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 Introdutoriamente impõe-se o cumprimento da exigência de explicitar a utilização de 

concepções do campo do marxismo nas elaborações teóricas orientadoras da pesquisa do texto 

literário em enquadramento no Grupo Temático do evento. 

O exame de um texto literário exemplar das narrativas brasileiras contemporâneas adota uma 

posição metodológica de levantamento exaustivo dos elementos estruturais, internos ao texto, 

nas perspectivas de suas relações com o externo, o contexto social e histórico. 

“Composição II”, de Sérgio Sant´Anna, integra Notas de Manfredo Rangel, 

repórter, em edição da Civilização Brasileira, do Rio de Janeiro, em 1973. Mais de 

trinta anos depois, sem considerar as edições intermediárias, em 2007, o livro renasce 

em 50 contos e três novelas, antologia da Companhia da Letras, de São Paulo. Dos vinte 

e quatro títulos sob a denominação de Notas de Manfredo Rangel, repórter, 

“Composição I” e “Composição II” constituem um subconjunto. Se parecem, mas 

guardam suas especificidades a justificar leituras separadas.  

Sérgio Sant´Anna (1941) começou a publicar em 1969, quando lançou Os 

sobreviventes. Seu último título é O livro de Praga – narrativas de amor e arte, de 

2011. Suas obras traduzidas para o alemão e o italiano circulam amplamente; lidas no 

mundo inteiro. Outra forma de difusão é o cinema; os seus textos passaram por 

adaptações. Recebeu muitos prêmios literários. Publicou romances, novelas, peças 

teatrais e contos.  

Preliminarmente, termo e conceito fundamentais, a composição requer um 

destaque para os seus aspectos de polissemia, de história e de dialética. Os objetos 

mencionados e os planos e as formas da menção convergem no estabelecimento da 

densidade narrativa do texto.  

O narrador ausente como personagem da ação desdobra-se em analista ou 

onisciente a contar a história ou, simplesmente, conta a história do exterior, “uma 

distinção aparentemente evidente"
1
.   

“Composição II” menciona um quadro de acumulação de objetos e mercadorias; 

os objetos constituem os espaços em interpenetração onde a narrativa se desenvolve. A 
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superposição de espaços vai dos utópicos aos reais. Da composição ─ o universo da 

canção, da arte em geral ─ à revolução ─ um percurso expresso na citação do verso 

cantado no giro do disco no fonógrafo. 

Um espaço dentro de outro espaço: “UMA SALA”
2
. 

Os espaços entram na composição. O texto estabelece a equação: um espaço é 

igual a um componente; a composição é a soma dos espaços. Sérgio Sant`Anna elabora 

uma narrativa por acumulação de objetos e de espaços. 

As paredes constituem os espaços demarcadores do espaço da sala. Nelas novos 

espaços adquirem configuração. As quatro paredes materializam-se em três; a quarta, 

como no teatro, abre-se para o local onde se posta o narrador como se fora platéia. 

“NA PAREDE AO FUNDO”
3
, quatro cartazes reproduzem os espaços. Três 

figuras públicas: “Cartazes com as figuras de Karl Marx, Groucho Marx e os Rolling 

Stones”
4
. Os dois primeiros, de sobrenomes iguais, diferentes nos primeiros nomes; o 

pensador e o humorista contrastam. O terceiro nome traz uma banda de rock das mais 

relevantes na história dos séculos vinte e vinte e um. Certamente os dois primeiros e a 

banda, cada um ao seu modo, identificam-se por pertencerem à ordem capitalista 

enquanto tempo em que vivem, mas sempre em postura de contestação, crítica e riso.  

O quarto cartaz oferece o seu espaço a “uma adolescente nua, anônima e de seios 

incipientes. Seus olhos são negros e brilham”
5
. O anonimato ao lado das figuras 

célebres estabelece o contraste. Mas as expressões da cor e do brilho dos olhos 

recobrem de vida a menina em representação. Da incipiência dos seios nasce uma 

atmosfera de vida em começo. 

 “NA PAREDE À DIREITA”
6
, a segunda a ser focalizada, da reprodução de 

espaços com imagens, a composição passa a integrar objetos variados: musicais; 

lúdicos; coleção com proteção necessária; e, coisas de origem em culturas selvagens. 

Mas a enumeração dos objetos retorna ao visual característico da parede do fundo. 

Agora, onde os cartazes estariam, está um objeto de papel nitidamente caracterizado e 

de tamanho em destaque. Na parede sobre os demais elementos uma palavra escrita em 
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realce; na sua forma e no seu conteúdo, de mensagem de uma época de protestos contras 

as guerras como uma de suas tendências. Os objetos parecem imersos em abandono e 

destruição. 

Um violão antigo, com apenas uma corda; uma boneca de pano, com a cabeça sem rosto 

e faltando uma das pernas e um braço; uma coleção de borboletas, protegida por um 

vidro; um arco e duas flechas e um enorme sol de papel. E, mais ao alto, em letras 

negras, escrita à mão livre e depois riscada, a palavra PAZ.
7
 

 “NA PAREDE À ESQUERDA”
8
, a última a multiplicar-se em espaços dentro de 

espaços, na sala, uma paisagem, gênero de discurso pictórico, desdobra o espaço 

original e de suporte. Seres inorgânicos ─ águas em movimento ─ e orgânicos ─ plantas 

e animais ─ em composição constituem o quadro. O desejo de mudar de lado expresso 

em frase centralmente localizada e em maiúsculas. 

Ocupando toda a superfície da parede e pintada direta sobre esta, uma paisagem 

verdejante: árvores, grama, cascatas, pássaros, esquilos, regatos, jacarés. No meio da 

paisagem, a inscrição: “VOCÊ PODE PASSAR PARA O OUTRO LADO SE 

QUISER”.
9
 

Na quarta parede, dos pontos de vistas do teatro, um palco e seu cenário; ou, das 

artes plásticas, um quadro e suas linhas e cores; sempre se estrutura a visão do 

espectador de uma peça teatral a se desenrolar, ou, a do apreciador de um quadro na 

exposição. Para completar o objeto de fruição, o chão da sala com suas paredes é um 

componente na constituição de um interior.  

 Os móveis e os objetos postos na sala refazem o espaço. Por sua vez, estes 

espaços se replicam no processo de espaçamentos renovados dentro dos espaços 

maiores. 

“NA MESA GRANDE”
10

, objetos heterogêneos se localizam. Meia fruta, peças 

de um jogo erótico, um artefato explosivo e um sagrado, um livro aberto, tornando 

legível uma de suas páginas: um conjunto mergulhado na estranheza. “Uma pêra 

comida pela metade; cartas de baralho com desenhos eróticos; uma granada; um 

crucifixo de madeira; um livro aberto na página 47, permitindo decifrarem-se, porque 
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compostas em tipos maiores e em negrito,”
11

, condensam o estranho ambiente na 

apresentação das duas frases entrevistas na página aberta do livro.  

Na primeira frase simplesmente se lê “AS CONSTELAÇÕES”
12

; assim entre 

aspas no original e em maiúsculas ─sem os negritos prometidos. Na segunda frase, 

entre parênteses, com a grafia do nome da divindade e de seus atributos em iniciais 

maiúsculas, mais uma combinação sem verbos, nominalmente, ao modo de uma 

consigna ou slogan: “(Em nome de Alá, o Compassivo, o Piedoso)”
13

.  Signifiquem o 

que signifiquem, estas palavras caracterizam o espaço da página aberta como a quinta 

unidade espacial da mesa grande no interior da sala.  

 “NA MESINHA”
14

, para além do contraste de tamanho com a outra, repete-se a 

heterogeneidade dos objetos. Uma enumeração portadora de espaços em 

desdobramentos: “Um velho gramofone, com um disco no prato, presumivelmente 

rodando. No chão, ao lado da mesinha e com o focinho junto ao gramofone, encontra-se 

um cachorro, como se escutasse a música”
15

,  diz o narrador antes de remeter à capa do 

disco posto no gramofone. 

Ao lado do gramofone, está a capa do disco, onde se acha gravado um cachorro igual 

àquele e na mesma posição e também escutando um gramofone idêntico. Sobre o 

cachorro (da capa do disco) está escrito RCA. Mas não se pode ler qualquer outra 

palavra, porque em cima da capa do disco há uma casca de banana. Mas se lêem, no 

canto direito do observador, duas letras finais: E e N. Possivelmente o fim do nome 

BEETHOVEN.
16

 

 As capas e os encartes de discos de trinta e três rotações, de vinil, de elepês, 

sempre um espaço de representação complementar ao conteúdo musical dos respectivos 

discos, verbal ou visualmente, marcaram época. A estranheza vem da repetição em 

pormenores no plano da representação constituído pela capa do disco da cena externa a 

ela da presença de um cachorro ouvinte de música. A combinação do nome da indústria 

fonográfica produtora do disco com uma casca de banana a esconder o nome do 

compositor resulta na combinação do elemento industrial com a fruta proveniente de 
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regiões exploradas como exportadoras para as áreas industriais na função de encobrir o 

nome do artista de onde vem a composição, o objeto estético, musical. Uma hipótese em 

paralelo e em extensão à hipótese da narrativa.   

 “OUTROS MÓVEIS PELA SALA”
17

, parece uma concessão ao indefinido dos 

objetos, sob a rubrica outros, decorrente da profusão da presença deles sempre em 

espaços em multiplicação.  Um clima geral de degradação emoldura o desfile de coisas 

e de seres vivos. Um televisor coloca-se na abertura de novo espaço de representação 

midiático e específico, da combinação de sons e imagens, no espaço da tela. 

Um sofá velho e ensebado, com algumas das molas à mostra e baratas andando pelo 

forro; uma cadeira tosca de pau e, sobre ela, um cachimbo e uma caixa aberta, contendo 

um fumo de cor esverdeada; uma televisão ligada, mostrando uma garota que anuncia, 

sorrindo, um aparelho de televisão igual àquele e onde aparece ela própria, a garota 

sorridente, anunciando um televisor idêntico, com a imagem dela própria, a garota, 

anunciando, o mesmo televisor e assim sucessivamente; um piano de cauda, sobre o 

qual descansa uma travessa com um peixe morto, cercado por velas acesas. E vê-se, de 

perfil, sentado no banquinho e com os dedos no teclado, um esqueleto vestido a rigor.
18

 

 Da menção ao televisor os espaços recomeçam a réplica em modo contínuo, um 

após o outro, como indica a forma adverbial sucessivamente. A representação da 

representação em escala ampliada. A acumulação de espaços compõe um arsenal de 

figuras em replicação. Mas a música, na forma metonímica de piano, retorna em 

associação à plasticidade do quadro de uma natureza morta sobre o instrumento musical 

a intercambiar as fronteiras entre a pintura e a escultura, ou talvez, uma instalação. O 

macabro da cena, do espaço, materializa-se nos trajes a rigor da forma esquelética. Que 

música os dedos do esqueleto tocariam?  

Os “OBJETOS ESPALHADOS PELO CHÃO”
19

 ampliam a indefinição 

espacial. Os objetos organizam-se nas páginas de um jornal: espaço gráfico como a capa 

ou o encarte de um disco; e, midiático como o de um disco ou de um televisor.   

Um jornal totalmente aberto, mostrando a primeira e a última página. Na 

primeira, a manchete é CRISE, em letras garrafais. E há o retrato de um homem baixo, 

gordo e calvo, de terno escuro e passando, naquele momento, um lenço no rosto suado. 

Rosto em que sobressaem os músculos tensos e a expressão preocupada. Na última 
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página, a manchete é: SUICIDOU-SE NO SUPERMERCADO. E logo abaixo a 

fotografia do cadáver, com vários curiosos ao redor. E um grande anúncio onde se vê 

também a palavra “supermercado” e uma porção de preços e desenhos de mercadorias.
20

  

 No jornal as manchetes, em caixa alta, resumem os acontecimentos daquele 

espaço. A crise, a morte, o lugar privilegiado das mercadorias em combinação. Entre a 

manchete da primeira página e o suicídio da última a localização da morte no espaço 

onde a produção se exibe como substância e quantidade de valor.
21

  

 Os “OUTROS OBJETOS ESPALHADOS PELO CHÃO”
22

 integram o 

conjunto: móveis e objetos da sala ─ mesinha, objetos  ─ outros objetos espalhados pelo 

chão. Primeiro a enumeração do vazio: “Uma gaiola sem pássaros, mas com ossos de 

pássaros lá dentro; uma moldura sem quadro”
23

. Depois a enumeração de objetos sem 

uso, em continuidade ao vazio: “uma garrafa de vinho e copos; uma estatueta de Buda; 

uma revista do Batman; notas e moedas; pílulas; dois dados; roupas de baixo femininas; 

carrinhos e soldadinhos de plástico”
24

. No processo de replicação e retomada, uma 

enumeração de objetos bibliográficos em três títulos: “Minha luta, de Adolf Hitler; As 

citações do camarada Mao Tsé-Tung e Como cultivar e coexistir com a neurose, de 

Carl Sigmund”
25

.  

 “Et cetera”
26

: acaba a progressão imensa e indefinida do et cetera, no restante, 

nos demais, da expressão latina, a representação da representação; na continuidade a 

representação admite pela primeira vez no texto a presença do ser humano, ainda na 

condição de objeto da representação da representação.  

O humano no meio dos objetos ─ inorgânicos, orgânicos, da natureza e da 

cultura ─ ocorre pela primeira vez. Sem sair da sala. 

 O homem está sentado em primeiro plano nesta sala, sobre um pequeno tapete e 

com as pernas cruzadas, numa posição de ioga. O homem está descalço e sem camisa, 

vestindo apenas uma calça grosseira e rasgada. A barba, o bigode e os cabelos cobrem-

                                                             
20

 Idem, ibidem, p. 34 

21
 Karl Marx. O capital: crítica da economia política.  Livro primeiro: o processo de produção 

do capital. Tradução Reginaldo Sant´Anna. 3. ed Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, 

(Perspectivas do Homem, 38) v. I, p. 41. 

22
 Sant`Anna, op. cit., p. 34 

23
 Idem, ibidem, p. 34 

24
 Idem, ibidem, p. 34 

25
 Idem, ibidem, p. 34-35 

26
 Idem, ibidem, p. 35 



lhe praticamente todo o rosto, mas não o suficiente para ocultar que é quase um albino, 

de tão louro e branco.
27

  

 Na caracterização do homem pesam a posição, as vestimentas, os pormenores de 

sua figura, mas, dividindo a sua existência em plano e sala onde o espaço de 

representação é o dos objetos em replicação.  

 Uma arma metamorfoseada em instrumento musical e balas ─ palavra ambígua 

─ o projétil, o doce, um efeito de delicadeza e estranheza em combinação. Sons, 

ameaças e sabores em densa unidade: “O homem segura uma guitarra elétrica, apontada 

para o observador, como se fosse uma metralhadora. Mas da ponta da metralhadora ─ 

ou da guitarra ─ saem balas de confeitaria e escorre, fracamente, um líquido 

amarelado”
28

.  

 Um elemento novo entra na composição unificadora de objetos tão díspares. O 

fogo alimenta a forja em ebulição do novo espaço da sala. Uma personagem nova 

parece retomar os espaços anteriores onde ocorria uma representação da representação: 

“Sobre a cabeça do homem, em letras grandes e vermelhas, imitando fogo, está 

impressa a palavra INFERNO. E, em letras menores e também vermelhas, o nome 

LÚCIFER SMITH”
29

. 

 A personagem da cultura pop, industrial, evoca, inevitavelmente, a personagem 

da tradição bíblica no simples enunciar de seu nome. Do fogo ao anjo fabricante da luz 

ocorre um percurso pleno de significações. 

 Nova transição ocorre. Mudam-se as salas, mudam-se os espaços, mudam-se os 

planos da representação: “Envolvendo tudo, há um papel celofane, que é rompido neste 

momento. Duas mãos retiram o disco de dentro da capa e o levam para um toca-discos, 

no canto da sala”
30

.  Na ruptura do papel, a ação das mãos abre a passagem do plano da 

representação da representação, dos espaços e dos objetos em replicação, ao plano da 

representação do real. 

 Uma sala dentro de uma sala, a da representação da representação, cede o seu 

lugar na focalização da sala da representação do real. Agora vem a segunda sala na 

ordem de aparição narrativa; a primeira na ordem das relações entre conteúdos e 

continentes.  
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Esta é uma outra sala, com um tapete verde, móveis novos e bem organizados, adornos 

sóbrios, quadros na parede e um televisor ligado, com uma garota sorridente no vídeo, 

anunciando um televisor igual àquele e ligado, numa sala idêntica e onde se acha, 

esquecido num canto, um disco cujo nome é INFERNO, do cantor e compositor pop 

LÚCIFER SMITH.
31

  

A sala parece nova, moderna, mas replica a anterior. Repete-se nela a cultura da 

mídia, a da música pop, dos objetos produzidos em profusão pela indústria. Os objetos 

portadores do mistério da atmosfera dos espaços em multiplicação tornam-se fetiches 

em réplicas de grande amplitude. Obscurecem a condição de mercadorias por eles 

configuradas na conjuntura do capitalismo a se reproduzir.  

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação 

social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la como 

relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho.
32

 

 O percurso narrativo chega ao seu final. A literatura confunde-se com a 

televisão: “Desliga-se a televisão e apaga-se a luz”
33

.  

 Ocorre um retorno da canção; um avanço para os sons e a letra da composição. 

 Escuta-se, a princípio, apenas o chiado irritante da agulha sobre os sulcos 

iniciais do disco. Mas logo depois ouve-se o som de guitarras, contrabaixo, piano, 

bateria e uma flautinha. E uma voz começa a cantar assim: “Estou farto de tudo e vou 

tomar o ônibus vinte e sete e viajar para outra galáxia”
34

.  

 Mais que mudar de lado; mudar de galáxia. 

Antes de uma conclusão recolher os objetos da composição na forma de resumo 

é uma necessidade. Na sala havia as quatro paredes: a parede ao fundo, a parede à 

direita, a parede à esquerda. Havia os móveis e os objetos da sala: na mesinha, nos 

outros móveis pela sala, os objetos espalhados pelo chão, outros, sempre outros, móveis 

e objetos, pela sala, pelo chão. Os objetos enumerados e os restantes; os demais, os não 

enumerados. O humano no meio dos objetos ─ inorgânicos, orgânicos, da natureza e da 

cultura ─ em profusão. A representação passa do plano da representação da 

representação ao plano da representação do real. 
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Mudar de lugar, de lado, de galáxia? Ou interferir nos eventos? Interpretação da 

arte, da música, da canção, da literatura? Ou alguma transformação?
35

  

Individualismo e sonhos configurados na poesia, na narrativa literária, ou a 

elaboração nas esferas sociais?  

Um tempo crucial de rupturas, de barreiras em queda, a entrada na história de 

quem estava ausente, a violência implícita em decidir o destino sem aceitar cangas. Nos 

espaços e nos tempos do homem com os seus objetos, a arte e o destino marcaram 

encontro; nas esquinas do texto, na cidade da literatura, nas ruas do mundo.  

Dos utópicos aos reais os espaços multiplicam-se articuladamente na 

“Composição II”, de Sérgio Sant`Anna. Nos desenhos de mercadorias, ou representação 

da representação, ou espaços em multiplicação, ou uma perspectiva de revolução, ou 

passar para o outro lado, ou replicação e revolução, a densidade textual assegura a 

figuração e a configuração dos processos de acumulação ampliada do capitalismo nas 

formas literárias organizadas, em composição.  
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