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Resumo: Este texto pretende discutir a produção artística de José Agrippino 
de Paula, com ênfase em seu romance Lugar público (2004), destacando 
suas peculiaridades em relação ao contexto em que surgiu. Acreditamos que, 
devido ao seu posicionamento político e estético e ao caráter radicalmente 
singular da obra literária em questão, esta foi deixada à margem da série 
literária dos anos 1960 e continua como que incompreendida até os dias 
atuais. 
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 O presente texto pretende investigar o papel desempenhado por José 
Agrippino de Paula e sua obra no contexto cultural brasileiro da década de 1960. A 
menção à pessoa do artista, aqui, é importante, pois, conforme veremos, bem ao 
modo dos anos 1960, ele questionou com seu corpo, postura, posicionamentos 
políticos e modo de vida errante todo o ideário ligado à concepção nacional-popular 
da cultura brasileira, em voga entre intelectuais, artistas e estudantes à época, 
principais produtores e difusores de bens culturais. Em outras palavras, uniu, 
originalmente, vida e obra como forma de questionamento extremado à forma como 
os artistas então em atividade produziam suas obras. Sua visão de mundo, a forma 
como construiu sua obra e seus posicionamentos políticos o colocaram à margem da 
produção cultural posta em primeiro plano nos anos 1960, fazendo com que ele 
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passasse a ser visto como artista maldito, esquecido e incompreendido, então e ainda 
hoje.  

O mote de tal análise será o primeiro romance do escritor, Lugar público (2004), 
originalmente publicado em 1965, livro com o qual ele pôde colocar em curso sua 
maneira idiossincrática de narrar, diferenciando-se e se distanciando da produção 
brasileira de então. Acreditamos que tal artista colocou-se, a si próprio e a sua obra, 
no cenário cultural dos anos 1960, com tamanha radicalidade que, através da diluição 
das fronteiras entre linguagens (literárias, cinematográficas, musicais) e entre vida e 
obra, constituiu uma obra sobremaneira sui generis a ponto de permanecer 
incompreendido por maior parte da crítica cultural ainda hoje, conforme anota 
Vasconcelos, em resenha a republicação do livro: “o texto mostra que não esgotou 
sua margem de estranheza e errância com respeito a uma possível filiação ou ao 
pertencimento a qualquer lugar legível no tempo” (Vasconcelos 2004: 4). 

Após uma breve apresentação de alguns dados biográficos do escritor 
paulistano, analisaremos o contexto de produção cultural à época da recepção do 
livro Lugar público, destacando as peculiaridades da produção artística de José 
Agrippino de Paula em relação ao que se fez hegemônico então. Nosso intuito, com 
este texto, é justificar as palavras de Vasconcelos (2004) expostas acima e discutir as 
razões para a dificuldade de se filiar a obra literária José Agrippino de Paula, 
mostrando como seu trabalho singular e original fez dele um artista proscrito.   

O paulistano José Agrippino de Paula (1937-2007) formou-se arquiteto. Foi 
dramaturgo, ator, cineasta e escritor, dirigiu shows e compôs músicas. Ao final da 
década de 1970, quando já havia produzido a maior parte de sua obra, foi 
considerado um artista ímpar. Artistas que trabalharam ou travaram contato com o 
artista paulistano referem-se a ele e a seu trabalho com palavras que, do ponto de 
vista semântico, poderíamos aproximar de idiossincrático, singular, de difícil 
absorção. Maldito, inquietante, perturbador, radical, peculiar, experimental, para 
citar algumas dessas palavras.  

José Agrippino de Paula, receoso da perseguição dos militares brasileiros que 
tomaram o poder em 1964, deixa o país. Viaja com sua então esposa, a bailarina 
Maria Esther Estockler, por diversos países na Europa, passa pelos Estados Unidos e 
permanece algum tempo no Continente africano, para estudar ritos tribais. Ao 
retornar ao Brasil, vive algum tempo em uma aldeia hippie nos arredores de Salvador, 
Bahia. Mais ou menos nesta época, na década de 1980, confirma-se o diagnóstico de 
esquizofrenia quando, então, ele se isola em uma casa modesta em Embu das Artes, 
não sem antes passar momentos deambulando pelas ruas de São Paulo. Morre em 
2007, ainda escrevendo um enorme romance, denominado Os favorecidos da madame 
Esteriofônica. Os originais do livro, escrito à mão, se empilhavam pela sua casa.  

Em certo sentido, bem ao espírito dos anos 1960, quando inúmeras barreiras se 
rompem, ele decide fundir arte e vida. Isso reflete em toda a sua obra. Daí a presença 
do caos; da desorganização; da dispersão através da profusão de personagens, 
tratando-se de sua literatura (vide seus dois romances, mencionados logo abaixo); de 
sons, ruídos, informações diversas; de materiais inusitados e surpreendentes, 
tratando-se de suas peças teatrais, ou de cenas à primeira vista desconexas, nonsense, 
em seu longa-metragem; ou tudo isso junto percorre, em graus variados, todos os 
seus trabalhos. Diríamos que sua obra é esparsa, inquietante e desconhecida, 
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cultuada por grupos dispersos e pouco numerosos. Na verdade, uma obra fora de 
lugar, bem como o artista. José Agrippino Paula teve uma vida errática e inconstante. 
As referências por parte daqueles com quem conviveu nos dizem de uma figura que 
se aproximava do mítico, fora de seu tempo, não pertencente à sua época. O cantor 
Caetano Veloso, por exemplo, define-o como um “homem do paleolítico, que 
impunha sua presença pétrea e deixava suas conclusões caírem como tijolos no meio 
de uma roda de conversa” (Veloso 2008: 103). 

Até o ano de 2002, quando foi relançado seu principal romance, Panamérica 
(2002), sua obra estava praticamente esquecida, especialmente a parte literária. Após 
essa data, houve nova movimentação na imprensa em torno de seu trabalho. José 
Agrippino de Paula, até então isolado, sem receber visitas, morando sozinho na casa 
de Embu das Artes, volta a receber atenção por parte do público, concede entrevistas, 
vai ao relançamento do seu livro, faz-se personagem principal de um documentário 
sobre sua própria vida, dirigido pela psicanalista Miriam Chnaiderman, denominado 
Passeios no Recanto Silvestre (2004). 

Ainda hoje,no entanto, sua obra encontra-se dispersa. De algumas obras 
teatrais, inexistem registros escritos ou vídeos, devendo-se a indicação de sua 
existência a informações orais de pessoas que participaram dos espetáculos e a 
matérias jornalísticas da época do lançamento (Madazzio 2005). Aqui e ali aparecem, 
nas matérias de jornais que tentam apresentar toda a sua obra, um título extra de 
peça teatral ou curta-metragem que não haviam sido mencionados em outra matéria 
ou em outro veículo de comunicação. Pelo que pudemos perceber em tais textos, são 
muitas as informações desencontradas. Da parte de sua obra de que existem registros 
abundantes constam: dois romances, Lugar público (2004) e Panamérica (2001); alguns 
contos publicados em revistas; peças de teatro, como The United Nations, Rito do amor 
selvagem, Tarzan Terceiro Mundo e Planeta dos Mutantes. Este último é uma espécie de 
musical e peça teatral, dirigido por ele e tendo como participantes os integrantes do 
então ainda desconhecido grupo de rock Os mutantes. Há também um filme longa-
metragem, Hitler Terceiro Mundo, e alguns curtas-metragens. 

A escassez de estudos sobre sua obra causa estranheza, uma vez que a obra do 
paulistano, não somente no que diz respeito à literatura, mas também ao teatro e ao 
cinema, é citada por expoentes das artes brasileiras dos anos 60 por ter sido 
fundamental na formulação de sua reflexão e prática artísticas, espraiando-se e 
influenciando o modo de conceber o trabalho artístico de então. 

Dentre as diversas considerações sobre José Agrippino de Paula, apresentadas 
por Caetano Veloso, em seu livro de memórias Verdade Tropical, destacaremos uma, 
que se fará mote para este texto. Referimos à postura diferenciada de José Agrippino 
de Paula em relação aos demais artistas e intelectuais nos anos 1960.  Aliás, muitos o 
consideram uma pessoa, no mínimo, inusitada. Leiamos as próprias palavras de 
Veloso (2008):  
 

Sendo paulista, Agrippino já via as coisas de uma perspectiva diferente 
da nossa: ter nascido no Brasil, por exemplo, era para ele um acidente 
nem auspicioso nem deplorável, apenas ele lhe media as vantagens e as 
desvantagens práticas com lúcida objetividade. Que as desvantagens 
superassem de longe as vantagens, isso nada tinha a ver com sua 
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disposição afetiva em relação ao país: era apenas um dado concreto a 
ser computado. (Veloso 2008: 103) 

 
Um fato surpreendeu Veloso. Apesar de ter vivido em plena efervescência 

política da primeira metade da década de 1960, em que a formulação e afirmação da 
identidade brasileira perante outras nações, principalmente os Estados Unidos da 
América, opunham, por vezes, de forma sectária e apaixonada, diferentes grupos de 
intelectuais, José Agrippino de Paula ficou alheio à discussão, ao menos nos termos 
em que estava colocada, formulada segundo parâmetros nacionalistas estreitos.  

Aproximadamente um ano após a instauração da ditadura militar no Brasil, o 
romance Lugar público é publicado, cuja narrativa também se passa nos anos 1960. A 
respeito desse período, admitem os estudiosos a delimitação de um primeiro 
momento em relação à repressão e à censura da produção cultural brasileira. A 
postura do Governo Militar em relação às artes, literatura, teatro, cinema, no período 
entre 1964-68 era, de certa forma, transigente. Este é um dos argumentos de Schwarz, 
no importante artigo, Cultura e política: 1964-69, publicado originalmente na revista 
francesa Les Temps Modernes, em 1970, e atualmente recolhido no livro O pai de família 
e outros estudos (2008). Escrevendo sobre o regime militar brasileiro e sua relação com 
a produção cultural e artística, ele nos diz: 
 

Em 1964 instalou-se no Brasil o regime militar, a fim de garantir o 
capital e o continente contra o socialismo. [...] Entretanto, para surpresa 
de todos, a presença cultural de esquerda não foi liquidada naquela 
data, e mais, de lá para cá não parou de crescer. A sua produção é de 
qualidade notável em alguns campos, e é dominante. Apesar da ditadura 
da direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no país. (grifos do 
autor) (Schwarz 2008: 71) 

 
O ideário esquerdista, se expressa por meio de obras de arte cuja característica 

marcante será a proposição de uma nova realidade, liberta das opressões de então. 
Com efeito, acredita-se na possibilidade de redenção pela tomada de consciência 
através da arte, esta sendo vista como instrumento de ação e de reflexão sobre o país, 
em uma tentativa de explorá-lo, mostrá-lo, discutir seus problemas e descompassos, 
propor soluções. Para Ridenti (2010), tal disposição mostrava-se contraditória, pois a 
busca do homem novo, liberto das opressões do presente, se ancorava no passado. 
Portanto, 
 

[...] o florescimento cultural e político dos anos 1960 e início de 1970 na 
sociedade brasileira pode ser caracterizado como romântico-
revolucionário (Ridenti, 2000). Valorizava-se acima de tudo a vontade 
de transformação, a ação para mudar a História e para construir o 
homem novo, como propunha Che Guevara, recuperando o jovem Marx. 
Mas o modelo pra esse homem novo estava, paradoxalmente, no 
passado, na idealização de um autêntico homem do povo, com raízes 
rurais, do interior, do coração do Brasil, supostamente não contaminado 
pela modernidade urbana capitalista. (grifos do autor) (Ridenti 2010: 88) 
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Podemos citar, como exemplo paradigmático do ideário esquerdista aqui 
discutido, o grupo teatral Arena, de Oduvaldo Vianna Filho, o qual encenava peças 
cujo tom testemunhava seu caráter revolucionário e contestatório. Quanto à 
literatura, o romance Quarup, de Antônio Callado, publicado em 1967, se colocaria 
como emblemático quanto à prospecção da realidade brasileira (Bastos 2000). Portanto, a 
análise desse material nos mostra que, a despeito do golpe militar, o clima entre os 
produtores de cultura (escritores, cineastas, diretores de teatro, artistas plásticos), em 
geral, no primeiro momento, era de otimismo redentor (Dunn 2009: 76). 

Para a composição de tal atmosfera ideológico-cultural, tiveram papel 
importante os Centros Populares de Cultura (CPCs), influenciados, sobremaneira, 
pelo Partido Comunista Brasileiro e ligados ao movimento estudantil. Até 1968, ano 
da promulgação do Ato Institucional 5 (AI -5), que reconfiguraria, radicalmente, a 
relação entre o governo e o campo cultural, percebemos o desenvolvimento profícuo 
de práticas artísticas ligadas a tais centros. Tais atividades tinham como principal 
diretriz fazer da arte “um instrumento de ação política e de denúncia social” (Hoisel 
1980: 21). Argumenta Hollanda (1980): 
 

Trata-se, claramente, de uma concepção da arte como instrumento de 
tomada de poder. Não há lugar aqui para os artistas de minorias ou para 
qualquer produção que não faça uma opção de público em termos de 
povo. A dimensão coletiva é um imperativo e a própria tematização da 
problemática individual será sistematicamente recusada como 
politicamente inconsequente se a ela não se chegar pelo problema 
social. (Hollanda 1980: 19) 

 
Percebemos, portanto, o cunho preponderantemente analítico da arte 

hegemônica produzida à época, nela incluído o romance, com o foco no contexto 
sociopolítico de então. Seus autores tinham por objetivo a compreensão do país, de 
seus dilemas, descompassos e a proposição de soluções. Para Dunn, “os artistas no 
Brasil estavam, mais uma vez, se voltando para as contradições sociais do país, em 
uma tentativa de mobilizar as massas a serviço de transformações revolucionárias” 
(Dunn 2009: 55). Como consequência de tal perspectiva, acredita-se na possibilidade 
de redenção pela conscientização através da arte.  

Especificamente em relação à literatura, ao analisar publicações dos anos 1960 
e1970 no Brasil, Sussekind (2004) comenta: 

 
A censura tem sido uma espécie de rua de mão única, explicação 
privilegiada para os que analisam a literatura brasileira dessas duas 
décadas que se seguiram ao golpe militar. Realismo mágico, alegorias, 
parábolas, ego-trips poéticas? Tudo se explica em função do aparato 
repressivo do Estado autoritário. Seja a preferência pelas parábolas ou 
por uma literatura centrada nas viagens biográficas, a chave estaria ou 
no desvio estilístico ou no desbunde individual como respostas 
indiretas à impossibilidade de uma expressão artística sem as barreiras 
censórias. (Sussekind 2004: 17) 
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A censura e a repressão tornam-se, assim, elementos privilegiados na 
confecção do texto literário, argumento também defendido por Bastos (2000) em 
trabalho que analisa 35 livros da época, e por Sussekind (1984). Dessa forma, 
poderíamos inferir que grande parte dos livros do período configura-se como 
tentativa de resposta a algumas perguntas. Perguntas essas, em sentido amplo, 
relacionadas ao contexto sociopolítico repressivo daquela época.  

Todavia, as resenhas e trabalhos sobre Lugar público não destacam o diálogo 
com a repressão ou com o contexto repressivo. A maneira como a obra é arquitetada 
não nos leva a apontar o contexto referencial-ditatorial como item estruturante e 
imprescindível para sua significação e compreensão. Além de não focar sua narrativa 
no contexto sociopolítico, tomando-o como ponto fulcral para a articulação do 
romance, o autor não ressalta, no espaço público ali configurado, os eventos 
sociopolíticos importantes, apenas tangenciando, vagamente, alguns temas recorrentes 
na literatura daquela época. Assim, manifestações contra a censura militar e a 
repressão política, ou o posicionamento do intelectual, são temas apresentados, em 
pé de igualdade, quando raramente aparecem, com os outros fragmentos e cenas 
dispersas que compõem o romance. Por conseguinte, a maneira de José Agrippino de 
Paula trabalhar o texto literário destoa da forma como a maioria dos autores do 
período trabalhava. Estes lançavam mão de estratégias calcadas na estética 
naturalista ou de caráter alegórico (Sussekind 1984; Arrigucci 1999), em sintonia com 
a proposta acima explicitada: pensar a literatura prospectivamente em relação ao 
país. Na verdade, uma continuação da linha mestra tornada hegemônica do romance 
brasileiro, indicada por Antonio Cândido (2009) em seu clássico Formação da 
Literatura Brasileira, então nomeada literatura empenhada.  

A propósito, o ponto principal levantado por importantes críticos (Sussekind 
1984; Franco 1998; Arrigucci 1999) sobre romances do princípio dos anos 1960 centra-
se no fato de suas narrativas assumirem caráter documental, apropriando-se da 
linguagem jornalística de forma impensada e rápida. Assim agiam na tentativa de 
documentar o que estava ocorrendo no país e então fornecer ao leitor informações a 
ele sonegadas pela censura. Arrigucci (1999), em importante entrevista sobre o 
romance brasileiro dos anos 1970 diz: 
 

Eu acho o seguinte: na ficção de 70 para cá apareceu uma tendência 
muito forte, um desejo muito forte de voltar à literatura mimética, de 
fazer uma literatura próxima do realismo, quer dizer, que leve em conta 
a verossimilhança realista. E com um lastro muito forte de documento. 
Portanto, dentro da tradição geral do romance brasileiro, desde as 
origens. Isso se colocou através de uma espécie de neonaturalismo, de 
neorrealismo que apareceu agora e que está ligado às formas de 
representação do jornal.  (Arrigucci 1999: 77) 

 
Ora, a obra de José Agrippino de Paula escapa a tal crítica, configurando 

justamente a crise do romance como modelo realista de prospecção da realidade. Isso 
nos parece indicado pela impossibilidade mesma da narração, já que o sujeito-
narrador, no livro, se dispersa radicalmente em meio às cenas as mais díspares, 
multiplica-se de forma absurdamente excessiva e estilhaçada, obstruindo a figuração 
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de certa realidade sócio-histórica e sua legibilidade. Portanto, ao contrário das 
narrativas que se mostraram totalitárias porque imbuídas da função de representação 
de um contexto sócio-histórico (Arrigucci 1999), o livro do escritor paulistano nos 
apresenta um narrador dispersivo e desprovido dos atributos necessários à narração 
concebida nos moldes tradicionais do período, de caráter documental. Seu narrador-
intelectual-escritor errante apresenta-se desorientado, não conecta os episódios, não 
estabelece relações entre eles e as cenas. Sequer possui interioridade, descamba para 
o nonsense e o devaneio. É como se suas ações não fizessem sentido, não partissem de 
uma racionalidade determinada e orientada fortemente para um fim. Não há 
tautologia, sobressai-se a deriva, o que é digno de nota, pois dessa forma marca-se a 
diferença do romance em relação à maioria dos livros do período. Conforme já dito, 
Lugar público foi publicado em um período de aposta nas possibilidades de 
intervenção e mudança na esfera pública através do esforço conscientemente 
orientado da razão. O livro, por seu turno, apresenta personagens que deambulam, 
desorientados, sem centro ou contornos psicológicos consistentes, quiçá precisos, 
fugindo do enquadramento racional das publicações que lhe eram contemporâneas. 

Neste ponto, vale lembrar Xavier (1993). Ele faz distinção entre os cineastas 
ligados ao que se denominou Cinema Novo e a geração posterior a eles, que 
produziu filmes agrupados sob o rótulo de Cinema Marginal ou Underground. Para 
os primeiros, ainda prevalecia a visão teleológica da história, do tempo como 
possuindo um fim a ser atingido de forma racional, por etapas que se sucederiam.  A 
realidade seria, assim, legível e espalharia pistas para sua leitura, orientando-se 
previsivelmente para o futuro. Já o segundo grupo de cineastas se contrapõe a tal 
visão. Para eles, a falta de sentido da história se impõe e obstaculiza a compreensão 
pacífica dos momentos históricos, tornando a realidade pouco legível. Xavier (1993), 
ao comentar os dois tipos de se fazer cinema, nos diz: 

 
A partir de filmes como Terra em Transe e O Bandido da Luz Vermelha, as 
alegorias se fizeram expressões encadeadas, ou da crise da teleologia da 
história, ou de sua negação mais radical, marcando um corte frente a 
figurações anteriores da história, passagem que encontrou seu termo 
final nas expressões apocalípticas saídas da nova geração que rompeu 
com o Cinema Novo no final da década. Em tais expressões, a 
perplexidade e o sarcasmo se traduzem em estruturas agressivas que, 
negando horizontes de salvação, afirmam uma antiteleologia como 
princípio organizador da experiência. Ao descartar a feição 
programática do nacionalismo cinemanovista, a nova estética da 
violência traz o desconcerto e obriga a repensar toda a experiência. 
(Xavier 1993: 13) 
 

Essa divisão é importante porque o cinema de José Agrippino Paula é visto 
como pertencendo ao universo underground. Os comportamentos, o tipo de cinema e 
a postura frente à vida, por parte do artista paulistano, o colocam como artista 
marginal fazendo cinema à revelia do sistema hegemônico de produção industrial. 
Acreditamos que, de alguma forma, a maneira como ele fazia seus filmes era 
transposta para seu trabalho literário, principalmente através da destruição do 
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princípio teleológico, e vice-versa. Além do mais, o caráter desconcertante de sua 
narrativa fez com que ele questionasse formas tradicionais de se conceber e narrar a 
experiência. 

O que interessa destacadamente ao narrador em Lugar público é o movimento 
urbano, seus sons, luz, cores (ou ausência deles). Os blocos de imagens compõem-se 
através da simultaneidade, sem encadeamento lógico-linear. O romance, com isso, 
parece operar sem quaisquer mediações que remetam à continuidade, organizando-
se em cenas autônomas, precariamente conectadas.  Sua extrema desorganização tem 
como efeito inquietar o leitor, provocá-lo.  Não há totalização, ou qualquer fio que 
unifique os diferentes episódios, a não ser a repetição dos personagens e sua frágil 
interação em locais recorrentes.  

Recorrência, repetição, movimento que não gera mudança. Aqui, também, 
outra diferença em relação à série literária contemporânea ao romance: o tempo não 
se constitui em sua historicidade, aberto ao devir e à mudança, à utopia política, 
características próprias aos princípios revolucionários da arte e da literatura de então. 
O regime ditatorial, sob tal perspectiva positiva, seria passageiro, ruiria sob a marcha 
da história e o esforço coletivamente organizado pelos sujeitos históricos. 
Contrariamente, os personagens de Lugar público são sujeitos ativos apenas porque 
escolhem a direção para onde caminham, sem outro objetivo senão este: escolher a 
direção, leste, oeste, norte, sul. Eles apenas deambulam pela cidade, não são agentes 
com atos de vontade ou decisões que afetem a sua vida ou a dos demais; ao 
contrário, suas decisões são as mais banais possíveis e, no mais das vezes, não 
acarretam consequências substanciais. Sua vontade não é forte, eles invertem o rumo 
das suas ações ou as interrompem sem motivo aparente, o que também contraria o 
tom contestatório da literatura da época. 

José Agrippino de Paula implode, com efeito, noções caras ligadas ao texto 
literário de feitio tradicional, de cariz naturalista, que preponderavam no começo da 
década de 1960. Produz um texto legitimamente sui generis. A opinião de Hoisel, em 
entrevista a respeito de Panamérica (2001) também se aplica a Lugar público. Diz ela: 
 

Meu primeiro contato com o texto de Panamérica – e também com José 
Agrippino – há 25 anos, foi extremamente surpreendente e provocativo. 
Sua narrativa estilhaçava de maneira aberrante, hiperbólica e 
precursora os parâmetros que se tinha para definir e ler um texto 
literário ou, mais amplamente, para avaliar uma produção artística. 
(Hoisel, apud Bento 2002: s/p) 

 
Além disso, ele publica um romance cujo tom preponderante é de apatia, 

desânimo, cansaço e cuja atmosfera é confusa, sombria, fragmentária. Os 
personagens são poetas, artistas fracassados, suicidas, estudantes, indigentes, 
homossexuais, todos a viver o presente de forma precária, sem possibilidades de 
projeções quanto a um futuro. Conforme dito acima, em relação aos primeiros anos 
pós-golpe militar, prevalecia o otimismo, com produções que privilegiavam o 
confronto e a contestação ao regime. Parece-nos que o livro, em 1965, adota, 
radicalmente, o tom de derrota e desorientação que será a tônica dominante de 
romances contemporâneos em contextos pós-ditatoriais em países da América 
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Latina, incluído aí o Brasil, configurando-se uma alegoria da derrota (Avelar 2003) 
avant la lettre.  

Como mais um dado histórico do período, citamos um grupo que teve papel 
importante em relação à movimentação política brasileira. Trata-se dos estudantes, 
principalmente os reunidos sob a égide da União Nacional dos Estudantes (UNE). 
Ressaltamos que tais estudantes, bem como a maioria dos artistas, intelectuais, ou 
simplesmente pessoas envolvidas com a cultura (Ridenti 2000), que se identificavam 
com o ideário de esquerda, estavam informados por um romantismo revolucionário, 
sempre em busca das raízes nacionais, o que vai de encontro aos estudantes figurados 
no livro do escritor paulistano, desorientados e apáticos.    

Temática também importante daquele período diz respeito à cultura de 
massas norte-americana, que encontrou todos os caminhos abertos para aqui se 
consolidar, tendo em vista a abertura econômica proporcionada pelo governo militar 
brasileiro. Assim, opor-se ao regime militar era também contrapor-se à denominada 
imposição cultural norte-americana que chegava até aqui, também, através de 
variados produtos culturais, principalmente o cinema, nos primeiros anos da década 
de 1960. Nesse contexto, importante instituição geradora de teorias culturais e sociais 
sobre o Brasil, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) fazia a análise do 
país e de sua cultura lançando mão da tão propagada teoria da alienação. 
 

Um intelectual do ISEB, Roland Corbisier, argumentou que o Brasil era 
vítima de uma situação colonial já que se subordinava aos interesses 
imperialistas de nações dominantes como os Estados Unidos. Corbisier 
evocou o conceito de alienação para descrever a falta de consciência 
histórica necessária para o desenvolvimento de uma cultura nacional 
autônoma. (grifos do autor) (Dunn 2009: 48-49) 

 
Tal ponto de vista começará a sofrer abalos, também e principalmente a partir 

da eclosão do movimento tropicalista brasileiro, por volta de 1967, marco de 
instituição de tal tendência. Em 1965, ano da publicação do romance Lugar público, 
como já registrado, configurava-se impensável algum artista idôneo, consequente, 
tido como de esquerda, interessar-se pela cultura norte-americana. Por isso, fazem-se 
também interessantes as palavras de Veloso (2008) sobre José Agrippino de Paula, 
proferidas anteriormente à eclosão do movimento tropicalista, por volta da primeira 
metade da década de 1960: 

 
Zé Agrippino opunha os ícones da cultura de massas americana ao 
intelectualismo das nossas rodas boêmias. Mas adivinhava-se por trás 
de sua iconoclastia uma valorização da literatura de língua alemã 
(sobretudo Kafka e Musil, mas acho que cheguei a ouvir falar em 
Holderlin e, sem dúvida Heidegger e Nietzsche) e de língua inglesa 
(Joyce e Melville e Swift, mas também Kerouac e Ginster e os beats). Ele 
me impressionou, por exemplo, ao alardear que preferia de longe os 
filmes de 007 a Jules et Jim, o delicado filme de Truffaut que era muito 
amado pelas plateias universitárias. (grifos do autor) (Veloso 2008: 103) 
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José Agrippino de Paula parece passar ao largo da discussão hegemônica 
sobre a afirmação da cultura brasileira, combativa com referência a então nomeada 
imposição político-cultural norte-americana, que ganhava terreno com a anuência do 
regime militar brasileiro. Ele chegou a afirmar em entrevista que se identificava à 
pop art. Nas suas próprias palavras e também naquelas de Caetano Veloso acima 
expostas, percebemos que, para o paulistano José Agrippino de Paula, o Brasil e sua 
aparentemente eterna questão identitária, com sua constante afirmação não se fazem 
relevantes.  

A nosso ver, o autor paulistano antecipa alguns posicionamentos que, mais 
tarde, precisamente a partir de 1969, seriam identificados à postura contracultural. 
Esta, no caso brasileiro, toma corpo naquele ano, mas já estava em gérmen na 
sociedade norte-americana, por exemplo, a partir das formulações e práticas dos 
artistas, poetas e escritores beatniks, ainda nos anos 1950. Não é fortuita, portanto, a 
inclusão de tais poetas, pelo próprio escritor, em seu paideuma. É importante 
mencionar que o movimento contracultural somente cresce, de fato, em diferentes 
partes do mundo ocidental, e concomitantemente, a partir das manifestações 
ocorridas na França em maio de 1968 e também da eclosão do movimento hippie nos 
Estados Unidos da América. Daí falarmos em antecipação, no contexto brasileiro, 
pois, em 1965, a contracultura ainda não havia tomado a cena pública nacional nem 
como objeto de discussão, nem tampouco como possível fonte de influência sobre 
uma considerável parcela de artistas de então, o que somente ocorre, 
aproximadamente, a partir do movimento Tropicalista, em 1968.  
 

Entre 1964 e 1968, as tentativas de mudança comportamental estavam 
articuladas com a luta política contra a ditadura (a tropicália foi um 
exemplo disso). Nesse período, o movimento hippie aparecia apenas 
como algo estrangeiro ou um novo modo de se vestir. Somente a partir 
de 1969 começaram a aparecer os primeiros sinais da existência de um 
movimento voltado especificamente para transformações individuais e 
questionador da racionalidade. (Coelho 2005: 39) 
 

É especialmente interessante o fato de o livro de José Agrippino de Paula se 
chamar Lugar público se compreendermos lugares públicos locais não apenas de 
circulação física de pessoas, mas também de ideias, além da constatação de que são 
intelectuais, artistas, escritores, poetas e cineastas que circulam pelos lugares 
públicos do livro.Curiosamente, a discussão pública premente na época não vem à 
baila. Caso isso ocorresse, no livro, poder-se-iam estabelecer, por exemplo, laços 
entre os personagens, dando algum sentido à circulação dos intelectuais no espaço 
público ali encenado. Na verdade, eles existem apenas como mônadas, isolados uns 
dos outros.  

Cumpre ressaltar que entendemos intelectual, aqui, em sentido lato, como o 
indivíduo envolvido com a esfera de produção ideológica, nas grandes cidades, o 
que incluiria estudantes, sociólogos, filósofos, cineastas, escritores. Tradicionalmente, 
um dos traços constituintes do intelectual é seu posicionamento político sobre 
questões públicas. Em relação aos primeiros anos da década de 1960, Ridenti (2010) 
comenta: 



 
) 

                                      
                      

 
 

 

                                                                                       Marcelo Andrade Viana (UFMG)  

 JOSÉ AGRIPPINO DE PAULA: INOVAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO NO CONTEXTO DA 
PRODUÇÃO CULTURAL DOS ANOS 1960 

447 

Londrina, Volume 12, p. 437-451, jan. 2014  

No campo literário, por exemplo, houve um processo de conversão dos 
escritores em intelectuais, no sentido de se tornarem homens públicos. 
Eles se valiam, por exemplo, de revistas político-culturais para difundir 
suas ideias para um público. A produção literária encontraria seu 
parâmetro de legitimidade na política, e o cenário público foi o cenário 
privilegiado onde se autorizou a voz do escritor, convertido assim em 
intelectual, segundo Claudia Gilman, ao analisar uma época marcada 
pelo intenso interesse pela política e a convicção de que uma transformação 
radical, de toda ordem, era iminente (grifos do autor) (Ridenti 2010: 93-94) 

 
No livro em questão, percebemos que o escritor paulistano elege a metrópole 

contemporânea e o sujeito ali inserido como pontos centrais de sua atenção, sem 
maiores diferenciações contextuais que diriam respeito às pretensas especificidades 
identitárias brasileiras, incluídas aí as políticas. É como se estivesse ali encenado o 
drama do sujeito contemporâneo, assim mesmo, sem determinação de país ou 
território, perante o processo avassalador de modernização que teve como cenário 
principal as grandes cidades ocidentais ao redor do mundo.  

Assim, o livro José Agrippino de Paula, apesar da menção a dados históricos 
circunstanciais, não baseia sua discussão dentro das divisas territoriais brasileiras, 
nem coloca em tela a questão identitária brasileira, daí termos lançado mão, para nos 
referirmos a sua obra, de termos como fora de lugar. O sujeito que frequenta seu texto 
e deambula pelo espaço urbano por ele criado parece mais produto dos processos de 
modernização que reúnem força a partir do período do segundo pós-guerra, em toda 
e qualquer grande metrópole ocidental. O diálogo, portanto, se estabelece com os 
processos tecnocráticos que se espalham pelos países ocidentais, tendo como modelo, 
principalmente, a sociedade norte-americana em sua ascensão a potência mundial 
hegemônica a partir dos anos de 1950. 

Em dissertação de mestrado sobre o escritor paulistano, Castanheira (2009) 
insere manuscrito inédito atribuído a ele, um texto curto, de caráter ficcional. 
Destacaremos um trecho de tal manuscrito com o intuito de endossar nosso ponto de 
vista: a discussão proposta por José Agrippino de Paula, especialmente em Lugar 
público, diz respeito a um sujeito desterritorializado nacionalmente, urbanizado, 
deslocado e impelido à movimentação constante. 

 
Em todos os países do mundo os homens se parecem. São semelhantes 
na roupa, na comida, nos edifícios e nos carros. São homens e se 
reproduzem na hierarquia das multidões crescentes. Nações 
desfiguram suas diversidades e ampliam seus mercados. [...] Seres 
humanos nos edifícios olhando tudo consumado igual fazem todas as 
catalogações e avaliações possíveis de tudo e colecionadores de museus 
recolhem seus patrimônios nas repartições específicas supervisionando 
tudo. (De Paula apud Castanheira 2009: 16) 

 
Na passagem acima, verificamos a mesma problemática que percorre Lugar 

público. Trata-se do indivíduo em meio à grande metrópole que se transforma e se 
moderniza e a figuração dos descompassos dela, a despeito de seu impulso 
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organizativo. Lembremos que a coroação do ideário ligado ao processo de 
modernização do Brasil, com ênfase no planejamento e racionalização dos processos, 
neles incluídas as concepções de cidade presentes no imaginário da época, se dá em 
1960, com a inauguração de Brasília. Hollanda (1980), ao referir-se a um tipo de 
sensibilidade que se imporá a partir do final dos anos de 1960, aproximadamente, 
acrescenta: 
 

A convivência diária com a paisagem das fábricas, com a fumaça, o giro 
do capital, a competição violenta de mercado, o sentimento de grande 
cidade hostil, as contradições muito acirradas presentes no cotidiano de 
cada um, determinam um tipo de sensibilidade que não poderia ignorar 
o impacto do progresso, do moderno e de seus conflitos. (Hollanda 
1980: 86) 

 
No começo dos anos de 1960, portanto, para José Agrippino de Paula, tal 

discussão se configurava de extrema relevância, especialmente para alguém que se 
formou em arquitetura. Ao responder aos críticos que o colocavam como um 
seguidor da geração beat, ele responde: 

 
Li a poesia de Allen Ginsberg. Ele fala de temas modernos, da cidade 
grande, dos problemas da vida moderna, do existencialismo. Mas a 
forma do Ginsberg é a de elegias, que é um pouco complicada. Não 
estou ligado a eles. Estou lendo mais Jean-Paul Sartre, Henry Miller. 
(Machado s/d: online) 

 
Assim, o conjunto de cenas de que se compõe o romance poderia acontecer em 

qualquer grande metrópole do mundo. Enfim, este é o dado que convém repisar, 
agora que chegamos ao final deste texto: apesar de menções específicas a eventos 
culturais e políticos e à criação de certa atmosfera cultural típica do começo dos anos 
de 1960, a tônica do livro não é o diálogo com o contexto brasileiro repressivo de 
então, matéria da grande maioria dos romances publicados à época, também 
estudados por uma série de estudiosos de literatura brasileira, sempre tendo em vista 
o aparato repressivo militar brasileiro (Pellegrini 1996; Dalcastagnè 1996; Franco 
1998; Bastos 2000; Silverman 2000). Conforme vimos, o que se propõe, no livro em 
questão, é a construção de determinado narrador e de personagens constituídos sob a 
égide da modernização, com a figuração de um espaço urbano eivado de apelos e 
objetos ligados aos meios de reprodução modernos, à técnica, em diálogo com um 
processo que ocorria em diversas sociedades ao redor do mundo, sem qualquer 
coloração ideológica ligada à esquerda brasileira, à afirmação de uma possível 
identidade brasileira e sua aversão à cultura de massas norte-americana como um 
todo. Ao se posicionar artisticamente de forma singular em relação à produção 
cultural hegemônica,José Agrippino de Paula se fez maldito e incompreendido por 
parte da crítica e, destaquemos, ainda hoje produz perplexidade e estranheza àqueles 
que tomam contato com sua obra. 
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JOSÉ AGRIPPINO DE PAULA: INNOVATION AND EXPERIMENTATION IN 
LITERARY CONTEXT OF CULTURAL PRODUCTION OF 1960 
 
Abstract: This text discusses the artistic production of José Agrippino de Paula, with 
emphasis on his novel Lugar público (2004), highlighting its peculiarities in relation to 
the context in which it was arisen. We believe that due to his political and aesthetic 
posture and also because of his radically singular character of the literary work in 
question, this was left on the margins of the literary series of the 1960s and continues 
to be misunderstood up to the present day. 
Keywords: 1960s; José Agrippino de Paula; Lugar público. 
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