos poemas “Céu do 

subúrbio” (1979a), que fala das desigualdades sociais; “Uma rede uma roda” 

(1979b), sobre a vivência desprotegida do eu lírico nas ruas: “se saio na rua/ 

não levo guarda chuva/ não levo destino”; “Na Rodoviária Novo Rio” (1979c), 

sobre o aspecto do eu lírico como eterno passageiro, rodando o mundo. A 

abordagem é desigual, tendo em vista que a trilogia abarca os poemas que não 

foram publicados nos anos anteriores, ou seja, que foram produzidos em 

tempos distintos.  

A cidade ocupa o lugar eufórico do descobrimento do mundo nos anos 

1970 e torna-se a urbe madura do autor anos mais tarde, que explora suas 

diversas faces, ainda como um viajante. Ele é uma espécie de Marco Polo que 

não busca apenas conhecer o mundo com os olhos, mas também percorrer os 

mapas das cidades como forma de conectar-se consigo mesmo.  

Uma marca da década é a dicção jovem, formada por gírias, língua 

coloquial e intensidade daquele período, como vemos no poema “Rápido e 

rasteiro” (1971): 

 
vai ter uma festa 
que eu vou dançar 
até o sapato pedir pra parar. 
 
aí eu paro 
tiro o sapato 
e danço o resto da vida. 
(CHACAL, 1971). 
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O poema dialoga com o conto de fadas Sapatinhos vermelhos (1845), de 

Hans Christian Andersen, no qual a protagonista não consegue parar de 

dançar porque está calçando os sapatos vermelhos mágicos. Em Chacal, 

porém, a “dança infinita” está marcada pelo ato de tirar os sapatos, e não pelo 

de colocá-los, o que evidencia o clamor pela liberdade – tirar os sapatos alude 

a um passe-livre para viver sem amarras, sem regras incômodas. O poeta não 

se prende às normas da linguagem, ao português padrão. Viviana Bosi, ao 

comentar a linguagem literária brasileira dos anos 1970, aponta que  

 
O coloquialismo e a mescla de gêneros, tendo começado no 
modernismo como ruptura, radicalizou-se muito mais a partir dos 
anos 70. Deparamo-nos com um tipo de texto literário indiscriminado 
entre carta, diário, poema, reflexão, ou o poema sem nenhum 
“pedestal” ou “moldura”, compartilhando totalmente da linguagem 
comum, como se não fosse um artefato artístico (BOSI, 2010). 

 

Percebemos que a linguagem empregada por Chacal não se prende a 

nenhuma “moldura”, mas oscila entre o formal (pouco) e o coloquial, pendendo 

sempre para a oralidade. Viviana Bosi discorre a respeito desse aspecto de 

modo geral, ainda sobre a década de 1970: 

 
A poesia dos anos 70 busca um caminho de mão-dupla, produzindo 
versos que contêm muito da fala comum combinada a imagens e 
reflexões mais formalizadas. Tal composição resulta na 
indeterminação, na sensação de inacabamento e espontaneísmo, e 
finalmente, na possível dúvida sobre se aquilo é uma fala retirada 
imediatamente da vida, sem transfiguração estética alguma (BOSI, 
2010). 

 
 

A espontaneidade, a oralidade e o imediatismo se aliam ao ambiente 

citadino. Chacal incorpora a linguagem das ruas, equilibra as gírias, os sons, o 

ritmo, as leituras artísticas e os cenários distintos de várias urbes, que traçam, 

pouco a pouco, a cartografia urbana do poeta. 

Para representar a presença da cidade no período, selecionamos o 

poema “Jazidas de titânio em Mato Grosso” (1975), no qual a cidade surge 

aliada aos elementos formais da linguagem poética: 

 
jazidas de titânio em mato grosso 
stones setembro no perú 
eleição deputado senador em brasiville 
allende perón política míticaseira 
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tudo vai melhor mais melhor com coca cola 
enquanto a pepsi é da joan crawford corporation  
 
avenida central 
apaches e passistas 
canibais caraíbas 
comanches no asfalto 
gorilas na tv 
 
américa entender explicar vá lá 
(CHACAL, 1975). 

 

O poema se difere de “Rápido e rasteiro” (1971), que vimos 

anteriormente, no que diz respeito ao aspecto festivo, “arruaceiro” – aqui 

Chacal traz outra abordagem com cenários de países americanos: Brasil, 

Argentina, Peru, Estados Unidos e América Central. O poema está dividido em 

três estrofes, sendo que a primeira tem seis versos, a segunda, cinco versos e 

a última, um verso – no total, são doze versos formando um poema curto.  

A primeira estrofe mistura referências pop, de linguagem jornalística, 

com questões políticas. Cada verso parece sair de um programa de televisão: 

“jazidas de titânio em Mato Grosso”, notícia de extração do metal no referido 

estado que dá título ao poema (dialogando com a estrofe seguinte, que alude 

ao massacre e domínio dos índios pela cultura branca ocidental) e refere-se à 

exploração de titânio em solo mato-grossense, que são terras indígenas. O 

segundo verso, “stones setembro no perú”, alude à divulgação de um show de 

rock; o terceiro, “eleição deputado senador em brasiville”, remete às eleições 

no Brasil em 1974 – na ocasião, foram eleitos membros do Congresso e do 

Senado, sob o governo Geisel. O quarto verso, “allende perón política 

míticaseira”, refere-se à situação política do Chile e da Argentina: tanto Allende 

quanto Perón eram militares e estadistas e o termo “míticaseira” remete ao mito 

nacional dessas duas figuras históricas emblemáticas.  

No quinto verso, Chacal dilui a tensão do poema, do clima político das 

ditaduras latino-americanas com a inserção da linguagem da publicidade: “tudo 

vai melhor mais melhor com coca cola”. Essa colocação da propaganda reforça 

o deboche, o humor e a ironia ácida que constroem o diálogo com o poema 

“Beba Coca-Cola” (1957), de Décio Pignatari, nome fundamental do 

Concretismo dos anos 1950, visto que “a poesia concreta tem influência 

marcante na poesia de Chacal e de seus companheiros de geração, que lhe 
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são devedores em síntese, em arranjo visual, em jogos paronomásticos”. 

(MEDEIROS, 2010). 

Nota-se no verso o erro por redundância em “mais melhor”, o que dá tom 

jocoso ao poema, mas também crítico, já que em meio a tantos acontecimentos 

políticos relevantes, a TV e mídia destinam às pessoas propagandas de 

refrigerantes. O último verso segue esse raciocínio, referindo-se a Hollywood e 

à indústria norte-americana ao citar a atriz Joan Crawford como dona da Pepsi 

(ela era casada com o chairman da companhia, Alfred Steele). Os versos são 

independentes e, durante a leitura, parecem cortes de comerciais de TV 

quando trocamos de canal.   

A segunda estrofe mescla a vida citadina às raízes indígenas 

espalhadas pela América. Há elementos urbanos que se posicionam na 

estrofe, como: “avenida”, “passistas”, “asfalto”, que trazem esse ambiente em 

simbiose com a herança indígena, entranhada nas cidades e nos habitantes. O 

primeiro verso da estrofe funciona como um “divisor” e está localizado no meio 

do poema intencionalmente: “avenida central”. A esfera urbana marca a 

centralidade do poema, o centro dá equilíbrio, a cidade dá firmeza ao poema. A 

alusão aos indígenas está determinada por “apaches e passistas”; “apache” é o 

nome dado a uma tribo de índios norte-americanos conhecidos por serem 

guerreiros (no dicionário, o termo surge com o significado de “assassino”). 

Também está determinada por “caraíbas” (índios das Antilhas, América 

Central) e “comanches” (indígenas norte-americanos). O último verso, “américa 

entender explicar vá lá”, é elemento surpresa. Para Chklovski, 

 
o objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como 
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da 
singularização dos objetos e o procedimento que consiste em 
obscurecer a forma, aumentar a dificuldade, e a duração da 
percepção (CHKLOVSKI, 1973, p. 45). 
 
 

  O estranhamento da língua está determinado pela inserção de 

componentes que fogem ao padrão que vinha sendo desenvolvido no poema, 

já que escapa do tema tratado na estrofe: cultura urbana se apropriando da 

indígena ou a cultura dos índios sendo apagada pela ocidental, publicitária e 

globalizada “Nova América”. Finalizar o poema com esse verso aliado à 

expressão “vá lá” é como tratar da impossibilidade de explicar a América, 
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composta de incongruências e diferentes culturas, muitas delas massacradas 

pelas colonizações e esquecidas pelo tempo. 

 Ao ler “gorilas na tv”, pensamos no filme King Kong, que tem várias 

versões, a primeira de 1933, dirigida por Merian Cooper e Ernest Schoedsack. 

No longa, o gorila Kong é capturado por uma equipe de cinema em uma ilha 

isolada da civilização, onde habitam tribos selvagens, e levado a Nova York 

com o objetivo de ser exposto ao público como uma atração exótica. 

Entretanto, o animal escapa e fica à solta pela cidade, destruindo prédios e 

causando pânico. Kong protagoniza uma cena emblemática ao subir ao topo do 

Empire State segurando Ann, quando é alvejado por aviões e morto 

drasticamente, representando a derrota das qualidades primitivas, irracionais e 

selvagens – a cidade torna-se o espaço para essa transformação.  

Nesse poema, Chacal explora os elementos que acompanham sua 

trajetória poética: em primeiro lugar, a metrópole, a música com menção aos 

Stones, o que se repete em outros poemas; a falta de pontuação e o uso da 

caixa-baixa ao longo do texto; o jogo com os significantes indicados em 

“brasiville” e “míticaseira”; o engenho sonoro e rítmico (“coca cola”, “crawford 

corporation”); o estranhamento da língua, colocando os índios soltos na 

avenida central e fechando o poema com uma saída pela tangente, dada a 

complexidade de explicar a América e seu povo.  

A década de 1970 foi de vasta produção e publicação. O poeta 

esquadrinha o ritmo, trazendo velocidade aos versos, já indica sua estética 

com a escolha de letras em caixa-baixa e rara pontuação – o que permanece 

até os dias atuais –, esboça o caráter itinerante do eu lírico que percorre as 

cidades, principalmente em América, trabalha o som do poema com aliterações 

aliado a diversas referências musicais, principalmente o rock, que se funde 

com a cidade. Em Quampérius e na trilogia Cara a Cores, Chacal flerta com o 

livro-objeto, com a ilustração e a pintura.  

 

3.2 Poesia e prosa – década de 1980 

 

Em 1982, o poeta publicou Tontas coisas (coletânea de crônicas de 

1980 escritas para o jornal Correio Braziliense); no ano de 1983, vem a público 

Drops de abril, antologia que reúne sete títulos, Muito prazer, Ricardo (1971), 
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Preço da passagem (1972), América (1975), e a trilogia Cara a Cores (1979). 

Em 1987, lançou Comício de tudo, que abarca poesia e prosa.  

Nessa década, há pouca publicação de poemas inéditos e maior volume 

dos outros gêneros, como a prosa e a crônica, o que reflete diretamente na 

baixa representação desse período no corpus. 

Nos anos 1980, percebe-se a transição na linguagem do autor, que 

apresenta poemas mais longos, como os sete inéditos de Drops de abril 

(1983), mas mantendo traços da linguagem “debochada” e irreverente da 

década anterior. 

Para representar os anos 1980 no que concerne os elementos urbanos, 

selecionamos o poema “Na jaula do aparelho” (1983), no qual há uma 

significativa crítica ao modo de vida superficial das metrópoles.  
 

 
nas jaulas dos aparelhos 
a gente rosna para a paisagem 
com bafo de supra sumo 
menta aniz hortelã 
 
nas jaulas dos aparelhos 
a gente se entope de pizza 
e depois toma prise no asfalto 
na fila do rex do roxy do rian 
 
nas jaulas dos aparelhos 
a gente se esfrega nas paredes 
do estômago dessa comunidade 
e vomita vidro fumê  
jururu gererê 
 
 
na jaula do aparelho 
de olho naquele espelho 
às vezes esqueço de ti 
dentro do olho vermelho 
na jaula do aparelho 
 
nas florestas do universo 
 o homem caval 
flex flui nu fla é 

olimpic maraton 
pau brisa terra fogo gol 

 
nas matas desse mundão 
o poço disse pra poça: vem fundo 
e a poça disse pro poço: sou uma moça 
a roça, a troça, como coça 
 
nas janelas dessa rua 
gatos cinzentos espreguiçam 
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mocreias maravilhosas malandros 
molhando o panorama se entrelaçam 
 
nas janelas dessa alameda 
entre jaulas imundas 
florestas eletrificadas  
transam transistors 
por uma nesga de transparência 
 
nas janelas desse andar 
quem foi ao ar aprendeu a voar 
nas janelas dessa rua 
alguém espera por mim 
 
nas janelas desse estabelecimento 
não sei se pulo fora ou pra dentro. 
(CHACAL, 1983, p. 98). 

 

Poema composto por 10 estrofes com 42 versos, faz eco às referências 

linguísticas dos anos 1970. Nele, destaca-se o uso do verbo “rosnar”, reação 

tipicamente ligada aos animais, que também são associados às jaulas. 

Os versos “e depois toma prise no asfalto/ na fila do rex do roxy do rian”, 

na segunda estrofe, fazem menção a cinemas, como o Roxy, de Copacabana; 

o Rex, na Bela Cintra, em São Paulo; e o Rian, cinema carioca que ficava na 

Avenida Atlântica. A aliteração com a repetição do “R” dá sonoridade ao verso: 

Rex, Roxy, Rian.  

“Prise” é uma gíria que significa porção de cocaína. A menção às drogas 

se repete na estrofe seguinte: “vomita vidro fumê jururu gererê”. O termo “fumê” 

sugere algo escurecido pela fumaça que se liga ao cigarro de maconha, aqui 

representado pela gíria “gererê”. Chacal explora constantemente sonoridade e 

ritmo (“vomita vidro fumê / jururu gererê”), as dimensões e ligações das 

palavras e sons (“na jaula do aparelho”, “de olho naquele espelho”, “dentro do 

olho vermelho”), trabalha com as semelhanças (“a roça, a troça, como coça”), 

com os jogos de rimas e aliterações (“mocreias maravilhosas malandros”). 

Essa característica percorre sua obra. Para Medeiros, 

 
O deparar-se com o corpo sonoro da palavra será uma constante na 
poesia de Chacal, talvez sua origem mesma. A atração pelos sons, 
pelos significantes, é uma tônica em sua poética e, muitas vezes, 
consiste na razão de ser do poema (MEDEIROS, 2010). 
 

Esse poema emana referências da publicidade, como a bala Supra 

Sumo, o tênis Olimpic, os cinemas e as gírias – também do futebol, como se 
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nota na quinta estrofe. A cidade surge na descrição urbana feita pelo eu lírico, 

que flana pelos endereços de cinemas, sai pelas ruas fumando no carro, 

transita pelo cenário do submundo de “mocreias” e “malandros” e, assim, 

localiza o poema no espaço urbano que envolve as drogas, a aspereza da vida 

moderna, pautada pela angústia e encarceramento. O sujeito questiona sua 

permanência nesse território de vícios: “não sei se pulo fora ou pra dentro”. 

O poema se divide em três partes. A primeira consiste nas quatro 

estrofes iniciais e diz respeito ao corpo: a boca, “a gente rosna”, “com bafo de 

supra sumo”, “a gente se entope de pizza”, “vomita vidro fumê”. Nariz, no verso 

“toma prise no asfalto”. Depois o olho/visão: “de olho naquele espelho” e 

“dentro do olho vermelho”, referências ao livro Olhos vermelhos (1979). 

O título do poema “Na jaula do aparelho” é sugestivo, pois não está 

explícito de qual aparelho se trata, apenas que as jaulas são sujas e há sempre 

alguma ação no plural, o que abarca o leitor. “Aparelho” tem significados 

diversos, porém, no contexto do poema cabe ressaltar dois deles: a disposição 

dos tijolos e blocos em determinada ordem (ligado à arquitetura) e lugar de 

refúgio para grupos políticos, casa ou apartamento (remetendo à história da 

militância contra os golpes militares). 

Os verbos “rosnar” e “esfregar” corroboram a ideia de animalização 

presente em “jaulas”. A quarta estrofe evidencia um momento de reflexão do eu 

lírico, que enfrenta a si mesmo e mergulha em questões pessoais “de olho 

naquele espelho/ às vezes esqueço de ti/ dentro do olho vermelho”, talvez sob 

o efeito de drogas. 

Os versos “a gente se esfrega nas paredes/ do estômago dessa 

comunidade” mostram quão carnal é essa parte do poema. Há a ideia de 

animalização do ser humano, enjaulado no modo de vida contemporâneo, 

comendo alimentos industrializados ou pouco naturais (bala, pizza) e 

consumindo drogas. Chama a atenção para como a vida urbana nos levou a 

um ritmo angustiante, presos em apartamentos que se assemelham a jaulas.  

A segunda parte do poema é composta pela quinta e sexta estrofes, que 

apresentam essencialmente o trabalho da linguagem oral com aliterações, 

como “flex flui nu fla é/ olimpic maraton/ pau brisa terra fogo gol”, que lembra o 

clássico do futebol fluminense Fla x Flu, fechando a estrofe com um “gol”, 

referência aos jogos de futebol narrados de modo frenético na tevê.  
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Na sexta estrofe, nos versos “o poço disse pra poça: vem fundo/ e a 

poça disse pro poço: sou uma moça/ a roça, a troça, como coça”, Chacal 

trabalha a assonância, repetindo o “o” e também a aliteração com a repetição 

de “ç”. Esses sons funcionam como ruídos, e essa parte parece estar 

deslocada do poema, causa estranhamento, o que é um reflexo da confusão 

mental do eu lírico, que se perde no vórtice de uma cidade ritmada pela 

vulnerabilidade das relações e pelo excesso de informações. Essas aliterações 

e as referências da publicidade formam uma camada sonora de ruídos e vozes 

que lembram o som da tevê ligada. 

A terceira parte do poema é determinada pela sétima, oitava, nona e 

décima estrofes. Há uma repetição de janelas, cada estrofe se inicia com essa 

imagem, que mostra o lado de fora, mas visto de dentro: “nas janelas dessa 

rua”, “nas janelas dessa alameda”, “nas janelas desse andar”, “nas janelas 

desse estabelecimento”. Observamos aqui um afunilamento de fora pra dentro, 

da área externa da cidade para o interior (estabelecimento) do próprio eu lírico.  

Nessa parte do poema, há a presença do cenário urbano, do submundo, 

que lembra uma área boêmia com gatos cinzentos circulando e mocreias e 

malandros (sétima estrofe), talvez uma Lapa carioca dos anos 1980, com seus 

michês, travestis e bares chinfrins.  

Na nona estrofe, há referência ao suicídio “nas janelas desse andar/ 

quem foi ao ar aprendeu a voar”, o que denota enorme angústia do eu lírico em 

relação ao mundo que vê. O desfecho do poema é marcado pela dúvida: “nas 

janelas desse estabelecimento/ não sei se pulo pra fora ou pra dentro”, ou seja, 

o eu lírico se questiona sobre a situação que tem à sua volta, se aceita a 

perspectiva do mundo real, as tensões psicológicas, as mazelas de uma cidade 

vil que animaliza seus habitantes, a solidão, a propaganda na TV, a futilidade. 

Não aceitar esse padrão não corresponde, necessariamente, a escolher o 

suicídio, mas talvez o amor ou a esperança, que são indicadas sutilmente na 

penúltima estrofe: “alguém espera por mim”.  

A cidade aqui é desenhada de modo externo, com o eu lírico vagando 

pelas ruas, usando drogas (os anos 1980 marcam a abertura política no país, a 

eclosão de diversos grupos musicais, principalmente de rock e também o vasto 

consumo de drogas), depois percorrendo diversos cinemas e se “esfregando” 

na comunidade. A partir da sétima estrofe o cenário se fecha, sai das “janelas 
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dessa rua” para o estabelecimento. O movimento que há no poema é de fora 

(cidade) para dentro (sujeito) e o processo de reflexão do eu lírico é 

desencadeado a partir das experiências externas. 

O poema ainda demonstra proximidade com a década anterior, como já 

foi dito (as rimas da sexta estrofe, a publicidade), mas inova na estrutura. 

Trata-se de um poema mais longo, que traz um “verso-chave” que se repete e 

encabeça várias estrofes: “na jaula do aparelho” e “nas janelas”, recurso que é 

empregado em diversos outros poemas posteriores do autor, os quais vamos 

analisar em seguida: “Mameluco” (2002), “Cidade” (2002), “New York” (2007) e 

“SPO3MA” (2007). Neles, há composição de metáforas e figuras de linguagem, 

além da presença do corpo, características que se ampliam nas décadas 

subsequentes. 

 

3.3 Letra elétrika – década de 1990 

 

No ano de 1994, foi publicado Letra elétrika, livro de poemas, e em 1998 

Posto 9, pequeno livro de memórias (que se avoluma posteriormente em Uma 

história à margem, 2010). Sendo assim, nos anos 1990, Chacal publicou 

apenas um livro de poemas. A falta de poemas citadinos expressivos nessa 

década se dá pela baixa quantidade de publicações do autor.  

Notamos pela epígrafe em Letra elétrika (1994) que a intenção do poeta 

é tratar da metalinguagem: “minhocas arejam a terra. poetas, a linguagem” 

(Manoel de Barros), ou seja, sugere o tom proposto na obra, que é o do 

trabalho poético minucioso, alongando-se sobre o verso, lavrando a palavra, 

como o jogo do poema “Entre”: 

 
entre a coisa e o nome, a coisa 
entre o vinho e a taça, o vinho 
entre o a boca e o batom, a boca 
entre a mão e a luva, a mão 
entre o pé e o salto, o pé 
entre a pele e o pano, a pele 
entre nós, nada 
(CHACAL, 1994, p. 39). 

 

O termo “entre”, que intitula esse poema de sete versos, é a chave 

poética que abre cada um deles. O poema traça uma imagem erótica, a notar 
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pelos elementos que permanecem presentes nos versos: o vinho, a boca, a 

mão, o pé, a pele – tudo sensorial, corporal. Nota-se, ainda, uma referência à 

arbitrariedade do signo, teoria de Ferdinand de Saussure, logo no primeiro 

verso “entre a coisa e o nome, a coisa”, que antecipa o poema “A coisa e o 

nome” (2002), ou seja, ideias estruturais do texto já são indicadas aqui. Para 

Saussure, 

 

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um 
conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa 
puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a 
representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos [...] 
O signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces [...] 
Esses dois elementos estão intimamente unidos e um reclama o outro 
(SAUSSURE, 1970). 

 

O poema “Entre” pode ser lido como a relação estabelecida entre o 

poeta e o leitor (ou a poesia e o leitor). Observa-se que existe uma hierarquia 

entre os elementos assinalados – entre coisa e nome, o que prevalece é a 

coisa. E assim segue ao longo do poema: o vinho tem maior grau de 

importância que a taça, assim como a boca que o batom, a mão que a luva, o 

pé que o salto, a pele que o pano. Chacal volta aos elementos corporais, que 

corroboram a performance poética do autor, com a importância do corpo aliada 

à oralidade do poema. O último verso não apresenta hierarquia: “entre nós, 

nada”, ou seja, não há barreiras entre o livro e quem o lê, o que é um ato 

corporal, no qual o poema se faz presente, aspecto encontrado em Zumthor 

(2014). 

Como dissemos, nessa obra a principal temática do autor é a 

metalinguagem, perceptível nos poemas “Papagaio”, “Quântico dos quânticos” 

e “Camundongo”. O livro traça diálogo com o concretismo, por elevar a palavra 

ao máximo, explorar a tipografia criando imagens, a notar pelos grafismos 

inseridos na edição. A capa escolhida tem fotos repetidas de uma boca 

escancarada mostrando os dentes, que volta a surgir na orelha do livro, 

reiterando a oralidade, a palavra, o verso e o corpo. 
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!
Fonte: skoob.com.br/letra-eletrika-68477 

!
Em Letra elétrika, o único poema que se volta para o contexto urbano é 

“Hum” (1994): 

 
humanimidade 
huminimidade 
humaximidade 
humanacidade 
ohminhacidade19 
sórdida 
(CHACAL, 1994, p. 60). 

 

O poema tem como estrutura o diálogo com os concretistas, que se 

rompe com a inserção da palavra “sórdida” no último verso, quebrando o 

vínculo com os versos anteriores. Chacal explora mais o signo do que a cidade, 

já que nesse período ele se volta à metalinguagem. Essa característica é 

determinante para a década seguinte, pois serviu de amadurecimento da 

materialidade da palavra poética, propiciando sua união à cidade. 

As décadas de 1970 e 1980 indicam maior experiência e variação 

poética (tema e estrutura); a década de 1990 reserva o trabalho minucioso com 

a linguagem; e, nas décadas de 2000 e 2010, a cidade se avoluma, toma 

corpo, surge como temática e forma. Ela vai se delineando progressivamente 

entre o períodos discutidos até aqui, eclodindo no século XXI.  

 

3.4 Poeti[cidade] – pós-2000  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Os grifos são nossos. 



 
 

66 

Optamos por reunir neste item as décadas de 2000 e 2010 por elas 

apresentarem semelhanças entre sua produção e concentrarem a maioria dos 

poemas citadinos. 

Como já foi dito, na década de 2000, Chacal produz uma significativa 

quantidade de poemas sobre cidades. Somente no volume A vida é curta pra 

ser pequena (2002), há 16 poemas (de um total de 71) que trazem a cidade 

como cerne, o que é um volume de extrema relevância na obra do autor. Em 

Belvedere (2007), há três poemas citadinos (do total de 11). Há poemas que 

revelam os anseios do eu lírico de modo a pensar o eu subjetivo, imerso em 

uma pólis repleta de desajustes. 

No ano de 2010, Chacal lança a obra autobiográfica Uma história à 

margem, que traz alguns poemas de datas variadas. Em 2012, vem Murundum, 

que contabiliza 6 poemas urbanos (de 49 poemas); em 2014, ele publica a 

miniantologia É proibido pisar na grama20 (com 9 poemas no total, sem enfoque 

na cidade), como parte do  projeto Leve um Livro (2014), em Belo Horizonte; no 

ano seguinte, publica Seu madruga e eu, que possui 16 poemas (2 citadinos). 

Em 2016, o autor lança Alô poeta, livro que reúne poemas compartilhados em 

sua página do Facebook e que está inserido na antologia Tudo (e mais um 

pouco), do mesmo ano, que contabiliza 16 poemas cuja temática é o fazer 

poético.  

Dos livros citados, torna-se necessário pontuar que em Murundum 

(2012), termo de uso informal que significa “bagunça”, “desordem”, “coisas 

misturadas”, o enfoque é o público jovem. Essa abordagem é nova na obra do 

autor, por isso escolhemos o poema “Edificações” para integrar nosso corpus, 

de modo a sinalizar que a estética urbana do poeta persiste mesmo com a 

mudança do público-alvo.  

O título “Murundum” alude à enorme quantidade de conteúdo disponível 

no mundo digital dos adolescentes e à confusão de emoções que essa fase da 

vida acarreta. Nessa obra, Chacal explora o universo da internet, como Orkut, 

Facebook, endereços eletrônicos, e, assim, se aproxima da linguagem do 

público jovem. Vale ressaltar que a edição tem cores vibrantes (azul-turquesa e 

laranja) e símbolos digitais distribuídos pelas páginas. Está dividido em cinco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Referência ao poema “É proibido pisar na grama” (1979c). 
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eixos temáticos: Pessoas físicas, Figuras, Web, Palavras e Lugares. Na última 

parte, os poemas “Meio assim”, “Motim”, “Quito”, “Minas”, “Dois mil e 

dezesseis” e “Pedras portuguesas” evidenciam a cidade como cerne do 

trabalho poético. 

Elegemos o poema “Edificações”, pois ele estabelece uma ponte entre a 

poesia e a arquitetura, sendo importante por mostrar como a questão urbana 

está incorporada na obra do autor pós-2010, não com a descrição das ruas, 

mas dos prédios e da proximidade entre os ofícios de poeta e arquiteto. Além 

disso, o poema em questão tem configuração estrutural distinta da maioria dos 

outros, já que se trata de um soneto, dividido em duas partes.   

 
Edificações 
 
I 
  
arquitetos cortejam a poesia  
poetas cantam a arquitetura 
aqueles inventaram a palafita 
esses, a palavra em suspensão 
 
 
uns edificam em vidro e concreto 
e com cálculos sustentam a emoção 
outros aram no éter da linguagem 
onde tudo é delírio e expressão 
 
II 
 
o poeta descreve a curva 
que sai do mínimo cisco 
e se perde no mar infinito 
 
traça o arquiteto a reta 
que vai do máximo tudo 
ao diminuto ponto final 
(CHACAL, 2012, p. 50). 

 
 

Como dissemos, o poema em questão é um soneto, forma fixa 

raramente encontrada na obra de Chacal. Na parte I, há uma demonstração da 

equivalência artística entre a poesia e a arquitetura, cada qual com seus 

instrumentos de trabalho. Os arquitetos cortejam a poesia em suas obras e 

referências, constroem, têm olhar sensível, porém, representam a 

materialidade, o concreto; já os poetas cantam a arquitetura, transformando-a 

em poesia. As separações no poema, identificadas pelos grafismos I e II, 
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respectivamente, aludem ao título “Edificações”, já que a tipografia lembra uma 

construção, prédio. O plural II representa o poeta e o arquiteto lado a lado.  

Chacal joga com as palavras “palafita” e “suspensão”, já que a palafita 

suspende construções e a poesia é capaz de suspender, elevar, manusear as 

palavras. A palavra “suspensa” pode ser vista também como o grafismo nos 

livros – os concretistas brincavam com a diagramação de seus poemas, 

criando imagens, deslocando os versos e letras na página. 

A segunda estrofe evidencia o ofício e o material de cada um: o arquiteto 

se baseia em cálculos, vidro e concreto; já os poetas “aram no éter da 

linguagem”, tarefa árdua, já que a palavra pode ser volátil como o éter, de difícil 

captura e fácil dissipação. O verso que se refere à linguagem “onde é delírio e 

expressão” mostra as características subjetivas de lidar com a palavra: delírio e 

expressão são conceitos, e não palpáveis como o vidro e o concreto. 

Na segunda parte do poema, há uma contraposição entre os limites do 

poeta e do arquiteto: na poesia, é possível usar as palavras sem limitações, 

criar percursos imensos e realidades distintas; já o arquiteto deve criar dentro 

de um espaço físico limitado, de acordo com um projeto calculado. As estrofes 

têm versos de contraponto: “que sai do mínimo cisco” (poema) e “que vai do 

máximo tudo”, ou seja, a motivação do poeta para escrever pode ser um 

mínimo cisco e encontrar a plenitude ou infinito nos versos; já essa plenitude 

ocorre no âmbito intelectual/pensamento do arquiteto, que contempla o máximo 

tudo antes de concretizar sua obra. Ambos escrevem poesia, porém, os meios 

de expressão são distintos.  

Acerca dos aspectos formais, na primeira estrofe, há um jogo semântico 

com a identificação do som “pala”: palafita e palavra, também em cortejam e 

cantam. Esse método adotado pelo autor promove uma comparação direta 

entre os dois (poeta e arquiteto). Na segunda estrofe, há rima em “emoção” e 

“expressão”, e a estrofe se divide em duas partes: a primeira acerca da 

profissão dos arquitetos, referidos como “uns”; e a segunda da profissão dos 

poetas, indicados como “outros”. Nota-se que há oposição entre as figuras 

suscitadas, como “concreto” (duplo sentido, sendo um o próprio material de 

construção e o outro algo que é consistente, que tem corpo, não é abstrato) e 

“delírio”.  
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Na terceira estrofe, há escolha de palavras oriundas da matemática, 

como curva e infinito, que designam o trabalho do poeta, que “se perde” diante 

da infinidade das coisas, do mundo abstrato. De novo, há oposição, marcada 

pela linguagem da área de Exatas, em que os cálculos são precisos. Na quarta 

e última estrofe, encontra-se um diálogo com os versos anteriores, como o 

contraste em “que sai do mínimo cisco” e “que vai do máximo tudo”, assim 

como “curva” e “reta”, e “infinito” e “ponto final”, o poeta leva a linguagem ao 

ofício do arquiteto e vice-versa. Ao retomar o início do poema, consideramos 

que os dois trabalham com ferramentas e processos distintos, mas podem 

convergir em poesia: “arquitetos cortejam a poesia” e os “poetas cantam a 

arquitetura”.  

Nos dois casos, a cidade surge como elo, o arquiteto precisa dela para 

inserir sua obra, ao passo que o poeta a descreve, flerta com os edifícios e 

com a arquitetura. Estamos considerando aqui as cidades dos arranha-céus, os 

prédios dos centros urbanos, os espaços saturados por edifícios espelhados, 

comerciais, residenciais, bonitos, feios, misturados, desiguais. Trata-se das 

edificações já cantadas por Chacal no Rio de Janeiro, em São Paulo e em 

Nova York. Ao decorrer deste trabalho, expomos que o poeta não explora 

temas bucólicos ou interioranos, portanto, inferimos que o “vidro e concreto” 

desse poema são essencialmente urbanos. 

O poema traz, ainda, os seguintes contrapontos: linguagem versus vidro 

e concreto, expressão versus cálculos, descrever a curva versus traçar a reta. 

Ambos os ofícios constroem, edificam – daí o título, que esquadrinha os dois 

processos de criação.  

Entre as décadas de 2000 e 2010, Chacal acumula duas antologias, 

além das publicações inéditas. A cidade encarnada no poema prevalece, como 

no trecho do poema extraído de Seu madruga e eu (2015):  

 
trânsito ininterrupto na rua marquês 
de são vicente. 
quero atravessar não posso. 
uma voz sobe do bueiro: - vem comigo! 
o trânsito estanca. atravesso. 
(CHACAL, 2015, p. 20). 
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No poema, observamos que a dicção urbana está presente, assim como 

a aliteração, as letras em caixa-baixa e a pouca (às vezes nenhuma) 

pontuação. O autor joga com as repetições de “t”: trânsito, ininterrupto, 

atravessar, trânsito, estanca, atravesso. O uso da oclusiva “t”, quando o poema 

é lido em voz alta, proporciona o efeito de batida, interrupção. Isso corrobora a 

hesitação do eu lírico, que quer atravessar a rua, mas não pode, já que o 

trânsito não para, não há brecha entre os carros, então ele vacila, para trôpego. 

E no verso “o trânsito estanca. atravesso”, em que a repetição do “t” é mais 

forte, finalmente há uma interrupção que abre o caminho para a passagem, 

sinalizada pelo ponto-final, raro nos poemas de Chacal: “estanca.”, logo após o 

termo que significa parar, cessar. 

De todo modo, voltamos a afirmar que é em A vida é curta pra ser 

pequena (2002) que os elementos da metrópole são trabalhados de modo mais 

singularizado, em maior quantidade de poemas, por isso, justifica-se o número 

superior de poemas provindos dessa obra no corpus.  

Em “Mameluco” (2002), há traços marcantes da memória, impressos 

pelas figuras dos antepassados. O título alude à miscigenação, já que 

mameluco significa mestiço de “branco com índio” ou de “branco com caboclo”. 

Chacal resgata essa herança genética por meio da cidade e da imaginação: 

 
MAMELUCO 
colar o ouvido no asfalto 
tomar o pulso da cidade 
e imaginar 
 
que sob o asfalto 
há trilhos 
dos bondes dos nossos avós 
e trilhas 
onde caçavam paca 
bisavós dos nossos tataravós 
 
somos descendentes 
de joão lopes de carvalho, 
pai do primeiro carioca mameluco, 
esperando que ele volte um dia 
para devorá-lo 
gentilmente 
 
colar o ouvido no asfalto 
tomar o pulso da cidade 
e dançar 
(CHACAL, 2002, p. 31) 
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 O poema é composto por 18 versos livres, divididos em quatro estrofes, 

sendo que a primeira e a última são tercetos, a segunda e a terceira, sextilhas. 

Na primeira, há duas vertentes: do corpo e da mente. Ao “colar o ouvido no 

asfalto”, há uma junção entre o corpo que fala e a fisicalidade do asfalto. Além 

disso, Chacal vê a cidade como um organismo vivo, que pulsa, como no 

terceiro verso: “tomar o pulso da cidade”, em que há uma imersão profunda no 

ritmo da cidade, que se revela ao longo do poema por meio da imaginação 

sugerida nessa estrofe. A cidade é comparada a uma rede de veias, que fazem 

conexões e dão sentido à realidade histórica. A metrópole vai sendo 

desvendada em camadas profundas. Outra metáfora possível é a profundidade 

da terra, que abriga os vestígios de outras gerações.  

 As rimas são mistas. A primeira e a última estrofes estão marcadas por 

verbos da primeira conjugação no infinitivo: colar, tomar e imaginar / colar, 

tomar e dançar, respectivamente. Na segunda estrofe, o poeta explora os sons 

toantes: avós, bisavós e tataravós, assim como a aliteração nos versos “há 

trilhos” e “e trilhas”, que dão ritmo e sonoridade ao poema e remetem à 

historiografia da cidade, que guarda o passado sob a terra. 

 Por meio do contato físico e íntimo com a cidade e da imaginação, o eu 

lírico consegue recuperar dados históricos, como os bondes dos avós. Antes 

disso, há um resgate genealógico que se desenrola apenas pelo contato do 

poeta com a cidade, determinado pelo toque, pela união entre o asfalto e a 

fisicalidade do corpo e pelo uso do pronome possessivo plural “nosso”, com o 

que Chacal abarca o leitor.  

 Na terceira estrofe, há menção a João Lopes de Carvalho, pai do 

primeiro carioca do qual se tem conhecimento, nascido em 1512. Chacal 

explica no poema quem é a personagem histórica, ele a revela. João Lopes era 

português, navegador e engravidou uma moça tupi; o filho do casal, portanto, é 

o “primeiro carioca mameluco”. Pai e filho morreram a bordo da nau 

Concepción, assassinados por rebeldes por volta de 152121. Considerando 

isso, os versos “esperando que ele volte um dia/ para devorá-lo/ gentilmente” 

trazem a ideia da antropofagia, dos nativos devorando os colonizadores 

portugueses, como ocorre no poema “Papo de índio” (2007, p. 361), no qual os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Dados históricos extraídos de crônica do jornalista Pedro Dória, intitulada “A trágica história do 
Carvalhinho”, publicada pelo jornal O Globo em 15/02/2015. 
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índios devoram o padre jesuíta, em uma referência à antropofagia de Oswald 

de Andrade. Devorar o ancestral português também denota insatisfação com a 

exploração europeia em terras americanas, abuso dos índios, possessão 

territorial e cultural do país. Todos esses elementos são resgatados e 

suscitados no poema pela imagem da cidade, que liga as veias miscigenadas 

do eu lírico ao passado por meio do asfalto, do território concreto da cidade 

fluminense. 

 A última estrofe retoma a primeira e sugere que tomemos o pulso da 

cidade e dancemos em vez de imaginar, ou seja, que engrenemos no ritmo 

dela como se fosse a única solução possível (lembrando o poema 

“Pneumotórax” (1930), de Manuel Bandeira, segundo o qual, diante da doença, 

tudo o que resta fazer é dançar um tango argentino, não há remédio). Jane 

Jacobs, em seu livro Morte e vida de grandes cidades (2003), esmiúça em 

interessante reflexão sobre cidades e convivência os assuntos pertinentes à 

vida urbana, metaforizando a dança de modo a dialogar com o poema de 

Chacal: 

 
Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares 
em que ela funciona a contento, uma ordem surpreendente que 
garante a manutenção da segurança e a liberdade. É uma ordem 
complexa. Sua essência é a complexidade de uso das calçadas, que 
traz consigo uma sucessão permanente de olhos. Essa ordem 
compõe-se de movimento e mudança e, embora se trate de vida e 
não de arte, podemos chamá-la, na fantasia, de forma artística da 
cidade e compará-la à dança – não uma dança mecânica, com 
figurantes erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopiando em 
sincronia, curvando-se juntos, mas a um balé complexo, em que cada 
indivíduo e os grupos têm todos os papéis distintos, que por milagre, 
se reforçam mutuamente e compõem um todo desordenado. O balé 
da boa calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e em 
qualquer lugar está sempre repleto de novas improvisações 
(JACOBS, 2003)  

 

A dança proposta no último verso fecha o poema de modo inusitado, 

trazendo a marca de estilo do poeta, da irreverência. Por se tratar de um 

poema que fala do passado e da memória, o verbo “dançar” no presente 

celebra o momento do agora, é um convite para tomarmos o pulso de nossas 

cidades e promover as “novas improvisações” na coreografia, como aponta 

Jacobs. 
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Em sua análise do poema “Mameluco”, Fernanda Medeiros chama a 

atenção, de modo breve, para o papel significativo da cidade na obra de 

Chacal: 

 
“Colar o ouvido no asfalto/ tomar o pulso da cidade” são signos do 
quanto Chacal extrai de suas passagens pelas ruas, onde imagina e 
dança, onde fisicamente contacta a história do que já passou e colhe 
materiais para contar suas histórias, onde pensa e aprende. As ruas 
desenham, em suas pistas e linhas entroncadas, os versos do livro de 
cabeceira desse poeta (MEDEIROS, 2010). 

 
 

Para Medeiros, o poema é um retrato da passagem do poeta pelas ruas, 

que desencadeia a imaginação e a dança pela cidade. A cidade não é somente 

pano de fundo, ela é vivenciada, experimentada em sua concretude. Na última 

estrofe, somente o verbo do último verso muda: em vez de “imaginar”, o poeta 

finaliza com o verbo “dançar”, que é um ato conhecido como celebração, mas 

também ritualístico de nossos ancestrais indígenas e dos escravizados que 

habitaram o país. Entretanto, trazendo a dança, Chacal salienta seu lado 

irreverente, finalizando o poema de modo inesperado.  

Nesse poema, o papel da imaginação é importante por estar presente 

logo na primeira estrofe, que nos faz viajar nos séculos da História. Octavio 

Paz, em O arco e a lira (2014), afirma que a poesia é entrar no ser, que ela 

equivale ao extrato do próprio homem: 
 
 

A poesia leva o homem para for a de si e, simultaneamente, o faz 
regressar ao seu ser original: volta-o para si. O homem é a sua 
imagem: ele mesmo e aquele outro. Através da frase que é ritmo, que 
é imagem, o homem – esse perpétuo chegar a ser – é. A poesia é 
entrar no ser (PAZ, 2014, p. 119). 

 
 

Por meio da imaginação, o eu lírico viaja no tempo e volta a seu eu 

“original”: mameluco. Encontra sua genealogia, conduzido pelo fio da cidade, e 

a poesia o leva para fora de si para localizar suas raízes mais profundas. Os 

versos, as imagens e o ritmo do poema perpassam seu ser. 

Já no poema intitulado “Cidade” (2002), Chacal traça um recorte da 

cidade de seu tempo: não é mais uma cidade-memória como em “Mameluco”, 

mas sim um lugar marcado pela tecnologia, pela superpopulação e pelo caos: 
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CIDADE 
 
cidade: parada estranha 
 
aglomerações 
linhas cruzadas 
engarrafamentos 
 
estranha cidade parada 
 
cristalização de caos tédio estupor 
escornada no espaço 
veias abertas pedindo mais mais sempre mais 
 
cidade: paradinha sinistra 
 
babel bélica 
bando de gente a ir a algum lugar nenhum 
infinito véu de pulsações 
gases desejos dejetos 
palavras & balas 
perdidas perdidas perdidas 
 
cidade: sinistríssima parada 
 
tudo é recriado e se esfumaça 
seus citroëns seu rock and roll 
luzes da ribalta refletem na sarjeta 

what's going on 
as prensas não podem parar 
notícia notícia notícia 
revista já vista já velha 
reprocessando matéria 
clonando ideia 
novelha novelha novelha 
 
parada cidade estranha 
 
choque elétrico todo dia 
a dias meses anos desintegrar – bang big – 
numa implosão final 
impotentes para formatar 
bilhões de bytes 
trilhões de raios catódicos 
em expressão inteligível 
 
cidade : parada estranha 
 
excesso exagero coisa fumaça 
 
corpo crivado de bits 
corpo crivado de bits 
corpo crivado de bits 
(CHACAL, 2002, p. 32) 

 

 

O poema é composto por 40 versos livres, divididos em 13 estrofes. Não 

apresenta pontuação, exceto pelo sinal de dois-pontos que surgem 
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sistematicamente após a palavra “cidade”, o que nos remete a uma definição 

ou explicação dela (artifício semelhante ao que ocorre em “SPO3MA”, de 

2007): “cidade: parada estranha”, “cidade: paradinha sinistra”, “cidade: 

sinistríssima parada”, “cidade: parada estranha”. O uso do termo “parada” se 

refere a uma gíria tipicamente carioca, mas que também é utilizada em São 

Paulo e que significa “coisa”, “negócio”. No poema, há a concepção de um 

paradoxo criado com esse termo, já que o poeta descreve uma cidade 

sufocante, que nunca para, sistematicamente ativa, viva, o oposto do 

significado literal de “parada”. Ele cria, portanto, mais de uma percepção 

interpretativa desses versos. 

Na segunda estrofe, o poeta traz a imagem de uma urbe característica, 

sob o caos, com os versos: “aglomerações/ linhas cruzadas/ engarrafamentos”. 

Por meio dessa introdução, o leitor captura o ambiente proposto: a aceleração 

e a desorganização de uma grande cidade que engole seus habitantes. 

O poema pode ser dividido em três eixos principais: corpo, palavra e 

tecnologia. O corpo se dá na metáfora da cidade como um ser vivo: “veias 

abertas pedindo mais mais sempre mais” e “infinito véu de pulsações”. Esses 

versos denotam a ânsia insaciável de um “corpo-cidade” que precisa ser 

alimentado para sobreviver. A palavra está ressaltada na sexta estrofe. Há  

uma referência à Torre de Babel, onde ninguém se entende: “babel bélica [...] 

palavras e balas/ perdidas perdidas perdidas”. Retrato da cidade inóspita e 

violenta, as palavras são comparadas a balas perdidas, que muitas vezes 

atingem alvos que não foram mirados, ferindo ou matando.  

A palavra também está em evidência na oitava estrofe, que se refere à 

mídia e à publicidade, áreas tipicamente ligadas à linguagem. Em “tudo é 

recriado e se esfumaça”, fica clara a efemeridade do mercado publicitário, por 

exemplo, com “seus citroëns” que ficam ultrapassados a cada ano, a fama 

midiática que dura pouco tempo, os “sucessos de verão” logo esquecidos: 

“luzes da ribalta refletem na sarjeta”. Essa efemeridade se concentra na vida 

capitalista, urbana, ocidental e americanizada que vivemos.  

Ainda sob o eixo da palavra, Chacal explora a publicação frenética dos 

jornais e revistas, já que “as prensas não podem parar” e as editoras têm que 

vender. A repetição “notícia notícia notícia” causa o efeito da impressão em 

série, ininterrupta. Há menção à imprensa e às prensas, que dão movimento, 
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remetendo à imensa quantidade de informação que é veiculada todos os dias 

nas mídias, jornais e internet, em um ritmo frenético e regular de repetição. 

 Nos versos “revista já vista já velha/ reprocessando matéria/ clonando 

ideia”, há uma denúncia à falta de profundidade da mídia, assim como à falta 

de assunto. São centenas de notícias diárias fornecidas para os leitores, 

porém, sem complexidade, debate ou espaço para o questionamento. O verso 

“novelha novelha novelha”, que une as palavras nova + velha, remete às 

matérias sem novidades (como a própria repetição sugere), que nada agregam. 

Muitas vezes, os acontecimentos são noticiados dentro do mesmo jargão 

jornalístico, padrão esperado, previsível. No verso, há um diálogo com o poema 

“Ovonovelo”, de Augusto de Campos: “Ovo /Novelo/ Novo no velho” (CAMPOS, 

2001, p. 94), jogo de palavras que une “novo” com “velho” (o poema visual 

forma um círculo, aludindo à figura do ovo, que também representa algo novo, 

que gera vida). 

Acerca da tecnologia, Chacal a retrata de modo negativo, o que 

podemos observar a partir da décima estrofe: “choque elétrico todo dia” e 

“impotentes para formatar/ bilhões de bytes”. As últimas estrofes sugerem que 

o homem está se “desumanizando”, mergulhado em uma pólis que suga as 

energias, de relações frívolas e superficiais, duras, como notamos nos versos: 

“caos tédio estupor”, “bando de gente a ir a lugar nenhum”, “gases desejos 

dejetos”, “tudo é recriado e se esfumaça”, “choque elétrico”, “expressão 

inteligível”, “excesso exagero coisa fumaça”. A escolha das palavras nos 

versos apontados denota a expressão crítica e negativa da cidade, inóspita, 

hostil.  

Em “gases desejos dejetos”, cria-se a imagem de tensões urbanas e 

sensibilidade, uma cidade assombrada pela poluição, pela sujeira e pelo caos, 

porém, onde pulsam os desejos dos habitantes entre a poluição e a sujeira. Na 

oitava estrofe, os seguintes versos exibem a superficialidade que há nas 

cidades: “tudo é recriado e se esfumaça [...]/ luzes da ribalta refletem na 

sarjeta[...]/ as prensas não podem parar”, nesse trecho, observamos a 

efemeridade dos acontecimentos e certa falsidade da vida urbana, já que as 

luzes do palco refletem a sarjeta.  

Chacal explora no poema, além das imagens, a sonoridade dura, direta, 

como na estrofe composta por apenas três versos e quatro palavras: 
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“aglomerações/ linhas cruzadas/ engarrafamentos”. Os substantivos, apesar de 

significarem excesso (de gente, de carros, de telefones), vêm em versos curtos 

e secos, como golpes.  

A falta de vírgulas dá ritmo acelerado, e o efeito parece unir as palavras 

e suas imagens: “cristalização de caos tédio estupor”. O ritmo do poema é 

também marcado pelas estrofes monósticas, como “cidade: parada estranha” e 

suas variações, como “cidade: sinistríssima parada”. Esses versos (anáforas) 

são os principais responsáveis pelas pausas no poema, que corrobora o jogo 

de parar o tempo, ambiguidade da palavra “parada”. 

Na sexta estrofe, dedicada à palavra, há um trabalho constante com a 

aliteração intercalada a toantes: “babel bélica”, “bando de gente a ir a algum 

lugar nenhum”, “desejos dejetos”, “palavras & balas”, “perdidas perdidas 

perdidas”. O trabalho com a linguagem é intencional, já que se trata de uma 

estrofe que traz a “babel” como cerne. Acerca da constante referência à Babel 

nos textos contemporâneos, Renato Gomes discorre que 

 
O mito bíblico torna-se recorrente, enquanto suporte semântico de 
uma série de produtos midiáticos, que se orientam para uma nova 
síntese simbólica agregada e essa forma mítica arcaica, com a qual 
procuram formalizar uma representação da cidade em permanente 
atualização modernizadora, emblematizada na imagem de um 
edifício-torre em construção, ou de sua destruição (GOMES, 2008). 

  

 Ao definir “babel bélica”, o eu lírico associa a cidade à destruição, à 

violência, à confusão, à calamidade, a um lugar onde ninguém se entende e as 

palavras se perdem, onde não há comunicação, tampouco fraternidade.  

Ao final do poema, há uma “implosão”, demolição da cidade que resulta 

em “trilhões de raios catódicos”, em “excesso exagero coisa fumaça” 

(aliteração que marca a saturação), tecnologia usada de modo superficial, 

desmedida e replicada todo o tempo nas grandes metrópoles, mesclada à 

poluição das máquinas, da imprensa sem profundidade analítica. 

A última estrofe repete três vezes o verso “corpo crivado de bits”, com o 

que parecemos ouvir uma voz robótica que emperrou, o corpo alvejado por 

bits, e não por balas (palavras) perdidas.  

 Ainda em 2002, no mesmo livro, Chacal apresenta o poema intitulado “À 

rua”, que traz outra visão da cidade, sob a perspectiva do artista, uma espécie 
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de “poema-manifesto”. Na primeira pessoa do plural, invoca a disseminação da 

arte, invadindo as ruas e ocupando seu lugar de direito:  

 
 

artistas 
mais que modernos com o centro em seu tempo 
queremos dinamizar espaços 
que a nós pertencem por princípio. 
como um dragão andaluz só o spot das polaroides nos seduz. 
que essas imagens 
acústico cinético verbo visuais  
habitem o domínio público  
e se incorporem ao dia a dia das criaturas 
nesse espaço a todos reservado: a rua. 
contra a maré  
que nos quer fazer enterrar nossas miragens 
no oco do pau 
jatos de cultura nativa 
técnica, certeira como um dardo de bambu e aço 
o único mistério é saber que imagens pânicas nos 
possuem 
além disso, é a apresentação desse material 
a rua nos interessa 
a nós o que é nosso 
que a rua abra a porta para nós 
(CHACAL, 2002, p. 35). 

 
 
Diferentemente de “Cidade”, aqui Chacal pretende “dinamizar espaços”, 

a metrópole não surge como um lugar sinistro e hostil, mas como uma 

possibilidade de integração. No quinto verso, “como um dragão andaluz”, há 

um jogo semântico que faz referência ao curta-metragem surrealista Um Cão 

Andaluz (1928): dirigido por Luis Buñuel e com roteiro de Salvador Dalí, as 

imagens não lineares e desconexas surgem ao longo do vídeo como se fossem 

um sonho. Buñuel fez parte da vanguarda nos anos 1920 e trouxe grandes 

inovações ao cinema, como os temas da psicanálise e as vertentes 

surrealistas. Esse resgate feito no poema imprime o desejo de ampliar o 

espaço artístico, inovar, levar isso a público, para a apreciação de todos, e não 

apenas de seleto grupo. 

O verso “acústico cinético verbo visuais” traz a amplitude do que a 

poesia pode ser e abarca a performance, que é múltipla e que na obra de 

Chacal se concretiza por meio da poesia. O título do poema se refere ao 

espaço público, sem distinções sociais ou intelectuais, já que a rua é um lugar 

aberto, democrático e sugere a fusão entre público e arte. No poema, há um 
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reflexo entre as “imagens pânicas” da rua na obra de arte, ou seja, elas são 

inseparáveis: “a rua nos interessa/ a nós o que é nosso”.  

Em “A coisa e o nome”, do mesmo livro, a rua surge como cenário 

principal para o desenrolar poético:  

 
A COISA E O NOME 
três da madrugada. baixo gávea. A COISA e o NOME bebem. chopp 
vai, chopp vem, chopp vai e vem. cansados da esbórnia, A COISA e 
o NOME vão embora. 
na esquina de lopes quintas com jardim botânico, um louco avança o 
sinal. o fusca d’A COISA freia bruscamente. 
O NOME dá com a cabeça no vidro. A COISA, precavida, com o 
cinto, nem se abala. 
no dia seguinte, algo estranho acontece. algo parece estar fora da 
ordem. fora de sincronia. as pessoas querem se comunicar e não 
conseguem. as coisas continuam no lugar, mas os nomes, esses, 
parecem que deram um passinho à frente  
(CHACAL, 2007, p. 57). 

 

No poema, é possível observar o significante representado por “a 

COISA” em fusão com a cidade através do choque (da materialidade), 

denotado pelo crash do acidente de carro. Os versos “O NOME dá com a 

cabeça no vidro. A COISA, precavida, com o cinto, nem se abala” revelam 

como Chacal olha para a linguagem, buscando se desvincular da pura 

formalidade, exaltando a concretude, a experiência da vida, do significado, e 

não do significante, da abstração. Ressalta-se que quem dirige o carro é a 

COISA, protegida pelo cinto, e não o NOME, que se lesiona. Sua metrópole é 

descrita como lugar da experiência e da colisão.  

Toda essa discussão formal e poética é estimulada na cidade. Os 

lugares citados criam um cenário imagético no qual Chacal usa o espaço da 

cidade para desenvolver sua linguagem e estrutura linguística. As ações e os 

códigos do poema estão localizados em um espaço determinado, desenhado a 

partir dos elementos como o vício, a noite, bairro boêmio/alternativo, a 

vagueação, a cidade noturna: “três da madrugada. baixo gávea. A COISA e o 

NOME bebem”, “cansados da esbórnia”, “um louco avança o sinal”, o que 

mostra os versos abertos à rua, o eu lírico não apenas descreve a cidade de 

modo distanciado, desvinculado dela, mas a vivencia. 

O poema não segue um padrão rítmico ou formal: as palavras estão em 

caixa-baixa, exceto “coisa” e “nome”, que estão em caixa-alta, em uma espécie 

de ironia que faz alusão à arbitrariedade da língua: a nomeação das coisas 
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pela linguagem, teoria trabalhada pelo linguista Ferdinand de Saussure que o 

poeta insere na cidade para produzir efeito de metalinguagem. Além disso, o 

poema imprime a linguagem satírica e despojada, marca da estética poética 

adotada pelo autor. 

A consideração da cidade como elemento da construção poética, 

pautada pela experiência e a rua como corpo, é delineada em “Ruas” (2002), 

espécie de poema que representa, funde e sintetiza a poética de Chacal:  

 
há meio século 
ando pelas ruas 
há cinquenta anos 
cruzo rio brasília 
londres são paulo 
cidade do méxico lisboa 
amsterdã nova york 
a pé 
 
mix 
de finalidade interior 
e casualidade exterior 
tudo me interessa 
 
os olhos 
não usam viseira 
nem os ouvidos 
capota 
o nariz 
eu trago atento 
o tato 
bem apurado 
 
absorvo impressões 
de outros 
que caminharam 
por mim 
em minha caminhada 
pelos outros 
 
paisagens 
urbanas 
suburbanas 
superurbanas 
me constroem 
o tempo todo 
em que eu 
ando e paro 
paro e ando 
reparando 
do que é feito 
o conteúdo 
da caixa preta 
do planeta 
(CHACAL, 2002, p.14). 
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Esse poema traz a força poética do eu lírico, construída mediante a 

presença da cidade. Apresenta 40 versos curtos (muitas vezes formados por 

uma única palavra), substantivos enfileirados e ritmados como o caminhar ágil, 

objetivo e certeiro do cidadão urbano.  

Na primeira estrofe, o eu lírico afirma que há meio século percorre as 

ruas das cidades: 

 
O poema se deseja síntese biográfica do meio século de vida do 
poeta, e o fio condutor eleito para contar sua história é a relação com 
as ruas, com certa forma de estar na vida, a pé, circulando curioso, 
com faro, visão e tato apurados (MEDEIROS, 2010). 

 

 Existe aí uma reafirmação no que diz respeito ao tempo: “há meio 

século/ ando pelas ruas/ há cinquenta anos”. Essa repetição sugere a 

importância de explorar as ruas, vivê-las de fato em vez de apenas observar o 

que se passa, como uma espécie de flâneur contemporâneo, ressignificado, 

que caminha não apenas pelas ruas, mas também pelas ruas do mundo com 

os “olhos sem viseiras” e os “ouvidos sem capota”, desprotegido e entregue, 

mas ao mesmo tempo atento à experiência urbana. O eu lírico percorre as ruas 

percebendo do que é feita a “caixa preta/ do planeta”, ou seja, as ruas não são 

apenas ruas, são cofres dos segredos das engrenagens que formam as 

cidades, os países e o planeta. “Reparar na caixa preta do planeta” não revela 

só o que é bom.  

Para Fábio Weintraub, o conceito original de flâneur atualmente cai por 

terra, “já que não se apresenta como aquele sistema de fluxos e choques 

produtivos por meio do qual o poeta tinha insights, operava encontros, açulava 

a memória” (WEINTRAUB, 2013). Entretanto, diferentemente do flâneur do 

século XIX, quando o ato de flanar se caracterizava pela “vagabundagem” que 

permitia encontros fortuitos, sem compromisso e inspiradores em uma cidade 

que despontava como metrópole, aqui há contraponto, já que o poeta ressalta 

que se constrói como ser cruzando as cidades, que absorve as experiências do 

outro que caminham por ele, que anda e para, observando do que a 

humanidade é feita, o que vai além da simples flânerie boemia. 

A falta de pontuação sugere um ritmo veloz ao poema, que denota o 

movimento apressado das metrópoles: “cruzo rio brasília/ londres são paulo”. 
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Além disso, deixa de evidenciar uma marcação de distância entre os lugares 

citados, que nos parecem próximos – o poeta os une, há um elo entre eles. As 

cidades do poema são populosas, mas o eu lírico encontra-se só, circulando a 

pé, à procura de algo não explícito. Em sua jornada pelo mundo, absorve 

“impressões/ de outros/ que caminharam/ por [ele]/ em [sua] caminhada pelos 

outros”. O percurso é solitário, mas o eu modifica-se quando ele assimila as 

impressões de outros que cruzam seu caminho. As experiências que a cidade 

suscita proporcionam a imanência do poema, como se evidenciassem seu fio 

condutor.  

Na quinta estrofe, o eu lírico declara estar se construindo o tempo todo. 

E esse constante movimento de construção só é possível pela existência da 

cidade e suas paisagens diversas. Renato Gomes, em seu artigo Cartografias 

urbanas: representações da cidade na literatura, discorre acerca do papel da 

cidade na literatura: 

 
Considerando que a cidade é o lugar em que o fato e a imaginação 
teriam de se fundir, aceitando, por outro lado, o fragmentário, o 
descontínuo, e contemplando as diferenças, os discursos 
contemporâneos cenarizam e grafam a cidade, com sua polifonia, sua 
mistura de estilos, sua multiplicidade de signos, na busca de decifrar 
o urbano que se situa no limite extremo e poroso entre realidade e 
ficção. A cidade, mais do que nunca, continua sendo uma paisagem 
inevitável. Estar nela é buscar respostas para nossas perguntas, 
mesmo que nos encantemos com suas maravilhas, mesmo que 
vivamos em cidades ameaçadoras e não esperemos mais a cidade 
perfeita (GOMES, 1997).22 

 
 

Levando em conta esse ponto de vista, a cidade moderna rompe com a 

memória coletiva, abrindo espaço para a experiência fragmentária do eu, que 

reparte o ser em várias facetas. Esses traços estão presentes na literatura 

contemporânea, na qual o sujeito, em uma metrópole que o desdobra, vive a 

experiência do choque.  

Quanto aos aspectos formais, Chacal continua usando caixa-baixa e não 

há sinais de pontuação, marca de estilo do autor, que liberta o poema do 

modelo poético formal e, concomitantemente, libera o modo de ler, já que a 

falta de pontuação não guia o leitor. A primeira estrofe, com sete versos, é 

determinada por sílabas ritmadas, a maioria com acento agudo em destaque: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Grifos nossos. 
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há meio século 
ando por aí 
há cinquenta e seis anos 
cruzo rio brasília 
londres são paulo  
cidade do méxico  
amsterdã nova york 
a pé 

 

Esse recurso indica a sonoridade do poema, que, quando lido em voz 

alta, emana fugacidade nos versos, como um andar ligeiro e sagaz. O último 

verso dissílabo fecha a estrofe de modo taxativo, denotando a importância de 

andar a pé para o eu lírico. A segunda estrofe tem quatro versos e revela que o 

eu lírico não busca algo específico em seus percursos; tudo lhe interessa, o 

autor trabalha a rima perfeita em “interior-exterior” e “finalidade e 

casualidade”. Na terceira estrofe, composta por oito versos, Chacal retorna à 

temática do corpo, inserindo elementos como “olhos”, “ouvidos”, “nariz”, “trago 

atento”, “o tato”. A expressão do corpo está conectada ao aspecto da 

performance, como já observamos. Esse ponto consiste na ordem poética 

encarnada em um corpo vivo, “a poesia encarnada tem desejo de 

comunicação, desejo do outro – cumprindo seu destino de corpo” (MEDEIROS, 

2010, p. 15), a palavra poética assume-se corpo, assim como a cidade, por 

vezes, é comparada ao corpo (como no poema “Cidade”, de 2002). Isso realça 

a conexão entre poeta e metrópole, corpo e poema, uma visão sensorial e 

física do urbano.  

A quarta estrofe é composta por seis versos livres. O eu lírico absorve as 

impressões dos indivíduos que passaram por ele, os considera. Há movimento 

entre os versos “caminharam” e “em minha caminhada” e ponto de troca na 

relação de outros > por mim > pelos outros. O poeta explora a aliteração com a 

repetição das consoantes “r”, “s”, e “m”, dando sonoridade à estrofe seguinte: 

 
absorvo impressões 
de outros 
que caminharam 
por mim 
em minha caminhada 
pelos outros 
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A quinta e última estrofe é a mais longa do poema, com 14 versos, 

sendo que cinco deles são formados por uma única palavra: “paisagens”, 

“urbanas”, “suburbanas”, “superurbanas” e “reparando”. Percebemos que 

Chacal desdobra a palavra urbana em um jogo semântico, no qual a intensifica 

com o prefixo “super”, que sugere excesso, enfatizando a paisagem que o 

constrói. Há assonância com a repetição do fonema “o”: o tempo todo, ando e 

paro, paro e ando, reparando, do que é feito, o conteúdo. Esse método 

prolonga, estende o efeito da rima na estrofe.   

Quanto ao título, “Ruas”, Chacal consegue carregá-lo de significados em 

apenas uma palavra. Ele escolhe esse termo, no plural, para comemorar seu 

meio século de vida, isso o define. Para Medeiros, 

 
Rua é um conceito fundamental no universo poético e experimental 
de Chacal; rua é o cerne de sua política. Sua poesia independente 
estreou na rua, as Artimanhas desejavam tomar as ruas. [...] A rua é 
o signo de sua liberdade, de seu jeito bicho solto, de sua poesia 
democrática, passante. Por vezes antítese da “biblioteca”, por vezes 
cenário do poema, por vezes destino, ou ainda metaforizadas na 
figura de travessia e trânsito subjacente a diferentes textos, as ruas 
são as artérias e veias a irrigar o corpo dessa poesia (MEDEIROS, 
2010). 

 
   

Chacal traduz o espírito do poeta urbano: a cidade incorpora-se a seus 

versos e ler sua poesia sob esse viés também é uma forma de ler nossas 

próprias cidades, resgatando a memória afetiva por meio das relações que 

traçamos ao longo da vida com os lugares onde vivemos e por onde passamos.  

Decifrar a metrópole é mergulhar em seu labirinto de sentidos. É 

também um ponto de encontro com os outros passants pelo caminho, sentir-se 

parte de um organismo vivo, que pulsa e se exibe, mas que não se revela 

completamente. 

 Como temos visto, o poeta percorre cidades múltiplas: São Paulo – 

“desbravar são paulo/ colocar a cidade a nu”; Ouro Preto – “bater perna/ pisar 

pedra/ em ouro preto”; Nova York – “atravessar New York de leste a oeste”. As 

metrópoles proporcionam encantamento, mas também desilusões de toda 

sorte, a vivência do “mundo cão”. No poema “New York” (2007), Chacal mostra 

esse lado por meio de figuras conhecidas do cenário alternativo da música e 

arte, como Madonna, Bob Dylan, Lou Reed e Henry Miller, referências 
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assimiladas atualmente como ícones da cultura norte-americana. Além dessa 

leitura (dos ícones do poeta), a Big Apple é retratada de modo peculiar, íntimo: 

 
NEW YORK 
 
atravessar new york de leste a oeste 
e de frente pro rio, perguntar: 
- e aí, hudson? qué pasa? 
 
você que viu as torres gêmeas explodirem 
sob o riso histérico dos waps que te detestam 
você que me viu caminhar devagar 
entre seus canyons de cimento e aço 
 
new york, fratura exposta, flor obscena de henry miller, 
gothan city, babilonest de hélio oiticica, musa de 
woody allen, campos de centeio forever 
 
new york, submundo de lou reed, madonna, jarmusch. 
putas e gigolôs. travecos e junkies. 
chinatown, little italy, wall street, civilizações em si 
 
new york, verdadeira beleza americana, 
washington square, músicos de metrô, luisaida 
muito maluco falando sozinho e os cafés do village 
taxi driver na porta do metropolitan 
new york muitas vezes new york 
expressão perfeita do capitalismo wasp que te odeia 
porque conheces a beleza e amas o outro 
que te atravessa pra perguntar: 
- e aí, hudson? 
 
new york central park dos achados e perdidos desse mundo 
(CHACAL, 2007, p. 17). 

  

 O verbo que abre a primeira estrofe é “atravessar” – o eu lírico inicia 

uma conversa com o rio Hudson, que atravessa o estado de Nova York. Em 

tom informal e em espanhol, o poeta pergunta ao rio “qué pasa?”. O uso do 

idioma introduz o estrangeiro, o imigrante. A partir de então, o poema se 

desenrola com a metáfora do rio como espectador dos acontecimentos da 

cidade, “você que viu as torres gêmeas explodirem”, “você que me viu 

caminhar devagar”. Em análise do poema, Medeiros aponta que Chacal 

 
Viaja leve, trazendo na bagagem suas vogais, a, e, i, o, u – “e aí, 
hudson?” –, como que para deixar o inglês universal, língua gringa, 
invada com substantivos comuns, próprios e com toda uma cultura 
seu poema. E sai falando nomes estrangeiros, contaminando-se e 
apropriando-se dessa língua outra, que agora é também um pouco a 
sua. À maneira whitmaniana, interpela o rio Hudson e Nova Iorque 
com enumerações e perguntas, fazendo-nos lembrar do passeio-
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conversa de Allen Ginsberg pelo supermercado em “A supermarket in 
California”, inspirado pelo mesmo Whitman (MEDEIROS, 2010). 

 

Ainda sobre a travessia, o eu lírico volta a interagir com o rio no final do 

poema “ [...] que te atravessa para perguntar:/ - e aí, hudson?”. O poeta retoma 

a ideia de “atravessar”, retomando o diálogo com Hudson, simbolizando a 

cidade que abriga diversos grupos: os usuários de drogas, os viajantes, os 

imigrantes, os loucos, os artistas, os mendigos, os milionários, os executivos e 

os wasps23 que denotam o preconceito e odeiam a cidade aberta às diferenças 

culturais, a notar pelos versos: “sob o riso histérico dos wasps que te detestam” 

e “[...] capitalismo wasp que te odeia”. Eles não odeiam New York, mas sim a 

diversidade. 

Interessante notar que, em grande parte dos poemas citadinos, Chacal 

emprega verbos semelhantes: no poema “Ruas” (2007), temos “andar” e 

“cruzar”; em SPO3MA (2007), “desbravar são paulo” e “são paulo: parou/ para 

nos ver passar”; em “Ouro Preto a pé” (2002), há “bater perna/ pisar pedra” e 

“andar sem destino/ andar por andar”; em “CEP 20.000” (2002), há várias 

colocações de movimento: “atropelando”, “o lotação passa batido”, “desfila 

veloz pela riachuelo”; em “Vamp” (2002), “acelera”, “eu piso fundo”; em 

“Hóspede do planeta” (1972), “atravessou vales, rios e mares”. Os verbos em 

destaque evidenciam o caráter “andarilho” e desbravador do eu lírico. Além 

disso, dão mobilidade ao poema. A aliteração trabalhada pelo poeta e por 

diversas vezes apontada neste estudo indica esse passo ágil, ligeiro do eu 

lírico que percorre as entranhas da cidade. 

No poema “New York” (2007), Chacal traz à tona elementos 

fundamentais para a leitura de sua obra: a cidade que perpassa suas leituras 

de referência e desencadeia a poeticidade. Além disso, constrói diálogos: com 

escritor Henry Miller – Nexus (1960), Plexus (1953), Trópico de câncer (1934); 

Gotham City, que se refere ao mundo pop com a história em quadrinhos 

Batman (1953), que tem como pano de fundo a cidade fictícia Gotham, uma 

referência a Nova York; Hélio Oiticica, criador dos Parangolés (1964); Woody 

Allen, que retrata a cidade norte-americana de modo peculiar, tornando-a, por 

vezes, personagem principal de seus filmes, como em Manhattan (1979). Além 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Acrônimo para White, Anglo-Saxon and Protestant. 
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disso, Chacal cita os músicos Madonna e Lou Reed, que foi vocalista do Velvet 

Underground, importante grupo de rock dos anos 1970 ligado à pop art de 

Andy Warhol. 

O poema consegue trazer a essência do modo de vida alternativo nova-

iorquino, explorando, além do showbiz, as drogas, brigas e desilusões, “central 

park dos achados e perdidos desse mundo”, a fúria, representada pelos wasps, 

a ver pelo uso dos verbos “odiar” e “detestar”, que simbolizam também a 

intolerância e o preconceito.  

O poema revela não o lado indicado nos guias turísticos de New York, 

mas a visão da cidade pertencente ao eu lírico, que aponta tristezas e 

desencantos da metrópole: alvo de terrorismo, como a catástrofe da explosão 

das torres gêmeas em 2001; histeria descrita por meio do riso dos wasps 

(intolerância); “canyons de cimento e aço”, ou seja, New York com “vales de 

concreto” e falta de natureza; “fratura exposta”, indicando a dor e a fragilidade 

na cidade; e em “campos de centeio forever”, o poeta dialoga com o romance 

O apanhador no campo de centeio (1951), de J. D. Salinger, que se passa em 

New York. Após sua expulsão da escola, Holden Caulfield, o protagonista 

adolescente e rebelde, viaja para a ilha, onde mergulha em questões pessoais 

que se mesclam ao cenário da cidade. O romance, um ícone do pós-guerra, 

influenciou diversos escritores, como Henry Miller e Charles Bukowski.  

Na quarta estrofe, o autor trabalha a assonância: “submundo de lou 

reed, madonna, jarmusch”, dando eco ao verso que traz referências do meio 

artístico alternativo, como o cineasta Jim Jarmusch, conhecido da cena 

independente por realizar filmes fora do padrão hollywoodiano, ligados à 

música, especialmente ao rock – ele dirigiu Estranho no paraíso (1984) e Sobre 

café e cigarros (2003). No verso “putas, gigolôs, travecos e junkies”, Chacal 

traz uma imagem pouco conhecida de New York, o “lado b”, que abrange a 

prostituição, uso de drogas. Esse aspecto da cidade é o oposto da “cidade dos 

sonhos”, idealizada. As metrópoles também acolhem os “anjos tortos”, os mal-

amados, os alcoólatras, os viciados. O centro urbano é abrigo para as almas 

desoladas, perdidas, colocadas à margem pela sociedade. 

Ainda nessa estrofe, o eu lírico define: “chinatown, little italy, wall 

street, civilizações em si”. Notamos o labor com a aliteração nas consoantes 

destacadas e a inserção das vírgulas, que são pouco usuais nos poemas de 
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Chacal e nesse verso funcionam como marcação/divisão dos bairros citados, 

completamente diferentes. Chinatown e Little Italy são próximos, porém têm 

cenários completamente distintos: um abriga os imigrantes asiáticos, 

principalmente os chineses, onde é possível encontrar restaurantes, lojas de 

produtos importados, quitandas e estabelecimentos comerciais com escrita em 

mandarim; o outro é repleto de restaurantes italianos e turistas. Já Wall Street é 

o coração financeiro de New York, onde fica a Bolsa de Valores, com muitos 

executivos e engravatados andando pelas ruas: cada lugar é uma pequena 

“civilização”.  

A quinta estrofe é a mais longa do poema, composta por nove versos. A 

sonoridade do fonema “M” a perpassa, marcada pelas palavras “americana”, 

“músicos de metrô”, “muito maluco”, “metropolitan”, “muitas”, “capitalismo”, 

“amas”; além da presença do “R”: “new york”, “verdadeira” “americana”, 

“metrô”, “driver”, “porta”, “metropolitan”, “expressão”, “perfeita”, “porque”, 

“outro”, “atravessa”, “pra”, “perguntar”. O sonoridade e a pontuação dos versos 

nos fazem ler a estrofe como um roteiro, que vislumbra os locais da cidade e 

faz referência a outras obras, como os filmes Beleza americana (1999), de Sam 

Mendes, e Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, que se passa na cidade de 

New York. As duas obras exploram aspectos delicados da sociedade norte-

americana: em Beleza americana, há uma forte crítica ao modo de vida a partir 

das aparências, à hipocrisia, à falsidade. Em Taxi Driver, os segredos são 

revelados: à noite, o motorista de táxi interpretado por Robert de Niro roda por 

New York e a vê sem o véu da hipocrisia. Ele percorre o mundo das drogas, da 

violência e miséria, que estão escondidas atrás do American dream.  

Chacal aponta os músicos do metrô tentando ganhar a vida; cita o bairro 

Luisaida, que abriga os latinos – que sofrem preconceito de xenofobia nos 

Estados Unidos, sendo designados, muitas vezes, como mão de obra 

desqualificada –, “malucos falando sozinho” alude à loucura. Os tais “loucos” 

frequentemente são ignorados, tratados como invisíveis, o que mostra a 

incapacidade da sociedade moderna em lidar com a questão da loucura.  

A quantidade expressiva de referências culturais norte-americanas, 

aliadas à descrição geográfica, vai montando um esquema de sobreposição de 

imagens. Canclini, ao fazer uma observação sobre as diferenças entre a cidade 

do início do século XX e a atualidade, aponta que: 



 
 

89 

 
Agora a cidade é como um videoclipe: montagem efervescente de 
imagens descontínuas. [...] Tudo é denso e fragmentário. Como nos 
vídeos, a cidade se fez de imagens saqueadas de todas as partes, 
em qualquer ordem. Para ser um bom leitor da vida urbana, há que 
se dobrar ao ritmo e gozar as visões efêmeras (CANCLINI, 2005, p. 
122).  

 

 

O poema “New York” (2007) nos dá a sensação apontada por Canclini, 

como se fosse um videoclipe que vai elencando imagens: nos vêm à mente as 

torres gêmeas explodindo no ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, 

assim como a selva de pedra dos prédios nova-iorquinos (“torres de cimento”), 

a cena do rock and roll alternativo e os clipes do Velvelt Underground e 

Madonna, os filmes de Woody Allen, que esbanja as paisagens de New York. E 

assim continua quando Chacal traz o cinema, a literatura, os músicos de metrô, 

os loucos que falam sozinhos, recorte da essência urbana que interessa ao 

poeta, em flashes que aguçam a memória visual.  

Nos versos “conheces a beleza e amas o outro/ que te atravessa para 

perguntar/ - e aí, hudson?”, o eu lírico está referenciado como o “outro”, ao qual 

Hudson ama, em uma metáfora de que a cidade tem espaço e recebe todos: 

estrangeiros, perdidos, desiludidos, loucos. A cidade acolhe a beleza do outro, 

fora do estereótipo, do senso comum; é um campo aberto. O poema se encerra 

reiterando esse ponto de vista: “new york central park dos achados e perdidos 

desse mundo”, em que o poeta brinca com o termo “achados e perdidos”, típico 

do setor de metrôs e rodoviárias ou onde há grande circulação de pessoas 

(principalmente em metrópoles), no poema se atribui à heterogeneidade da 

cidade aberta.   

 O urbano exibe a força de um organismo dinâmico, repleto de 

experiências intensas, e a busca pelo encontro de si mesmo dentro desse 

vórtice imprevisível. Miranda, ao discorrer sobre a busca do eu pautada pela 

subjetividade, afirma que: 

 
A cidade, por um lado, é um lugar de atração pelo que ela tem de 
modernidade, pelo progresso e pela sua praticidade, o que à primeira 
vista pode parecer mais interessante do que oferecia a vida no 
campo; e, por outro, é também um lugar de repulsa pelos vários 
sintomas contemporâneos que fazem das megalópoles um lugar 
onde o ser humano não mais se encontra, antes, é envolvido pela 
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dualidade que o impossibilita de ver e se comunicar com o outro. 
Sintomas que geram o caos urbano moderno e contemporâneo 
(MIRANDA, 2009, p. 409). 
 
 

Logo, a leitura de Chacal sob esse viés nos permite adentrar em sua 

poética de modo a encontrar um fio condutor pautado pela cidade em um 

constante jogo de tensões, como no poema “SPO3MA”, originalmente 

publicado em Belvedere (2007). Nele, Chacal passeia pela cidade de São 

Paulo, nos remetendo à figura que percorre o mundo (novamente), como na 

canção “Esquadros” (1992), de Adriana Calcanhotto. Vejamos: 

 
SPO3MA 
 
são paulo: mirante de cego 
cidade sem olhos 
cidade sistema nervoso central 
onde todos os sentidos se encontram 
onde todos os neurônios se agitam 
 
são paulo: penetráveis infinitos 
virar poeira de asfalto diante da plenitude paulista 
se achar perdido em meio à pujança dos jardins 
decifrar os ideogramas vermelhos da liberdade 
saborear quitutes sonoros: ibirapuera morumbi pacaembu 
 
desbravar são paulo 
colocar a cidade a nu 
bisbilhotar o tatuapé 
impodir o carandiru 
mergulhar no jabaquara 
desaguar no anhangabaú 
 
são paulo do pau oco: 
no pau, motoboys em ziguezague 
no oco, o enigma devorando 
 
são paulo: parou 
para nos ver passar 
um por dentro do outro 
no plano inclinado 
da antonio prado 
coração financeiro do país 
 
são paulo: parou 
pra nos ver passar 
entre fotos e beijos 
investindo nosso presente 
no mercado futuro 
do 
amor 
(CHACAL, 2007, p. 19). 
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Vale lembrar que nas faces da cidade descrita por Chacal há a 

velocidade. Aqui, o ziguezague das motos representa também a fugacidade 

das imagens aos olhos, em concordância com Viviana Bosi sobre as cidades 

atuais, que afirma: “em lugar do flâneur, o espectador urbano passa no trânsito, 

a pé ou de automóvel, e entrevê o outro de uma perspectiva mais veloz, como 

uma exacerbação das fulgurações súbitas do caminhante do século XIX” 

(BOSI, 2005).  

 “SPO3MA” revela um jogo linguístico que surte o efeito de fusão entre a 

cidade de São Paulo e o poema. O título entrelaça a cidade com a poesia, 

trazendo forte carga poética que nos lembra os concretistas. O número “3” 

funciona como união da cidade com a poesia, mas ao revés (letra “E” ao 

contrário), já prevendo o choque e a tensão, mas ainda assim permanecendo 

como elo entre elas.  

O poema é composto por 32 versos, divididos em seis estrofes curtas, 

que revelam uma leitura peculiar da cidade de São Paulo. Chacal mescla jogos 

sonoros, traz imagens, ritmo e trabalho com a linguagem. O poema sugere 

uma cidade que pulsa em sua grandiosidade, repleta de caminhos possíveis. 

Ao trazer o termo “mirante de cego”, não há aí apenas uma negação da 

contemplação, mas também a metáfora de uma cidade onde as pessoas não 

se enxergam mais, onde o ritmo engole as relações humanas a tal ponto de 

ninguém se ver. 

No primeiro verso, Chacal coloca dois pontos (:) após São Paulo. O uso 

desse sinal gráfico pode significar uma explicação, definição ou enumeração. O 

poeta repete esse recurso ao longo do poema: “são paulo: mirante de cego”; 

“são paulo: penetráveis infinitos”; “são paulo do pau oco:/ no pau, motoboys em 

ziguezague”; “são paulo: parou” e, novamente, “são paulo: parou”. Esse 

método é utilizado na abertura das estrofes, com o que Chacal evidencia a 

cidade em todos os momentos, desenvolvendo nos versos seguintes sua 

percepção lírica da cidade.  

Na primeira estrofe, no verso que abre o poema, Chacal caracteriza a 

cidade como um “mirante de cego”, um observatório de onde não se pode 

enxergar nada com nitidez, dado seu emaranhado de acontecimentos e 

imagens confusas. A cidade é vista como um “sistema nervoso central”, ou 



 
 

92 

seja, ela é responsável por fazer diversas ligações, delineando os distintos 

modos de vida de seus habitantes. 

Na segunda estrofe, a ideia de “penetráveis infinitos” remete à figura de 

uma cidade misteriosa. A grandeza não é apenas geográfica; ela também se 

estende nas múltiplas possibilidades de relações que podem ser traçadas, é 

um espaço de faces variadas, e a poesia se encontra espalhada nesses 

labirintos da metrópole. 

Ainda na segunda estrofe, o eu lírico evidencia seu diminuto tamanho 

diante da imensidão da cidade e, ao observá-la de um mirante, a visão se 

perde, dada a impossibilidade de vislumbrar todas suas facetas em plenitude. 

Nos últimos três versos da segunda estrofe, há lugares nomeados: Jardins, 

Liberdade, Morumbi, Pacaembu, que colocam em voga a pluralidade cultural e 

social da cidade; a “pujança” da elite paulistana dos Jardins em suas mansões; 

já os “ideogramas vermelhos da liberdade” nos fazem imergir em outro 

continente, como se houvesse um “pequeno oriente” dentro de São Paulo. 

Além disso, Chacal explora a sonoridade das palavras do tupi-guarani, 

Ibirapuera, Morumbi, Pacaembu, como “quitutes sonoros”, que segue na 

estrofe seguinte:  

 
desbravar são paulo 
colocar a cidade a nu 
bisbilhotar o tatuapé 
impodir o carandiru 
mergulhar no jabaquara 
desaguar no anhangabaú 

 

Os termos “tatuapé”, “carandiru”, “jabaquara” e “anhangabaú”, além de 

serem locais amplamente conhecidos da cidade de São Paulo, carregam a 

sonoridade particular da língua tupi-guarani, sendo em sua maioria sílabas 

oxítonas (e nos remetem ao passado histórico, lembrando o poema 

“Mameluco”, de 2002). Chacal trabalha a homofonia: “nu”, “carandiru”, 

“anhangabaú”  e o ritmo no poema, segundo Alfredo Bosi: 

 
O ritmo empuxa a frase para um ciclo de alternâncias em busca de 
uma unidade orgânica profunda, lembrando as idas e vindas da 
respiração em que o inspirar e expirar são opostos, mas 
complementares para a vida dos pulmões e do corpo todo. A 
entonação também compreenderia uma dualidade de base: sílabas 
altas e sílabas baixas, sílabas agudas e sílabas graves. Umas e 
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outras formam a curva melódica que sobe e desce em função do 
contínuo expressivo do discurso (BOSI, 2015, p. 117). 

 

 De acordo com Bosi, a entonação e a alternância entre sílabas baixas, 

agudas e graves formam a melodia do texto. Ao escolher especificamente as 

palavras do tupi-guarani, Chacal alcança a intimidade com a cidade paulista, 

como se a melodia percorresse as entranhas da metrópole, mergulhando em 

suas águas profundas, da Zona Sul ao Centro: “mergulhar no jabaquara/ 

desaguar no anhangabaú”. O desaguar se dá no coração de São Paulo, no 

Vale do Anhangabaú, local simbólico por ter sido palco de importantes 

manifestações históricas e abriga edifícios significativos, como o Theatro 

Municipal, que abrigou a Semana de Arte Moderna de 1922. 

 Ainda nessa estrofe, é possível notar que Chacal opta por iniciar os 

versos com verbos no infinitivo: “desbravar”, “colocar”, “bisbilhotar”, “implodir”, 

“mergulhar”, “desaguar”, todos da primeira conjugação, exceto “implodir”, da 

terceira. A repetição do sufixo “ar” e a sonoridade das vogais fechadas (nos 

termos “nu”, “carandiru”, “anhangabaú”) provocam uma harmonia no poema. 

A escolha dos verbos mencionados denota uma interação ativa do 

sujeito com a cidade, que a desbrava até o ponto de colocá-la “a nu”. Os 

verbos “desbravar” e “bisbilhotar” retomam a discussão do primeiro capítulo, no 

qual evidenciamos a importância do flâneur, com raízes em Charles 

Baudelaire, que se atualiza na poesia contemporânea de Chacal, pois ele não 

apenas flana aqui, mas mergulha no íntimo da cidade, vive o ritmo dela e 

resgata seu passado por meio da língua indígena. 

Na quarta estrofe, há um jogo com o nome da cidade de São Paulo, 

inspirado no apóstolo cristão, e com a expressão popular “santo do pau oco”, 

que remete à época do Brasil Colônia, quando a extração de ouro no Sudeste 

estava a todo vapor e alguns mineiros escondiam parte do ouro em santos 

ocos para, assim, se livrar do imposto (conhecido como o quinto, que a Coroa 

Portuguesa cobrava dos metais extraídos). Logo, “santo do pau oco” significa 

algo ou alguém dissimulado/falso. Entretanto, no poema, a frase sugere um 

sentido um pouco mais literal: lugar onde se esconde alguma coisa 

(antigamente, o ouro), como se a cidade escondesse segredos, o que se afirma 

com o verso: “no oco, o enigma devorando”. Aqui fica impresso o caráter 
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secreto da cidade, em um jogo de revelação e esconderijo de suas faces 

múltiplas, do labirinto de “penetráveis infinitos”. 

Na estrofe seguinte, há uma quebra de ritmo, já que a cidade frenética 

parou: “são paulo: parou/ para nos ver passar”. Na quinta e sexta estofes o 

tempo da cidade é outro – pausado. Nas duas últimas ocorrências, o autor usa 

a repetição, enfatizando que a cidade “parou”, antítese da ideia que vem sendo 

desenvolvida durante o poema, que mostra a cidade em movimento frenético: 

“no pau, motoboys em ziguezague”, referência ao trânsito excessivo da cidade 

e aos trabalhadores correndo para ganhar a vida, mas colocando-a em risco ao 

mesmo tempo. Os versos que repetem “são paulo: parou” dialogam com o 

poema “Cota zero” (1930), de Carlos Drummond de Andrade: 

 
Stop. 
A vida parou 
ou foi o automóvel? 
(ANDRADE, 1930) 

 

O poema começa com a palavra “Stop” (que significa “pare”), comum 

nas placas de trânsito de língua inglesa, mas o primeiro verso colocado dessa 

maneira, apenas com uma palavra e ponto-final, nos dá a impressão de algo 

momentâneo, que interrompe algum movimento bruscamente. O que parou, 

como lemos no verso seguinte, foi a vida, o que causa o efeito de espanto, já 

que a associação natural que se faz é que o carro pare, não a vida. Drummond 

fecha o poema com a seguinte pergunta irônica: “ou foi o automóvel?”. O 

poema traz o crash, ou seja, o colapso da vida que se rende às máquinas, a 

saturação nas grandes cidades e a necessidade de diminuir o ritmo. A escolha 

do título “Cota zero” é uma provocação que nos leva à ideia de nulidade, mas 

também pode significar um começo, um start em contraponto ao stop, isso 

ainda na década de 1930, quando o automóvel começava a se popularizar no 

país.  

Em Chacal, o sentido do congelamento do tempo está exposto nos 

versos seguintes: “para nos ver passar”, o que se repete nas duas últimas 

estrofes. A cidade precisa parar para que enxerguemos uns aos outros, já que 

estamos absorvidos pelo estilo de vida desequilibrado das grandes metrópoles, 

marcado pelo excesso e pelo estresse.  
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Há uma entrada amorosa no poema, presente nos versos a seguir: “para 

nos ver passar/ um por dentro do outro", “entre fotos e beijos”, “no mercado 

futuro /do/ amor” (o eu lírico afirma investir o presente no mercado futuro do 

amor). Ao longo do poema, a cidade se revela desvairada, grandiosa e 

fragmentada, misteriosa, como se ainda houvesse muitos aspectos a serem 

descobertos, explorados, desbravados. Entretanto, no âmbito do amor, a 

cidade para, ganha outro tempo e ritmo no poema. 

São Paulo surge como “motor” que dá força aos versos, o lirismo é 

construído a partir dela. O poema indica que a cidade é um mirante de cego, já 

que o vórtice de signos e caminhos possíveis se mistura, caracterizando um 

ambiente barulhento, super-habitado, confuso, onde não se vê nada. Bosi, ao 

discutir sobre a pertinência da poesia na atualidade, afirma que ela se faz 

necessária, pois 

 
O mundo onde ela precisa subsistir tornou-se atravancado de objetos, 
atulhado de imagens, aturdido de informações, submerso em 
palavras, sinais e ruídos de toda sorte. Much ado about nothing. 
Então vem o poeta e divisa na massa amorfa que passa na rua uma 
figura humana, mulher, homem, velho, jovem, criança; em um 
relance, o que era sombra errante vira gente. O que era opaco 
transparece varado pela luz da percepção amorosa ou perplexa, mas 
sempre atenta. Aquele vulto que parecia vazio de sentido começa a 
ter voz (BOSI, 2015, p. 206). 

 
Ou seja, o cenário atravancado de “SPO3MA” se ilumina com a 

“percepção amorosa”, como indica o texto de Bosi; “o que era opaco 

transparece varado pela luz da percepção amorosa”, e a cegueira do início se 

torna visão, contemplação: “são paulo: parou/ para nos ver passar”. Esses 

versos mudam o ritmo do poema, enfatizando que precisamos desacelerar. A 

resistência se estabelece não contra a cidade, mas sim contra o ritmo frenético 

das relações humanas, que suga a afetividade, deixando pouco para a troca 

fraterna entre as pessoas. A poesia vem para reestabelecer a sensibilidade. 

Em comparação com as décadas anteriores, nos anos pós-2000, Chacal 

apresenta poemas mais estruturados, concordando com Medeiros: 

 
Seu repertório de recursos rítmicos-sonoros é bastante rico, informando 
desde a construção dos poemas curtíssimos à dos poemas mais longos, 
mas nunca muito longos. Trabalhando no plano dos puros significantes, 
investindo no efeito dos paralelismos léxicos e sintáticos, explorando o 
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humor da paronomásia, construindo estruturas estróficas muito bem 
arquitetadas (MEDEIROS, 2010, p. 15) . 

 

Aliada às questões formais apontadas por Medeiros, a poética pós-2000 

traz as inquietudes do sujeito que constrói sua identidade nas dobras da 

metrópole. Aos poucos, vamos percebendo que essa identidade é fruto do 

tempo da urbe, repleta de contradições e paradoxos. Tanto a imagem da 

cidade quanto a palavra poética surgem mais lavradas. Vide o poema “Ruas” 

(2002), extremamente representativo na obra do autor, uma espécie de 

“balanço” do próprio poeta acerca do seu fazer poético unificado à experiência 

do meio-fio: “há meio século/ ando pelas ruas/ [...] o nariz/ eu trago atento/ o 

tato/ bem apurado”. Esses versos explicitam a maturidade do autor aliada à 

experiência urbana – dizemos maturidade porque há 50 anos (o que é 

emblemático, pois Chacal nasceu em 1951, então à época dessa produção 

comemorava meio século de vida) esse eu lírico circula pelas ruas. O resultado 

foi a sofisticação dos sentidos, o olhar “sem viseiras” e também o olhar livre de 

amarras, aberto, que enxerga a cidade como palco para as experiências 

poéticas e subjetivas.  

As temáticas de Chacal que observamos ao longo deste trabalho 

consistem, prioritariamente, na música, no diálogo com os artistas que 

compõem seu leque referencial. A cidade engloba todos esses elementos, é o 

espaço onde a poeticidade e as questões do poeta se desenvolvem. Ao 

convergir todos esses elementos nos diversos poemas, entendemos que a 

cartografia urbana montada por Chacal é da experiência, não da cidade 

“modelo”, limpa, funcional e comercial, mas sim da cidade dos artistas de rua, 

da madrugada, do sujeito perdido e das diferenças culturais que persistem nos 

dias atuais. 
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Considerações finais 

 

O principal objetivo deste trabalho foi analisar a obra de Chacal guiando-

nos pela correspondência entre a forma poética e a representação da 

metrópole, já que adotamos a hipótese de que se trata de tema transversal na 

obra do poeta e de que os elementos formais de sua poética se concretizam no 

cenário urbano.  

Para tal, optamos por traçar um caminho cronológico, década por 

década, para poder vislumbrar como a cidade surgiu e atravessou o tempo na 

obra do autor, assim como as principais referências artísticas do poeta, a 

literatura e a música, que o acompanham no trabalho com o verbo. O contexto 

histórico-cultural e as leituras do autor também têm peso em sua dicção poética 

e estão ligados por um mesmo elo: poesia e cidade, como vimos nas análises. 

Chacal não só lê e escreve as metrópoles pelas quais circulou, mas também 

constitui sua estética poética com base na experiência urbana. 

Após estudar minuciosamente a obra do autor, inclusive fazendo 

pesquisa de campo e tendo acesso aos exemplares originais mimeografados 

dos anos 1970, notamos uma mudança estrutural em sua obra: conforme as 

décadas avançam, o poeta vai tomando maior consciência poética, os códigos 

verbais surgem mais elaborados, os jogos semânticos, as rimas, os diálogos 

culturais, ou seja, o poema amplia os caminhos interpretativos, como 

mostramos no terceiro capítulo, nas análises. 

Optamos por resgatar poemas dos anos 1970, 1980, 1990 e 2000 e 

traçar uma linha analítica até os anos 2010, mostrando as principais mudanças 

na linguagem do autor, assim como suas principais temáticas e o modo como a 

cidade aparece nessas décadas. Se nos anos 1970 e 1980 a linguagem de 

Chacal é marcada pela ironia, gírias e jogos sonoros por semelhança, nos anos 

1990 ela surge apurada em Letra elétrika (1994) e, pós-2000, explora a 

subjetividade do eu lírico inserido na metrópole. A passagem de 1990 para 

2000 consiste em um período de maturação dos aspectos formais pautados 

pela cidade. 

Fica claro que a cidade em Chacal não é um refúgio edílico, espaço 

harmônico, vitrine de modernidades tecnológicas ou da frivolidade, mas sim da 

experiência poética. Ele traz o roteiro itinerante do eu lírico e rondas urbanas, 
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também o choque, a velocidade e as críticas ao modo de vida automático 

“métro, boulot, dodo” de nossos tempos. Além disso, o poeta conhece e 

percorre o “mundo cão” em todas as décadas.  

Este estudo buscou também desassociar Chacal da imagem de poeta 

marginal dos anos 1970 (muitas vezes cristalizada no meio acadêmico), ao 

analisar majoritariamente poemas pós-2000 em seu corpus e mostrar que a 

abordagem formal do autor sofreu alterações comprovada na exposição dos 

poemas. Entretanto, nota-se que a linguagem do cotidiano, o humor e a marca 

da oralidade típicas dos anos 1970 ainda estão presentes, caracterizando a 

marca de estilo do poeta. 

O fluminense Ricardo de Carvalho Duarte, o Chacal, coloca em versos 

questões atuais sobre a sociedade contemporânea, pautada pelo choque das 

grandes cidades, afogada pelo excesso, imprimindo essas questões com 

linguagem solta, fluída, próxima da vida real. Este trabalho procurou apontar 

esse traço da poesia brasileira atual, promovido por um autor que atravessou a 

história do país e participou ativamente de eventos marcantes para a literatura 

(Geração Marginal e CEP 20.000). Engajado prioritariamente em fazer poesia, 

Chacal continua escrevendo, publicando e trabalhando para manter a 

poeticidade viva em tempos de cidades tão cinzas. 

Como resultados principais de pesquisa, temos: i) a obra de Chacal 

apresenta dicção urbana comprovada na análise do corpus; ii) a cidade é tema 

transversal, sendo que o maior volume de poemas urbanos surge após os anos 

2000, e iii) a figura da cidade não se destaca apenas como descrição 

geográfica, é parte integrante da construção do discurso poético de Chacal nos 

poemas analisados, delineando seu traço estético presente na linguagem, nas 

imagens construídas, nos diálogos culturais e no ritmo. A metrópole mostra-se 

elo, fio condutor para desencadear as questões formais e outras abordagens 

do autor, como a música. Esse fato não mostra apenas uma presença e 

preferência pelo tema, mas também uma relação qualificadora de sua obra. 

Talvez por isso ocorra o paralelo entre a maior incidência do tema cidade em 

seus poemas pós década de 2000 e o trabalho mais elaborado com a 

carpintaria da materialidade da palavra, avançando na elaboração de sua 

poeticidade.  
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 O término da dissertação de mestrado não significa o fim da pesquisa, 

mas sim uma porta de entrada. Ainda há pontas soltas que podem ser atadas, 

esmiuçadas e aprofundadas.  

Pesquisar a poética de Chacal abre um leque de questões acerca da 

poesia brasileira atual e seus desdobramentos, assim como o tema “cidade e 

poesia”. Esta pesquisa alcançou o objetivo principal, que consiste em mostrar 

como a cidade é fonte poética do autor, sendo tema transversal em sua obra, 

assim como os elementos formais de sua poesia se concretizam nela. Fica 

ainda a necessidade de analisar profundamente outros aspectos essenciais na 

obra de Chacal, como o diálogo com outros poetas contemporâneos que 

escrevem a cidade. Abre-se, então, a possibilidade para ampliar, esquadrinhar 

e apurar este estudo em pesquisas futuras.  
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Anexo 

 

01. Imagem de Boca roxa (1979) com detalhes coloridos: 

 

 


