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Resumo: Em meio à conturbada e culturalmente profícua década de 1960, 
diversos foram os libelos transgressores da juventude em polvorosa no 
mundo ocidental. No Brasil, país de moral hipócrita, pseudo-tradicionalista, 
jovens envolveram-se em tal coro anti-moralista, através de peças teatrais e 
de letras de música centradas no corpo. Neste ínterim, em 1967, José 
Agrippino de Paula publica PanAmérica, aumentando o discurso de então. 
Este artigo visa analisar essa obra, marginal à produção estética brasileira 
canônica, sob o viés do corpo enquanto perversão da moral vigente: não 
apenas os sentidos, mas sua existência como instrumento central para a 
obtenção do prazer. 
Palavras-chave: transgressão; marginalidade; PanAmérica; corporalidade. 

 
 
 
Introdução 
 

Hollywood, algum momento impreciso na década de 1960. O narrador de 
PanAmérica (2001), anônimo, sem rosto nem forma física definida, então diretor de 
cinema, aguarda a chegada do diretor-assistente. Este, ninguém mais, ninguém 
menos que Cecil B. de Mille, irá dirigir a próxima cena. Cabe ressaltar que as 
filmagens em andamento pertencem ao filme-projeto do personagem narrador, 
intitulado A Bíblia, o qual hiperbolicamente almeja retratar cinematograficamente o 
texto canônico religioso na íntegra – porém, como a leitura da obra deixa claro, em 
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uma abordagem inverossímil. Quando o diretor-assistente chega ao estúdio, o 
cenógrafo sobe ao palco e arma o cenário. Os atores, dentre os quais se encontra a 
musa Marilyn Monroe, entram no cenário e ocorre a seguinte cena: 
 

Os atores entraram no cenário e começaram a representar uma família 
americana classe-média. Eu sorria com a cena que transcorria no palco e 
me sentia feliz. Os atores representavam uma família feliz, e eu via na 
porta da casa um vaso de flores, e eu me sentia feliz de ver aquela 
família classe-média americana, o pai conversando com a filha, o filho 
conversando com a mãe e os irmãos. A harmonia e felicidade da cena se 
transmitiam para mim, e eu sorria imaginando que eu futuramente 
poderia formar uma família exatamente igual àquela. (Paula 2001: 35) 

 
O trecho acima destaca uma primeira provocação da obra PanAmérica: a 

destemporalização do texto canônico. Retirado de seu contexto original, esse trecho, 
inominado, destaca a relação passiva e não-objetiva do narrador com a obra que 
pretende transpor para a mídia cinematográfica. Embora no capítulo anterior, a cena 
da Fuga dos Hebreus tenha sido descrita com alguma fidelidade ao original, esta 
cena surge à parte do restante do texto religioso. Pode-se perguntar que família é 
essa, assim como que conversa é essa e, mesmo o mais cuidadoso leitor da Bíblia terá 
dificuldades em responder. Durante a década de 1960, era comum nas artes visuais a 
técnica da colagem, em que recortes não-relacionados ocupavam o mesmo espaço. 
Estaria, então, o narrador fazendo, cinematograficamente, o mesmo? 

Por outro lado, ao longo do restante da obra, esse narrador terá a chance de 
viver um tórrido romance. Porém, ao contrário do carinhoso sonho oriundo do 
desejo de viver o american way of life, a relação afetiva com a atriz Marilyn Monroe 
fugirá dos padrões moralmente aceitos no Ocidente. Sua relação com ela será descrita 
abertamente e as cenas mais calientes ocorrerão muitas vezes em lugares abertos – 
como um parque –, públicos – como a praia – ou de fácil acesso – como um quarto 
em um navio. Haverá, igualmente, a presença ocasional de pessoas na cena, 
testemunhando-a, como o então (dentro e fora da obra) marido da atriz 
hollywoodiana, além de ampla descrição sexual: do contato táctil à penetração.  

O discurso francamente sexual, nomeando os órgãos genitais, assim como 
descrevendo o intercurso carnal, foi fortemente censurado ao longo dos séculos no 
cânone literário, assim como o foram outros discursos, igualmente transgressores por 
abordar o humano sob a ótica contrária à defendida pela moral vigente – a qual era 
euro, falo, hétero e etnocêntrica. Por conta desta, digamos, não-aceitação social, o 
sexo aparecia na ficção e na poesia escondido sob as mais variadas e rebuscadas 
metáforas ou então era relegado a sátiras, comédias e impropérios mais – como o 
demonstra a poesia satírica de diversos autores, como Bocage e Gregório de Matos. 

O submundo da perversão sexual. Neste foram relegados nomes como 
Marquês de Sade, até hoje proibido em alguns países. Igualmente, em outras formas 
de arte, criações estéticas foram censuradas ou banidas. Esta questão sexual, porém, 
ocorre por alguns motivos, que este artigo visa expor e problematizar em tensão 
constante com a obra de José Agrippino de Paula: a ideia, canonizada, de que a 
literatura deveria servir como exemplo; a ideia, de cunho religioso e moral, de que as 
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sensações carnais, dentre as quais se destacam as sexuais, seriam pecaminosas e, 
logo, deveriam ser reprimidas; a ideia institucionalizada ao longo da Modernidade, 
embora oriunda possivelmente da ideia anterior, de que o extravasamento do desejo 
sexual poderia estar ligado a desajustes comportamentais que levariam a uma vida 
criminosa ou, no mínimo, amoral, conforme Michel Foucault (2001; 2009) demonstra 
em alguns de seus textos. 

Tendo havido ao longo da literatura, além de Sade, diversos escritores, poetas 
e dramaturgos considerados marginais por abordarem o discurso dos marginais – 
isto é, daqueles que não eram considerados parte central da sociedade, que 
desrespeitavam as normas morais sociais –, José Agrippino de Paula, conforme tenta 
demonstrar este artigo, insere-se nesse grupo, por atualizar a discussão sobre a 
liberdade de experimentar o próprio corpo ao nosso bel-prazer, incluindo aí a 
Cultura Pop, figuras reais daquele contexto histórico-político e a mixagem de dois 
gêneros literários dos mais canônicos: a epopeia e o romance. Contudo, de forma a 
abordar o tema proposto, cabe uma breve menção à moralidade vigente na cultura 
ocidental por séculos. Essa provém da visão religiosa do mundo material e do 
transcendental, visão central da dicotomia sagrado-profano. O Brasil, por ser um país 
largamente católico, acaba por se inserir na esteira deste pensamento 
comportamental, mascarado por sob a moralidade socialmente defendida. 
 
 
Moralismo Religioso ou O Corpo e o Sensorial Como Pecaminosos 
 

Giorgio Agamben (2007), filósofo contemporâneo italiano, em obra dedicada 
ao profano – artístico, filosófico e social –, assim descreve o sagrado na época áurea 
da Antiga Roma: 
 

Sagradas ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam 
aos deuses. Como tais, elas eram subtraídas ao livre uso e ao comércio 
dos homens, não podiam ser vendidas nem dadas como fiança, nem 
cedidas em usufruto ou gravadas de servidão. (Agamben 2007: 65) 

 
Para o ser humano comum, a existência cotidiana ocorria sempre em relação à 

esfera divina. As histórias contadas no seio familiar, os exemplos dados ao longo dos 
estudos, as representações artísticas, mesmo objetos do dia a dia de alguma forma 
estavam em tensão constante com o transcendental. O homem tinha sempre a esfera 
superior, intocável, para se lembrar de sua condição mundana. E limites religiosos 
eram impostos, quiçá desde o início dos tempos, sobre as ações humanas. Ora, tais 
delimitações mostravam-se como importantíssimas, já que a religião seria uma forma 
de agir, mais até do que uma forma de pensar, conforme defende a ex-freira Karen 
Armstrong: “(...) religião não é, essencialmente, algo que se pensa, mas algo que se 
faz. Chega-se a sua verdade por meio de atos concretos” (Armstrong 2011: 12). 

A autora, ao longo de seus estudos, percebeu o caráter prático e ético da 
religião: guiar o ser humano em sua via crucis diária. Assim, a religião seria, enquanto 
atividade, uma rota de fuga dos problemas materiais, assim como uma crítica 
construtiva ao comportamento humano que o levasse a uma postura mais ética, 
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preocupação concomitante aos filósofos antigos. Por outro lado, as esferas do 
mundano e do transcendental possuíam limites rigidamente demarcados, de forma a 
estabelecer uma liturgia primitiva, isto é, rituais que auxiliassem o homem nessa sua 
travessia existencial por entre os signos míticos (Armstrong 2011: 12). Sendo a esfera 
do sagrado aquela que envolvia o que pertencia aos deuses, logo cabia ao homem a 
esfera do profano, que ocorria quando trazia-se algo da esfera divina para a esfera 
humana. Retomando, assim, Agamben: 
 

Sacrílego era todo ato que violasse ou transgredisse essa sua especial 
indisponibilidade, que as reservava exclusivamente aos deuses celestes 
(nesse caso eram denominadas propriamente “sagradas”) ou infernais 
(nesse caso eram simplesmente chamadas “religiosas”). (Agamben 
2007: 65) 

 
Desta maneira, o filósofo italiano define religião como sendo “aquilo que 

subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas ao uso comum e as transfere para uma 
esfera separada” (Agamben 2007: 65). Sendo a religião uma prática diária, visando 
uma mudança mental e espiritual, e sendo o mito narrado e os rituais exercidos 
valiosos instrumentos nessa mudança, resta indagar qual a intenção disso tudo. Ora, 
a pesquisadora e ex-freira responde: “revelar algo profundamente verdadeiro acerca 
da humanidade”, isto é, “como levar uma vida mais rica e intensa, como lidar com a 
mortalidade e como suportar o inevitável sofrimento da carne” (Armstrong 2011: 12). 

A conexão entre o pós-morte, no caso da religião cristã uma nova existência 
que ocorre em um plano extramaterial por vir, o sofrimento carnal e a riqueza da 
vida são o cerne temático de toda uma discussão teológica que remonta aos 
primórdios da fé humana. Conforme foi dito anteriormente, a religião seria uma 
forma de manter o homem no caminho do Bem, como uma práxis: uma decisão 
diária sobre as ações. A religião está além do pensamento, centrada na ação humana. 
Ao aliar o extra-mundano à riqueza de vida e fazendo com que esta ocorra em 
consequência de uma vida sem excessos, sem pecados, sem caídas em tentações, o 
discurso religioso, de uma certa maneira, está digladiando-se com o corpo, os 
instintos naturais e os desejos do homem. 

Uma das mais importantes vozes na longa tradição teológica da religião 
católica, que foi predominante no Ocidente – e em partes do Oriente – por 
praticamente dois milênios, foi Santo Agostinho (2011). Em sua obra Confissões, o 
filósofo-teólogo estabelece a seguinte relação entre as coisas de Deus, sagradas, e as 
profanas: 
 

A vida neste mundo seduz por sua própria beleza e pela harmonia que 
mantém com todas as pequenas coisas belas que nos cercam. (...) Mas se 
desejamos todos esses bens imoderadamente e por eles mesmos, bens 
inferiores que são, e abandonamos os bens superiores como és tu, 
Senhor nosso Deus, a tua verdade e a tua lei, então cometemos pecado. 
Na verdade, esses bens inferiores também satisfazem, mas não como 
satisfaz o meu Deus, que tudo criou (...). (Agostinho 2011: 57) 
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Neste caso, pecaminoso seria o caminhar fora da estrada que leva a Deus. 
Estabelece-se no trecho a importância dos bens divinos e a felicidade que advém 
desses, por serem verdadeiros. Coloca-se em tensão a verdade extra-material e a 
falsidade do mundano. A satisfação por conta do profano, existente e importante ao 
longo da aventura humana, deveria ser repensada, de forma que o homem deveria se 
convencer de que os bens de Deus valeriam mais. Agostinho parte do mito do 
Gênese bíblico para elaborar essa sua visão de religião, uma vez que lá textualmente 
o homem é expulso do paraíso, a “Terra do Prazer”, de acordo com Karen Armstrong 
(2011: 44). Na terra, o homem passou a experimentar os sofrimentos da carne: a dor, a 
fadiga, a fome por conta do trabalho; o impulso sexual para a procriação por conta da 
vivência limitada, etc.  

Porém, o Gênese, anteriormente a Agostinho, era entendido como uma 
representação do homem. Como mito, portanto: uma narrativa metafórica, um 
símbolo que transcendia palavras – as quais nunca dariam conta de seu amplo e 
profundo significado. Afinal, “o conhecimento da dor e a consciência do desejo e da 
mortalidade são componentes inevitáveis da experiência humana” (Armstrong 2011: 
45). A visão de Agostinho tornou o mito em “História”: um relato factual. “Trata-se, 
porém”, afirma Armstrong, “de uma interpretação exclusivamente cristã, proposta 
de maneira controversa por santo Agostinho de Hipona no início do século V” 
(Armstrong 2011: 45). A tradição religiosa inicia, então, seu discurso moralista 
dogmático a partir desse pensador, para quem a existência humana é um poço de 
tentações profanas: “Quem poderá negar que a vida humana sobre a terra seja uma 
tentação sem tréguas?” (Agostinho 2011: 300). 

A partir de então, o pensamento religioso em geral e bíblico em particular 
torna-se um modelo de conduta. Tal pensamento enraizou no senso comum e, 
mesmo, na ética ocidentais3. Culturalmente, o homem centrado, correto e desejoso de 
viver em harmonia com os próximos, fazendo o bem, passou, aos seus próximos, 
preceitos permeados do pensamento moral agostiniano. Assim, a literatura que não 
focasse nos homens santos ou abençoados pelo Divino era vista como viciada ou 
profana, conforme a crítica que esse pensador teceu às narrativas homéricas, que não 
centravam em homens-modelo, catolicamente dizendo: 
 

Mas seria mais exato dizer que Homero, inventando tais coisas, atribuía 
qualidades divinas a homens viciados, a fim de que os vícios não 
fossem considerados como tais, e quem os comete pareça imitar, não 
homens corruptos, mas divindades celestes. (Agostinho 2011: 40) 

 
Na reflexão moral agostiniana, a Literatura passa a ter poderes subversivos. 

Ela pode incitar o bem como pode, é claro, incitar o mal. Defende-se, assim, que 
aquilo que é humano, corporal, material e/ou instintivo simboliza vícios não 
desejosos pelo homem de bem, que deseja aproximar-se do ser superior. Afinal, a 

                                                           
3 Por conta do espaço reduzido deste artigo, não se pode abordar um dos pensadores mais 
importantes no campo da moral ocidental, o filósofo alemão Kant. Porém, cabe ressaltar a 
proximidade do seu conceito moral mais importante, o imperativo categórico, com o pensamento 
religioso “Faça ao próximo o que queres que façam contigo”: “Age apenas segundo uma máxima tal 
que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (Kant 2007: 59).  
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“nostalgia do paraíso perdido”, pontua Armstrong, relaciona-se justamente com a 
“sensação do afastamento da plenitude do ser [imaterial e transcendente]” 
(Armstrong 2011: 45). Agostinho não apenas acreditava no poder subversivo da 
Literatura, como sabia que a tradição literária levava a uma vontade de ser como os 
mestres. Na sua época, o conceito de imitatio ainda não estava formulado 
explicitamente, porém a leitura ou exposição sistemática às obras dos mestres 
profanadores era regra do dia. Por isso, Agostinho critica as obras antigas e a 
tradição artística que as engloba. O problema para ele não são as palavras em si, uma 
vez que estas podem ser rearranjadas, mas sim o poder da tradição que confere status 
aos gênios primevos: “Não acuso as palavras, que são como vasos eleitos e preciosos, 
mas o vinho do erro que aí nos era apresentado por mestres ébrios, e que devíamos 
sorver (...)” (Agostinho 2011: 41). 

Cabe ressaltar que data de quase um milênio antes desse pensador o início de 
toda uma discussão sobre a poesia, a qual cria em cima de representações “de 
segunda mão”, e sobre seu poder de agradar aos seus receptores de maneira tal que 
os desvirtua do caminho do bem. Porém, cada grupamento humano possui uma 
visão de si e é inerente ao homem produzir esteticamente. Assim, remetendo à 
pesquisadora Regina Zilberman: 
 

Cada nação formula uma imagem de si mesma, mas sua carnadura 
provém dos textos literários. Eles se tornam canônicos, quando 
respondem positivamente a esse desiderato ideológico, amarrando as 
pontas da construção social, para criar a impressão de unidade. 
(Zilberman 2001: 37) 

 
O cânone literário, assim, vai se formando ao longo das gerações, as quais 

encontram nas obras anteriores um determinado tipo de discurso ideológico que 
acreditam representativo. Agostinho, deste modo, percebe já no século V d.C. que 
uma tradição literária, ao eleger seus representantes maiores, pode vir a ser perigosa 
– sob este viés moral. Ele tece, então, sua crítica a esse movimento intrínseco à 
Literatura: a de produzir a legitimidade de sua origem e de sua herança. O 
pesquisador brasileiro Luiz Costa Lima (1991), debatendo sobre o grande momento 
de ruptura com a tradição, o movimento Modernista, acaba tocando igualmente 
neste ponto, ao afirmar o seguinte: 
 

O Manifesto Antropófago e Le Collège de Sociologie, na verdade, como 
inúmeros outros movimentos e autores contemporâneos, começam a 
considerar a ruptura, a descontinuidade, não só como ferramenta 
mental e uma categoria intelectual, mas também como uma exigência 
histórica. Desde esse ponto, a tradição pode significar duas coisas 
distintas: ou uma transmissão regular de valores ou o contato 
problemático com um solo rugoso. A partir de então, essas duas 
maneiras de experimentar a tradição emblematizarão, respectivamente, 
o pensamento conservador e o transformador. A opção de Oswald e 
Bataille é indiscutível. (Lima 1991: 67) 
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Costa Lima pontua, assim, que no século XX a tradição se fará também com o 
que se produz contra ela, em uma dicotomia conservadorismo-transformação, centro 
das revoltas artísticas da contracultura da década de 1960, na qual José Agrippino de 
Paula se insere. Embora não haja espaço aqui neste artigo para indagar a forma de 
eleição da tradição literária, pode-se, ao menos, apontar que se tem teorizado tanto 
com enfoque no lado dos escritores, através da intertextualidade, quanto no lado dos 
leitores, através da recepção estética da obra. Quanto a esta última, pode-se destacar 
o movimento juvenil massivo nas ruas da tumultuada década de 1960 no Brasil, 
principalmente pós-golpe. 

Espetáculos teatrais, shows, happenings, exposições, festivais musicais, saraus 
literários. Na segunda metade da década, o Brasil testemunhou a proliferação de 
produções artísticas engajadas politicamente, dentre as quais Heloísa Buarque de 
Hollanda destaca o musical Opinião, de Zé-Keti e João do Valle. Ela afirma o seguinte 
acerca dessa criação emblemática: 
 

Mas, em que pesem os limites dessas concepções, Opinião revelou-se 
um espetáculo extremamente oportuno. Reunindo um publico jovem, o 
show parecia interpretar o sentimento de toda uma geração de 
intelectuais, artistas e estudantes naqueles dias em que a realidade do 
poder militar configurava-se como um fantasma no imaginário da 
revolução brasileira. Para espantá-lo, surgia um novo imperativo: falar, 
cantar, manifestar. Tratava-se de expressar, contra o autoritarismo que 
subia ao poder, a determinação, a denúncia e ao enfrentamento. 
(Hollanda 1989: 23) 

 
Tal enfrentamento, sentido nas ruas pelas massas em discurso anti-belicista 

nos EUA ou em discurso antiautoritarismo no Brasil, não se endereçada apenas às 
questões políticas da época, mas, sobretudo, a uma questão em particular, que 
permeia tanto a política quanto os produtos culturais: a linguagem. Em outros 
termos, a linguagem do discurso e a liberdade deste. 

Foi destacado anteriormente que a tradição literária poderia ser considerada, 
sob o viés agostiniano, como nociva à sociedade, por ter a possibilidade de eleger 
como obras-primas aquelas que levassem a uma vida hedonista, regrada nos pecados 
carnais. A preocupação com esta possibilidade levou o cânone a constituir-se de 
obras “sérias”, como a alta poesia – a épica, por exemplo – e os romances. Estas obras 
não davam espaço a todos os discursos da comunidade humana. Pelo contrário, 
muitos foram os discursos limados do centro da produção estética. Houve uma 
preocupação em eleger apenas os discursos normatizadores, disciplinadores, para 
conferir um ar de homogeneidade inexistente na fauna humana. O pesquisador 
Emerson Inácio tece as seguintes ponderações sobre o assunto: 
 

Explico: para a crítica literária sedimentada a aproximação entre o que 
está no intervalo eminentemente estético e aquilo que está no que 
comumente chamamos cultura, parece pouco provável ou até mesmo 
desaconselhável. Infere-se disso que ou a Literatura mimetiza o que lhe 
interessa da realidade empírica, elegendo os grandes temas em 
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detrimento do que é desprovido de defesa e exprimido nas margens, ou 
ainda se crê que ela deva cumprir uma função formadora de homens e 
mulheres de bem e reparadora de caracteres resistentes à varinha do 
cânone. (Inácio 2011: 100) 
 

Pode-se apreender disso que a tradição da literatura ganhou uma função 
perigosa de moderadora discursiva, preocupada com o caráter moralizante da 
linguagem, e que acaba por causar uma censura dos excluídos da sociedade, isto é, 
dos marginalizados. Dentro desse escopo, obviamente, encontram-se todos aqueles 
que praticam atividades ou possuem desejos sexuais díspares do que foi aceito pela 
norma ideológico-moral religiosa. 

Michel Foucault (2001) dedicou alguns anos aos estudos sobre as origens do 
problema da sexualidade: seu silenciamento, sua limitadora castração e sua não-
aceitação nas normas disciplinares. Uma hegemonia moral acaba por causar uma 
séria marginalização dos discursos plurais da sexualidade humana. Se Agostinho 
filosoficamente demonstrou a tênue relação de os desejos carnais e as sensações de 
uma forma geral com o pecado e os bens inferiores, Foucault preocupa-se em 
perceber como esse pensamento enraizado na Modernidade adentrou o terreno da 
legislação e da jurisprudência. Em outras palavras, como o discurso moral anti-
hedonista causou a marginalização legislativa da Justiça europeia moderna.  

Ao longo de seus estudos, o filósofo francês chegou ao fenômeno oitocentista 
de preocupação exacerbada com a vida sexual das crianças e dos adolescentes, a qual 
foi posta sob vigilância dos pais. Afirma, pois, o filósofo: 
 

Parece-me pois que a sexualidade da criança e do adolescente é posta 
como problema no decorrer do século XVIII. Essa sexualidade é posta 
inicialmente sob sua forma não relacional, isto é, é posto em primeiro 
lugar o problema do auto-erotismo e da masturbação; masturbação que 
é perseguida, masturbação que é valorizada como um perigo maior. A 
partir desse momento, os corpos, os gestos, as atitudes, as caras, os 
traços da fisionomia, as camas, os lençóis, as manchas, tudo isso é posto 
sob vigilância. Os pais são convocados a partir à caça dos cheiros, dos 
vestígios, dos indícios. Acho que é aí que temos a instauração, o 
estabelecimento de uma das novas formas de relação entre pais e filhos: 
começa urna espécie de grande corpo-a-corpo pais-filhos, que me 
parece característico da situação não de toda família, mas de certa 
forma de família na época moderna. (Foucault 2001: 335) 

 
Percebe-se, pela exposição longa do pensador, que ocorre um aumento de 

biopoder por parte dos pais, os quais são levados pelas instituições sociais, como a 
Igreja de um lado e a Escola de outro, a controlar o corpo dos filhos, de forma a coibir 
a entrega destes a suas vontades mais íntimas. O filósofo continua, afirmando que 
ocorre aí “a instauração de um medo em torno desse corpo e de um medo em torno 
da sexualidade enquanto detentora dos perigos corridos pela criança e pelo corpo da 
criança” (Foucault 2001: 337). Tais perigos, esmiúça Foucault em seus estudos, são 
descritos como sendo uma das três características basilares que, acreditava-se, 
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poderiam levar a criança ou adolescente a tornar-se um criminoso, foco central desse 
curso dele, intitulado na edição livresca Os Anormais. 

Os desejos sexuais, conforme passou a ser discutido abertamente ao longo do 
século XX, são inerentes ao ser humano. Porém, ainda no século XVIII, preocupavam 
os representantes da ordem vigente, de forma a declarar tal guerra às atitudes 
íntimas dos infantes. Disso resulta uma aniquilação da intimidade, um esfacelamento 
da distância que existia até então entre os pais e os filhos, além da criação mesma da 
célula familiar quadrangular pais-filhos, dentre outros resultados: 
 

[as] culpabilização e responsabilização simultâneas dos pais e dos filhos 
em torno desse corpo mesmo, arranjo de uma proximidade obrigatória, 
estatutária, dos pais e dos filhos; logo organização de um espaço 
familiar restrito e denso; infiltração da sexualidade através de todo esse 
espaço e investimento desse espaço por controles ou, em todo caso, por 
uma racionalidade médica. Parece-me que é em torno de todos esses 
processos e a partir do encadeamento circular desses diferentes 
elementos que se cristaliza finalmente a família conjugal, a família 
restrita, a família quadrangular pais-filhos, que caracteriza pelo menos 
uma parte da nossa sociedade. (Foucault 2001: 337) 

 
Tendo-se por base tal pensamento belicoso, com o advento da teoria do desejo 

incestuoso, a situação só tenderia por piorar. Contudo, as instituições legitimadoras 
do saber estabeleceram que o desejo incestuoso da criança pelos pais não seria culpa 
destes últimos. Estes, ao contrário, seriam des-culpados pelo discurso moral (ainda 
hoje) vigente: 
 

Eis que, ao cabo de um século, desculpam os pais precisamente da 
culpa que, no limite, eles teriam podido sentir por descobrir assim o 
corpo desejante de seus filhos, e lhes dizem: não se incomodes, não são 
vocês que são incestuosos. O incesto não vai de vocês a eles, da 
indiscrição de vocês, da curiosidade de vocês pelo corpo deles que 
vocês desnudaram, é o contrário: é deles a vocês que vai o incesto, pois 
são eles que começam, desde a origem, a desejar vocês. Por 
conseguinte, no mesmo momento em que se satura etiologicamente a 
relação incestuosa filhos-pais, desculpa-se moralmente os pais pela 
indiscrição, pelo procedimento, pela aproximação incestuosa a que 
haviam sido obrigados por mais de um século. Logo, primeiro benefício 
moral, que torna aceitável a teoria psicanalítica do incesto. (Foucault 
2001: 339) 

 
Após a descoberta do desejo incestuoso e da conseguinte retirada de culpa da 

parte dos pais, o pensamento moral estaria pronto para a visão psicanalítica sobre 
essa situação – embora, ainda assim, ela tenha sido chocante em seu início. O tabu do 
sexo dentro de casa estaria minimamente controlado nesse ponto. O problema, então, 
é que essa des-culpabilização e esse re-posionamento dos pais na hierarquia sexual 
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familiar levaram, desta maneira, à posse do corpo da criança, enquanto polo de 
sensações e de desejos sexuais: 
 

Em segundo lugar, vocês estão vendo que, no fundo, dá-se aos pais 
uma garantia suplementar, já que dizem a eles não apenas que o corpo 
sexual de seus filhos lhes pertence de direito, que eles têm de zelar por 
ele, que têm de vigiá-lo, de controlá-lo, de surpreendê-lo, mas também 
que ele lhes pertence num nível ainda mais profundo, já que o desejo 
dos filhos é dirigido a eles, pais. Nessa medida, não é apenas, de certa 
forma, a posse material do corpo da criança, de que eles são senhores, 
mas, ainda por cima, do próprio desejo de que eles se vêem dispor pelo 
fato de que é a eles que esse desejo é dirigido. (Foucault 2001: 340) 

 
Destarte, com esse discurso sobre o incesto como proveniente da criança, 

reforçava-se o ponto central da dinâmica de poder intrafamiliar: o controle sobre o 
corpo da criança, não só pelos pais, mas pela ciência ou, em outros termos, pelo 
saber. Com isso, “reforçava-se a urgência de uma intervenção exterior, de uma 
espécie de elemento mediador, ao mesmo tempo para analisar, controlar e corrigir”, 
de forma que “garantia-se, melhor ainda, a ligação da família ao poder médico” 
(Foucault 2011: 340). Desta maneira, a medicina, campo respeitado do saber tanto no 
meio acadêmico quanto nas ruas, inseriu-se na relação de poder domiciliar, como 
que doutrinando os pais a agir corretamente para com sua prole, adentrando e 
violentando, desta maneira, a liberdade de criação que por ventura os pais poderiam 
ter sobre os filhos. Mais ainda, a medicina, através do estudo sobre o desejo 
incestuoso e a relação deste com a figura dos pais ainda confere a estes uma nova 
posição de controle de biopoder: eles são o fruto do desejo filial, o motivo pelo qual 
essas crianças se excitam sexualmente: 
 

Em linhas gerais, trata-se (...) de uma espécie de formidável gratificação 
para os pais, que doravante se sabem objeto de um desejo louco e que, 
ao mesmo tempo, descobrem, por essa teoria mesma, que eles podem 
ser sujeitos de um saber racional sobre suas relações com os filhos: o 
que a criança deseja (...), eu sei de um saber científico autenticado, já 
que é um saber médico. Sou portanto sujeito do saber e, ao mesmo 
tempo, objeto desse desejo louco. (Foucault 2011: 341) 

 
Essa campanha antimasturbação que acaba por envolver todo o corpo da criança e do 
adolescente no domínio bélico-moral da família voltava-se àquela célula familiar que 
era doutrinada na escola, na Igreja, nos hospitais/consultórios médicos; àquela, pois, 
a que o Estado chegava. Outro discurso, embora igualmente dominador e castrador, 
focava a família popular, aquela excluída do centro político, social e econômico das 
comunidades capitalistas modernas: 
 

A cruzada antimasturbação (...) se dirige quase exclusivamente à 
família burguesa. Ora, na época em que a cruzada antimasturbação 
estava no auge, desenvolvia-se ao lado dela, mas sem relação direta, 
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outra campanha que se dirigia à família popular ou, mais precisamente, 
à família do proletariado urbano que se constituía. (...) A campanha diz 
simplesmente: ‘Casem-se, e não façam filhos antes, para abandoná-los 
depois.’ É toda uma campanha contra a união livre, contra o 
concubinato, contra a fluidez extra ou para-familiar. (Foucault 2001: 
341-2) 

 
Mesmo posteriormente, quando se necessitava que a classe operária, que vivia 

na fluidez das trocas de emprego, mantivesse-se em um mesmo lugar, o discurso 
doutrinário e dominante sobre a sexualidade intrafamiliar continuava o mesmo, 
especialmente na separação dos corpos dentro da casa: “campanha contra os quartos 
comuns, contra as camas comuns de pais e filhos, contra as camas comuns para 
crianças “de sexo diferente”. No limite, o ideal é uma cama por pessoa”. Em outros 
termos: “Logo, nada de corpo-a-corpo, nada de contatos, nada de misturas”. 
Acreditando-se no teor sexual dos desejos mais íntimos dos menores de idade, 
tomou-se cuidado extrapolado com a possibilidade de incesto. “Não é mais o perigo 
do incesto, que viria dos filhos e cujo perigo é formulado pela psicanálise. É o perigo 
do incesto irmão-irmã; é o perigo do incesto pai-filha”. Por conta disso, tem-se que o 
“essencial é evitar que do ascendente ao descendente, ou do mais velho ao mais 
moço, se estabeleça uma promiscuidade que seria responsável por um possível 
incesto” (Foucault 2001: 344). O biocontrole, presente em um primeiro momento na 
ideologia moral vigente pelos últimos séculos, agora adentrou finalmente a região 
mais íntima politicamente falando: o domicílio do cidadão comum, tanto foco central 
da comunidade quanto aquele relegado à periferia desta.  

Para evitar o incesto, então, a doutrinação precisa do saber legitimado. Aqui 
entra em campo ainda mais explicitamente a psiquiatria, como aponta Foucault: 
 

Da pequena soberania da família à forma geral e solene da lei, a 
psiquiatria aparece agora, deve aparecer e deve funcionar como uma 
tecnologia do indivíduo que será indispensável ao funcionamento dos 
principais mecanismos de poder. Ela vai ser um dos operadores 
internos que vamos encontrar indiferentemente ou comumente em 
dispositivos de poder tão diferentes quanto a família e o sistema 
judiciário, na relação pais-filhos ou ainda na relação Estado-indivíduo, 
na gestão dos conflitos intrafamiliares assim como no controle ou na 
análise das infrações às proibições da lei. Tecnologia geral dos 
indivíduos que vamos encontrar afinal onde quer que haja poder: 
família, escola, fábrica, tribunal, prisão etc. (Foucault 2011: 350-1) 

 
Para este artigo, cabe ressaltar o papel da psiquiatria como sintomatologia do 

poder exercido sobre a sexualidade. Institucionalmente aceita, a psiquiatria ao longo 
do século XVIII, após avanços nas investigações sobre a loucura e a criminalidade 
(Foucault 2011: 349-50), alargou seu poder para sobre o seio familiar. Foucault, nesse 
curso, persegue a genealogia do criminoso, percebendo que além do indivíduo louco, 
o desajustado psicótico também é oriundo do adolescente masturbador. Sendo assim, 
parte da função da psiquiatria era que “ela terá de mostrar o jogo entrecruzado do 
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instinto e da sexualidade, no limite o jogo do instinto sexual como elemento de 
formação de todas as doenças mentais e, mais geralmente ainda, de todas as 
desordens de comportamento” (Foucault 2011: 351). Interessa-nos, portanto, deixar 
claro como socialmente foi-se criado o tabu sobre o sexo que foi largamente criticado 
durante toda a década de 1960, em geral, e em PanAmérica, em particular. 
 
 
Sexo Como Transgressão: o Toque e o Coito 
 

Por um lado, o tabu domiciliar do sexo, por medo do incesto. Por outro, o 
ideário moralista das religiões cristãs. Ambos resultam em um biocontrole por sobre 
os indivíduos, desde os mais jovens até os mais avançados etariamente. A cultura, 
dentro da qual encontra-se a Literatura, tem como função, também, demonstrar seu 
recorte histórico, social, ideológico e político. Neste âmbito, a tradição literária tem 
sempre contra si o advento dos escritores mais originais e transgressores. Estes 
abalam as estruturas limitadoras dos gêneros e do escopo temático aceito. É um 
alargamento de limites, conforme defende Foucault, em célebre texto homenageando 
Bataille: 
 

A transgressão é um gesto relativo ao limite; é aí, na tênue espessura da 
linha, que se manifesta o fulgor de sua passagem, mas talvez também 
sua trajetória na totalidade, sua própria origem. A linha que ela cruza 
poderia também ser todo o seu espaço. O jogo dos limites e da 
transgressão parece ser regido por uma obstinação simples; a 
transgressão transpõe e não cessa de recomeçar a transpor uma linha 
que, atrás dela, imediatamente se fecha de novo em um movimento de 
tênue memória, recuando então novamente para o horizonte do 
intransponível. Mas esse jogo vai além de colocar em ação tais 
elementos; ele os situa em uma incerteza, em certezas logo invertidas 
nas quais o pensamento rapidamente se embaraça por querer apreende-
las. (Foucault 2009a: 32) 

 
A incerteza existe dentro do jogo do conservadorismo e do tradicionalismo, de 

forma que o que se considera em dado momento como ruptura acaba, tempos 
depois, tornando-se parte do bloco tradicionalista. A transgressão é sempre um 
momento presente, novo, neste sentido: ela rompe com algo e alarga seus limites, 
acaba por ser inserida no discurso tradicionalista, perdendo seu caráter transgressor 
quando visto sob a ótica diacrônica, até que uma nova transgressão surge. A arte tem 
essa função transgressora e alguns de seus maiores expoentes chegam a transgredir o 
tradicionalmente aceito com uma violência tal que são relegados ao ostracismo por 
anos, décadas ou, mesmo, séculos. Se Qorpo-Santo e Sousândrade valeriam como 
exemplos seculares, há, mais recentemente, o caso PanAmérica. Embora publicado em 
1967, as poucas obras acadêmicas que o pesquisaram revela seu teor vanguardista de 
transgressão, mesmo numa década conhecida pela ruptura. 

Como o tabu sexual manteve-se do seio familiar ao discurso literário canônico, 
ele acabou por se tornar um eixo temático importantíssimo para a obra em questão. 
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O corpo ressurge com força promíscua e sensorial nesta obra. Promíscua pela 
questão abertamente sexual: a liberdade carnal, pecaminosa, libidinosa, em termos e 
em descrições tórridas e viscerais. Sensorial pela questão do toque, importantíssimo 
para a década. Evelina Hoisel, a primeira pesquisadora a estudar PanAmérica, remete 
a Lígia Clark, expoente artística da década de 1960, quando esta fala que sua arte tem 
por função fazer com que o espectador a experiencie sensorialmente através do tato 
(Hoisel 1980: 35). Por um lado, Santo Agostinho clamava a Deus para livrá-lo dos 
desejos carnais, conforme o trecho abaixo evidencia: 
 

Ó Senhor, multiplica cada vez mais teus dons sobre mim, a fim de que a 
minha alma, liberta dos laços da concupiscência, siga para junto de ti, 
que minha alma não se revolte contra si mesma. Que ela no sono, 
estimulada por baixas imaginações que desenfreiam os instintos 
carnais, não cometa certas obscenidades, e, muito menos venha a 
consentir nelas. (Agostinho 2011: 302) 

 
Por outro, o corpo entra em festa em PanAmérica: 

 
Eu e ela estávamos ali encostados na parede. Ela estava em silêncio e eu 
estava em silêncio. Eu sentia o corpo dela junto ao meu, os dois seios, o 
ventre, as pernas, e os seus braços em envolviam. Eu pensei que ela 
deveria sentir o calor que eu estava sentindo. Nós dois estávamos 
imóveis encostados à parede, eu não me recordo quanto tempo, mas 
nós estávamos abraçados e encostados ali há muito tempo. Eu não me 
recordava se eram horas, dias, meses. (Paula 2001: 61) 

 
O corpo de Marilyn Monroe encontra-se, nesse trecho, totalmente presente na 

sensação aguçada do narrador. Mais do que visualmente, o narrador reconhece-a 
através do tato e, por conta disso, da sensação do encostar inter-corpóreo. Essa 
sensação explode e subverte a passagem do tempo: os dois deixam de ser indivíduos 
perfeitamente inseridos em um contexto sócio-político-histórico e passam a existir 
enquanto comunhão carnal em um contexto puramente estético. Duas páginas e uma 
tórrida relação sexual depois, o narrador descreve-os desta maneira: 
 

Eu tocava o corpo dela de leve com meu corpo e ela tocava de leve o 
meu corpo com o corpo dela. Nós permanecemos nessa oscilação e 
toques leves durante longo tempo. Marilyn Monroe tocava as pontas 
dos seios no meu peito e eu segurava de leve a sua barriga e acariciava 
os pelos dela com os dedos. (...) Nós permanecemos nesse toque mútuo 
longo tempo [sic] enquanto eu ouvia a sua respiração leve e ritmada. 
(Paula 2011: 63-64) 

 
Percebe-se, pois, que o tato não provém apenas dos dedos: a sensação 

corpórea é oriunda de todo o corpo. Isso é sintomático para a obra enquanto 
expressão máxima estética: o corpo pulsa nas páginas de PanAmérica inicialmente 
enquanto polo de sensações, ou seja, além de mero instrumento: ele é um fim em si 
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mesmo. Posteriormente, o narrador descreve uma cena em que passa óleo de 
bronzear no corpo da atriz, novamente subvertendo o tempo: sua existência delimita-
se no sentir do corpo dela. Pode-se dizer, assim, que sua existência tem por limite 
máximo os contornos do corpo que deseja sexualmente. 

Valendo-se de uma linguagem não muito vanguardista nesse ponto, o 
narrador obtém um resultado emblemático: através de frases simples e de uma 
narrativa de características tradicionalistas até, ele penetra com o texto o tabu sexual 
da sociedade moralista de então. Esses desejos sexuais, quase “comportados”, 
explodem em transgressão em outros pontos da obra, dos quais destaca-se o trecho 
abaixo: 
 

Eu e ela deitamos no chão vestidos e nos agarramos um ao outro 
excitados. Eu via o rosto dela avermelhado nas faces, e na fronte 
pequenas gotículas de suor. De instante a instante eu ela fechávamos os 
olhos e nos beijávamos. (...) Eu subi sobre o corpo dela e eu ela 
estávamos vestidos. Eu introduzi as mãos sob o vestido e retirei a 
calcinha (...). Eu voltei a subir sobre o corpo dela e nós nos mantivemos 
esfregando um corpo ao outro. (...) Eu via o sexo dela úmido e semi-
aberto para mim. Eu aproximei a boca do pequeno lábio vermelho e 
úmido e beijei introduzindo a língua. Marilyn tremeu, soltou um 
gemido e girou o corpo bruscamente. (Paula 2011: 151) 

 
Se Eça de Queirós popularizou as “cenas de alcova”, colando no seu fio 

narrativo situações íntimas do ser humano – mas com uma temática testemunhal do 
que seria considerado um desvio animalesco da ordem sexual –, Agrippino de Paula, 
por outro lado, traz pra primeiro plano o intercurso sexual. Inicialmente, deve-se 
destacar que a cena inicia-se dentro de uma sala de cinema. Marilyn encontra-se na 
cadeira da frente e o narrador na de trás, posições já simbólicas de um ponto de vista 
sexualmente transgressor. Eles logo se atracam conforme demonstrado no trecho. A 
sala mostra-se desimportante: havendo pessoas lá ou não, os dois são “sequestrados” 
pelo desejo, quase remetendo aos medos agostinianos. Essa volúpia de fato os cega 
para o mundo: eles deixam novamente de existir dentro do contexto em que estavam 
inseridos para tornar a existir enquanto um só, em um enlace carnal simbolizado pela 
construção pronominal “eu ela” na terceira linha da citação. Destaca-se igualmente a 
parca presença de vírgulas: o desejo atropela inclusive as regras formais da 
linguagem.  

A transgressão agrippineana neste romance não tem por objetivo a anulação 
da existência social de então, mas, sim, uma contestação dos tabus e da ordem 
moralista vigente, esvaziando o seu ser para, lá, no vazio existencial, criar-se de 
novo: 
 

A contestação não é o esforço do pensamento para negar existências ou 
valores, é o gesto que reconduz cada um deles aos seus limites, e por aí 
ao Limite no qual se cumpre a decisão ontológica: contestar e ir ate o 
núcleo vazio no qual o ser atinge seu limite e no qual o limite define o 
ser. (Foucault 2009a: 34) 
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Essa nova criação estabelece novas regras, novas tensões em relação ao mundo 
exterior. Há uma nova criação de verdades e de preceitos ideológicos, igualmente. Se 
o sexo homem-mulher fora da instituição matrimonial podia, talvez, chocar a 
sociedade de então, claramente o sexo homossexual era mais do que silenciado: ele 
não existia na norma padrão da moral vigente, sequer aparecia seriamente ou em 
romances de formação. Adolfo Caminha, em seu O Bom Crioulo, no século XIX, valeu-
se da temática homossexual para pintá-la como característica deformadora e 
enfraquecedora do caráter e, mesmo, do físico viril masculino. Agrippino, por sua 
vez, destaca a relação homossexual através de um discurso de naturalidade por conta 
do seu narrador: 
 

Quando eu entrei no alojamento um soldado adolescente da divisão 
aeroterrestre estava deitado na cama. Eu me aproximei da cama onde 
estava o adolescente deitado de calção e beijei o seu pescoço. Eu estava 
excitado e sentia o corpo do soldado adolescente e a sua voz grave e 
baixa. O soldado sorriu e olhou o teto. Eu falei baixo que ele era lindo e 
o adolescente sorriu novamente. Eu segurei o calção do adolescente e 
puxei o calção para baixo. Eu abri as nádegas do soldado nu e, deitado 
numa das camas do alojamento, eu esfregava o meu membro rijo entre 
as suas nádegas. (Paula 2001: 90) 

 
Dois pontos precisam ser destacados nesse trecho. O primeiro é o discurso 

homossexual e a forma que ele toma no discurso livre do narrador do romance. 
Sendo o sexo heterossexual um tabu, PanAmérica mostra-se transgressor ao romper o 
limite entre a explicitação do desejo sexual homossexual com a naturalidade das 
frases citadas no trecho acima. O narrador, o mesmo “eu” que se envolveu com 
Marilyn Monroe, age com o jovem na mesma explosão sensorial de antes. Não há 
penetração, pois o soldado saiu da cama. Afinal, neste ponto da obra, o narrador era 
um membro do exército e eles estavam em guerra contra os capitalistas ianques. 
Ainda assim, o narrador, que havia ido ao alojamento para conhecer o lugar e, ao ver 
o jovem, imediatamente desejou-o e tentou possuir seu corpo, sexualmente falando. 
Deve-se mencionar, ainda, o fato de que o jovem é adolescente: não apenas o desejo 
sexual foi de cunho homossexual quanto de cunho pedófilo. Entende-se, assim, a 
solução do autor em não levar a relação carnal a vias de fato. O segundo ponto a ser 
destacado é em relação à instituição militar. Desde o início da pólis, essa instituição 
foi vista como exemplar, em uma hierarquia falocêntrica. Poucas foram as 
civilizações que admitiram mulheres em suas divisões. Independente disso, a 
instituição clama por respeito, dignidade e moral. Rotulam-se como protetores da 
família e dos bons costumes, conforme discurso repetido pela nossa Ditadura Militar. 
Uma instituição legitimada do meio social e disciplinadora por natureza. Castradora 
dos limites únicos do indivíduo, por conta da necessidade de produção 
homogeneizada de seres respeitadores de hierarquia e de comandos nem sempre 
éticos. Agrippino subverte essa mesma instituição milenar ao retratar seu narrador 
como um recém-soldado e, logo de início, homossexual e pedófilo. Responde, desta 
maneira, às vozes femininas ignoradas pela tradição militar, enquanto brinca ao 
subverter a moral dentro do alojamento, local mais distante da sociedade possível. 
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Esse lugar, um quarto coletivo, justamente remete ao discurso foucaultiano quando 
este menciona a responsabilidade dos pais em caçar e reprimir os desejos dos filhos: 
o quarto coletivo inibe a explicitação dos desejos mais íntimos. Porém, o quarto, 
mesmo coletivo, não fica ocupado o tempo inteiro... 
 
 
Conclusão 
 

José Agrippino de Paula, portanto, insere-se na transgressão artística e política 
de sua década, porém vai além desta ao subverter os valores morais que regem a 
sexualidade tanto heterossexual quanto homossexual – esta, ainda hoje, vista 
preconceituosamente por uma parte da sociedade como desvirtuada e prejudicial. 
Em PanAmérica, o corpo e o sensorial voltam a importar para o discurso literário, ido 
de encontro à moral agostiniana que clamava pelos bens divinos. Agostinho, 
inclusive, em seu afã de diminuir o corpo e os instintos, inclusive remete aos bens 
sacros em toda a sua plenitude de inacessibilidade ao que é mais humano – e 
mundano: “Imerso no vício e cego como estava, não conseguia pensar no esplendor 
da luz e da beleza, desejáveis por si mesmas, invisíveis aos olhos do corpo e só percebidas 
no íntimo das almas.” (Agostinho 2011: 169, grifos nossos). 

A partir da argumentação pró-moralismo empreendida por Santo Agostinho, 
o senso comum ocidental foi sendo formulado. As sexualidades, por conta disso, 
foram silenciadas: para se manter íntegro e merecedor da graça divina, o indivíduo 
deveria abster-se dos desejos carnais – pelo menos até o casamento. Mesmo durante 
o matrimônio, em muitas religiões, pedia-se durante os cultos que os indivíduos não 
se entregassem à libido. Esse silenciamento ocupou igualmente o discurso social e o 
literário, conforma destaca Emerson Inácio, a partir de suas leituras de Foucault: 
 

O sexo e a sexualidade, por sua vez, a partir do momento em que se 
tornam campos mediados pelo poder estatal e médico, no século XIX, 
tornam-se uma formação que pula do campo do silenciamento para o 
campo do controle discursivo, revelando não mais um discursividade 
proibida, mas um discurso a que se permite a emissão desde que 
respeite os limites e as formas de seu próprio controle. Em outras 
palavras: controla-se não apenas estabelecendo o interdito, mas 
contendo os dizeres a respeito do sexo e da sexualidade. E mais que 
isso, controla-se o sexo pela docilização dos corpos. (Inácio 2011: 102) 

 
A docilização dos corpos é o momento último da moralidade ocidental. 

Contudo, a década de 1960 com a sua contracultura e seu movimento hippie lutou 
pela transgressão desse mesmo estatuto institucionalizado. José Agrippino de Paula, 
igualmente, questionou tais determinações castradoras em sua obra, conforme 
argumentado nas páginas anteriores: primeiro, retomando a explosão sensorial 
proveniente do corpo enquanto fim em si mesmo; segundo, retomando a sexualidade 
em descrições tórridas dentro de uma obra que se quer enquadrada em um dos 
gêneros mais tradicionais da Literatura – a epopeia; terceiro, retomando a 
sexualidade enquanto consumação sexual sem relações matrimoniais legitimadas; 
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por fim, retomando ousadamente a sexualidade homoafetiva, com a naturalidade 
discursiva invejável e, principalmente, no seio de uma das instituições 
disciplinadoras mais atreladas ao clichê da moral e dos bons costumes. Insere-se, 
assim, PanAmérica no diminuto leque de obras transgressoras do cânone literário, 
motivo pelo qual, talvez, ela permaneça longe dos manuais de literatura do século 
XX. 
 
 
PANAMÉRICA, BY JOSÉ AGRIPPINO DE PAULA, AND THE CORPORAL 
TRANSGRESSION 
 
Abstract: Amongst the culturally proficuous 60’s, there were many transgressive 
works and movements from the youth, who were at an edge in relation to the 
existing morality and politics of their time. In Brazil, morally hypocrite, youngsters, 
intellectual or just rebellious, gathered together on the streets, at shows and plays. 
These focused on the body, the sensorial and its sexuality. In 1967, José Agrippino de 
Paula published PanAmérica, enlarging this trespassive discourse. This article aims at 
analyzing this novel, marginal if compared to the official canon, focusing on the body 
as a perversion of the morality. 
Keywords: transgression; marginality; PanAmérica; corporality. 
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