
Ao jeito dos bichos caçados





Ao jeito dos bichos caçados

Otávio Campos



© Otávio Campos, 2018. 
© Macondo, 2018. © Moinhos, 2018.

Coordenação Editorial:
Camila Araujo, Nathan Matos & Otávio Campos

Assistente Editorial:
Sérgio Ricardo

Revisão, Diagramação e Projeto Gráfico:
LiteraturaBr Editorial

Capa:
Edições Macondo

1ª edição, Belo Horizonte, 2018.

Nesta edição, respeitou-se o novo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Dados Internacionais de Catalogação 
na Publicação (CIP) de acordo com ISBD 

C198j 
Campos, Otávio 
 Ao jeito dos bichos caçados | Otávio Campos. 
Belo Horizonte: Moinhos; 
Juiz de Fora: Edições Macondo, 2018.
80 p. : 12cm x 18cm.
ISBN Moinhos: 978-85-45557-21-0
ISBN Macondo: 978-85-93715-08-2

1. Literatura brasileira. 2. Poesia. 3. Homossexualidade. I. Título.
2018-482                           
                                                                              CDD 869.1
                                                                              CDU 821.134.3(81)-1                                  
                                        

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva — CRB-8/9410 

Índice para catálogo sistemático:
1. Literatura brasileira : Poesia 869.1
2. Literatura brasileira : Poesia 821.134.3(81)-1

Todos os direitos desta edição reservados à  
Edições Macondo & Editora Moinhos



Sumário

apresentação 7

o bicho que come dentro da gente
notas de produção: 12/14 – 01/15

os corpos fraturados 17

solo yo tengo la razón 20

mantra 21

diário de campo 22

primeira cena 23

sequência 25

casa forte 26

mommy 27

como um bicho 28

primeira exibição ao público especializado
os afogados 31

24 disparos em uma super 8 34

selva 36

como disfarçar a dor em peso pluma 37

um esforço sobre o quadro 38

o aeroporto 40

baia 42

o desejo e outras armas de corte
i encontro com usuário de aplicativo 45

plano sequência 47

a gente precisa terminar 49

iv encontro com usuário de aplicativo 51



caderno de voltas 52

revolução menor 53

animais menores 54

leopoldina 56

loop 58

nota ao terceiro número 59

na fila do café muzik 61

poema 62

como utilizar uma arma de corte 63

a última experiência dos nossos tempos
a última experiência dos nossos tempos 67

alforje 69

ao arquiteto 70

o próprio amor se maltrata 71

vermelho vivo 72

uma árvore centenária quando 
derruba árvores menores ao redor 
e abre uma clareira que alguns 
animais menores têm por divergência 
clamar como casa 73

casa de praia 75

cálculos da promessa 76



7

Apresentação

Em sua “Nota Introdutória” à recolha “Paulista-
nas/Homoeróticas”, o poeta brasileiro Horácio Cos-
ta afirma:

“A formação de uma memória homossexual em poesia 
no Brasil se vem dando com dificuldade. Isso se deve, em 
parte, ao timorato da crítica que dela não se ocupou, e em 
parte, ainda e principalmente, devido à incúria dos pró-
prios poetas homossexuais ou cultores do homoerotismo 
(ou ambas as coisas) de nossa tradição, que não soube-
ram, no devido tempo, e simultaneamente ao verificado 
em algumas das literaturas com as quais a nossa dialoga 
– a espanhola e a hispano-americana, a anglo-norte-a-
mericana, a portuguesa, apenas para citar algumas, nas 
quais o tema homoerótico esteve presente desde a época 
heroica do Modernismo (se não antes...) –, marcar a sua 
diferença ao assumir textualmente a sua sexualidade. As 
raízes dessa falta, sobre o que tenho refletido em minha 
produção crítica, são muitas e talvez tenham que ver com 
o estender-se o mito falseador de nossa putativa cordia-
lidade às lindes poéticas; seja como for, nas últimas dé-
cadas essa ‘obnubilação programada’ tem sido posta em 
cheque por alguns poetas de gerações anteriores e – feliz-
mente – por um número crescente deles nas gerações que 
seguem à minha”.

*

O trabalho de Otávio Campos inscreve-se no pano-
rama delineado acima como força oposta à ‘obnubi-
lação programada’ sob cujo signo dá-se virtualmen-
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te toda escritura do desvio sexual no Brasil. Nascido 
a 1991, e portanto de geração posterior à de Costa, 
Campos coloca-se ao lado de poetas como Ricardo 
Domeneck, Leandro Rafael Perez, Bruna Beber, An-
gélica Freitas e diversos autores brasileiros que in-
corporam à sua prática de escrita a vivência de uma 
sexualidade opositora. 

O título do presente apanhado nos remete a um 
aparte do autor americano Robert Glück constante 
da narrativa Sanchez and Day, que abre seu “Ele-
ments of a Coffee Service”, publicado em 1981, a 
saber, a pergunta: “when aren’t we being chased?”. 

Ora, é precisamente como animalidade persegui-
da – animalidade que a dogmática judaico-cristã 
recomenda subjugar sem nenhuma ambiguidade – 
que o poeta textualmente homossexual se coloca no 
cerne da especificidade brasileira. Ele opera atual-
mente diante de uma dupla ameaça: a “boa e velha” 
violência patriarcal e também o perigoso descanso 
prometido por vertentes mais assimilacionistas do 
pensamento queer. 

Também ao jeito de bichos caçados dispõem-se os 
versos de Campos. Mas não se trata – nem de longe 
– de um desabalar-se irrefletido. A indeterminação 
que é a tônica do trabalho de Campos parece-nos 
fruto de cálculo – pouco tem que ver com esponta-
neidade ou automatismo. São versos que demandam 
um aproximar-se cauteloso e chamam o leitor a uma 
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organização conjunta da experiência. É uma poesia 
que nos implica com sutileza, comedimento e algu-
ma malícia nonchalant. Trata-se, em resumo, da ex-
pressão fria, codificada e elegantemente descontínua 
daquele que se reconhece em fuga desde sempre e 
que teve, como todos nós, de tornar esta condição 
um modo de estar no mundo – um método. Penso 
que não incorremos em erro ao pensarmos a poesia 
de Otávio como uma poesia de camuflagem, uma es-
preita, um silêncio, suor frio e respiração compas-
sada a meio de densa folhagem. Otávio representa-
-se um pouco à parte, reservado em entrar e sair da 
experiência comunitária, justamente porque trata 
com justificada suspeição a ideia de “experiência 
comunitária”. Mesmo nos surpreendentes enjamb-
ments – aspecto da poesia de Otávio que nos parece 
especialmente digno de interesse, e onde vemos com 
mais clareza seu iniludível parentesco com a poesia 
do americano Frank O’Hara, brindado aqui em “Poe-
ma” –, cremos ver algo da desconfiança daquele que 
(ainda) não “pode” dizer tudo de um só jato e clara-
mente, sob pena de ser capturado e silenciado. 

A subjetividade caçada conforma um discurso 
caçado, um exprimir-se caçado – mas nem por isso 
geral. Ser-nos-á sempre proveitoso encarar esta per-
seguição à diferença, à animalidade, como dado ge-
ral – e o estilo de cada autor que trabalha a partir de 
sua própria “indesejabilidade” em termos histórico-
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-sociais como uma resposta singular e específica a 
um desafio moral que, idealmente, nos deveria tocar 
a todos. Com isto, queremos dizer simplesmente que 
na diferença há diferenças. No caso de Otávio – e 
estas qualidades se encontram presentes de maneira 
excepcionalmente concentrada na seção mais forte 
do livro, “O desejo e outras armas de corte” –, o que 
detectamos é o predomínio de imagens de uma inti-
midade algo vácua, uma fisicalidade constantemen-
te insatisfeita e amortizada (por vezes pela própria 
literatura, pelo estudo da mesma, ou pelo cinema), 
uma maneira derrapante e irresoluta de narrar o de-
sejo, infinita estranheza em pensar a instituição-casa 
e tão grande hesitação frente ao próprio idioma que 
Campos soa, por vezes, muito mais português do que 
brasileiro – seja, muito mais europeu do que sul-a-
mericano. Também este colocar-se como estrangei-
ro, penso, pode ser interpretado pelo viés da camu-
flagem, reforçando assim a ideia de um “discurso da 
caça”, de um estratagema [discursivo] da presa em 
potencial. 

Esta representação de si enquanto estrangeiro (e 
diversos idiomas outros que o português brasileiro 
comparecem nesta recolha) nos recorda outro poe-
ma de Horácio Costa, “A Voz do Brasil”, em que o 
eu-lírico faz a descoberta – por intermédio de um 
atraente comissário de bordo ruivo, no less – de que 
a voz calorosa e feminina que soa pelos Aeroportos 
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de São Paulo pertence não a uma mulher, mas a um 
senhor nipo-brasileiro de nome Hokamura (“A reali-
dade engana, cigana / E a Voz do Brasil, masculina / 
Mas não viril, / Quem diria, é mesmo / De gueisha”). 

*

“O uso do buraco do cu é a pedra de toque do conflito 
entre ‘pessoal’ e ‘público’ (político). A descoberta prática 
dos homossexuais revolucionários é que o ‘pessoal’ não é 
outra coisa que não um fechamento e o ‘político’ só é uma 
expressão possível da libido. Em outros termos, o buraco 
de nosso cu não é nem vergonhoso nem pessoal, é público 
e revolucionário”.

Palavras do escritor, cineasta e ativista Guy Ho-
cquenghem retiradas do livro “A Contestação Ho-
mossexual”, aqui vertidas ao português por Carlos 
Eugênio Marcondes de Moura mas originalmente 
publicadas na Partisans, em 1972. Já nesta altura, 
Hocquenghem faz um balanço retrospectivo da atu-
ação da Frente Homossexual de Ação Revolucioná-
ria, inaugurada em França pouco antes da escrita 
do ensaio, e começa a reconhecer na sistematização 
do pensamento do grupo uma certa decadência do 
movimento, ou pelo menos a diluição de seu caráter 
estritamente revolucionário. 

Importa-nos revisitar estes textos, muito embora 
alguma amargura acabe resultando de nos reconhe-
cermos, à uma, inteiramente apartados dos tempos 
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do ativismo heroico e de soluções eficazes e não-to-
talitárias para o problema da perseguição e da violên-
cia contra a dissidência afetiva-sexual. A melancolia 
dos poemas de Otávio alia-se de alguma forma a esta 
dupla distância – a reivindicação grandiosa já não 
parece possível, já foi feita, mas o que resultou? Em 
matéria veiculada no portal de notícias G1, em junho 
de 2016, lemos que um homossexual é assassinado de 
forma violenta [no Brasil] a cada 28 horas. Os avan-
ços tímidos e circunstanciais, o afrouxamento do zeit-
geist, tende a empalidecer diante das estatísticas. 

Podemos, é claro, dizer a experiência. Mas não es-
tamos seguros. O dizer completa-se do outro lado, 
no possivelmente mortífero de dizê-lo. 

Porém, há entre nós ainda autores que fazem desta 
vivência letal matéria de poesia – tornando público 
(e, logicamente, revolucionário) o desejo desviante, 
fixando-o no mundo mediante uma prática artística 
e, com isto, construindo o memorial coletivo do des-
vio que a tantos interessaria suprimir.  

É este o caso de Otávio.



Chamem o amador de blues
vou bater nele como boxeur.

Edimilson De Almeida Pereira
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os corpos fraturados

Hoje não tivemos
perto do mar
caminhamos
cada um com a língua
que inventara na noite
anterior
se chegássemos
perto do rochedo
& o outro
dissesse não era
preciso ter medo
quem descansa
na queda
do pescador cravado
na pedra
quem esconde
as sementes
as ataduras
o mar inventa
silêncios
não fosse
a hora passássemos
o dia
alguém escreve
uma sequência em tudo
parecida com esta
& depois o corte
milhões de cenas
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perdidas em papel
alguém conta
as fotografias
azuis a película
sem som enquanto
faz sol
se amanhã
não tivermos nenhum
plano para agarrarmos
com força depois
desistir como
quem desiste
uma guerra apenas
começada
não fosse
o mar as outras coisas
pequenas que cabem
nos bolsos
um filme sobre
o pescador
um filme sobre
isqueiros que perdemos
uma sequência em silêncio
da menina de cabelos
uma tesoura
& depois o corte
preciso
sair da casa
deixar a casa
para trás
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correr atravessar
a rua
(se não respira
respira está vivo)
Marianne abre
a porta te encontra
deitada que ainda
é cedo
desperta que é
preciso planejar
o mar
desistir do mar
enquanto tempo
tem feito dias bons
a fratura
deitar a rede
na casa vazia
a fratura
não ter ninguém
na casa
a fratura
não ter ninguém
mas a casa
& suas dificuldades
em habitar
um corpo enquanto
ele dorme sonha
mar & rochedo


