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Resumo: Este trabalho investiga, a partir de Berkeley em Bellagio (2002), de João Gilberto 

Noll, a dinâmica da profanação do corpo construída por seus personagens como uma potência 

de resistência às tecnologias de poder das sociedades contemporâneas. Dessa forma, objetiva-se 

ler na obra em questão, tendo em vista as contribuições teóricas propostas por Giorgio Agamben 

em Profanações (2007), a profanação do corpo como um mecanismo de contrapoder que 

propicia aos sujeitos contemporâneos um deslocamento da regulamentação biopolítica às 

possibilidades de ressignificação do livre uso de seus corpos. 
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A profanação como tarefa política 

“A profanação do improfanável é a tarefa política da geração que vem” 

(AGAMBEN, 2007, p. 79). É com esse apontamento, quase uma exigência, que Giorgio 

Agamben finaliza um de seus ensaios em Profanações (2007). O que seria, contudo, 

profanar? De que maneira essa ação constitui uma tarefa política? Retomando os juristas 

romanos, o filósofo italiano percorre o limiar entre sagrado e profano, indicando-nos, 

nessa esteira, que “sagradas ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam 

aos deuses” e o sacrilégio, por sua vez, “era todo o ato que violasse ou transgredisse esta 

sua especial indisponibilidade” (AGAMBEN, 2007, p. 65). Sagradas eram, portanto, as 

coisas que, ao serem subtraídas ou retiradas do uso comum, tornavam-se inacessíveis 

aos seres viventes. Dessa forma, enquanto consagrar (sacrare), mecanismo baseado no 

sacrifício, “era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano, 

profanar, por sua vez, significava restituí-las ao livre uso dos homens” (AGAMBEN, 

2007, p. 65). 

O dispositivo que fundamenta os limites da fronteira entre sagrado e profano é 

definido como religião (AGAMBEN, 2007, p. 66). Esta, por intermédio da 

consagração, ou seja, da retirada das coisas do uso comum, cuida para que se 
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mantenham distintas e separadas as referidas esferas. Posto isso, amparando-se em 

Walter Benjamin e sua proposta de que o capitalismo é, em si mesmo, um fenômeno 

religioso que tem como ponto de partida o cristianismo, Giorgio Agamben propõe que o 

capitalismo 

 

generaliza e absolutiza, em todo âmbito, a estrutura da separação que 

define a religião. Onde o sacrifício marcava a passagem do profano ao 

sagrado e do sagrado ao profano, está agora um único, multiforme e 

incessante processo de separação, que investe toda coisa, todo lugar, 

toda atividade humana para dividi-la por si mesma e é totalmente 

indiferente à cisão sagrado/profano, divino/humano [...] Se profanar 

significa restituir ao uso comum o que havia sido separado na esfera 

do sagrado, a religião capitalista, na sua fase extrema, está voltada 

para a criação de algo absolutamente Improfanável (AGAMBEN, 

2007, p. 71). 

 

Tendo em vista que a ação de profanar configura um ato que ignora ou faz da 

separação articulada pela religião um uso particular, expressando-se através de “um uso 

(ou melhor, de um reuso) totalmente incongruente do sagrado” (AGAMBEN, 2007, 66), 

a profanação como tarefa política para a geração que vem se apresenta na restituição do 

que fora separado pelo capitalismo: o tempo, os espaços, os corpos, as sexualidades. A 

profanação é política, nesse sentido, pois causa fissuras no capitalismo como religião ao 

ressignificar questões que este transportou à esfera sagrada, restituindo-as, mesmo que 

por poucos instantes, ao livre uso comum dos sujeitos históricos. 

A poética de João Gilberto Noll nos apresenta formas de vida que se aproximam 

do que Giorgio Agamben (2014) definira como vida nua. Vidas que, reduzidas pela 

violência biopolítica à categoria de homo sacer por não possuírem corpos que servem à 

lógica programada pela religião capitalista, são deixadas para morrer na mesma medida 

em que não se permite matar — vidas, portanto, “matáveis e insacrificáveis” 

(AGAMBEN, 2014, p. 9). Encontramos com frequência, dessa maneira, personagens 

que se fundamentam através da imagem do homossexual, do mendigo, da mulher e do 

doente. Embora quase sempre estejam inseridos em contextos de violência social, 

derrota, desilusão ou falência de uma vivência que não assume toda sua potência, os 

personagens que embasam as obras de Noll nos apontam, por outro lado, uma força de 

resistência política quando assumem, mesmo que inconscientemente, ações que 
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profanam o que o capitalismo, por meio de sua configuração religiosa, deslocara do uso 

comum. 

Nesse sentido, se por um lado o autor gaúcho, utilizando uma “grafia porosa” 

(SANTIAGO, 1989), constrói personagens avulsos, fragmentários e violentados pelos 

dispositivos biopolíticos, ou seja, personagens cujos corpos são controlados e 

higienizados pelo poder soberano, estando “sujeitos à vida e suas armadilhas de morte” 

(NOLL, 2008, p. 13); por outro, esses mesmos personagens atribuem aos seus corpos 

exercícios que fogem à regulamentação normativa, deslocando, assim, o corpo da esfera 

sagrada à profana. Nessa perspectiva, as narrativas de Noll nos indicam possibilidades 

de ressignificação em relação à imagem do corpo, pois é justamente através deste que os 

personagens nollianos constroem potências de resistência. Vemos em Noll, portanto, a 

imagem de corpos profanos, corpos que são “cu”, “excrementos”, “fluidos” e “porra” 

— corpos sexuais que, como apontado por Foucault em Microfísica do poder (2014, p. 

236), apresentam-se, num fluxo de contrapoder, como o contrafeito das ofensivas 

biopolíticas que penetram o próprio corpo, e, assim, constroem chances de escape às 

situações que os violentam. 

 

O corpo profano em Berkeley em Bellagio 

Embora as evidências do sujeito reduzido à categoria de homo sacer sejam menos 

palpáveis em Berkeley em Bellagio (2002) do que em romances como A fúria do corpo 

(2008), onde o que dá fundamento à obra são as experiências de dois personagens — 

João Evangelista e Afrodite — que vagam pelas ruas de Copacabana tensionando os 

limites normativos do corpo, percebe-se que Berkeley em Bellagio (2002) apresenta seu 

personagem principal, desde o início da trama, através de situações de exclusão que 

justificam e refletem sua subjetividade fragmentada, sensação de não pertencimento e 

incessante deslocamento por entre os espaços que constituem a narrativa. 

Dessa maneira, o romance tem como foco João, escritor gaúcho que termina um 

relacionamento estável e, buscando se desprender de qualquer resquício de memória 

individual ou coletiva, muda-se para Berkeley, na Califórnia, onde fora convidado a 

lecionar literatura e cultura brasileira. Construída pela alternância de sua voz narrativa 

— apresentada em primeira e terceira pessoa —, a obra nos possibilita uma experiência 

de leitura que acompanha o desenvolvimento de seu protagonista sob uma perspectiva 
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por ele construída, aproximando-nos enfaticamente, dessa forma, das angústias que o 

constituem. 

Sendo a todo o tempo atormentado pelo fato de não ter acesso a uma linguagem 

verbal e comunicativa que o direcione às possibilidades de construir novas relações, de 

partilhar experiências com outros sujeitos e de vivenciar os espaços de Berkeley em sua 

total potência, João constrói, através do corpo, caminhos que o direciona ao outro, a 

novas significações de vida e, nesse sentido, ao escape da sensação de claustrofobia por 

estar “numa terra estranha sem falar a língua do lugar” (NOLL, 2002, p. 11): 

 

À primeira vista nada saía do lugar, ele próprio parecia estagnado 

desde que viera para um país do qual não falava a língua, mantendo 

uma distância gentil de seus alunos… Mas, ora, também eles com o 

inglês disponível e tudo que todos pareciam possuir em volta, 

ninguém no fundo dava a impressão de estar em gozo com a vida, 

aquela coisa que aquece: o tato no segredo de um outro, e este a 

relutar um pouco para ter em dobro logo mais… De súbito, descia-lhe 

então a ilusão de uma orgia intimista e conclusiva que o brindaria 

transportando-o para fora daquele campus, daquele país, do mundo até 

quem sabe… (NOLL, 2002, p. 12). 
 

Fica evidente no trecho destacado a importância que João dá ao corpo sexual. Em 

meio ao estado de estagnação em que se encontra, sentindo-se avulso por se distanciar 

dos outros sujeitos, é na imagem de uma “orgia intimista” que o protagonista parece ver 

uma potência. Lê-se aqui o “intimista” num sentido de intimidade — de uma esfera que 

permite ao protagonista a fruição de seus sentimentos e vontades mais profundas. Nota-

se que João assume, nessa forma específica de imaginar o próprio corpo (em uma orgia 

que lhe propicie uma entrega afetuosa), um refúgio contra o não pertencimento que o 

assola e, consequentemente, um direcionamento às novas possibilidades que lhe 

assegure o gozo de uma vida causada pelo “tato no segredo de um outro”. Imaginar uma 

“orgia intimista” faz com que o personagem construa, dessa forma, a imagem de um 

corpo que se desloca de uma situação de exclusão a uma partilha de intimidade que 

transgride normas ou determinações sociais construídas por um espaço geográfico 

específico. 

É preciso destacar, contudo, que os corpos — e as ações que estes corpos exercem 

— apresentados em Berkeley em Bellagio (2002) fogem completamente à normatização 

estruturada pelos dispositivos biopolíticos, sendo, assim, reduzidos à vida nua. Vê-se na 
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citação acima, por exemplo, a projeção de um exercício sexual dissidente aos 

comportamentos aprovados pelas engrenagens morais arraigadas aos preceitos do 

capitalismo como religião. Ou seja, ao imaginar uma “orgia intimista” que o retire de 

uma posição de outsider, João expressa o desejo de um ato — ao pensar o corpo em 

livre uso, contrapondo-o às prerrogativas da norma — que profana a lógica sexual 

vigente. 

Percebe-se também, logo no início da obra, que João não se enquadra num padrão 

de sexualidade. Embora ele experiencie relações sexuais com Maria, personagem 

também construída por meio de um corpo desconforme, sendo descrita como uma 

mulher que possuía um “pênis em miniatura” (NOLL, 2002, p. 15), o protagonista do 

romance em análise nos afirma que jamais deveria ter se afastado de “corpos do mesmo 

sexo” (NOLL, 2002, p. 13). Sabe-se também desde o início da narrativa que João tivera 

um relacionamento amoroso com um homem, Léo, antes de se mudar para a Califórnia, 

carregando nos “focos de resistência da memória” (NOLL, 2002, p. 22), inclusive, 

lembranças de violências que incidem sobre corpos não heterossexuais: 

 

Ao ser pego abraçado a um colega no banheiro, abocanhando a carne 

de seus lábios, alisando seus cabelos ondulados, ele era o culpado — 

já o colega, não, nem tanto; ele, sim, apontado como o que desviava o 

desejo de outros jovens das “metas proliferantes da espécie”. Por que 

era ele esse emissário de um mundo que os discursos dos padres 

condenavam ao silêncio sepulcral? Quem era ele afinal, por que se 

roía a ponto de o levarem para o Sanatório para ali se revolver 

impregnando-se de choques insulínicos, como se só na convulsão 

pudesse remediar um erro que ainda não tivera tempo de notar dentro 

de si? (NOLL, 2002, p. 22). 
 

 

Ao expor corpos não conformes que assumem ações sexuais que se afastam do 

que fora estabelecido como regra, Berkeley em Bellagio (2002), com toda sua força 

literária, coloca em destaque uma rota de escape que desponta em novas possibilidades 

de exercícios de uma vida plena, de uma vida que pode ser definida como “a sinergia 

coletiva, [...] inteligência, afeto, cooperação, desejo” (PELBART, 2003, p. 24). Dessa 

maneira, o projeto ficcional nolliano, propondo “a criação de um povo que falta” 

(DELEUZE, 2011, p. 14) através de seu “devir-outro da língua” (DELEUZE, 2011, p. 

16), carrega uma potência que abre caminhos à profanação das estruturas de poder ao 
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nos colocar em contato com alteridades que reconstroem a todo instante os significados 

do que as insere em situações de violência e subalternização — o corpo. 

Faz-se necessário destacar, contudo, que a profanação ultrapassa a simples 

apresentação de personagens que são postos à margem da sociedade. O corpo profano 

como exercício político em Berkeley em Bellagio (2002), configura-se, então, porque os 

sujeitos que sofrem “choques insulínicos” como forma de punição às suas sexualidades 

vistas como um perigo em relação às “metas proliferantes da espécie” — tão bem 

regulamentadas pelos dispositivos biopolíticos que categorizam esses sujeitos como 

vida nua — são os mesmos que, num impulso de resistência e criação, rearticulam os 

limites morais e normativos impostos pelo capitalismo como religião: 

 

Raro é esse ragazzo para quem ele olha agora e diz: sim, Deus baixou 

aqui, é vivo. De imediato tocou na espádua arcaica do peninsular 

divino, mesmo que o ragazzo não soubesse, não importa, era Deus que 

ele continha no seu peito arfante, não o Deus que não saía das igrejas 

mas o Deus que pulsava atrás da calça apertada do ragazzo, o Deus 

que se aplumava e se punha rígido, colosso! (NOLL, 2002, p. 29). 

 

Nota-se que além de profanar a lógica heteronormativa impulsionada e mantida 

pelos mecanismos higienizadores das sociedades contemporâneas, ao consumar um ato 

sexual na contramão do que fora estipulado como padrão, João ressignifica também 

alguns elementos atribuídos à religiosidade cristã — na citação acima, ressignifica o 

próprio Deus. Percebe-se, aqui, uma dupla profanação: por um lado, restitui-se o 

exercício de uma sexualidade proibida ao uso comum; por outro, reelabora-se um 

dispositivo religioso de forma transgressora e, sob a ótica da norma, imoral. 

 

O Deus que foi levado pelo escritor porto-alegrense para atrás de uma 

cortina malcheirosa pelo tempo, o Deus que ali se deixou ordenhar 

como um bovino e que ali se deixou beber não bem em vinho mas em 

leite que o nosso senhor gaúcho engoliu aos poucos, na carestia da 

idade, lembrando-se da Primeira Comunhão, terço nas mãos, ar de 

bem-aventurança [...] (NOLL, 2002, p. 29). 

 

 A analogia que aparelha o órgão sexual masculino a “Deus” e, para, além disso, 

encena o sexo oral com a imagem do rito eucarístico cristão, evidencia o que Agamben 

(2007, p. 66) nos dissera a respeito do uso incongruente do sagrado. Dessa forma, a 
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narrativa subverte os preceitos de práticas sexuais normativas direcionando seu 

personagem principal às possibilidades de resistência perante as violências por ele 

vividas. Ademais, na mesma medida em que João aproxima os elementos religiosos da 

esfera profana, ele encaminha o ato sexual à esfera sagrada, construindo, 

consequentemente, uma reversão — ou uma reconstrução — da moral vigente. 

Na religiosidade cristã, o rito eucarístico expressa a celebração da morte e 

ressurreição de Jesus Cristo. No processo litúrgico denominado comunhão, ação que 

representa a última ceia de Jesus com seus discípulos, após consagrados o pão e vinho 

— elementos que remetem respectivamente ao corpo e o sangue do filho de Deus —, a 

eucaristia se torna a experiência mais importante da vida cristã, reunindo e fazendo da 

igreja o próprio corpo de cristo. É significativo, portanto, que Noll tenha evidenciado 

em sua narrativa a profanação do que seria um dos sacramentos mais importantes para o 

cristianismo: o ponto que une os mais diversos sujeitos que se organizam em torno de 

uma única religiosidade, dando corpo, nessa esteira, à igreja como instituição. 

Quando João, na carestia da idade, ordenha o Ragazzo como um bovino e recebe 

dele o “leite” do “peninsular divino”, ele joga tanto com elementos sexuais, quanto 

religiosos. Nesse sentido, o personagem restitui ao uso comum dos homens tanto o livre 

exercício de uma sexualidade dissidente, quanto o que se constitui como divino para a 

religiosidade cristã — no caso, o sangue de cristo, transubstanciado, no texto ficcional, 

em “leite”. Sobre o jogo como mecanismo da profanação, Agamben nos alerta, ao 

retomar as contribuições de Émile Benveniste, que 

 

A potência do ato sagrado — escreve ele — reside na conjunção do 

mito que narra a história com o rito que a reproduz e a põe em cena. O 

jogo quebra essa unidade: como ludus, ou jogo de ação, faz 

desaparecer o mito e conserva o rito; como jocus, ou jogo de palavras, 

ele cancela o rito e deixa sobreviver o mito. “Se o sagrado pode ser 

definido através da unidade consubstancial entre o mito e o rito, 

poderíamos dizer que há jogo quando apenas metade da operação 

sagrada é realizada, traduzindo só o mito em palavras e só o rito em 

ações” (AGAMBEN, 2007, p. 67). 

 

Posto isso, percebe-se que João quebra a unidade do sagrado ao configurar, 

através da cena citada anteriormente, tanto o ludus, (uma vez que destitui os 

significados originais da eucaristia, conservando apenas o processo litúrgico da 
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comunhão) quanto o jocus (uma vez que, propondo um jogo de palavras com a 

utilização de “espádua arcaica do peninsular divino”, “beber não bem em vinho mas em 

leite” e “Primeira Comunhão”, remete-nos ao processo eucarístico, destacando-o sob o 

espectro de novos significados). 

Esse romance, muito além de simplesmente expressar “o desamparo do sujeito 

integrante do contexto líquido-moderno” (REIS, 2017, p. 40), evidencia muita 

propositividade em relação a “um desejo de comunidade e de ação (e, ainda, 

manutenção) de laços afetivos” (SCARDINO, 2015, p. 121) que escapam ao que fora 

moldado pelos dispositivos biopolíticos. Pode-se concluir, nesse sentido, que a 

profanação do corpo no projeto nolliano nos aponta para uma ação política construída 

por seus personagens. Tal feita aproxima Berkeley em Bellagio (2002) da imagem 

proposta por Didi-Huberman (2014) acerca dos vaga-lumes que sobrevivem em meio às 

dificuldades de existência e, por poucos instantes, contaminam o ambiente com seus 

feixes de luz. Noll nos indica, portanto, “modos de organizar — isto é, também, de 

desmontar de analisar, de contestar — o próprio horizonte de nosso pessimismo” (DIDI-

HUBERMAN, 2014, p. 118), impulsionando-nos, dessa forma, à construção de novas 

formas de vida.  
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