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ESPECULAR. 
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Resumo: Propõe-se indicar João Gilberto Noll, no romance Lorde (2004), como escritor 
fundamental para pensar a literatura brasileira do século XXI. Afirma-se o escritor como um 
“contemporâneo” ao criar narrativas à margem da exigência do espetáculo editorial e narrar “com 
o olhar fixo no seu tempo, para perceber não as luzes, mas o escuro”. (Agamben, 2009). Longe 
da submissão ao ‘vale-tudo’, o protagonista é frágil, inseguro; sujeito em transformação, 
obrigando-nos à aproximação com ele pela inconsistência de nossa própria (des)identidade. Num 
redesenho constante “do nosso rosto incerto” a olhar-se “no espelho do mundo” (Pelbart, 2000), 
e só ver subjetividades em trânsito, está ele – estamos nós – por um fio.  
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Propõe-se, nesta comunicação, indicar João Gilberto Noll, especificamente no 

romance Lorde (2004), como autor fundamental para pensar a literatura brasileira do 

século XXI – um contemporâneo, no sentido dado ao termo por Giorgio Agamben, ou 

seja, um escritor “com o olhar fixo no seu tempo, para perceber não as luzes, mas o 

escuro”. (AGAMBEN, 2009, p. 62). 

Em Lorde, o enigma do protagonista, que se revela sob a forma de um sintoma – a 

“solidão” –, pode ser lido como um duplo: personagem e literatura. Se do personagem 

vem um esgotamento com as velhas formas do ‘eu’, da literatura vem uma imposição de 

sucesso através do ingresso ‘alegre’ ao mercado e às suas regras de textos para consumo.  

A hipótese de ‘marginalidade’ que se levanta é a de que, com Lorde, é possível 

estabelecer uma aproximação entre personagem e literatura através do desterramento, do 

desenlace, da provisoriedade e da melancolia que marcam o contemporâneo – nosso e o 

da literatura brasileira. 

 

 

                                                           
1 Pós-doutora pela Universidade de Lisboa (Centro de Estudos Comparatistas/Faculdade de Letras). 
Professora e pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem e na graduação em 
Cinema e Audiovisual, ambos da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Membro do Grupo de 
Pesquisa em Políticas e Estéticas na Contemporaneidade (EPOCA). E-mail: dbjuliano@hotmail.com 
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A marginalidade central 

Autor de textos inelidíveis entre prosa e poesia, sem uma estrutura preambular ou 

uma história conhecida para contar, as narrativas de Noll parecem passear à deriva pelas 

folhas de papel, onde “criaturas avulsas” se deslocam em delírios, em desejos, pelos 

espaços das cidades maiores e menores por onde o próprio escritor, biograficamente2, 

andou. Em depoimento encontrado na página do Instituto Moreira Salles, sobre sua escrita 

ele próprio afirma,  

 

Acredito na possibilidade de movimento através da própria linguagem. 
Sou um autor da linguagem, mas não um autor formalista. Não estou 
para fazer floreios estruturais, só acho que o exercício da linguagem 
tem a forma estruturante de nos levar ao significado, que possa ter num 
romance, num conto, numa novela. O significado não é prévio, não 
antecede ao exercício da linguagem. É um a posteriori, um resultado 
desse exercício, dessa flexão, mesmo, entre você e a linguagem, entre 
você e o instante. (NOLL, s/d). 
 

Em sua literatura, a ação se dá pelo trabalho de linguagem, diferente de ser uma das 

marcas de sucesso das mercadorias literárias que requer, via de regra, uma história para 

contar. É a linguagem como fio que conduz autor e leitor pelo tecido narrado. Os fatos 

são narrativos e se desenvolvem no interior dos personagens. Neste sentido, os fatos são 

pensamentos que ligam o dentro e o fora dos sujeitos narrados, mas sem distinção entre 

os espaços, numa espécie de “fantasmagoria do real”. (GARRAMUÑO, 2014, p.21). 

O próprio pensar sobre a literatura, sobre a sua escrita e seu estar no mundo das 

linguagens são temas na ficção de Noll e, não raras vezes, um escritor é personagem - 

indistintamente o narrador não é diferente dele próprio (GARRAMUÑO, 2014). Assim é 

em Lorde (2004); o protagonista é um escritor brasileiro que, vivendo um profundo 

cansaço, se coloca em vertiginosa reflexão metafísica entre um ‘eu’ em transformação e 

um mundo de enunciados imperativos para sujeitos jovens, financeiramente bem-

sucedidos, felizes, seguros de si. Identificado com os vencidos, o escritor, que apesar “de 

seus livros muitas vezes serem bem recebidos pela crítica quando não pelo público” 

(NOLL, 2004, p. 20), não está em condições financeiras de sobrevivência; ele “não tem 

                                                           
2 A crítica e professora de literatura, Florencia Garramuño (2004), afirma que em João Gilberto Noll há 
uma proposital indiferenciação entre o pessoal e o público do escritor, marcas que já não fazem mais sentido 
de distinção na literatura contemporânea. Para ela trata-se de uma narrativa que extrapola os limites da 
literatura, em que o personagem é uma ´performance’ do escritor. 

3918



 

 
 
escolha” (Idem, p. 10), e aceita o convite para ir a Londres, numa “missão” (Idem, p.10) 

da qual nada sabe e até duvida que exista. 

O filósofo Byung-Chul Han, no ensaio Sociedade do Cansaço (2015), reitera o fim 

da sociedade disciplinar assim como Deleuze já o havia feito no Pós-scriptum. Sobre as 

sociedades de controle, embora denomine o agora por “sociedade do desempenho”. Han 

diz: 

 

A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma 
sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam 
mais “sujeitos da obediência”, mas sujeitos de desempenho e produção. 
(...) A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua 
negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, 
ao contrário, produz depressivos e fracassados. (HAN, 2015, p.23-24) 
 

Desconfiado de seu próprio fracasso, descrente da missão/convite, o escritor 

imagina palestras, encontro com estudantes que justificassem sua estada em Londres, mas 

nada acontece. Ele sabe que não cumpre o desempenho esperado de um escritor, um 

sujeito de sucesso:  

 

Sim, disfarçara nas entrevistas ao lançar meu derradeiro livro, sim, vou 
passar uma temporada em Londres, representarei o Brasil, darei o 
melhor de mim – o quá-quá-quá surfava na minha traquéia sem poder 
sair, entende? (NOLL, 2014, p. 11) 

 

Neste sentido, Noll se aliena na sociedade do desempenho sem, no entanto, 

“cancelar o dever” (HAN, 2015, p.25) de desempenhar. Claramente, o escritor 

indisciplinado indica o limite com o qual se debate – “o que causa a depressão do 

esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de 

desempenho”. (Idem, p.27) 

A marginalidade em João Gilberto Noll está, assim, numa literatura que não facilita, 

não é ‘produtiva’, ao contrário, é potente ao confrontar, ameaçar e mostrar ‘identidades’ 

em deterioração, nas imagens que o espelho que essa literatura capta retratando o ‘real’. 

 

A contemporaneidade 

Ao se perguntar sobre o significado de ser contemporâneo, Giorgio Agamben 

desenha uma noção importante para o pensamento crítico que se arma por constelações – 
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coincidências e disjunções –, noção que se situa longe das cronologias regidas pelas 

linearidades, que tanto regeram os caminhos literários das genealogias e historiografias 

universalizantes. Para Agamben, 

  

pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 
apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p.58-59) 
 

Em Lorde, o personagem escritor tentando coincidir com o comum de ser escritor, 

estar em Londres, andar nas ruas tal e qual um homem da multidão, assinala a 

impossibilidade de dissolver-se: 

 

Se conseguisse ser esse homem que me pulsava ainda mais, tentaria de 
todas as maneiras me manter em Londres, agora, sim, e escreveria então 
uma outra história – publicaria em inglês essa minha transformação 
num alienígena, essa transformação que acabaria mórbida se eu não lhe 
desse um rumo franco. (NOLL, 2004, p.32) 
 

A narrativa vai sendo tecida, de parágrafo a parágrafo, na aflitiva ambivalência 

entre o corresponder aos índices esperados pela ‘sociedade de desempenho’ – “O homem 

certo, eficaz, translúcido, (...) eu, esse homem pacato de que já falei, feito para não ter 

vaidades, para desconhecer até suas feições” (Idem, p.24) – e sua própria impossibilidade 

de “coincidir perfeitamente”: “Tinha para mim que os meus passos se mostravam ágeis, 

irmanados de uma forma estranha ao ritmo veloz da multidão”. (Idem, p.33). Caminha 

como uma escrita que ‘falha’ em ser produtiva e exatamente aí fala de nós, seus 

contemporâneos.  

Não por oposição, mas na contra face do controle, a forma escritor/personagem 

(re)afirma o poder da escritura/literatura e subverte a contenção: “Eles tinham me 

internado por uma razão que eu desconhecia. Eu a usaria para nascer”. (Idem, p.35) 
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Neste sentido, Noll opera como o poeta descrito por Agamben (2009, p.60): “O 

poeta, enquanto contemporâneo, é essa fratura3, é aquilo que impede o tempo de compor-

se e, ao mesmo tempo, o sangue que deve suturar a quebra.” 

Especialmente em Lorde, o que se pretende afirmar é que a contemporaneidade em 

Noll está na impropriedade do duplo: personagem e literatura – não são próprios de um 

gênero,  escancaram a obsolescência das fórmulas (tanto do romance quanto das 

identidades, por exemplo) sem decretar seu fim, se constroem na descontinuidade, na 

instabilidade. 

 

A identidade, o espelho 

Porque longe do consumo, da submissão ao ‘vale-tudo’ da felicidade como meta, o 

protagonista tem a aparência de fragilidade, de insegurança e do sofrimento; em seus 

deslocamentos pela cidade ele se transforma muitas vezes no decorrer da narrativa, 

obrigando-nos à aproximação com ele pela inconsistência de nossas próprias 

(des)identificações. Portador melancólico de experiências literárias que o aproximam de 

um “alienígena” (NOLL, 2004, p.31), teme transformar-se num personagem de livro de 

“baixa espionagem” (Idem, p.35). Ele mergulha na multidão anônima inglesa, “...um 

daqueles autores imigrantes, sem nacionalidade precisa...” (Idem, p.33), ou deve 

transformar-se no dândi que tanto desejara ser quando ainda em Porto Alegre? Numa 

clara alusão ao alto e ao baixo da infrutífera discussão literária, o protagonista/autor segue 

alheio aos estímulos externos, ele está mais próximo da reflexão sobre si próprio do que 

dos discursos normativos que vai descartando ao longo do romance. O título aristocrático 

que nomeia o romance, por exemplo, pouco a pouco vai se desvanecendo na narrativa 

pela descrença naquilo que fora fazer na Inglaterra e nele próprio como portador de algo 

a dizer - “...eu não sofria exatamente de credulidade, vivera até o dia da viagem me 

retorcendo em dúvidas com relação às intenções dele, desse tal inglês...” (NOLL, 2004, 

p.10). 

                                                           
3 Refere-se ao poema russo “O século”, de Osip Mandel’stam, de 1923; precisamente na estrofe: “Meu 
século, minha fera, quem poderá/olhar-te dentro dos olhos/e soldar com o seu sangue/as vértebras de dois 
séculos?” (AGAMBEN, 2009, p.60) 
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Num redesenho constante “do nosso rosto incerto” a olhar-se “no espelho do 

mundo” (PELBART, 2000, p.11) e só ver subjetividades em trânsito está o protagonista 

– estamos nós – por um fio.  

 

Rondei pelo apartamento, a começar pelo banheiro, à procura de um 
espelho. Não havia. (...). Não era por nada, queria me ver depois da 
viagem, ver se eu ainda era o mesmo, se este que tinha se adonado de 
uma casa nos subúrbios de Londres tinha remoçado com a mudança, 
trazia a pele oleosa, seca, ou com sérias marcas que lhe facultavam 
desistir do andamento daquela carruagem (...). (NOLL, 2004, p.23) 

 

Sem gratuidade, o espelho vai servindo para mostrar o envelhecimento, os anos 

passados que produzem o desconhecimento de si mesmo – “Passava a mão pela face como 

que a limpá-la do tempo acumulado; ah, cogitava estar vivendo um cansaço extremo e 

por isso a vista me castigava despindo o meu próprio rosto” (Idem, p.25).  

O espelho comprado pelo personagem é metáfora produtiva para compreender a 

subjetividade como “plenamente fabricada, produzida, moldada, modulada – e também, 

por que não, a partir daí, automodulável”. (PELBART, 2000, p.12). “Encontrei um prego 

na parede da banheira para pendurar o espelho. De modo que eu tinha de entrar nela para 

olhar quem era esse senhor aqui. (...) Mas agora já não me reconhecia, de tantos anos 

passados.” (NOLL, 2004, p. 25). Para logo em seguida, 

 

Sim, ali achei uma loja de cosméticos. Eu precisava perder o medo, 
entrar, pedir algum produto que me amenizasse as rugas, as marcas 
fundas entre o pouso das narinas e as pontas dos lábios. Eu vivia agora, 
enfim, em outro país, pouco importando se zombassem de mim... 
(Idem, idem). 

 

No entendimento de Peter Pál Pelbart (2000), em referência a Michel Foucault, não 

há o que se descobrir nas subjetividades contemporâneos, mas, sim, há que se inventá-

las. No entanto, em Lorde, desde a chegada ao aeroporto até adormecer no cemitério, o 

que se tem é um sujeito em duplo movimento: a busca por desvendar seu próprio enigma, 

do qual a solidão é o sintoma (como já dito anteriormente); e a constatação da 

impossibilidade de respostas, que se revela na suas reinvenções ou dúvidas sobre sua 

capacidade de fazê-lo. “Ninguém mais me reconheceria, já que tinha feito uma reforma 
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em cima de alguém que eu mesmo começava seriamente a estranhar.” (NOLL, 2004, 

p.27). E segue,  

 

(...) se não o reinventasse dentro de mim e me pusesse a perder a mim 
próprio, sendo doravante ele em outro, neste mesmo que me acostumara 
a nomear de eu, mas que se mostrava dissolvido ultimamente, (...), ora, 
sem isso não calcularia como prosseguir. (Idem, p.27-28) 

 

Finalizando  

A imagem especular do personagem escritor permite que se duplique a ação da 

linguagem em reflexões pessoais e literárias, ambas em trânsito. Ele sabe, desde o Brasil, 

da impossibilidade de continuar o mesmo e com a mesma literatura. A maquiagem e o 

tingimento do cabelo acenam como resposta à sociedade do espetáculo; aproximação que 

dura pouco: as tintas escorrem e o espelho é virado para a parede, já não interessa mais 

sua imagem nele refletida; as imagens espetaculares ficam como marcas abandonadas no 

decorrer da narrativa. Se por um momento a maquiagem e a tinta no cabelo serviram para 

atenuar as rugas, ao deslizarem pelo rosto abaixo ratificam tratar-se de uma frágil fachada, 

novamente no duplo da linguagem.  

As tentativas de atribuição de sentido não definem, não há crítica que possa domar 

a literatura em Noll – são todas significações provisórias, frágeis, frouxas como o ‘eu’ do 

protagonista. Como as identidades, trata-se de uma literatura movente, fugidia, 

“explosões multitudinárias que denunciam os modos de produção de sentido e valor que 

caducaram”. (PELBART, 2013, p.15). Esta é a literatura que resiste, no escuro de seu 

tempo, longe dos holofotes do espetáculo.  

 

Deitei sobre a grama seca com a cabeça sobre ele [sobretudo dobrado]. 
Eu precisava adormecer. Ver se sonharia o sonho do outro de quem 
jurava ter ainda sobras do sêmen na mão. Seria prova irrefutável do que 
eu aprenderia a aceitar...E adormeci... (NOLL, 2004, p.111) 

 

Não cabe na arte literária a repetição, em Noll nada soa como o mesmo. Trata-se 

sempre de uma literatura em luta por nascer sempre e a cada vez. O personagem escritor 

aparece em dissolução, perdendo a forma, sujo e insone, mas sempre reivindicando para 

si um desejo, uma relação com o(s) outro(s). Um aberto. 
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