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DA LITERATURA COMO ESPAÇO 

FOTOGRÁFICO-PICTÓRICO EM TEXTOS 
REESCRITOS DE DALTON TREVISAN

Arnaldo Franco Junior*

Neste texto, abordaremos algumas das relações entre literatura, 
fotografia e artes plásticas na obra de Dalton Trevisan, procurando 
demonstrar que, no projeto literário e na escrita singulares do escri-
tor, a literatura, desde o seu suporte primeiro – o espaço em branco 
da folha de papel – até a sua constituição como espaço plástico, é 
passível de ser concebida como imagem que remete à fotografia e/ou 
à pintura.

O trabalho de escrita de Trevisan se caracteriza, como demons-
trou Rosse Marye Bernardi (1983), pelo recurso enfático à elipse, à 
atualização de signos e referentes e, na medida em que apoiado em 
uma contínua revisão e reescrita dos textos para a publicação de novas 
edições de seus livros, na repetição. Mariano Tôrres (1970), em texto 
de orelha da segunda edição revista e aumentada de O vampiro de 
Curitiba, aborda o trabalho de escrita de Trevisan, advertindo

[...] o leitor que uma nova edição de Dalton Trevisan não significa 
apenas o relançamento de trabalhos seus. Esta advertência torna-se 

 * Doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP) e profes-
sor-assistente da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de São José 
do Rio Preto.



38  SÉRGIO VICENTE MOTTA • SUSANNA BUSATO

necessária porque o contista curitibano tanto trabalha e retrabalha 
suas histórias, de edição para edição, que, na verdade, estas repre-
sentam, do ângulo estilístico, novo livro. Embora as narrativas per-
maneçam as mesmas, enquanto enredo e estrutura, a fatura literária 
sofreu inúmeros retoques, foi burilada, esmerilhada, ganhou aqui 
uma palavra mais precisa, ali um vocábulo de maior impacto, adiante 
expressão que realça um diálogo, um comportamento, uma situação.

Hermilo Borba Filho (1974), em texto de orelha da terceira edição 
de Desastres do amor, já assinala a existência de uma tensão entre a 
narração, as histórias narradas e o material linguístico que as constitui 
na literatura de Trevisan:

Nele, o enredo é o de menos, importantes são as suas palavras 
aparentemente fáceis em estórias fáceis, mas ninguém se iluda: esta 
facilidade foi adquirida às custas de um infatigável trabalho de medi-
tação, vivência, observação, numa espantosa recriação do cotidiano.

A existência de uma dissonância entre o refinado trabalho de 
escrita de Trevisan, caracterizado por economia e funcionalidade1 ex-
tremas que lhe permitem produzir textos cada vez mais condensados 
a cada nova versão de contos publicados, e a matéria linguística e re-
ferencial que privilegia em sua literatura (signos gastos, estereótipos, 
lugares-comuns, elementos e referências kitsch, roteiros previsíveis e 
repetitivos no plano do desenvolvimento da ação dramática – clichês, 

 1 Funcionalidade e economia são procedimentos-chave que caracterizam tanto 
a arquitetura moderna como algumas das artes plásticas das vanguardas mo-
dernistas na primeira metade do século XX. Veja-se, por exemplo, a produção 
arquitetônica da Bauhaus, que suprime radicalmente o elemento ornamental 
em favor de uma máxima funcionalidade, transparência e racionalidade na pro-
dução e no uso do espaço arquitetônico e, também, a supressão radical do dado 
figurativo no abstracionismo geométrico de Piet Mondrian e no suprematismo 
de Kasimir Malévitch. Pense-se, também, nos avisos e cartazes produzidos pelos 
construtivistas russos, que se constituem em uma das bases da pop art dos anos 
50-60 do século XX.
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enfim) é um dado fundamental para o desenvolvimento de nossa 
hipótese de leitura.

O descompasso entre o trabalho de escrita caracterizado por um 
contínuo desbastamento dos signos ornamentais e/ou dispensáveis 
(em favor de uma máxima condensação da extensão e da tensão 
dramática do texto e da história narrada) e a trivialidade, digamos 
assim, do material linguístico selecionado para a composição dos 
textos literários, embora reconhecido por mais de um crítico da obra 
de Trevisan, foi, por vezes, lido como algo subordinado a um suposto 
realismo de feição neonaturalista que definiria a literatura do escritor. 
É nesse contexto de leitura que muitas das remissões à fotografia e à 
visualidade surgem na fortuna crítica de Trevisan. Observe-se, por 
exemplo, Mário da Silva Brito (1975a) em texto de orelha da quarta 
edição revista de Morte na praça:

Vejo-o como um restituidor excepcionalmente dotado. Em cada 
livro, em cada conto, ei-lo a recompor, por meio de palavras sabia-
mente escolhidas e sabiamente ordenadas, a realidade que o circunda, 
dela nos oferecendo, com apoio em pormenores acumulados, um fiel 
retrato, um retrato das coisas e das criaturas humanas.

É, aliás, nos pormenores que Dalton Trevisan mais trabalha. 
Para revelar os seus personagens em toda a inteireza. Descarna-os, 
invade-lhes a intimidade, desentranha suas escondidas frustrações, 
expõe-lhes os ressentimentos, mostrando-nos, todos eles, tal qual 
são. E para que sejam tal qual são, ilumina-os de implacável rea-
lismo. Um realismo que não dispensa, porém, sutis nuances, os 
claro-escuros que produzem reveladores relevos. [...]

Sob a aparência do fait-divers, do episódio corriqueiro, do aconte-
cimento quotidiano, e, às vezes, até da anedota, Trevisan vê o drama 
das criaturas. O drama exibido a todos os olhos, mas nem sempre 
percebido. (grifos nossos)

E, também, Valdemar Cavalcanti (1979), que, em texto de orelha 
da quarta edição revista de Desastres do amor, valoriza, em Trevisan, 
a “posição de narrador singular, dotado de olho mecânico”:
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O que impressiona em DT é sua capacidade de fixar a vida em 
flagrante, sem o mínimo retoque; o jeito peculiar de gravar, como a preto 
e branco, fatos e instantes, deixando nítidos os traços da fisionomia 
das pessoas, em transes de dor, desencanto ou desespero; a maneira 
personalíssima de enfocar um momento surpreendente ou uma 
situação inesperada dos seus Joões e Marias. Ele, sempre de olho na 
condição humana.

E DT faz isso, sempre, sem usar uma palavra a mais, coando as 
frases, olho atento na medida. Só cuidando do essencial e não dando 
vez ao que é puramente ornamental. (grifos nossos)

Poderíamos multiplicar os exemplos, na fortuna crítica, da metá-
fora que articula fotografia, realismo e escrita para caracterizar o tra-
balho e os efeitos da literatura de Dalton Trevisan,2 entretanto nosso 
objetivo é outro: demonstrar que essa leitura, embora pertinente, não 
esgota as possibilidades de interpretação das relações entre literatura 
e imagem, aqui tomada em sentido amplo, no texto trevisaniano.

Dada a ênfase progressivamente conferida ao mostrar, a narrativa 
de Dalton Trevisan aproxima-se da fotografia e de certos procedi-
mentos (Chklovski, 1976) característicos de alguns importantes 
movimentos das artes plásticas de vanguarda, a saber: o abstracio-
nismo geométrico, o suprematismo e a arte pop. Os vínculos com a 
fotografia evidenciam-se nos seguintes aspectos:

a) na ênfase documental conferida à linguagem que “adere” ao 
coloquial e, também, mimetiza o discurso característico do fait 
divers,3 simulando uma apresentação naturalista de “pedaços 
da vida” ao leitor;

 2 Hermilo Borba Filho (1974) fala em “flashes de amores desastrados” para 
ca racterizar os contos de Trevisan; Mário da Silva Brito (1975) afirma: “Nin-
guém, depois de lê-lo, gosta do mundo e da vida tal como a retrata – retrato 
que, infelizmente, corresponde a uma realidade concreta, palpável”; Jorge de 
Souza Araújo (1981) diz: “ninguém como Dalton para fotografar lances auto-
fágicos da pequena burguesia submetida aos seus próprios ridículos”.

 3 Segundo Barthes (2007, p.58-9): “o fait divers [...] é uma informação total [...] 
imanente; ele contém em si todo seu saber: não é preciso conhecer nada do 
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b) na perspectiva de jogar com a criação de uma ilusão de iden-
tidade absoluta entre a coisa e a sua representação, procedi-
mento marcado pelo confronto obsessivo de uma versão em 
processo de reescrita (e, portanto, partindo da coisa represen-
tada) com a versão pública tomada como a mais cristalizada4 
(considerada como “a coisa em si” a ser, sempre, representa-
da) – o que remete à reprodutibilidade técnica e à serialidade 
características da fotografia, que, a rigor, elimina, em seu 
campo de produção, a distinção entre original e cópia;

  mundo para consumir um fait divers; ele não remete formalmente a nada além 
dele próprio; evidentemente, seu conteúdo não é estranho ao mundo: desastres, 
assassínios, raptos, agressões, acidentes, roubos, esquisitices, tudo isso remete 
ao homem, a sua história, a sua alienação, a seus fantasmas, a seus sonhos, a seus 
medos: uma ideologia e uma psicanálise do fait divers são possíveis; mas trata-se 
aí de um mundo cujo conhecimento é apenas intelectual, analítico, elaborado em 
segundo grau por aquele que fala do fait divers, não por aquele que o consome; 
no nível da leitura, tudo é dado num fait divers; suas circunstâncias, suas causas, 
seu passado, seu desenlace sem duração e sem contexto, ele constitui um ser 
imediato, total, que não remete, pelo menos formalmente, a nada de implícito; 
é nisso que ele se aparenta com a novela e o conto”.

 4 Neste trabalho, versão pública mais cristalizada é aquela que, embora nunca 
realizada publicamente sob forma documentada, é pública porque codificada 
em função de sua repetibilidade. No entanto, embora a versão pública mais 
cristalizada pertença ao imaginário reificado do senso comum, caracterizado, 
em geral, pela linguagem estereotipada, ela não assume uma forma única. Sua 
“singularidade” provém de sua mesmidade, isto é, do fato de se constituir em 
diferentes formas de dizer o mesmo. Explorá-la no processo de produção de uma 
nova versão datada e autoral – sempre a última que está sendo escrita – é explorar 
seu ponto de inflexão, situado no cruzamento entre a repetibilidade de seus 
sentidos com o caráter fugidio dos eventos históricos em que ocorre. Reificada 
e estereotípica, a versão pública codificada é, portanto, pública tanto do ponto 
de vista do seu pertencimento comum – é coletiva e anônima – quanto do ponto 
de vista da sua abertura à apropriação individual – oferece-se a  qualquer pessoa 
– pelo autor e pelo leitor. Com essa ideia, não pensamos em enunciados colhidos, 
necessariamente, de fato, pelo escritor, mas na busca de representação de um 
imaginário petrificado sob as formas de dizer do senso comum. Em termos de 
sua utilização como matéria de criação, seu caráter público, ainda que despojado 
de um suporte definido, isto é, ainda que não realizado sob forma documentável, 
garante, portanto, que seja, ainda assim, identificada e reconhecida pelo leitor.
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c) no sentido criado pela repetição, que, afetando as histórias 
recontadas em cada nova versão de um mesmo conto, espec-
traliza-as, fazendo delas, considerada a relação entre as várias 
versões e o plano metalinguístico inerente ao modo de produ-
ção trevisaniano, literatura feita, antes de tudo, de literatura;

d) no processo de singularização produzido pela radical des-
personalização a que o escritor submete as personagens, suas 
ações e as fábulas que compõem a sua história – processo 
intimamente vinculado ao jogo com a inter e a intratextua-
lidade que, na obra, desconstroem a ilusão naturalista que 
caracteriza a apresentação do “pedaço de vida” para melhor 
revelá-la como simulacro.

O traço fundamental que une o trabalho de Trevisan à fotografia 
é a natureza fantasmática da imagem/do referente presente em am-
bos. Tal como a imagem fotografada congela o tempo e espectraliza 
o referente, criando a ilusão de uma representação maximamente 
realista, os textos revisados, reescritos e condensados do escritor, ao 
articularem, em sua produção, a elipse e a repetição, afirmam, no 
produto final de cada “nova” produção, referentes congelados cuja 
substância espectral simula a ilusão de literatura-verdade.5 Se, sen-
tido criado pela repetição que rege a elipse, tudo muda para perma-
necer sempre igual, as diversas versões de cada conto criam a ilusão 
de movimento e, por extensão, de mudança, para melhor negá-las.

 5  Segundo José Paulo Paes (1984), “erraria quem visse no realismo sem mais 
nada de Dalton Trevisan um bisturi de cirurgião ou [...] uma faca de açougueiro 
que tivesse o seu poder de corte de todo embotado por causa do uso excessivo 
ao longo destes cem anos que nos separam de Maupassant. Poucas vezes foi a 
carne da vida cortada mais fundo, poucas vezes foram as suas vísceras e ossos 
expostos à vista do respeitável público com igual impiedade. E, paradoxalmente, 
esse feroz realismo acaba por infundir no leitor uma sensação de irrealidade, 
de ilogicidade, simbólica (ou alegórica ou metafísica ou que outro nome possa 
ter), a qual não chega, porém, a configurar-se como intenção. Não é difícil ver 
para onde aponta essa simbólica involuntária: para o absurdo da vida, para a 
inanidade de querer descobrir-lhe um sentido ou impor-lhe outro fim que não 
seja o de simplesmente vivê-la”.
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Dalton Trevisan, como demonstra Bernardi (1983), atualiza os 
referentes que poderiam, por anacrônicos, datar os seus contos e o 
seu trabalho. Tal preocupação com a atualização e/ou a supressão de 
tais referentes, de modo a eliminar os aspectos de historicidade que 
os tornariam opacos para o lector universalis projetado no horizonte 
de expectativa de sua obra, visa, por um lado, garantir a legibilida-
de do texto pelas novas gerações, mas, por outro, mimetiza – não 
sem ironia – a permanente renovação da mercadoria característica 
do contexto de produção e consumo típicos da era industrial. Esse 
procedimento de contínua reescrita busca construir, sob o modelo 
de uma versão pública tomada como a mais cristalizada do fato em 
si, uma problematização da tensão entre os modos de produção ca-
racterísticos do artesanato e da indústria no que se refere à reflexão 
sobre a arte e o artista no mundo contemporâneo e na sociedade de 
consumo. Tal tensão, explorada no trabalho do escritor, discute as 
concepções modernas de autor, autoria, arte, originalidade, novo – 
conceitos caros à arte e à cultura ocidentais desde o romantismo.6

A atualização de referentes e da linguagem instala, nos contos, 
uma simultânea afirmação e negação do apuro documental da li-
teratura de Dalton Trevisan. Afirmação, na medida em que dá 
o testemunho, no/do fluxo de objetos e de homens-coisa, de um 

 6 Pode-se dizer que o termo romantismo abriga um conjunto de manifestações 
estéticas que inauguram o conceito moderno de autoria e, com ele, os paradigmas 
de criação e crítica que caracterizarão a produção e a recepção de arte na cultura 
ocidental. Ver, a respeito, Abrams (1962) e Paz (1984). De modo análogo, pode-
se dizer que modernismo é um termo que serve para conferir identidade a um 
conjunto heterogêneo de proposições estéticas vigentes entre 1850-1860 e a 
primeira metade do século XX, cujo traço comum foi a radicalização da herança 
romântica que reivindicava total autonomia quanto à experimentação e à criação 
de valores, modos de composição e de expressão avessos às artes acadêmica e 
burguesa. Tal radicalização consolidou-se na expressão das artes de vanguarda, 
que projetam o ideal de uma arte que rompe radicalmente com o passado e, 
desprezando os valores da tradição, antecipa-se ao futuro, inaugurando, no 
presente, o novo, o original, o inédito, o moderno, a autenticidade de um estilo 
único (um modo de construir, elaborar, expressar, perceber, sentir, viver etc.), 
rompendo com a alienação da arte pela arte, com o anacronismo das academias, 
com a separação burguesa entre a arte e a vida.
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passar do tempo. Negação, na medida em que dá o testemunho de 
uma permanência dos mesmos valores-ações e de uma estrutura 
ironicamente “ontológica” humana que é impermeável à ação e à 
passagem do tempo.

A atualização, portanto, presentifica, na obra de Trevisan, o 
Mesmo sob o signo da diferença por meio de um procedimento que 
cria o diferente atual ao tomar como parâmetro a busca obsessiva da 
mesmidade de suas versões públicas tomadas como as mais crista-
lizadas.7 Nesse sentido, lidas diacronicamente,8 as diversas versões 
de um mesmo conto testemunham fotograficamente o fluxo de um 
tempo que não muda a não ser nas ações de linguagem pertinentes 
à intriga e que não promove transformações a não ser no leitor, ao 
reconhecer-se como parte dela e surpreender-se opinando sobre a 
moldura que o inclui. Vejamos um breve exemplo:

No almôço, João chamou a atenção da noiva que falava a um 
convidado, agora era dona casada e não podia conversar com qual-
quer homem.

 7 Nízia Villaça (1984, p.53-4) afirma: “Toda a obra de Dalton Trevisan é uma 
reflexão sobre o senso comum. Senso comum como ideologia em seus níveis 
mais baixos, como acumulação de conhecimentos populares e das maneiras 
de ocupar-se com a vida cotidiana [...]. Dentro do próprio senso comum, as 
contradições entre as maneiras de pensar permanecem e se manifestam entre 
idéias tomadas das ideologias dominantes e as espontâneas, geradas através da 
experiência [...]. A ideologia do senso comum é [...] apontada e de certa forma 
desmitificada. Apesar da aparente transparência com que [são estruturadas as] 
narrativas, assistimos à desconstrução de um universo mítico pela superposição 
de várias ideologias: a que preside o mundo narrado, a do autor que a retoma e 
exacerba e a do leitor que também falará de um lugar ideológico. Da interação 
destas vozes nasce o texto, não redutível a nenhuma delas, e morre o mito”.

 8 Observe-se que estabelecemos uma distinção entre a nossa perspectiva de 
leitura e sua correspondente metodologia de trabalho e o trabalho de criação de 
Trevisan. Quando reescreve, Trevisan trabalha com a última versão publicada 
do texto, submetendo-a ao seu processo particular de escrita, do qual resultará 
um novo texto. No horizonte desse processo é que está a versão pública mais 
cristalizada – matéria para a atualização da linguagem e para a aplicação da 
elipse. Em nossa proposta de leitura, comparamos versões já prontas e publi-
cadas entre as quais a versão pública mais cristalizada se dá a ver.
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Desde a repreensão, não mais a olhou nem lhe dirigiu a palavra, 
a não ser na presença de terceiro. Mais tarde ralhou com ela por 
despedir-se em lágrimas da mãe viúva: era como se não o quisesse 
acompanhar na lua-de-mel.

Na primeira noite a noiva se arrependeu de ter casado, pois êle 
a acusou de não ser virgem. Ela jurou, de mãos postas, que era filha 
de Maria e a mais pura das moças. [...]

Instalados na casa, brigava com ela todos os dias; proibia-a de 
fazer qualquer visita à sogra e de ir no domingo à missa, pois mulher 
sua não andava sozinha pela rua. Quase a esganou ao dar com a môça 
na janela da sala, espanador na mão e lenço vermelho na cabeça.

Êle foi para o emprego, Maria arrumou a trouxa e deixou um 
bilhete sôbre o travesseiro:

“Querido João, você judiou demais de mim. Não tenho mais 
amor, embora ache você um homem trabalhador. Pensava que 
ia ser feliz e foi tudo ilusão. É melhor que eu me separe de você 
fugindo escondida pois na sua frente eu não teria coragem. Vou 
para um lugar onde não possa me encontrar. Não faça nenhuma 
bobagem. Adeus para nunca mais.”

João foi à casa da sogra e arrependeu-se diante da mãe e da filha. 
Desculpou-se das placas azuis na coxa bem branca de Maria e não 
era só: ela tinha o pescoço todo arranhado. Reconheceu por essa 
luz que o alumiava que era môça muito virgem. Nunca mais iria 
impedir-lhe que chegasse à janela da sala. Nem obrigá-la a sentar-se 
de costas para os outros.

Condoída e, além do mais, grávida, a moça – ai dela – voltou para 
casa. Assim viveram seis anos, ora em idílio (nasceu uma filha), ora 
em guerra (outro filho teve poucos dias de vida com as surras que ela 
sofreu durante a gravidez). A princípio João não batia sem discutir, 
depois ela apanhava sem conversa mesmo. Bêbado era ainda pior: 
pontapé no cachorro, beliscão na filha, sova de cinta na coitada da 
môça. (Trevisan, 1970, p.25-7)
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No almoço, João chamou a atenção da noiva que falava a um 
convidado, agora era dona casada e não podia conversar com qual-
quer homem.

Desde a repreensão, não mais a olhou nem lhe dirigiu a palavra, 
a não ser na presença de terceiro. Mais tarde ralhou com ela por 
despedir-se em lágrimas da mãe viúva: era como se assim não o 
quisesse acompanhar na lua-de-mel.

Na primeira noite a noiva muito se arrependeu de ter casado, pois 
êle a acusou acusada de não ser virgem. Ela jurou, de mãos postas, 
jurou que era filha de Maria e a mais pura das moças. [...]

Instalados na casa, brigava com ela todos os dias; proibia-a de 
fazer qualquer visitar a sogra e de ir no domingo à missa, pois mulher 
sua não andava sozinha pela rua. Quase a esganou ao dar com a moça 
na janela da sala, espanador na mão e lenço vermelho na cabeça.

Ele foi para o emprego, Maria arrumou a trouxa e deixou um 
bilhete sobre o travesseiro:

“Querido João, você me judiou demais de mim. Não tenho 
mais amor, embora ache você um homem trabalhador. Pensava 
que ia ser feliz e foi tudo ilusão. É melhor que eu me separe de 
você fugindo escondida, pois na sua frente eu não teria coragem. 
Vou para um lugar onde não possa me encontrar. Não faça ne-
nhuma bobagem. Adeus para nunca mais”.

João foi à casa da sogra, e arrependeu-se diante da mãe e da filha. 
Desculpou-se das placas azuis na coxa branquinha de Maria e não 
era só: ela tinha o pescoço todo arranhado Quem lhe arranhara todo 
o pescoço? Reconheceu por essa luz que o alumiava que era moça 
muito virgem. Nunca mais iria impedir-lhe que chegasse à janela 
da sala. Nem obrigá-la a obrigar a sentar-se de costas para os outros

Condoída e, além do mais. Grávida, a moça – ai dela – voltou para 
casa. Assim viveram seis anos, ora em idílio (nasceu uma filha), ora 
em guerra (outro filho teve poucos dias de vida com as surras que ela 
sofreu durante a gravidez). A princípio João não batia sem discutir, 
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depois ela apanhava sem conversa mesmo. Bêbado era ainda pior: 
pontapé no cachorro, beliscão na filha, sova de cinta na coitada da 
moça. (Trevisan, 1975, p.19-21)

No exemplo, os trechos grifados em vermelho indicam as supres-
sões e os trechos grifados em amarelo indicam os acréscimos e as al-
terações. Observe-se que o recurso à elipse produz uma condensação 
do texto e, também, que a repetição é efeito do trabalho de reescrita 
e republicação. Longe de serem simples procedimentos de edição, a 
elipse e a repetição atuam sobre o excedente do que se supõe como a 
versão pública mais cristalizada sobre um dado fato. Esse trabalho 
com o já dito, representado por essa versão pública modelar, opera, no 
entanto, segundo dois movimentos. Por um lado, busca identificar, 
nela, o lugar-comum e o estereótipo, mas, por outro, está submetido 
ao imponderável das diferentes formas de dizer o mesmo, razão pela 
qual, na produção de uma nova versão, há sempre o que alterar na 
versão um dia considerada definitiva.

Considerado o trabalho de revisão e reescrita, a obra de Trevisan 
afirma-se como work in progress e, nesse sentido, é passível de aproxi-
mação com o abstracionismo geométrico e o suprematismo, porque se 
pauta estruturalmente por alguns dos procedimentos característicos 
de tais escolas (supressão do ornamental e do acessório, combinatória 
de signos reduzidos à funcionalidade). Seu vínculo maior, entretanto, 
é, de nossa perspectiva, com a arte pop, dado o interesse na apropria-
ção de signos degradados, consumidos, serializados, kitsch (o dado 
excessivo retorna, pois, como citação, signo de signo, informação 
serializada e sem origem). Ainda que por efeito de associação, a 
reescrita trevisaniana faz do papel em branco uma tela na qual os 
signos degradados que constituem as paixões de homens anônimos 
da massa urbana compõem a matéria linguística previsível a partir 
da qual, considerada a imponderabilidade das diferentes formas de 
dizer o mesmo, são criadas imagens sempre novas do mesmo.

É a partir de tal prisma de leitura que os signos degradados e o 
kitsch – índices de uma profunda reificação, sejam eles as referências 
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mais evidentes de mau gosto ou os elementos e as estruturas que ca-
racterizam um kitsch insuspeito  –, dá-se a ver como fluxo petrificado 
do tempo, signo paradoxal de um tempo sem passado nem futuro 
e de um espaço sem tridimensionalidade. Tais elementos são, pois, 
na obra continuamente reescrita, o signo de uma circulação imóvel e 
ininterrupta em que nada muda e que é, ela mesma, impotente para 
produzir a mudança.

Segundo Berta Waldman (1977, p.252),

Quando D.T. elege o vampirismo como matéria, elege a seriação, 
a repetição, a tautologia. Mas ele não se propõe a falar de vampiros, 
mas a falar vampiros, isto é, utilizar (ainda que num certo plano) 
uma linguagem-objeto e não a metalinguagem, por isso cria, no nível 
formal, um produto análogo à matéria de que parte. [...]

Essa forma de representação em que linguagem e coisa se confun-
dem não remete a uma tradição que pretende fugir do ilusionismo e, 
em vez da ilusão do objeto, fornecer seu próprio elemento? Com o 
Impressionismo introduz-se esse procedimento: em vez da imagem 
da totalidade, os materiais de que se compõe a experiência.

Faremos, aqui, um pequeno adendo às pertinentes considerações 
de Waldman: o impressionismo supervaloriza um elemento que a 
obra de Trevisan, embora o utilize no trabalho de esculpir os textos 
por meio da elipse, nega: o movimento. No impressionismo, o mo-
vimento atesta a precariedade do que parece fixo, revelando a fixidez 
como uma ilusão de ótica; na obra de Trevisan, dá-se o contrário: o 
movimento só é evidente nas alterações existentes entre cada uma 
das versões de um mesmo conto, o que contribui para atestar a pre-
cariedade da obra acabada e a imprevisibilidade do sentido, mesmo 
do mais repetível. Quando se toma, porém, uma única versão, tanto 
no plano da história narrada como no plano da narração, Trevisan 
afirma a fixidez não como ilusão de ótica mas como repetição infinita, 
captável no lugar-comum e no estereótipo, ligada à versão pública 
tomada como a mais cristalizada.
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Assis Brasil (1972) associa o trabalho de Dalton Trevisan à pintu-
ra neoplasticista de Piet Mondrian.9 Avaliando, em texto de orelha, 
as histórias de João e Maria presentes em A guerra conjugal, Brasil 
(1972, p.264), além de valorizar a opção faulkneriana do narrador 
dos contos pela contenção máxima das marcas de sua própria sub-
jetividade na enunciação, estabelece uma relação entre os trabalhos 
de Trevisan e Mondrian que vale a pena observar:

Como já nos referimos, neste livro [A guerra conjugal] Dalton 
Trevisan atinge o mito em sua ficção, coisa raríssima na literatura 
brasileira. Seus personagens, João e Maria, são agora a suma criativa 
da sua arte. [...]

João e Maria não são mais os modestos nomes de alguns perso-
nagens às voltas com seus problemas e aberrações: João e Maria são 
agora parte importante de uma “mitologia” daltoniana, de um modo 
de ser da vida, num mundo que já não está ligado às contingências 
históricas. Desde as Novelas nada exemplares que já havíamos assi-
nalado a coerência criativa de Dalton Trevisan, em busca de uma 
expressão reflexiva do gênero humano. E ele atinge a depuração 
total, qual um Mondrian e sua tela em branco.

A associação de Trevisan com Mondrian é interessante por-
que, em certo sentido, pode-se reconhecer, na poética do escritor 
curitibano, uma série de procedimentos estruturalmente comuns 
à poética do pintor holandês. Pode-se, nelas, por exemplo, identi-
ficar o traço construtivista que professa uma “crença platônica no 
aperfeiçoamento da forma” (Golding, 1991, p.53). Além disso, as 
personagens, as ações, as intrigas, o padrão estilístico das frases e 
dos períodos, as imagens, as figuras de linguagem, as expressões 
características das falas das personagens e da voz do narrador são, 

 9 Berta Waldman (1977) faz uma referência ao vínculo entre alguns dos proce-
dimentos característicos da poética trevisaniana e aqueles característicos dos 
abstracionistas do início do século ao nomear um dos capítulos de Do vampiro 
ao cafajeste com uma referência ao famoso Quadrado branco sobre fundo branco, 
do suprematista Kasimir Malevitch.
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na reescrita trevisaniana, passíveis de redução à condição elementar 
que caracteriza a cor, a forma geométrica, a linha em Mondrian. No 
entanto, as semelhanças param por aí. Não há no trabalho de Tre-
visan projeção da utopia modernista que, animada com o futuro e, 
portanto, francamente teleológica, caracterizou o trabalho de Mon-
drian. Os procedimentos, embora aproximáveis estruturalmente, 
produzem sentidos distintos: em Trevisan, a positivização do futuro 
cede lugar à afirmação desencantada de um irônico eterno retorno, 
tempo de um presente imóvel e, no plano fabular, avesso às ideias de 
transformação, mudança, originalidade, invenção, novo.

A natureza dos elementos fundamentais que caracterizam o re-
pertório a partir do qual Trevisan e Mondrian criam é, na verdade, 
marcada por uma distinção fundamental: Mondrian chegou à pro-
posição de uma poética que reduz a pintura à articulação de linhas 
e formas geométricas marcadas pelas cores primárias puras baseado 
em um ideário metafísico que concebe tais elementos como essências 
puras, projetando-os para um futuro de esperança10 a ser criado pela 
ciência moderna;11 a poética de Trevisan reduz a criação literária à 
articulação de um mesmo conjunto de elementos que, marcados pela 
repetição, negam qualquer ideário metafísico e qualquer utopia de 
futuro. Além disso, a poética trevisaniana não concebe tais elementos 
mínimos como encarnação de essências puras; ao contrário: insiste 
em apontá-los como a negação da própria ideia de essência, já que sua 
condição é a de um simulacro multiplicado ao infinito que, despro-
vido de origem, continua a reproduzir-se infinitamente. Isso tanto 

 10 Segundo Charles Harrison (1991, p.143): “A abstração do começo do século XX 
– a de Kandinsky, Malevitch e Mondrian – tinha sido sustentada pelo idealismo 
e pela crença ‘no advento de uma era de grande espiritualidade’”. Herbert Read 
(1972, p.87) confirma: “no caso de Mondrian [a filosofia construtivista] possuía 
implicações místicas derivadas da teosofia”.

 11 As palavras de Herbert Read (1972, p.87) sobre o construtivismo evidenciam 
a pletora utópica característica do modernismo do qual participa Mondrian: 
“Os construtivistas usavam a palavra ‘realidade’ para descrever seus ideais, 
mas queriam indicar por meio disto que sua meta era a criação de uma nova 
realidade, o produto de uma atividade que usa apenas os elementos absolutos 
de espaço e tempo”.
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no plano das fábulas quanto no plano da narração. Neste último, o 
trabalho de edição feito por Trevisan reformula, insistentemente, por 
meio de variados tipos de intervenção linguística, os momentos em 
que o narrador desponta e destoa de um certo tipo de apropriação 
da fala do outro. Alguém poderia dizer que tal busca é a de uma 
apropriação naturalista da voz do outro. No entanto, seu naturalismo 
não se dá em relação aos fatos ou às pessoas do mundo, mas a fatos de 
linguagem. É, sempre, com o olho no já dito de uma versão pública 
tomada como a mais cristalizada que o autor realiza seu trabalho de 
edição, feito de modo que o destinatário/leitor se plasme nas vozes 
da ação dramática, como se o próprio conto assumisse o leme do de-
senvolvimento da fábula. É, pois, distraindo-se com a naturalização 
dos dizeres que o leitor é surpreendido como parte da ventriloquia 
que assola personagens como os inúmeros joões e marias do escritor.

O novo é o signo a partir do qual Mondrian cria e projeta a sua 
obra; no caso de Trevisan, o novo é um signo problematizado, para-
doxalmente afirmado pelo recurso a elementos e procedimentos que, 
se não o negam, sabotam consideravelmente a sua possível utopia. 
Analisando a dialética da vanguarda, Eduardo Subirats (1987, p.61) 
evidencia o laço que une, no contexto de expressão e afirmação das 
vanguardas modernistas, o racionalismo cartesiano com a projeção 
de um futuro utópico ao qual não é avessa a ideia de espiritualidade:

[...] a filosofia cartesiana privilegia aquelas formas do conhecimento, 
como a geometria e as matemáticas, assentadas sobre uma base lógi-
ca, cuja validez é autônoma e absoluta. Tal oposição intelectualista 
caracteriza-se de maneira análoga às mais influentes teses teóricas e 
programáticas do período heróico das vanguardas artísticas. Um dos 
exemplos mais característicos a este respeito é oferecido, no roman-
tismo estético do expressionismo alemão, pela defesa arquitetônica 
e pictórica do cristalino. A estética do cristal, que é afim também ao 
purismo, ao cubismo e à art déco, parte, implícita ou explicitamente, 
da concepção idealista dos sólidos platônicos, quer dizer, de uma 
ordem geométrica e ideal comum ao espírito e à natureza. Este idea-
lismo de signo espiritualista, tão brilhantemente exposto por teóricos 
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da pintura moderna como Kandinsky ou Klee, coincidiu por outro 
lado com os valores científicos ou racionalistas através dos quais a 
arte das vanguardas ou uma parte dela presumia uma síntese com a 
civilização técnico-científica.

Não é difícil reconhecer, a partir dessas considerações, que o novo 
que caracteriza o projeto e o horizonte sociocultural e político de cria-
ção de Mondrian está assentado numa concepção teleológica de tem-
po e de história, livre do desencanto e da desconfiança permanentes 
que, a partir do pós-guerra, instalam-se no mundo contemporâneo.

O novo que caracteriza o projeto e o horizonte sociocultural e polí-
tico de criação de Trevisan emerge de modo paradoxal, afirmando-se 
de modo ambíguo e irônico em relação à herança moderna/modernis-
ta; desconfiado, talvez por força, também, de uma aguda percepção da 
condição de país periférico e subdesenvolvido que o Brasil ocupa no 
contexto capitalista e na cultura ocidental. Não é à toa que a contística 
trevisaniana insiste na pontuação de referências que evidenciam a 
degradação material e espiritual de suas personagens. Se, por força da 
repetição e da especularidade, as personagens espectralizam-se, não 
perdem, paradoxalmente, os atributos que nos permitem identificá-
las como pertencentes às classes pobres e remediadas da população 
que ocupa, numerosa, as enormes faixas periféricas e suburbanas 
intrinsecamente ligadas à criação e à manutenção das grandes cidades 
criadas na era industrial. Cidades que, no Brasil, desenvolveram-
se, sobretudo, a partir dos anos 50 do século XX, com as políticas 
desenvolvimentistas iniciadas no governo de Juscelino Kubitschek.

Estabelecendo uma relação entre a produção literária de Dalton 
Trevisan e o contexto sócio-histórico brasileiro dos anos 40-60 do 
século XX, período em que ela surge e se afirma, Álvaro Cardoso 
Gomes e Carlos A. Vechi (1981, p.95) afirmam:

[...] a matéria humana abordada por Dalton Trevisan só aparente-
mente se afasta de nosso panorama histórico-social. Embora pré-
industrial, a realidade fixada pelo contista paranaense se revela uma 
mitologia semelhante à da década de 60. Dalton mostra-nos o retrato 
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de uma classe cuja aspiração máxima sempre foi ver o indivíduo preso 
a um ideal ufanístico. Justamente por isto, esta classe é a responsável 
pela manutenção de uma história que sempre se definiu hierarquica-
mente – tudo o que se faz leva em conta a conservação de privilégios, 
com a conseqüente marginalização dos menos favorecidos.

Não é difícil, portanto, observar que a ficção de Dalton, um 
retrato das décadas de 40 e 50, é um painel que prevê as décadas de 
60, 70 e 80; isto porque o provincianismo de suas personagens reflete 
um período que antecede a industrialização propriamente dita. O 
sonho do país grande, um mito coletivo que vem desde Caminha, 
já se havia corporificado numa sociedade em que o avanço industrial 
ainda não era efetivo. Em outras palavras, tal crença estava esperando 
o momento oportuno para eclodir. E é justamente a partir do governo 
Kubitschek que se criam condições favoráveis para a sua eclosão. 

Em que pese a pertinência de tais observações, o que nos interessa, 
aqui, sublinhar é o fato de que as linhas mestras que caracterizam o 
modus faciendi do projeto literário de Trevisan apresentam um caráter 
industrial já na década de 1950, ou, se quisermos ser mais precisos 
a partir das informações de Bernardi (1983) relativas à atividade do 
escritor na revista Joaquim, já na segunda metade dos anos 1940. Esse 
caráter fabril mimetiza, de modo ambiguamente irônico, a própria 
euforia desenvolvimentista implantada no Brasil a partir dos anos JK. 
De caráter alegórico, tal mímese é irônica porque instala uma tensão 
crítica entre o modo de produção do texto e os signos e referentes 
que constituem sua história narrada, francamente pré-industriais e 
marcados pela degradação. Trata-se, talvez, de um modo de comen-
tar os efeitos perversos da modernização autoritária que, no Brasil, 
não promoveu uma democratização capaz de emancipar o homem e 
criar uma sociedade efetivamente moderna, democrática e civilizada, 
mas, ao contrário, reforça, nesse e na sociedade, o aprisionamento 
ao autoritarismo e à barbárie.

Em outra interessante aproximação com as artes plásticas de 
vanguarda, Berta Waldman (1977, p.254) identifica o trabalho de 
Dalton Trevisan à pop art:
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D.T. não está sozinho em sua proposta estética (anestética?). 
Poderíamos filiar sua obra à Pop Art. Esta também rouba uma lin-
guagem – a imagem comum fabricada pelos meios de comunicação de 
massas  –, também nos fornece a repetição e realiza uma obra dentro 
de um idioma propositalmente descuidado que requer a habilidade 
de, trabalhando com os recursos da linguagem e da paisagem da 
cultura popular, mostrar, num espelho capaz de aumentar a ima-
gem refletida como uma insistência de um super modulado vídeo 
comercial, a paisagem da máquina e seus derivados.

O espaço arte/vida reduz-se e a Pop Art trabalha em torno da 
ironia em que nos vemos lançados de estarmos vivendo ilusões, isto é, 
a mitologia, que nos é dada pelos veículos de comunicação de massas, 
em que viver é sempre viver em segundo grau. [...]

Na fragmentação da figura Pop e em sua repetição como 
na fragmentação e repetição das narrativas de D.T. não está 
a representação metonímica da realidade, mas a metáfora de 
uma realidade que se reduz à compartimentação.

Divergimos de Waldman no tocante à possibilidade de uma 
leitura alegórica dos contos-fragmento de Trevisan. Considerado o 
trabalho do escritor como obra em progresso e, também, os sentidos 
nele criados pela repetição, é possível, também, reconhecer cada 
conto como sinédoque que alegoriza o todo para o qual se volta. Eis o 
que pretendemos demonstrar a seguir, efetuando uma análise das ho-
mologias estruturais existentes entre o trabalho do escritor curitibano 
e João e Maria, tela pop do artista plástico Rubens Gerchman (1989).

João e Maria é uma tela feita por Gerchman em 1974. É interes-
sante compará-la aos contos de Dalton Trevisan que têm exatamente 
por heróis do inferno doméstico os joões e que, embora variem as 
suas posições na sintaxe inflexível, repetitiva e previsível que rege 
as relações homem-mulher no universo trevisaniano, são passíveis 
de redução a uma única unidade espectral que se projeta ao infinito, 
anulando a concepção linear de tempo em favor de uma concepção 
marcada pelo retorno do mesmo. Nossa leitura comparativa visa, 
também, demonstrar como a literatura de Trevisan já antecipava 
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procedimentos e valores que, mais tarde, comporiam, guardadas as 
devidas proporções, o universo artístico característico da eferves-
cência pop de alguns dos movimentos e das expressões culturais dos 
anos 1960-1970 no Brasil.

João e Maria, de Rubens Gerchman, é uma tela que remete 
àquelas antigas fotografias pintadas12 de casal que, após o casamento, 
eram expostas na parede da sala de modo a registrar, não sem alguma 
redundância, a união dos amantes. Signo de distinção social no início 
do século XX, quando a fotografia começava a se popularizar no país, 

 12 A técnica da pintura de retratos fotográficos foi, originalmente, desenvolvida 
para dar cor a fotografias em preto e branco e, também, para reconstituir e/ou 
modificar a natureza das imagens: “restaurar” um rosto ou detalhe apagado, 
mutilado ou perdido ou, também, alterá-los, aproximando-os não da realida-
de, mas das fantasias daquele que encomenda o trabalho. No caso das fotos 
de família, mercado preferencial desse tipo de trabalho, o retrato fotográfico 
pintado resulta de uma operação que sobrepõe a ficção às limitações do registro 
fotográfico do real: à mão do fotógrafo-pintor cabe a tarefa de satisfazer o cliente, 
concretizando em trompe l’oeil “realista” o que não passa de idealização.
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tais fotografias, a partir dos anos 1940, disseminaram-se nas casas 
brasileiras, sobretudo as das classes média e baixa. Isso, pelo menos 
até os anos 1950-1960, quando caíram em desuso nas casas de classe 
média e passaram a ser identificadas como elemento característico 
da decoração das casas da gente pobre e/ou suburbana.

Coloridas à mão, mesmo após a popularização da fotografia em 
cores, tais imagens afirmam-se como uma espécie de selo que reitera, 
para o espectador, a união amorosa e civil dos amantes que, fotogra-
fados do busto para cima e postados lado a lado, olham diretamente 
para o espectador. Particularmente quando coloridas à mão, tais 
fotografias, não raro emolduradas com requinte e colocadas estra-
tegicamente na sala e/ou no quarto de dormir do casal, edulcoram 
e idealizam o casamento e a união amorosa, funcionando simulta-
neamente como “registro” do que eles são e como afirmação e/ou 
lembrança do que eles deveriam ser. Tais fotografias têm, portanto, 
o apelo das canecas de florinha ou coração gravadas com as palavras 
AMOR ou FELICIDADES em letras vermelhas e/ou douradas.

Efeito involuntário ou não, o caráter documental da fotografia é, 
nesse caso, evocado e negado ao mesmo tempo. A imagem gravada 
é, simultaneamente, real e irreal, registro documental e projeção 
fantasiosa. É exatamente a diluição de tais fronteiras o que ela sedu-
toramente oferece aos fotografados e aos demais espectadores. Tais 
fotografias são, para usarmos os termos de Herman Broch (1973, 
p.56), uma evidência “da exaltação de quem, desdobrando todas 
as energias espirituais, incluídas as artísticas, intenta elevar a uma 
esfera absoluta ou pseudoabsoluta os pequenos fatos cotidianos da 
vida terrena”. Elas não deixam de participar, à sua maneira e na 
esfera doméstica, da “heroificação do indivíduo mediano” de que 
falam Adorno & Horkheimer (1985, p.146), realizando, de maneira 
irônica para a perspectiva moderna que almeja libertar-se de todas 
as alienações, o ideal da beleza útil.

O quadro de Rubens Gerchman faz uma leitura pop, digamos 
assim, de tais fotografias, reafirmando, não sem ironia, o ambíguo 
caráter documental que elas apresentam. Ao “reproduzir” o modelo, 
desrealizando-o via desenho e pintura, Gerchman o reconhece como 
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fato de cultura digno de atenção. Seu João e Maria reproduz estru-
turalmente as fotografias pintadas às quais remete, afirmando-se 
como simulacro de um modelo ao qual faltam justamente os traços 
da originalidade, da unicidade, da aura de que nos fala Walter Benja-
min (1978). Clichê do clichê, o João e Maria de Gerchman afirma-se 
como sinédoque que, remetendo ao todo dos hábitos e das práticas 
culturais do país, atesta e comenta a nossa inserção subalterna na 
civilização do supérfluo e do banal marcada pelo ideal de consumo 
e por um imaginário reificado via serialização.

A transformação da imagem em sinédoque irônica que remete 
a um modelo e pretende abarcar todas as suas possíveis variações é 
operada, na tela de Gerchman, pelo texto escrito na moldura cor-de-
rosa que enquadra a imagem do casal, onde lemos:

‘João eMaria coMTeram.se...’

‘aRmaram.se...’

‘abandonaram.se...’

‘e morreram.

Embora essa reprodução esteja longe de igualar-se às cores e 
aos tipos de letra presentes no quadro, ela evidencia o conjunto de 
desdobramentos semânticos com que jogam cores, formas e tama-
nhos no texto que circula na moldura da imagem de João e Maria. 
Gerchman cria um texto circular que, enquadrando o casal, ironiza a 
vida previsível que caracteriza a sua paradoxal história “particular”. 
O efeito de circularidade se encarrega de sugerir que tal história, 
já uma reprodução de modelo degradado, prolonga-se ao infinito, 
pois a cada ponto final é seguido de novo e idêntico começo ao qual 
sucedem os mesmos desdobramentos.

Lemos, nas frases, uma síntese das mil e uma histórias de amor 
que são uma só, marcadas por desejo, paixão, sexo, rompimento e 
morte. Note-se que o contraste das cores e do tamanho das letras 
encarrega-se de cumprir a função polissêmica que assinala um mes-
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mo e limitado conjunto de variações aos quais, afinal, reduzem-se 
todas ou quase todas as histórias de amor. Na primeira frase, lemos: 
João e Maria comeram-se, João e Maria conteram-se, pois há um T 
que se confunde com a cor da moldura, já que é formado apenas por 
um contorno em branco, e, já sugerindo o sexo, João eMaria coM/
Teram-se. Na segunda frase, lemos: amaram-se e também armaram-
se, já que há um R sutil construído como o T da frase anterior. Na 
terceira frase, lemos: abandonaram-se, adoram-se – o que assinala a 
antítese entre amar e abandonar ou, também, registra o paradoxo da 
paixão amorosa em crise já inscrito, note-se, na frase anterior. Final-
mente, lemos na última frase: morreram, morram – o que sublinha a 
ironia com a qual o referente do quadro é comentado.

Gerchman pinta a imagem do casal com cores sombrias, o que 
equivale a um ácido comentário sobre a mistificação que caracteriza 
não apenas as fotografias pintadas que são o seu referente, mas o 
próprio roteiro do casamento previsivelmente sombrio e sem gla-
mour dos milhares de Joões e Marias aos quais a imagem remete. 
Modo de fazer saltar à vista a banalidade do banal, mas por meio de 
linguagem sofisticada.

Segundo João Adolfo Hansen (1983, p.29),

Retomando tais objetos/hábitos/seres/formações imaginárias, 
reduplicando-os como redundância, fragmentando-lhes o caráter 
já fragmentário de resíduo e lixo, serializando-os obsessivamente 
[...], hiperbolizando-lhes a função de metáfora social “exemplar”, o 
trabalho de Gerchman reconverte seu banal de fait divers a-histórico, 
impensado, à própria banalidade, inclui-os na superbanalidade de 
uma civilização do banal que, paradoxalmente, é refinadíssima no 
trabalho de exposição de seus limites de particularidade histórica 
idiota e fútil. [...] ocupando-se de representações sociais que pode-
riam ser determinadas como meramente bestas, irrelevantes e insig-
nificantes, Gerchman extrapola-lhes o campo de horror “natural”, 
devido à desrealização que seu trabalho efetua quando estabelece 
um vínculo associativo no receptor. Pois, coisa importante, neles, 
é a insistência na datação do imaginário: se a estupidez se vende e 
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se um de seus procedimentos prediletos consiste em transformar o 
ainda-não, o quase, o pseudo, o in-significante etc. em pleno, cheio, 
em objeto privilegiado do desejo, objeto que é exposto institucio-
nalmente como normalidade social do uso de tal ou qual palavra 
deslocada, como normatividade do gosto romântico do erotismo 
regressivo e anal, como controle de práticas racionais de produção 
de efeitos irracionais, nos trabalhos de Gerchman a imagem se faz 
como metáfora de tanta ruína, como memória do “tempo” do desejo, 
não mera metáfora substitutiva que envolve o espectador na “peste 
emocional”, mas metáfora de uma ausência.

Ora, não deixa de ser curioso reconhecer que o quadro de Ger-
chman, feito na década de 1970 a partir de uma devoração da pop 
art, apresenta alguns elementos comuns às histórias de João e Maria 
escritas por Dalton Trevisan desde, pelo menos, os anos 1950-1960, 
a saber:

a) O tratamento irônico, dessacralizador, pontuado pela citação 
e pela paródia, conferido à união dos amantes. Veja-se, a título 
de exemplo, o conto “O senhor meu marido”, que retoma 
intertextualmente o poema em prosa “Tragédia brasileira”, 
de Manuel Bandeira (1985).

b) Há ênfase na afirmação dos contrários que caracterizam o 
amor-ódio da vida a dois: ‘A(R)MARAM.SE...’; ‘ABANDO-
NARAM.SE...’. A coincidentia oppositorum que articula sexo e 
violência está indiciada nas duas primeiras frases do quadro e 
é análoga a determinadas imagens que, nos textos de Trevisan, 
sintetizam, em frases curtas, as paixões características da ação 
dramática na ilíada doméstica. Veja-se, por exemplo: “em 
toda casa de Curitiba, João e Maria se crucificam aos beijos 
na mesma cruz” (Trevisan, 1978, p.61), frase que, extraída 
do conto “Dá uivos, ó porta, grita, ó rio Belém”, de 1978, foi 
transformada em miniconto do livro Ah, é? (Trevisan, 1994).

c) As frases do quadro compõem uma história mínima, maxi-
mamente reduzida de modo a flagrar os seus movimentos 
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básicos e previsíveis. Além disso, o quadro, como os contos de 
Trevisan, sugere a morte como saída particular para o inferno 
doméstico que, no entanto, não elimina o problema, dada a 
eterna repetição do mesmo que prolifera incessantemente no 
plano da experiência coletiva.

d) As figuras humanas recebem um tratamento que, paradoxal-
mente, as despersonaliza em grau máximo no momento mes-
mo em que afirma a sua singularidade – o que põe o leitor na 
situação de assumi-las, ao mesmo tempo, como espectros dos 
Joões e Marias reais e como substância real, em sua espectrali-
dade, de um imaginário coisificado ao extremo e reproduzido, 
na vida e na arte, num tempo convertido em eterno presente. 
Esse imaginário é, bem como as vidas que ele enforma, a 
matéria de escrita do escritor curitibano, cujas personagens, 
porque constituídas por linguagem reificada, revelam a sua 
natureza de clichês13 da máquina de narrar trevisaniana.

e) A linguagem pictórica afirma-se “realista” por meio de um 
paradoxo: parecerá, aos mais desavisados, uma retomada do 
figurativo recusado pelas vanguardas abstracionistas, quando, 
na verdade, é pintura de pintura, dialogando ironicamente 
com o ideal de abolição do figurativismo, com o ideal das cores 
e formas puras de certas vanguardas modernistas. Os textos 
escritos de Trevisan, embora projetem a ilusão naturalista de 
nascerem do estabelecimento de uma relação entre os signos 
que mobilizam e seus referentes reais, são literatura de litera-
tura. A reescrita põe esse fato em evidência. Ele é, entretanto, 
passível de reconhecimento na própria relação entre o texto 

 13 Além da acepção usual para designar chavões e lugares-comuns de linguagem, 
destacamos, aqui, os vínculos do termo com as artes gráficas. A etimologia 
informa que o termo nasceu para designar a placa de metal que, gravada em 
relevo, destinava-se à impressão de imagens e textos em prensa tipográfica. 
O dicionário Houaiss eletrônico informa que o termo vem do francês: “clichê 
(1809) – ‘chapa obtida pelo processo de estereotipia’, part. pas. subst. de clicher 
‘estereotipar’, talvez de origem onom. a partir do ruído da matriz abatendo-se 
sobre o metal em fusão”.
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e a versão pública codificada à qual ele remete e da qual se 
apropria para constituir-se como literatura.

f) A disposição das frases no quadro cria o efeito de circularida-
de que anula, por sugestão, o tempo linear, desdobrando-o, 
como já dissemos, em irônico eterno retorno – dispositivo 
que equivale, guardadas as devidas proporções, à repetição 
que caracteriza as histórias e – aparentemente – o trabalho 
de escrita de Dalton Trevisan, logrando, ali, alguns mesmos 
efeitos de sentido.

g) Tanto o quadro de Gerchman como os contos de Trevisan 
reconhecem, nos signos degradados dos quais se apropriam, 
o caráter daquilo que Roland Barthes (1987, p.152) chamou 
de mito: uma fala cuja função é transformar “um sentido em 
forma. Isto é, o mito é sempre um roubo de linguagem”.

Feitas essas considerações, resta-nos afirmar, respeitando o para-
doxo que caracteriza o trabalho de Trevisan, que o escritor curitibano 
cria, em sua literatura, algo que poderíamos classificar como abstra-
cionismo pop, levando certos procedimentos da vanguarda modernista 
ao limite, se não de sua destruição, pelo menos de sua (auto)crítica.

José Paulo Paes (1984) estabelece uma interessante relação entre 
o trabalho de Trevisan e os koans da tradição zen:

Certa vez comparei os contos de Dalton Trevisan [...] a koans. 
Vale dizer, aquelas ilustrações de cunho paradoxal com que o mes-
tre de Zen procura despertar no discípulo a compreensão intuitiva; 
imediata do real, esse peixe escorregadio que as mãos da lógica e 
da linguagem jamais conseguiram reter. A comparação não é des-
propositada, conquanto o contista jamais houvesse chamado koan 
a nenhum dos seus contos, deu a alguns deles o nome de haicais, o 
que é certamente uma aproximação. Haicais são tanto pelo laconismo 
da narração como pela total ausência nesta de qualquer empenho 
explicativo: o real é apresentado em estado bruto, como se captado 
fotograficamente. Daí poder-se aplicar, à maioria dos contos de Dal-
ton Trevisan, aquilo que Leyla Perrone-Moisés observou a propósito 
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do haicai: “A enunciação do haicai é a experiência do sujeito como 
lugar vazio, como receptividade, assentimento ao quid do real, do 
sujeito liberado de seus imaginários conceptuais e sentimentais”. 

A associação do trabalho de Dalton Trevisan com os koans da 
tradição zen é interessante porque reitera, para o que aqui nos inte-
ressa, o vínculo entre o mostrar característico da poética trevisaniana 
e a natureza da imagem e do processo de produção fotográficos. 
Note-se que Paes já assinala, também, a criação, na obra, de um 
efeito involuntário que sustenta a leitura aqui defendida no que se 
refere à alegorização e à espectralização que negam, às personagens 
e suas fábulas, qualquer substância de individualidade e, também, 
comentam, com ironia e por meio de uma visada metalinguística, o 
que é fazer arte e o que é ser artista no mundo contemporâneo.

Para permanecermos no terreno da metáfora de extração oriental, 
diríamos, por fim, que a obra de Dalton Trevisan reafirma de modo 
perverso e irônico a assertiva chinesa que define o Tao, a saber: o 
todo está em cada parte. Isso, tanto no que se refere ao plano da fa-
bulação, com histórias que resultam de uma (i)limitada articulação 
da limitada morfologia das personagens e da combinatória limitada 
e previsível dos arranjos sintáticos estabelecidos entre elas, quanto 
no que se refere ao plano metalinguístico, a partir do qual o projeto 
literário trevisaniano dialoga criticamente com a tradição literária e 
com a arte moderna.
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