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Gelmis: Há um elemento de confissão e de autobiografia 
em quase todos os seus trabalhos. As pessoas que 
trabalham com você parecem estar se confessando 
constantemente. Qual sua fascinação pelo confessional? 

Warhol: São apenas pessoas que tagarelam bastante. 
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Warhol: Devo pegar o gravador? 
JIM: Pra que?. 

Warhol: Ah, pode ser que eu queira gravar algo. 
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RESUMO 
 
  
 

O presente estudo traz um olhar crítico sobre um roman à clef intitulado a 
(1968), do pop artista Andy Warhol. Para a apresentação deste estudo o autor 
fragmentou todos os resultados obtidos durante a pesquisa em três etapas. A 
primeira etapa apresenta informações do mundo externo ao artista, e 
consecutivamente como esse universo troca referências com seu artista-autor. 
Aqui são apresentados alguns elementos que configuravam o movimento Pop 
Art, alguns de seus exponentes, e a figura warholiana. Na segunda etapa são 
apresentados detalhes sobre a obra literária em questão. É também neste 
momento que se problematizam as questões de aura trabalhadas em Warhol 
através do objeto a (1968) e de outras edições do mesmo. No terceiro momento 
a narrativa literária ganha mais espaço, é neste capítulo que se encontram as 
reflexões sobre o gênero literário conhecido por romance em chave. Ao término 
desse capítulo está disposto uma proposição conceitual de roman à clef, além 
de uma leitura crítica das personagens, do tempo, do espaço, da voz narrativa e 
da linguagem em a (1968). O último capítulo apresenta as considerações finais 
e comentários que o autor considerou pertinentes por registrar. 
 
 

 

Palavras-Chave: romance em chave, crítica literária, ficção. 
. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The current dissertation presents a critical approach to Andy Warhol’s a (1968), 
a roman à clef book. This study is divided in three sections, each one of them 
presenting the results achieved within a two years of research and academic 
debates. The first section describes how the external world was in the 60’s. In 
addition, it compares how the artist was influenced by his environment and 
triggered new influences back to it. There is also a compilation about the Pop 
Art, its exponents, and the Warholian figure. In the second section are the 
details about the literary work in question. Here are the reflections about the 
concept of aura in Warhol’s work and in his roman à clef in different editions. 
The third and last section focuses in the textual object. These pages bring an 
introduction to this literary genre and a critical analysis to a’s (1968) literary 
characters, time, place, narrative voice, and language. The last chapter displays 
some considerations and conclusions the author judged necessary to write 
down. 
 

 
 

Keywords: romance with a key, fiction, critical theory. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Figura 1: Warhol gravando Ondine em a (1968), foto de Stephen Shore, 1965. 
 

 
(Fonte: Dworkin, 2005, p.1) 
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Esta pesquisa é fruto de uma inquietação iniciada em Agosto de 

2011 e que por motivos distintos só pode tomar forma entre os anos de 

2013 e 2015. O objeto de estudo aqui problematizado é um livro 

intitulado a (1968) que foi produzido pelo multiartista Andy Warhol. 

Pela complexidade intersemiótica no processo de concepção e 

também na organização da diegese de a (1968), que foi gravada em 

áudio e possui composição também em linguagem pictórica, acrescentam-

se aos registros desta pesquisa a aquisição da sua versão digital em formato 

EPUB a (1998), e a aquisição do CD de áudio intitulado Andy Warhol From 

Tapes: Sounds of His Life and Work (1994), que preserva os excertos da 

narrativa supramencionada. 

Para composição desse estudo também foram estudados os filmes 

e as produções textuais de Warhol, logo, estão incluídos os seguintes 

materiais: The Philosophy of Andy Warhol (2007a), America (2011) e 

Popism (2007b), Sleep (1963), Kiss (1963), Eat (1945), Chelsea Girls 

(1966), Empire (1964), Blow Job (1964). 

Além disso, contribuíram para um bom entendimento da época, 

das produções artísticas, e da figura warholiana, as seguintes produções 

fílmicas: Absolut Warhola (2001), Andy Warhol (1987), I Shot Andy Warhol 

(2006), Factory Girl (2006), a série American Masters – episódio 6 da 20º 

temporada (2006), e a série The Invisible Photograph (2004). 

Da etapa inicial até o término desta pesquisa, constavam a nível 

nacional (no site do Domínio Público) os estudos de Ligia Almeida de 

Silva (Mestrado em História, UERJ, 2007), sobre a Pop Art e a ideologia de 

consumo após a II Guerra Mundial; e os estudos de Fernanda Lopes 

Torres (Doutorado em História Social da Cultura, PUC-RJ, 2006), sobre a 

revitalização da arte num contexto cultural dominado pela cultura de 

massas; esses dois estudos fazem menção ao multiartista Andy Warhol, 

mas não ao seu romance a (1968). 

Da etapa inicial até o término desta pesquisa, constavam a nível 

internacional os estudos de Liz Kotz (2005) e Craig Dworkin (2005), 

artigos científicos que iniciam um contato de teor introdutório sobre o 
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romance a (1968), posicionando a obra1 literária numa encruzilhada de 

explicação complementar a outras obras (pinturas, filmes, etc.) do artista. 

Da maneira mais sintética e didática possível, esse estudo busca 

iluminar um pouco deste projeto intersemiótico tão rico e tão pouco 

explorado pelos estudiosos de Andy Warhol e da Pop Art. 

A reflexão que alimenta e guia esta pesquisa segue de perto 

um questionamento propulsor proposto por Heidegger, quando diz: “para 

encontrar a essência da arte, que reina realmente na obra, procuramos a 

obra real e perguntamos à obra o que é e como é” (HEIDEGGER, 1997, 

p.12). Isso exposto, seguem duas alternativas que foram fundamentais 

para as próximas etapas deste estudo. 

A primeira: caso o proponente a estudar o romance a (1968) se 

posicione a observar o conteúdo dessa obra como um mero livro, e parta 

desta simples e direta perspectiva de que o objeto desta pesquisa age 

como “uma coisa que está disponível ao uso; algo útil, utilitário e 

instrumental, como um martelo por exemplo. Ou seja, como uma coisa 

simples no mundo, uma ferramenta de trabalho” (COLLINS & SELINA, 

2010, p.55), estará analisando-o sob a ótica de um zuhanden2. 

A segunda: caso o proponente a estudar o romance a (1968) se 

posicione a observar o conteúdo dessa obra como uma entidade “distinta 

do uso imediato” (COLLINS & SELINA, 2010, p.56), algo enquanto 

vorhanden3, perceberá que que nem tudo que é ou existe é ou existe da 

mesma maneira. 

Para o estudo de a (1968), embora pareça ser mais convidativo 

(“fácil”) perceber a obra enquanto entidade (e descrever tal entidade com 

seus determinados atributos) parece mais sensato a este estudo 

“considerar não apenas a existência da entidade em seu mundo, mas 

também a existência de um contexto que ambienta a obra e o seu 

mundo como um todo” (Inwood, 1997, p.33). 

                                                 
1 Na esteira de pensamento de Cambraia (2005), atribui-se o nome de “obra”, e suas 
variações “obra de arte”, “obra literária”, etc., qualquer produto do engenho humano, com 
finalidade pragmática ou artística. 
2 Segundo Inwood (1997), Heidegger insiste que quando interpreto algo como “um 
martelo” estou implicitamente compreendendo-o enquanto um equipamento. Zuhanden é um 
termo filosófico utilizado para equipamentos disponíveis ao uso humano imediato. 
3 Segundo Inwood (1997), Vohanden é um termo filosófico utilizado para as entidades 
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Nesse processo de pesquisa investido em a (1968) edificou-se 

um esforço para compreender seu objeto livro e sua entidade livro, sua 

fabricação enquanto objeto e enquanto linguagem. Para isso, foi 

necessário exercitar um método de foveação4 que permitisse ao analista 

defletir posicionamentos homogêneos sobre Warhol, sobre a Pop Art, e 

principalmente sobre a (1968), vindas de um horizonte de percepção 

anterior ao seu. 

Por fim, através da mescla de horizontes do analista e da 

obra, o presente estudo almeja introduzir ao leitor um conjunto particular de 

percepções – resultado do arcabouço teórico levantado durante a 

pesquisa – sobre a Pop Art, sobre a figura warholiana, e sobre o processo 

de criação de a (1968). Em outras palavras: o objetivo principal deste 

estudo está na leitura e exegese de uma realidade que fora convertida em 

discurso intersemiótico (linguístico / pictórico/ audiovisual), sem que com 

isso o processo hermenêutico esteja condicionado a repetir resultados já 

alcançados anteriormente. No mais, a foveação e a mescla de horizontes 

foram maneiras encontradas para o desenvolvimento deste estudo. 

 
 

Em verdade o horizonte do presente está continuamente em 
processo de formação porque nós estamos continuamente pondo 
em teste todos os nossos preconceitos. Uma parte importante 
deste teste ocorre quando encontramos o passado e 
compreendemos a tradição da qual nós viemos. Assim sendo, o 
horizonte do presente não pode ser formado sem o passado. Não 
há mais um horizonte do presente isolado em si, o que existe são 
horizontes que têm de ser adquiridos. Em outras palavras: a 
compreensão é sempre uma fusão  destes horizontes 
supostamente existentes em si. Nós estamos familiarizados com 
o poder de fusão ministrado em tempos prévios e suas 
ingenuidades sobre si e suas heranças. Numa tradição este 
processo de fusão está fluindo continuamente, pois antigos e 
novos estão sempre combinando em algo de valor vivo, sem 
estar explicitamente embasado um pelo outro. 
 
(GADAMER, 2004, p.340) 

 
 

A apresentação dos conteúdos em recortes, a seguir, é uma 

tentativa de tornar mais didática as etapas que se sucederam ao longo 

                                                                                                                                               
existentes e desvinculadas dos propósitos/atividades humanas. É antônimo de Zuhanden. 
4 Para Gallagher & Greenblat (2005), fovear é a capacidade de manter um objeto na área 
de percepção; ou seja: é necessário perceber elementos do cotidiano como detalhes 
documentais. 
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desta pesquisa. Embora os capítulos possam ser lidos de maneira 

independente, há uma intenção sequencial e de ordem lógica na 

disposição dos mesmos, a saber: Com o primeiro recorte, o recorte 

externo, espera-se preencher alguns questionamentos que venham surgir 

no tocante ao contexto em que a obra está inserida; Com o segundo 

recorte, o recorte do objeto livro, busca-se elucidar indagações sobre o 

processo de produção do (objeto) livro a (1968); Com o terceiro recorte, o 

recorte interno, tem-se o fechamento desta dissertação com o comentário 

crítico do pesquisador sobre a diegese de a (1968). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 

1. O recorte externo: A Pop Art em diálogo com seu mundo de origem. 
 

 

1.1 – Introdução crítica – para enteder a Pop Art. 
 

 
 

É muito difícil falar sobre Warhol porque basicamente não há o que 

dizer sobre ele. Warhol falava de si mesmo a todo o tempo em suas 
entrevistas e em seus diários, sem retórica ou ironia, então tudo 
que resta aos comentadores é ir no mesmo caminho, só que numa 
tentativa menos direta. Warhol por si só é capaz de defletir a 
insignificância de suas imagens pela insignificância de seu discurso, 
e nisso ele consegue ser o melhor. 
 
(BAUDRILLARD, 1990, p.1) 

 
 

Ano bissexto de número um mil novecentos e sessenta, pertencente 

ao segundo milênio, nascido numa sexta-feira. Floresce o movimento 

Pop nas artes visuais como num anúncio de que o final de semana está 

mais próximo. Movimento esse que em muito denuncia, através das 

distintas mídias, a riqueza cultural, e seus aspectos superficiais, na 

sociedade dos anos 60 em diante. 

O Papa é o pop e a arte é pop. O pop é tudo aquilo que está 

acessível ao gosto popular. O popular é tudo aquilo que se manifesta no 

convívio diário do povo. O povo é todo tipo de homem ou mulher, 

consumidor baixo, médio ou alto. O consumidor baixo, médio ou alto é 

todo aquele que pode adquirir um produto ou bem de consumo. Produtos 

ou bens de consumo são mercadorias. Mercadorias são objetos de desejo. 

Objetos de desejo são artefatos sígnicos (icônico, indicial e simbólico) de 

relevante importância num sistema capitalista. Um sistema capitalista 

trabalha com desejos. A Pop Art é a manifestação palpável desses 

prováveis desejos. Desejos produzidos numa fábrica reprodutora de 

sonhos. O sonho americano é o desejo da Pop Art. A Pop Art é pop, e o pop 

é popular5.  

                                                 
5 Segundo o Farlex: Pop.adj.1.de/para o público geral; popular ou popularizado. 
2.relacionado a música popular. 3.relativo a pop art. 4.que reflete ou direciona aos gostos 
gerais de uma massa de pessoas. 4.novo ou de apelo generalista. 5.que apele ao público 
em geral. 6.favorecido por um grupo individual ou limitado. 7.conectado com, representando, 
ou que prevaleça entre o público geral; comum; 8.que seja compreensivo a pessoas do senso 
comum. 9.que tenha sido preparado para um público amplo.10.adaptado aos gostos e 
opiniões de pessoas comuns. 
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O objeto desta pesquisa, o romance intitulado a (1968), está 

intrinsecamente ligado ao tempo de produção de seu mundo – como é 

corriqueiro às produções estéticas que alcançam relevante importância –. 

Logo, para entendimento da obra literária supramencionada, e de qualquer 

outra que se apresente à reflexão, faz-se necessário ter uma compreensão 

melhor do seu entorno, do universo com que esse tomo de 451 páginas, do 

tipo roman à clef, se espelha para reapresentação de mundo convertido: um 

mundo sensível que se apresenta através dos signos linguísticos e do 

sistema semiótico audiovisual. Portanto, para entender melhor a obra 

literária de a (1968), realizada por Andy Warhol, é preciso compreender o 

que é a Pop Art e como este movimento influencia o processo criativo e 

produtivo que dá origem ao livro. 

A Pop Art, segundo Osterwold (2007), é um movimento cultural 

inteiramente ocidental, alegre, irônico e crítico. A pop art é cria do 

capitalismo em alta, e na onda do capital em ebulição se pluraliza nas 

grandes metrópoles dos anos 60 (Nova Iorque e Londrês, 

principalmente) enquanto dialoga de perto com as mídias da sociedade 

de massas. Nos anos sessenta, as mídias que pululavam o cotidiano das 

massas globais eram a televisão, o rádio, o livro e a imprensa (incluindo 

nesta última categoria os cartazes, revistas, jornais e derivados). Através 

desse diálogo midiático, o movimento Pop dá enfoque ao comum, ao 

corriqueiro. 

O movimento artístico da Pop Art exercita uma mimetização de 

cenas da vida flutuante, das coisas vulgares que ganham o destaque e a 

visibilidade que jamais obtiveram no mundo das artes. O mundo que 

rodeia a estética da Pop Art tem como seus motivos e temas o 

assassino, o acidente de avião, a praia, o artista, o banho, o bilhete 

premiado, a tampa de refrigerante, o refrigerante, a capa da revista, 

carros, comidas requintadas, comidas comuns, coleções de objetos 

acumulados, a espera pelo metrô, a bandeira americana, embalagens de 

produtos, quadrinhos, enfim, vai do vaso sanitário inflável a um frasco de 

perfume francês. Tudo pode servir de inspiração, ou até mesmo tornar-

se suporte direto, ou temática para composição, de um(a) artista 
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exponente da Pop, seja através das mãos do autor-artista ou de seus 

ajudantes, preparada no atelier ou na fábrica, desenhada individualmente 

ou replicada pelos moldes. 

É interessante ressaltar que a Pop Art também possui ligações 

temáticas com a estética do Kitsch, como enfoca Osterwold: 

 

 
Foi necessária uma reestruturação massiva dos bens de 
consumo, como uma resposta à convergência de interesse do 
consumidor. As pessoas receberam uma nova autorização para 
gostar do kitsch e colecionar todo tipo de produto. O lugar comum 
e o trivial se tornaram objeto de interesse aceitável e respeitável. 
[...] Era comum ver artistas, críticos e professores universitários 
rodeados por objetos da cultura popular, souvenirs, símbolos 
kitsch, anúncios, quadrinhos, ficção científica, programas de 
televisão e romances bregas. [...] Coisas kitsch, souvernirs e os 
demais itens da cultura de massas (incluindo produtos e suas 
embalagens) não apenas se tornavam objetos de arte, mas 
também eram itens de museus. 
 
(OSTERWOLD, 2007, p.7-8) 

 
A bricolage6, a pacotilha e a falsidade são alguns dos adjetivos 

que caracterizam a estética do kitsch. Para Lugg (1999), o imediatismo 

do kitsch produz um conforto psicológico entre o objeto e seu 

observador, inibindo o distanciamento para exercício do pensamento – 

distanciamento este que poderia ser encontrado no objeto estético da 

música, pintura, escultura, teatro ou literatura de produção séria, entenda-

se: o não kitsch –. 

 
 

Eu não estou dizendo que o gosto popular é ruim, e que assim o 
que sobrar do mal gosto é bom: eu estou dizendo que o que 
sobra provavelmente é ruim, mas se você consegue apreendê-lo 
e fazer algo bom, ou no mínimo interessante, então você não 
está desperdiçando o tanto quanto deveria. Você está reciclando 
trabalho e reciclando pessoas, e você está dirigindo sua empresa 
e produtos de outras empresas. 
 
(WARHOL, 2007a, p.93) 

 
 

O objeto denominado kitsch anuncia consigo a arte da felicidade. É 

de se notar que em alguns momentos de sua produção a Pop Art, 

principalmente na linha de produção warholiana, também trabalha nesta 

linha de atuação. Tem-se um momento de liberdade ilimitada, liberdade 

                                                 
6 Bricolage, segundo o dicionário Priberam: substantivo masculino ou feminino. Conjunto 
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desencadeada pela liberdade de escolha do consumo, das fantasias a 

serem preenchidas, das expectativas estereotipadas na vida dos famosos. 

 
 

“Nesta adaptação do tônus do ambiente ao tônus do ser, situa-
se uma receita da felicidade. O kitsch é a arte da felicidade e 
qualquer chantagem à felicidade da civilização será também uma 
chantagem ao kitsch. Aí reside a universalidade do kitsch.” 
(MOLES, 2001, p.33). 

 
 

Há quem registre que a Pop Art e o kitsch dividem moradia num 

apartamento de fórmulas consagradas. É a reutilização da fórmula mágica 

já descoberta, a repetição de um padrão que tenha sido bem sucedido 

anteriormente. Assim, a Pop art e o kitsch não precisam inventar a roda, 

de novo; bastaria reapresentar o produto sob nova roupagem, novo 

acabamento. Na essência da palavra kitsch, que vem do verbo kitschen 

na sua origem alemã, também reside a ideia de reformar móveis velhos 

para dar-lhes a aparência de novos. Para Clement Greenberg (2005, p.6), os 

lucros exorbitantes do kitsch eram uma tentação que os vanguardistas 

nem sempre souberam resistir, modificando assim seus trabalhos. 

Repetir o que já deu certo é uma tendência dos seres humanos, 

aponta Bosi (2004). E isso é ponto de evidência nas estéticas 

supramencionadas – e será evidenciado ao longo deste estudo –. É nesta 

fábrica que as linhas de produção seguem criando um objeto de desejo, e 

que em seguida, formatam os sujeitos para tais objetos. Neste aspecto 

mercadológico a Pop Art se encaixa com muita facilidade, pois o mundo 

dos anúncios, dos sonhos e dos produtos- bens-de-desejo já está 

apresentado, já alcançou sua maturidade e robustez. O cinema, a televisão, 

o rádio e a imprensa, a mídia, como um todo, está em ponto de ebulição 

num só coro: consumidores em potencial detectados. 

 
O que é incrível neste país é que a América iniciou uma tradição na 
qual os consumidores mais ricos compram essencialmente as 
mesmas coisas que os mais pobres. Você pode assistir TV e 
observar a Coca-Cola, e você consegue pensar que o Presidente 
bebe Coca, Liz Taylor bebe Coca, e você deduz que pode beber 
Coca também. Uma Coca é uma Coca, e nenhuma quantidade de 
dinheiro pode te comprar uma Coca melhor do que a que o cara da 
esquina está bebendo. Todas as Cocas são as mesmas e todas as 
Cocas são boas. A Liz Taylor sabe disso, o Presidente sabe disso, o 

                                                                                                                                               
de pequenas tarefas ou trabalhos manuais domésticos. 



23 

 

cara da esquina sabe disso, e você sabe disso. 
 
(WARHOL, 2007, p.100-101) 
 

Além da expressão estética do kitsch, havia também, quem 

associasse a Pop Art aos exageros da estética Camp7; muitas vezes 

pela artificialidade pulsante que era comumente atribuída às manifestações 

do último. De maneira mais incisiva, Susan Sontag, em Notes on Camp 

(1964), desconsiderava uma possível ligação da estética Camp ao 

movimento estético da Pop art em suas críticas. 

 
 

Quando eu vi Susan Sontag eu perguntei a David [Bourdon] 
como ele tinha pego ela, porque ela tinha sido considerada a 
intelectual deslumbrante do ano. Ela tinha acabado de publicar 
seu famoso ensaio na Partisan Review em que ela diferenciava os 
diferentes tipos de camp entre alto, médio e baixo, e ela era 
muito influente – ela escrevia sobre literatura, pornografia, filmes 
(especialmente Godard), arte, qualquer coisa. David [Bourdon] 
me disse que ele tinha escutado ela dizer que não via muita 
coisa em minhas pinturas 
– “Eu ouvi que ela suspeita da sua sinceridade”, ele disse. Bem, 
isso não era surpresa alguma, um monte de intelectuais 
deslumbrantes sentiam o mesmo. Eu não fui falar com ela, mas a 
observei do local em que estava sentado. 
 
(WARHOL, 2007b, p.112) 

 
 

Sontag (1964) afirmava que se por um lado ambas (Camp e Pop 

Art) se aproximavam no quesito do prazer em sentir (apreciar) suas 

respectivas obras, por outro se distanciavam, pois no Camp imperava o 

prazer do regozijo enquanto que na Pop Art o prazer era sério, seco, 

desapegado e niilista. Warhol, especialmente, era descrito como uma 

figura camp. Neste caso, por ser o camp uma estética comumente 

atribuída ao comportamento social do que à produção de objetos 

concretos. 

Warhol se tornou uma figura familiar à alta sociedade de 
Manhattan. Ele ganhava um bom dinheiro, colecionava produtos 
da Tiffany, cadeiras de Vienna, antiquários Americanos e até 
mesmo obras de arte – um Magritte, algumas poucas litografias 

                                                 
7 O termo camp, se traduzido ao português, estaria mais próximo da expressão “pintosa”, 
“afetado” ou até mesmo “efeminado”. O termo camp, no original em inglês, é muito utilizado 
pela comunidade LGBT para descrição de uma estética do exagerado, na música, literatura, 
vestuário. O Dicionário Urbano (UrbanDictionary) registra à palavra camp as seguintes 
definições: Effeminate way of being Gay. One can be camp without being gay. Lady Gaga is 
a camp icon. Maneira efeminada de ser gay. Alguém pode ser viado sem ser gay. Lady Gaga é 
um ícone camp. Set. 22, 2003. 
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de Miró e afins, segundo Calvin Tomkin. Um de seus amigos 
definiu o apartamento de Andy como “Surrealista-Vitoriano”. Até o 
dia da morte sua mãe viveu ao lado dele e foi parte importante 
de sua vida em seu modesto apartamento decorado na 
Lexington Avenue [...] De acordo com David Bourdon, Warhol se 
vestia para matar, sempre bem alinhado e de um linho Paisley na 
cor vermelho claro. Ele não era muito bonito, nem masculino ou 
sequer atraente com aquelas bochechas rosadas e aquela risada 
que tendia a impulsionar sua cabeça para trás. 
 
(HONNEF, 2007, p.27) 

 
 

Neste adubo mercadológico onde brota o movimento Pop não é 

mais necessário um público sensível para apreciar o objeto estético. Está 

tudo nivelado de uma maneira acessível. Afinal de contas, o sonho 

produzido precisa ser vendido ao (diversos) habitantes da aldeia global. 

Esses sonhos precisam ter forma genérica para alcançar as mais distintas 

individualidades e moldá-las ao produtor fabricado. E é assim que se 

contrapõem essas forças bipolares da arte de poucos e da arte das 

massas, pois se nos movimentos de vanguarda existe um desejo de 

inovação, no kitsch existe um desejo de imitação da imitação, um simulacro 

do simulacro. 

 
 

A forma bastarda da cultura de massa é a repetição vergonhosa: 
repetem-se os conteúdos, os esquemas ideológicos, a obliteração 
das contradições, mas variam-se as formas superficiais: há sempre 
livros, emissões, filmes novos, ocorrências diversas, mas é sempre o 
mesmo sentido.” 
 
(BARTHES, 2004, p.51) 

 

 
No que diz respeito a sociedade redentora da Pop, não se podem 

omitir as seguintes considerações: é mister ressaltar que nesta sociedade 

estadunidense dos anos sessenta estão sendo colhidos os frutos 

plantados pelo movimento beatnik8 e pelos hippies9. É um tempo 

caracterizado pela revolução trazida pela contracultura; pela aplicação de 

                                                 
8 Segundo o Farlex: Os Beatknik eram os membros da Geração Beat, um popular grupo 
de escritores e artistas estadunidenses dos anos 50 e 60, influenciados pela filosofia e 
religião oriental e conhecidos especialmente pelo uso de formas não tradicionais e a rejeição 
de valores sociais convencionais. 
9 Segundo o Farlex: Os Hippies eram membros de uma subcultura jovem (majoritariamente da 
classe média) originária de São Francisco, Califórnia, em 1960, que advogavam pelo amor e 
paz universal, utilização de cabelos longos e drogas leves, preferencia pelo rock ácido e 
progressivo.   
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um modelo educacional renovado; se brindava a liberação da mulher; a 

reorganização de planos de cargos e carreiras; se festejava uma conjuntura 

de maior liberdade para a prática sexual; se comemoravam os avanços 

políticos do censo de Abril de 1960 (que igualou como brancos milhares  de  

latinos  residentes  na  América)  e as políticas que aprovavam a primeira 

pílula contraceptiva oral; a eleição do presidente John F. Kennedy e a 

comoção alcançada três anos depois em seu assassinato; e por fim, a 

sanção da Suprema Corte dos Estados Unidos às leis de segregação 

racial existente no estado da Louisiana. 

É na primeira década dos anos sessenta que se cria a peça de 

vestuário intitulada minissaia. E como não poderia se perder o registro, 

pois segundo Huizinga (2006) o vestuário se caracteriza como elemento 

imprescindível para quaisquer representante da verdadeira cultura, o 

artista Warhol atribui a Edie Segdewick, uma das frequentadoras do seu 

atelier intitulado Factory e uma das personagens existentes em a (1968), a 

criação da vestimenta que marca o poder libertário e recém conquistado 

pelas mulheres daquela época: 

 
 

TAXI (Edie Sedgwick) inventou a mini-saia. Ela estava tentanto 
provar a família dela, em Charleston, que ela conseguiria viver sem 
dinheiro, então ela foi pro Lower East Side e comprou as roupas 
mais baratas de todas, que eram as saias infantis, e sua cintura era 
tão fininha que ela coube em todas. Cinquenta centavos numa saia. 
Ela foi a primeira pessoa a usar cintos de ballet como vestimenta, 
com brincos enormes nas orelhas. Ela era inovadora – e além do 
mais era uma pessoa engraçadíssima – e o mundo das revistas de 
moda foi direto no look dela. Ela era lindamente incrível. 
 
(WARHOL, 2007, p.33) 

 

 
Mas que cultura é essa atribuída às massas heterogêneas e 

vultuosas? E se existiu, de fato, o que consumi(ri)a o restante do 

público crítico, não massificado, em seu milieu artístico? 

Uma das respostas possíveis, das muitas existentes na fortuna 

crítica deste tema, é a de que a cultura de massas é toda aquela que está 

estruturada segundo as leis do mercado. Para Osterwold (2007), a cultura 

de massas está sempre nas mãos das indústrias que produzem 

informação e consciência. A mídia, seja qual for, não se configura 
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apenas como veículo/formato de transporte. A mídia é o coração de uma 

cultura que depende dela para existir. Desenvolve-se uma cultura que 

distancia as pessoas de si mesmas, para que posteriormente, essa 

agnição de si consigo seja adquirida e paga em parcelas longínquas e 

renováveis. 

 

Quando o presidente Kennedy foi baleado e morreu eu escutei 
as notícias no rádio enquanto estava pintando sozinho no meu 
estúdio. [...] Henry Geldzahler me ligou [...] ele estava tão 
tocado quando descobriu que o ocorrido foi com o Kennedy que 
foi direto para casa e ficou me questionando o porquê de eu não 
estar tão preocupado, então eu lhe disse que enquanto eu 
estava na Índia eu vi muitas pessoas dançando num baile 
porque alguém que elas realmente gostavam tinha acabado de 
morrer e foi então que percebi que era tudo uma questão de 
como você decidia pensar sobre o ocorrido. Eu me assustei 
quando o Kennedy foi eleito; ele ela bonito, jovem, inteligente 
– mas não me incomodava o fato dele estar morto. O que mais 
me incomodava era a maneira com que a televisão e o rádio 
programavam as pessoas a se sentirem mal. 

 
(WARHOL, 2007b, p.77) 

 

 
 

Essa é cultura da neurose, segundo Morin (2007), na qual tem-se 

a impressão de que a cultura de massa desenvolve sua locomotiva de 

sucesso no seguinte imaginário: a correspondência das aspirações e 

necessidades, ou o imaginário da felicidade. 

 
 

“A cultura de massa é um embrião de religião da salvação terrestre, 

mas falta-lhe a promessa da imortalidade, o sagrado e o divino, para 
realizar-se como religião. Os valores individuais por ela exaltados – 
amor, felicidade, autorrealização – são precários e transitórios; o 
indivíduo terrestre e mortal, fundamento da cultura de massa, é 
ele próprio o que há de mais precário e transitório; essa cultura 
está comprometida com a história em movimento, seu ritmo é o da 
atualidade, seu modo de participação é lúdico-estético, seu modo de 
consumo é profano, sua relação com o mundo é realista”. 
 
(MORIN, 2007, p.167) 

 
 

Como resposta à segunda questão, que diz respeito ao que 

consumia o restante do público crítico e dito “não massificado”, na 

sequência estariam os produtos que não se configuravam sob a ótica 

mercadológica que inspirava a Pop, e que por sua vez, concluiriam a 

promessa de fé para com as obras não maculada pelas mídias; recebendo 

então o estatuto de Arte. 
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Em outras palavras: toda produção que não estivesse vinculada 

ao kitsch estava salva. Para isso, segundo Greenberg (2005), era necessário 

estar vinculado a uma vanguarda verdadeira, que se deslocava da 

sociedade. Pois, apenas longe do público, seria possível ao artista manter 

o alto nível de sua arte. Foi com este distanciamento que a vanguarda 

alcançou a arte abstrata, e a poesia também. No modelo supramencionado 

se encaixavam os expressionistas abstratos, que por sua vez tinham sido 

privilegiados com os projetos WPA – Works Progress Administration 

(1933) e FAP – Federal Art Project (1935) que fomentaram a arte abstrata 

como uma expressão da liberdade que tinha sido negada nos estados de 

exceção facista. 

Para Rodrigues e Garrat (2010), o discurso de Greenberg, em 

1939, não poderia ser mais brando, assim como não foi o do diretor do 

MoMa, Alfred H. Barr, naquela época. Caso fosse, as políticas 

contrárias ao WPA (Work Progress Administratio) e FAP (Federal Art 

Project), promovidas pelo senador Joe McCarthy10, teriam ameaçado 

artistas como Gorky, Kooning, Pollock e Rothko. Ainda assim, este tipo 

de prática que pregrava o distanciamento do lebenswelt11 em prol de 

uma liberdade e autonomia da arte era tudo o que os “neorrealistas” da 

Pop art detestavam12. 

A Pop Art crava uma estaca de questionamentos no coração dos 

conceitos tradicionais da arte. Para Hutcheon (1985), desde a escolha 

dos objetos e dos métodos de reprodução (paródicos) da Pop Art já é 

possível perceber um ataque ao discurso propagado pela arte elevada e 

sua defesa pelo isolamento da realidade social. Para o crítico Arthur C. 

Danto (2009), é somente a partir de Warhol que se instaura o fim da 

                                                 
10 Conferir mais informações em: http://www.theartstory.org/org-wpa.htm 
11 De acordo com a Enciclopédia Britannica: lebenswelt é o mundo experimentado de maneira 
imediata ou direta na subjetividade da vida cotidiana, diferente dos mundos objetivos da 
ciência, que empregam métodos das ciências naturais (física, química, biologia, astronomia, 
geografia); embora essas ciências tenham sido originadas no mundo real, elas não aquelas da 
vida cotidiana. O “mundo vivido” inclui experiências individuais, sociais, práticas e de 
percepção. 
12 O comentário de Greenberg guiará o pesquisador à problemática da gradação de cultura, 
dividida em high culture, low culture, midculture, mas que não será aprofundada nesta pesquisa  
por motivos de escopo.  Contudo, pela relevância do tema, não poderia passar despercebida 
ao leitor ou pesquisador que aqui chegar. Para aprofundamento dessas questões de baixa, alta 
ou média cultura, indica-se a leitura mais atenciosa duma pesquisa direcionada apenas ao 

http://www.theartstory.org/org-wpa.htm
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história da arte; pois com a passagem da herança de Duchamp aos pop 

artistas, qualquer objeto poderia se tornar um ready-made13 e 

sucessivamente ser lido como arte. Assim, com ajuda da Pop art 

warholiana, foi na década de sessenta que as academias americanas se 

mostraram dispostas ao estudo de itens e bens de consumido do mundo 

pop. 

Desde 1936, duas décadas antes da explosão do movimento Pop 

Art, Walter Benjamin (2008) já antecipava que em importantes períodos 

históricos ressoavam não somente as mudanças na maneira coletiva de 

existência humana, mas também as mudanças na maneira de seus 

sentidos de percepção. Os sentidos que compõem a percepção humana 

sempre estiveram muito relacionados com os meios de comunicação 

disponíveis em seus momentos históricos.  Da oralidade à escrita, da 

escrita ao audiovisual, do audiovisual ao convergente mundo da internet. 

A dependência das mídias que iniciava em meados de 60 

instaurou uma nova cultura. Instaurou uma nova maneira de perceber o 

mundo. Tudo passava por uma reestruturação e remodelação dos 

padrões de existência social. Uma saraivada de mudanças, desde as 

organizações familiares à educação, dos governos às relações pessoais, 

“O fato é que a relação das massas para com a Arte está alterada uma 

vez que a obra de arte pode ser reproduzida por meios técnicos”. 

(BENJAMIN, 2008, p.26). O advento da reprodução técnica apontada por 

Benjamin colocava em evidência a contemplação reflexiva, proposta pela 

arte não massificada, em oposição à absorção esponjosa que tomavam 

as massas distraídas pela arte mercadológica. 

Era nesse mundo renovado pelas novas mídias, pela velocidade 

da comunicação e das informações que o canadense Marshall McLuhan 

(2008), em 1967, movia esforços em prol dos estudos sobre a cultura e 

comunicação em busca da definição mais adequada à aldeia global dos 

anos sessenta: The medium is the massage. Por meio desta simplória 

                                                                                                                                               
tópico: Masscult and Midcult, de MacDonald (2011). 
13 De acordo com o dicionário Artlex: readymade ou ready-made é um objeto manufaturado 
para um propósito que é então (re)apresentado por um artista como um objeto de arte. 
Exemplos famosos são a Mona Lisa e a Fonte, ambos de Marcel Duchamp. 
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sentença pode-se afirmar que McLuhan, ao permutar uma letra de seu 

título em livro, a vogal “e” pela vogal “a”, propunha ao leitor a seguinte 

reflexão: onde o meio é a mensagem, a mídia é a massagem. O 

trocadilho, de certa maneira, também envolve as gradações de cultura 

denunciadas naquele momento histórico: para cada meio uma massagem, 

para todo público uma mensagem. 

 

 
[…] A transição entre o velho e o novo ambiente cria muitos 
problemas e confusões. O principal obstáculo para se compreender 
os efeitos das novas mídias está em nosso profundo e enraizado 
hábito de analisar todos os fenômenos a partir de um ponto de vista 
fixo. Nós falamos cada vez mais em “ganhar perspectiva”. Este 
processo psicológico é uma derivação inconsciente da tecnologia 
impressa. A tecnologia impressa cria o público. A tecnologia dos 
eletrônicos cria a massa. O público consiste de indivíduos separados 
e caminhando por aí com seus pontos de vista mais distintos. A nova 
tecnologia demanda que abandonemos o luxo desta postura, esta 
perspectiva fragmentada. 
 
(MCLUHAN, 2008, p. 67-68) 

 
 

Elvis Presley, Marilyn Monroe, James Dean, suas presenças 

icónicas coabita(va)m no imaginário popular durante a chama acesa da vida 

e além do sopro das cinzas da morte. Essas vedetes estiveram presentes 

em seus momentos históricos e além de suas conjunturas: através de filmes, 

imagens, campanhas publicitárias, produtos, souvenirs. Algumas dessas 

superstars ganharam não apenas espaço nas universidades, enquanto 

objetos de pesquisa e problematização teórica, mas também em museus, 

segundo Osterwold (2007). É neste intervalo, nesta lacuna do que é arte e 

do que é vida, que se insere o movimento da Pop art. A estrela da música, 

do cinema, da televisão, das capas e matérias de revistas extrapola os 

limites da grande mídia (dos anos 60 em diante) e ocupa espaços que não 

lhes eram historicamente comuns. 

Na Pop Art está instaurada a situação limítrofe que exercita uma 

mera exposição do banal. Em outras palavras: é a exposição da realidade 

mediada pelo olhar sensível do artista, que a reinscreve semelhante, a 

reapresenta semelhante, que a transmuta semelhante, e ao término do 

processo lhe comercializa com dois estatutos simultâneos. O objeto de 

uso é o objeto de arte. Produto e arte, arte e produto, ambos se tornam 

sinônimos. Para uma melhor compreensão, seguem alguns exemplos de 
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seis dos “sete grandes do pop” (Restany, 1979, p.137), com respectivas 

leituras analíticas de cada obra, para que o leitor possa refletir também. 

Tomando por exemplo o quadro M-Maybe (A Girl’s Picture) (1965), 

de Roy Lichtenstein – provavelmente uma das imagens mais lembradas 

quando se menciona a Pop Art – tem-se uma ilustração típica dos 

quadrinhos, salvo exceção que sua disposição espacial é dez vezes 

maior ao de uma tirinha publicada em jornal ou revista para que o 

espectador reflita: quadrinho ou quadro? 

A jovem de Lichtenstein está cercada pela vida urbana: as altas 

torres de edifícios, escadarias, janelas, e a solidão. No olhar azul de fuga 

em direção ao vento, que lhe corta os cabelos, a jovem demonstra incerteza 

e desconforto. “Talvez ele ficou doente e não pôde sair do estúdio”, indica o 

balão em forma de nuvem, comum indício de que a fala silenciosa, acima da 

personagem, é na verdade o pensamento logocêntrico em manifestação. 
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Figura 2: M-Maybe, 1965, Roy Lichtenstein 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1xibiOd 

 
Em Tom Wesselman, com Landscape No. 2 (1964), está disponível 

ao espectador a figura de um enorme Volkswagen fusca. A tonalidade de 

prateados de uma fotografia que se mistura ao papel, com a mistura entre 

tinta óleo e a plástica, o automóvel de Wesselman é um projetor de 

desejos. Aqui o carro é tão grandioso quanto a natureza, e por vezes 

superior à natureza. É através das janelas do fusca que se vê o céu. É 

entrecortando seus pneus e rodas que se vê o campo e a estrada. A 

natureza se rende à criação humana e como num gesto de (des)afeto 

parece acariciar a parte superior do automóvel. Esta obra de Wesselman 

remeterá o leitor atento, em certos pontos, a uma referência feita por 

Barthes ao automóvel Citroen: 

 
Quanto à matéria propriamente dita, é certo que ela reafirma um 
gosto pela leveza, no sentido mágico. Há o retorno a um certo 
aerodinamismo novo porém, já que menos maciço, menos 
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cortante, mais estático do que o dos primeiros tempos desta 
moda. Aqui, a velocidade exprime-se por sinais menos agressivos, 
menos esportivos, como se passasse da forma heroica a uma 
forma clássica. Esta espiritualização é lida na importância, no 
cuidado e no material das superfícies de vidro. O Deus é, 
visivelmente, a exaltação do vidro, e a chapa de metal não é senão 
a base. Aqui, os vidros não são janelas, aberturas furadas na 
escura lataria, são grandes espaços de ar e de vazio, têm a 
curvatura exibida e a brilhantina das bolhas de sabão, a 
delgadeza dura de uma substância mais entomológica do que 
mineral (a insígnia Citroën, a insígnia flechada, transformou-se, 
aliás, em insígnia alada, como se agora passássemos da ordem 
da propulsão para a ordem do movimento, da ordem do motor 
para a ordem do organismo). 
 
(BARTHES, 2009, p153.) 
 

 

Figura 3: Landscape nº 2, 1964, Tom Wesselman 

 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1xibRrp 

 
 

Em Richard Hamilton, com My Marily (paste-up) (1964), que une 

fotografias numa tela pintada a tinta óleo, e em Peter Phillips, com For 

Men only (1961), composta por colagens de dançarinas sensuais, a 

vedete explorada é a mesma, Marilyn Monroe. 

Seja em momentos de descontração na praia, seja unida à figura 

de coelhos (símbolo da vertilidade), a ideia de felicidade e satisfação 

feminina sensual, e também sexual, da vedete Monroe está presente o 

tempo todo, mas principalmente ao lado do par de estrelas brilhantes 
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(numa posição elevada) dispostas como olhos duma Marilyn adormecida 

em cada desejoso espectador (homem ou mulher) que continua fitando ao 

infinito individual-mercadológico de seus lábios hipnotizantes, de traço 

límpido nas sobrancelhas, nariz e cílios que podem ser perseguidos, ou até 

mesmo adquiridos, pelo questionado observador,  consumidor em potencial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura4: (à esquerda), My Marily (paste-up), Richard Hamilton, 1964. 

Fonte:  http://bit.ly/1xic4eb 

Figura 5: (à direita), For Men only, Peter Phillips, 1961. 

Fonte: http://tiny.cc/dobfqx 

 

 

Em Robert Rauschenberg, com Coca Cola Plan (1958), tem-se 

um construto de madeira, garrafas, pregos e asas. No topo da instalação, 

uma espécie de plano sequencial que segue três etapas, essas orientadas 

pelos numerais 1, 2 e 3. É a orientação de um plano que se inscreve à lápis, 

mas que pouco se importa com o preenchimento das etapas restantes, afinal 

de contas há seis espaços em branco a serem complementados 

posteriormente. A tríade da Coca-Cola tem poderes alados e está numa 

http://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P04/P04251_10.jpg
http://www.tate.org.uk/art/images/work/P/P04/P04251_10.jpg
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disposição maior do que a figura inferior, que é a do globo terrestre. A 

Coca-Cola com retoques de tinta apresentada por Rauschenberg assume 

aqui uma estrutura simbólica sem fronteiras, sem pré-requisitos, sem 

particularidades, uma tripulante de sua aeronave da globalização: a 

instalação convida a perceber que a Coca-Cola é maior que o mundo. 

“Certamente, a cultura de massas mantém os sonhos de uma vida à 

americana numa grande parte da juventude popular urbana. Mas esses 

sonhos não têm saídas senão em alguns mimetismos (o uso do blusão, a 

coca-cola, o ye-ye-ye).” MORIN,2007 p.162 

 

                    Figura 6: Coca Cola Plan, Robert Rauschenberg, 1985 
 

 
 

                   Fonte http://bit.ly/1w5FK11 

 
 

Robert Indiana, com Love Rising (1968), mescla quatro painéis com 

a palavra LOVE (amor) que se multiplica, reflete, espelha, inverte, 

escreve e reinscreve em si mesmo um jogo cercado de possibilidades da 

mesma ideia de satisfação e realização, que por sua vez, na universalidade 

deste sentimento, se permite preencher no monocromático par quádruplo do 

http://bit.ly/1w5FK11
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“branco no preto & preto no branco”. Obra que hipnotiza seus transeuntes 

oculares no museu moderno de Kunst, em Vienna. 

 

Figura 7: Love Rising, Robert Indiana, 1968 

 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1s4ol9j 

 
 

E para encerrar esta sequência de exemplos, eis a parede do 

amor, Love Wall (1961) de Peter Blake, que em um construto de madeira ao 

tom do vermelho e do amarelo oculta a palavra amor (love) mas replica-a 

em fotografias de corações, beijos, casais cavalgando, corações unidos por 

flores, animais racionais, e animais ditos irracionais, em momentos de 

http://bit.ly/1s4ol9j
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proximidade e afeto, um casal que se enamora em trajes de banho, a figura 

ilustrada de uma menininha que se protege às costas de um homenzinho-

mirim, cães que vestidos e fotografados sob armação antropomórfica focam 

um casal num encontro amoroso, e um coração rubro, sob destaque de 

um fundo amarelo gritante,  em  proximidade  aos  numerais  1,  2,  3,  4,  5,  

formato  de  letreiro tipicamente utilizado para enumerar a porta de um lar. 

Na obra de Blake, o numeral 1 torna-se invisível, sua forma não 

é importante quando nele há um bebê que lhe desconfigura por completo, o 

um é solipisista por excelência, visível mesmo estão os demais numerais, 

ainda que acompanhados de outras imagens infantis como se evocassem 

uma ideia de família a ser composta. Uma sequencial amor-casamento-

família. E o numeral 2, sob destaque, repetido três vezes numa vertical à 

esquerda. O dois do par, do casal, da felicidade, do sonho pueril que 

nunca se esgota, pois ainda há espaço em branco na mobília artística, 

espaço que indica continuidade sob faixas de cor branca e preta, um 

espaço vazio para ser preenchido por sequências de amor futuras, será 

que sim, será que não? E uma moça que dança à luz da noite, abraçada 

a um cavalheiro, vestida de verde, que olha distante com a mão em seus 

ombros como se questionasse a duração daquele instante. 

Essa felicidade da Pop Art precisa ser contínua, precisa da 

infinidade do replicar de uma linha do tempo de fotos em preto e branco: 

com um típico casal que parece ser bem sucedido ao longo de seus doze 

momentos distintos de uma felicidade íntegra e duradoura. Mas, 

lembremos que a grande mídia dos anos 60, 70 e 80, trabalha noutro ritmo, 

num ritmo mais alucinógeno, mais acelerado, tem a velocidade frenética de 

um balançar de asas nas sandálias aladas de Mercúrio / Hermes, que para 

manter-se disposto nas alturas precisa ser vibrante como pássaro beija-

flor. E tudo exibido nas telas de tubo, nas manchetes, nas estações de 

rádio, nas múltiplas revistas de moda, tendência, glamour, mais rápido, mais 

rápido. 
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Figura 8: Love Wall, Peter Blake, 1961 

 

Fonte: http://bit.ly/15ZGGu6 

http://bit.ly/15ZGGu6
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1.2 – Exponentes da Pop Art (UK/USA): modus operandi. 
 

 
 

ART, n. This word has no definition.  
(BIERCE, The Devil’s Dictionary, 2008) 

 
Eu tenho certeza de que me olharei no espelho e não verei nada. 
As pessoas estão sempre me chamando de espelho, mas se um 
espelho se olha no espelho, o que ele vê? Quando eu me olho 
no espelho eu apenas sei que não me vejo como os outros me 
vêm. [...] Um crítico me chamou de Nulidade de si mesmo e 
isso não me ajudou com meu senso de existência de maneira 
alguma. Então, eu percebi que existência em si significa nada e 
me senti melhor. Mas eu ainda me sinto obcecado com a ideia 
de me olhar no espelho e ver ninguém, nada. 
 
(WARHOL, 2007a, p.7) 

 
 

Das inúmeras vezes em que procurou por uma definição comum 

aos exponentes da Pop Art, Osterwold (2007) sempre permitiu replicar 

com muita veemência dois elementos: impessoalidade, despersonalização. 

Demonstrando suas primeiras atividades datadas em meados dos 

50, a Pop Art já dava seus primeiros passos de origem na Inglaterra. 

Naquele tempo, os intelectuais e artistas já se questionavam de uma 

possível americanização da Europa tendo como principal influência as 

mídias de massa. Osterwold (2007) relembra que nas discussões informais 

e em eventos promovidos pelo Instituto de Artes Contemporâneas (ICA - 

Institute of Contemporary Art, no original em inglês) os tópicos mais 

recorrentes tratavam sobre a expansão das técnicas artísticas (que iam 

além das formas de representação tradicionais), o modelo de action 

painting, o design de automóveis e aeronaves, os estudos em biologia 

nuclear, a cibernética – que era a mais recente descoberta daquele tempo –

, as estratificações da cultura, a estética dos maquinários, a publicidade, o 

cinema, os quadrinhos, a ficção científica, a literatura kitsch, a música pop, 

a moda, as mídias de massa e as teorias de Marshall McLuhan. 

Desde Eduardo Paolozzi (artista a quem se atribui as primeiras obras 

da Pop Art na Inglaterra) e Richard Hamilton, ambos integrantes e 

fundadores do ICA em 52, já era possível encontrar rastros que 

denunciavam o espírito daquele tempo e que podiam ser percebidos ao 

longo da formação de cada artista: Hamilton lecionava sobre design 

industrial enquanto Paolozzi ministrava palestras sobre design têxtil. 
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Na ICA não era necessário procurar muito para encontrar 

arquitetos, escultores e críticos de arte que ao mesmo tempo também 

atuassem como designer de mobiliários, designer gráfico, designer de 

ambientes, músicos, e todo um leque laboral ligado ao eixo cultural-

artístico-mercadológico que fosse possível. Osterwold (2007) afirma que 

sem essa heterogeneidade inicial não seria possível quaisquer abertura 

para tantos temas distintos; embora todos esses tópicos, 

supramencionados, parecessem apontar para uma só mudança que não 

deixava de se impor: a inquietude com a percepção existente em 1960. 

Por mais que tenha forte relação de nascimento com as 

províncias britânicas, é na América que o movimento da Pop Art vai tomar 

força para então alcançar seu alcance global. Para Osterwold (2007), há 

uma sequência didática que divide a Pop Art de berço americano em quatro 

fases, cada uma marcando as diferentes respostas de seus artistas aos 

desafios apresentados em suas conjunturas. 

A primeira fase é uma espécie de prévia do Pop, na qual Jasper 

Johns e Robert Rauschenberg desenvolvem suas obras buscando romper 

para com o Expressionismo Abstrato. A segunda fase é a exaltação da Pop 

Art, pois é neste momento que se encontram o maior número de 

exponentes. É nesta fase que se encontram aqueles artistas que 

vivenciaram a década de 50 e que trazem na bagagem a experiência da arte 

comercial, do design, do trabalho com pôsteres, cartazes, anúncios e afins. 

É também nesta lista temporal que se inserem Andy Warhol (que 

desenhava sapatos para revistas feminias), Roy Lichtenstein (que 

trabalhava com ilustrações para janelas), Claes Oldenburg (que era 

ilustrador e designer), James Rosenquist (que pintava letreiros), Tom 

Wesselmann (que desenhava quadrinhos) e Robert Indiana (que era 

designer de vestimentas e de cenários). De maneira independente, estes 

artistas foram responsáveis pela conversão de objetos e figuras humanas 

em veículos que generalizavam mensagens. Foi neste período que as 

galerias de Nova York abriram suas portas para receber o sucesso e o 

reconhecimento da Pop como um novo movimento artístico. 

Da segunda para a terceira fase da Pop Art se inserem Claes 

Oldenburg, Red Grooms, Allan Kaprow, John Cage e Jim Dine. Mas é 
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apenas na terceira fase da Pop Art, com o auxílio dos cinco exponentes 

supramencionados  em  meados  de  60,  que  se  instaura  a  expansão  

desta estética Pop para o lado oeste dos Estados Unidos, para o Canadá, e 

o caminho de retomada para a Europa e à Inglaterra. Por fim, tem-se na 

quarta fase do movimento Pop Art, a marca registrada de um realismo 

radical que colocava em evidência a América e as suas relações sociais com 

o mundo. 

Herdeira de uma coletânea conquistada, em boa grande parte 

pelos levantes sociais dos anos 40 e 50, a Pop Art propõe a temática do 

americanismo acompanhada pelo progresso, acrescida da indústria 

midiática, e somada ao culto pelas estrelas de Hollywood. Todo este 

somatório de influências ao Pop levava em consideração dois modelos a 

serem repudiados: 

1º) A ars gratia artis, (arte pela arte), proposta pelo 

impressionismo europeu.14
 

2º) A individualidade e unicidade do gesto, e o desprezo para com 

qualquer outro movimento artístico que porventura obedecesse uma linha 

de atuação que se opusesse ao factualismo automatizado; esse desdém 

para com os exponentes do Expressionismo Abstrato, ou praticantes da 

Action Painting, serviu como fertilizante para alguns projetos estéticos 

produzidos por Warhol, a Shadow Paintings e a Oxidation Paintings, por 

exemplo. 

 
 

“Eu não mijei em nenhuma tela esta semana”. Warhol informou ao 
seu diarista em 28 de Junho de 1977. Desde seu retorno de 
Paris, em Maio, ele dedicou-se à pintura e encontrou um novo, e 
radical, direcionamento com suas pinturas urinadas. No seu 
estúdio, o artista estava pensando nos Expressionistas abstratos 
que foram tão proeminentes na época em que ele chegou por Nova 
York, por volta de 1949, em seu período de graduando. 
Aproximadamente trinta anos depois, enquanto lembrava desses 
artistas, ele embarcou numa experimento completamente inovador: 
a abstração. Mas, com sua típica inclinação ao paradoxo, ele 
queria criar abstrações diferentes. Em oposição às pinceladas 
enfáticas de seus predecessores, ele esforçou-se pela criação de 

                                                 
14 O termo arte pela arte, supramencionado, diz respeito a autonomia da arte, ou seja, a arte 
que não se fundamenta numa proposta didática para sua compreensão estética. É o mesmo 
pensamento defendido por Schelling, Hegel, Benjamin Constant e Gautier. Contudo, o 
caráter factualista pedia que os exponentes da Pop Art estabelecessem diálogo direto 
entre arte e realidade; por inúmeras vezes esse diálogo se manifestou na forma da crítica 
que partia das obras artísticas ao encontro da conjuntura social. 
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“pinturas invisíveis”, uma ideia já explorada pelo artista com suas 
Silver Clouds. Warhol queria pintar sem pintar. Warhol mijou na 
primeira tela em 1960 para testar que manchas poderiam ocorrer 
nas telas mediante substâncias naturais. [...] Warhol e seu 
assistente, Ronnie Cutrone, “pintavam” as telas que tinham sido 
pintadas com tinta metálica. Ele explicou que mediante 
administração de vitamina B em Cutrone, que seguia as 
instruções de não urinar antes de ir ao trabalho, a combinação de 
minerais e substâncias químicas criavam as cores que ele tanto 
procurou para estes trabalhos. 
 
(KETNER II, 2013, p. 129) 

 
 

O próprio Warhol, em diversas entrevistas cedidas na década de 

60, incluindo uma que foi cedida ao crítico de arte David Bourdon - na 

citação adiante -, demonstrava sua ironia para com as criações estéticas 

oriundas do Expressionismo Abstrato: sempre posto como Arte em 

oposição à arte mercadológica dos exponentes da Pop. Warhol 

(GOLDSMITH, 2004), quando questionado de sua opinião ao 

Expressionismo Abstrato, respondia ironicamente que amava o 

movimento, seguido da assertiva que a Arte estava morta, que ninguém 

pensava, ninguém tinha mais imaginação, que a imaginação havia 

acabado. 

 
 

Warhol: Mas por que você quer fazer de Seurat o pai da Pop Art? 
Você não lembra daquela retrospectiva do Monet no Museu de Arte 
Moderna (MOMA) e o que ela fez ao Expressionismo Abstrato? As 
galerias estavam cheias de Expressionismo Abstrato e de 
Impressionistas. E então, foi como se alguém dissesse: “porquê, 
olhem para Monet, aquele doce senhor de idade, ele estava 
fazendo todas essas coisas selvagens antes de vocês nascerem.” 
E os colecionadores pararam de comprar dos pintores novos. O 
que aconteceu com todos aqueles Expressionistas Abstratos? 
Você quer que a mesma coisa aconteça com a Pop Art? 
 
(GOLDSMITH, 2004, p.14) 

 

 
Embora tenham suas distinções geográficas, tanto a Pop Britânica 

quanto a Pop Estadunidense conviveram com um problema semelhante na 

década de 60: ambas passavam por uma crise de personalidade por 

conta das mídias que dobravam e escreviam as subjetividades das 

massas. Aos artistas daquela época, sobrava reagir da maneira que lhes 

parecia adequada, assim pululavam obras que evidenciassem um tom de 

anonimato como uma resposta oferecida ao seu momento cultural. 
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Lichtenstein, por exemplo, aparece num autorretrato produzido em 

1978 com camisa padrão (sem estampas, sem marcas, sem composição 

visual dedicada ao fundo da imagem) de colarinho bem composto ao 

pescoço como numa foto 3x4, e uma estrutura retangular reservada à sua 

face de artista, que sumiu completamente. Nesse caso em particular, o 

autorretrato age como se ignorasse o espectador (cliente, visitante, 

colecionador-consumidor, ou transeunte da vida cotidiana) que através das 

retículas junto aos espaços em branco, se questiona frente uma 

superfície espelhada, como num álbum de figurinhas a ser preenchido 

onde falta apenas o “cole aqui”. 

 

E que preenchimento é este? Um preenchimento, talvez, que 

muitas vezes expressa a superficialidade da época, superficialidade 

provocada pela velocidade das informações e da comunicação naquele 

tempo. Nas páginas adiante, estão dispostos alguns exemplos de outros 

exponentes da Pop Art que demonstravam (e exploraram) essa mesma 

problemática do self através dos multimeios que lhe apeteciam mais. 
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Figura 9: Lichtenstein Self Portrait, 1978. 

 

 
 

Fonte: http://tiny.cc/z46aqx 
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Para também ilustrar a questão do anonimato, em 1967 Warhol 

explorou os moldes de um autorretrato consumido pelas sombras, e esse 

mesmo seria utilizado para composição de uma das capas de seu romance 

a (1968), só que na edição de 1998 da editora Grove Press. Para 

Osterwold (2007), a intenção de Warhol era dar sugestão de melancolia 

e tranquilidade mediante o corte esquerdo preenchido pela ausência de 

sua face. O molde inicial desta imagem era uma fotografia comum, 

fotografada com um disparador automático. 

 

Figura 10: Andy Warhol self-portrait, 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://tiny.cc/hzbbqx 

 

O britânico Peter Blake, em 1961, ainda na mesma sequência lógica 

do autorretrato anônimo, utilizou dos pequenos e populares bottons desde 

cantores como Elvis até políticos, do refrigerante Pepsi-Cola até a bandeira 

americana, o vestuário para um dia comum de trabalho: a calça jeans, a 

camisa Polo e os tênis de marca All-Star. Cada pequeno elemento disposto 

no quadro de Blake é potencialmente simbólico àquela sociedade, são um 

depositório de símbolos de identificação, sinais de uma americanização da 

juventude, destaca Osterwold (2007). 

A temática do anonimato se deu doutra forma em Rauschenberg. 

Foi através de radiografias em disposição vertical que o artista apresentou 

Booster (1967). Rauschenberg era um grande estudioso de arte, design, 

escultura, música, anatomia e moda. Além disso tudo, quando se mudou 
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para a Carolina do Norte começou seus estudos em fotografia, o que lhe 

reaproximou de John Cage e possibilitou que desenvolvesse as fantasias, 

cenários e outros acessórios do grupo de ballet de Cunningham. 

 

Figura 11: Booster (1967), Robert Rauschenberg. 

 
 

Fonte: http://tiny.cc/ykbbqx 
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Figura 12: Peter Blake – Self-Portrait with badges,1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bit.ly/1zp6UCK 
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Jasper Johns, famoso por sua maestria em figuras de alvos e de 

bandeiras da América, explora a despersonalização num singelo retrato 

pintado, colagem oriunda de uma fotocopia de retrato 3x4 padrão, disposta 

num autorretrato intitulado Souvenir (1964). 

 

Figura 13: Jasper Johns – Souvenir, 1964 

 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1zp6VXu 
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A despersonalização explorada por Claes Oldenburg, uma figura 

líder e de valiosa importância para a Pop Art da fase Street action, segundo 

Osterwold (2007), está na incarnação da estátua humana, a estátua viva, 

numa coluna vazia à espera da pose do artista, à espera da captura do 

instante, localizada de frente ao Grosvenor Square, em Londres. 

 

Figura 14: Claes Oldenburg, living sculpture, ano desconhecido. 

 
 

Fonte: (Osterwold, 2007, p.193) 

 

 

A questão da despersonalização também pode ser percebida em 

Marisol Escobar, tomando por exemplo a obra La visita (1964), na qual 

quatro figuras femininas estão sentadas num espaço de espera. A madeira 

pintada, os gessos, tecidos e fotografias, todos os elementos que a artista 

seleciona são organizados para composição de uma situação do 
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cotidiano. Em outras palavras:  os objetos ganham forma humana e o 

humano que se objetifica, os limites de possuidor e de posse se perdem e 

se misturam num só. 

 

Figura 15: La Visita 1964 – Marisol Escobar 

 
Fonte: http://tiny.cc/o9m1lx 

 
 

Situação semelhante pode ser encontrada em Howard Kanovitz, na 

obra intitulada The People (1968), onde três figuras femininas e duas 

masculinas aparecem de costas para o espectador, também numa 

situação de espera. A questão especial em Kanovitz, quando aproximado 

à supramencionada de Marisol, é que ambas as obras dispõem de escala 

próxima ao tamanho humano. De costas para o espectador, tem-se cinco 

humanos que aguardam pela chegada de um suposto transporte. Aéreo? 

Terrestre? Em The People (1968) o primeiro contato ao espectador se dá 

sem estabelecer o contato visual das personas em obra; contrário ao 

que se pode observar em Marisol. A leitura da obra proposta por 

Kanovitz dialoga com o espectador mediante o vestuário feminino e 
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masculino: as joias, os cabelos, os óculos, a linguagem corpórea que cada 

estereótipo daquele pode simbolizar. Desde as jovens em seus vestidos 

cor de rosa até as senhoras mais maduras. Desde a maior formalidade do 

terno ao intermediário de descontração da calça com blazer. E por fim, a 

hipnose dos reluzentes e prateados anéis e pulseiras. 

 

Figura 16: The People (1968) – Howard Kanovitz 

 
 

 Fonte: http://bit.ly/1zp73Gs 

 

Segundo Osterwold (2007), uma das características mais importantes 

do movimento Pop Art também é a sua preocupação com a mídia, com seu 

suporte. O suporte, por sua vez, atua como ponto de partida para sua 

desconstrução e ressignificação, seja através da imagem, do ato de pintar, 

da pintura per se, da poiesis de um objeto enquanto obra de arte, da 

paródia, da abstração, etc. A experiência em utilizar as mídias, e explorar 

suas novas técnicas de exibição, expandiram a arte num processo que 

descontruía os valores hierárquicos e acadêmicos que vinham lhe sendo 

atribuídos. 

Assim, os artistas do Pop (re)trabalhavam com tudo aquilo que 

pertencesse à sociedade dos produtos. Colocavam em prática um exercício 

que evidenciasse as pessoas e as coisas de seu tempo, exercitavam assim 

http://sp2.fotolog.com/photo/18/60/31/fridazeta/1201887857_f.jpg)
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a dinâmica de uma cultura na qual seres humanos e bens de consumo 

refletiam um signo de interação. 

 
“Uma arte que decifra e demonstra essas relações é 
simultaneamente o diagnóstico sismográfico de um tempo; suas 
raízes estão na realidade cotidiana que tanto nos oferece uma 
superficialidade quanto um close-up (ou um distanciamento) de 
nossas próprias condições.”  
 
(OSTERWOLD, 2007, p.38) 

 

 
Esta é arte que diagnostica duas versões de uma mesma 

realidade: a realidade da mídia e a realidade das pessoas no lebenswelt. 

A arte que se instala profundamente no entrelugar do real mercadológico 

e do ficcional mercadológico. Produto e arte. Televisão e realidade. Fama 

e infâmia. A vida das estrelas e a vidas dos mortais. Que outro 

movimento consegue capturar esse instante? Que outro movimento 

consegue capturar aquele instante? Que outro movimento consegue 

capturar o instante seguinte? Que movimento consegue capturar todos 

esses instantes simultâneos? Este é o território em que se insere o 

movimento Pop. 

A recente simultaneidade das mídias que acontecia na década de 

60 seduzia as pessoas e seduza a estética da Pop, que incorporou ao 

seu favor aqueles efeitos midiáticos que alcançam as pessoas, 

principalmente quando se fala na Pop warholiana, pois enquanto os seres 

humanos pensavam interagir com seus acessórios transmissores de 

interação (ou informação) a arte Pop lhes oferecia a possibilidade de 

consumir uma oportunidade, libertária, de reprogramação. 

A grande hipnose promovida pela indústria cultural se dava através 

de um exército cujos soldados eram os meios de comunicação. Contudo, 

esses mesmos soldados também se converteram à hipnose criativa através 

do esforço e do maquinário dos pop artistas. Todavia, se a dúvida 

persiste, se a Pop Art utiliza dos mesmos meios (as mídias) da indústria 

cultural há distinção em suas linhas de atuação? A resposta é sim, pois em 

seus fins há uma gritante distinção: enquanto uma (a indústria cultural) 

busca a homogeneização e padronização através da mensagem 

direcionada, a outra (a Pop Art) busca essa quebra de expectativa no 
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espectador – é a tentativa de demonstrar (refletir) que a mídia tornou-se 

onipresente e inevitável, e que esse processo alterou radicalmente a 

consciência dos valores, dos sentidos humanos e do relacionamento com o 

mundo -. 

A indústria cultural, mediante suas proibições, fixa positivamente 
— como a sua antítese, a arte de vanguarda — uma linguagem 
sua, com uma sintaxe e um léxico próprios. A necessidade 
permanente de efeitos novos, que permanecem todavia ligados ao 
velho esquema, só faz acrescentar, como regra supletiva, a 
autoridade do que já foi transmitido, ao qual cada efeito particular 
desejaria esquivar-se. Tudo o que surge é submetido a um estigma 
tão profundo que, por fim, nada aparece que  já  não  traga  
antecipadamente  as  marcas  do  jargão sabido, e não se 
demonstre, à primeira vista, aprovado e reconhecido.  
 
(Adorno, 2002, p.11) 

 
 

É nesse desenrolar dos “meios-mídias” que a Pop Art também cobra 

de seus artistas um senso de responsabilidade com o conteúdo de seus 

trabalhos. Trata-se de um processo de criação que subverte um conjunto 

de questões sedimentadas pela (crítica de) arte clássica, tangendo desde 

a autoria até o conteúdo, do suporte até a aura artística. A diferença é 

que desta vez não há cartilhas a serem seguidas, há apenas um conjunto 

de mídias que solicitam sua conversão em mensagem. 

No que diz respeito ao meio e a mensagem, Lichtenstein 

apresenta-se como um exemplo recorrente. Afinal de contas, que modelo 

poderia ser menos familiar e mais comercial do que o das revistas em 

quadrinhos, que é alimentado pela mídia impressa do cotidiano? Lichtenstein 

declarava que embora seu estilo fosse dos comics seus temas não 

necessariamente obedeciam esta temática, escreve Osterwold (2007). Em 

outras palavras, quando tomado para leitura uma obra intitulada Magnifying 

glass (1963), fica possível a confirmação de que o meio é, sobretudo, uma 

força motriz das obras pop. 

Tem-se, na obra supramencionada, uma estrutura de forma 

quadrada, coberta em sua maior parte por um único elemento tipográfico, 

nesse caso a retícula, que ganha uma atenção ainda mais evidente 

quando divide o espaço com a ilustração de uma lupa. Ora, são apenas 

retículas em foco. A lente que magnifica aos espectadores cada pixel 

circular é ao mesmo tempo o conteúdo interno e externo da obra. 
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Textura que compõe obra e obra que evidencia textura. A plena 

exposição de uma folha de retícula que inverte uma valoração antes 

estabelecida, pois se antes era elemento meramente complementar, agora 

o olhar do artista lhe transforma em elemento principal, suporte e tema, 

tema e suporte. Para Osterwold (2007), Lichtenstein devolve à sociedade 

de massas sua própria estrutura de experiências e percepções superficiais 

e padronizadas. É como se desafiasse e questionasse os espectadores 

utilizando- se de pinturas que nada têm a declarar, e que mesmo neste 

silêncio dizem tudo. 

 

Figura 17: Magnfying Glass 1963 – Roy Lichteinstein 

 

Fonte: http://tiny.cc/6fo1lx 

 
 

Quando se pensa em Pop Art, é importante ressaltar que tanto a 

formação artística quanto a formação profissional exercida em paralelo à 

vida artística de cada exponente da Pop Art é por si uma indicação de suas 

técnicas e eixos temáticos, como também foi percebido na ICA britânica. 

Em solo americano, tem-se o exemplo de Andy Warhol, que começou sua 

carreira profissional desenhando sapatos para revistas femininas. Essa 

ocupação de artista comercial, de certa maneira, foi uma via de encontro 

para que Warhol alcançasse os quadrinhos; mídia que por sua vez já 

tinham sido escolhida por Lichtenstein como temática central. 
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Warhol manipulava seus materiais para fazer com que suas copias 
de anúncios de jornais pintadas manualmente tomassem forma de 
impressão comercial. Os pontos cinzas de impressão apareciam 
irregularmente sobre as bordas de cada impressão e 
ocasionalmente invadiam seus interiores e modificavam seus 
padrões de prensa – os mesmos utilizados pela imprensa 
jornalística – Entretanto, esses eram instrumentos que ele 
descartaria em pouco tempo. Após seu encontro inesperado com as 
pinturas de Roy Lichtenstein na Galeria Leo Castelli, em Nova 
Iorque, Warhol deixou o trabalho com a prensa e o imaginário das 
revistas em quadrinhos para seu mais novo rival. Esse rompimento 
ambíguo e dissimulado entre o processo manual e o processo 
automatizado em breve guiariam Warhol à invenção de uma técnica 
de arte em que o toque convergiria ao método mecânico. 
 
(LANCHNER, 2008, p.34) 

 
 

Embora a Pop Art seja um reservatório de mecanicidade, 

despersonalização e impessoalidade, não são apenas esses elementos que 

se destacam relevantes. Por mais que pareça redundante ressaltar que 

boa parte das obras que coexistem no imaginário popular seja composta 

por peças que assumam a aparência de pôsteres, propagandas, 

quadrinhos, embalagens, rótulos e afins, é importante deixar claro que boa 

parte dessas obras ainda são pinturas. 

A aparência que essas obras alcançam, seja com multimatérias ou 

com pintura tradicional, é tão próxima do objeto de consumo existente 

no mundo empírico que essa verossimilhança faz os espectadores 

comuns acreditarem que não estejam diante pinturas de fato. Osterwold 

(2007) lembra que a pintura mais tradicional, com pincel, lápis e 

derivados, também é responsável por grandes produções na Pop Art. 

Uma prova disso é que nem só de trabalhos com multimatérias se viveu o 

movimento Pop, e neste espaço da pintura posta em evidência estão 

artistas como: David Hockney, Peter Phillips, James Rosenquist, Mel 

Ramos, Alex Katz, Edward Ruscha, Erró, Sigmar Polke e Edward 

Hopper. 

Com a leitura atenta da formação profissional e acadêmica de 

alguns currículos, era possível rastrear que linha de atuação inspirava 

cada um dos Pop artistas. Para Chris Rodrigues & Chris Garrat (2010), 

os exponentes da Pop Art dificilmente escondiam seu débito com a 

pintura e com seus predecessores, os habitantes Dadaístas do Cabaret 
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Voltaire: Max Ernst, Tristan Tzara, Francis Picabia e Kurt Schwitters. 

Quando Warhol foi questionado sobre [Pop] arte, por  exemplo, repetiu a 

mesma resposta utilizada pelos artistas dadaístas belinenses George 

Grosz e John Heartfiled: “a arte está morta”. Noutra ocasião, também 

Warhol, demonstrava sua proximidade de pensamento com Brecht: 

 
 

Alguém me disse que o Brecht desejava que todo mundo pensasse 
igual. Eu quero que todo mundo pense igual. Mas o Brecht 
desejava fazer isso por via do Comunismo, de certa maneira. A 
Russia está fazendo isso através de um governo. Isso está 
acontecendo aqui [na América] por si só e sem auxílio de um 
governo específico... Todo mundo parece igual e tem atitudes 
iguais, e nós estamos ficando mais e mais assim a cada dia. Eu 
acho que todos deveriam ser uma máquina. Eu acho que todos 
deveriam gostar de todos. 
 
(RODRIGUES & GARRATT, 2010, p.156). 

 
 
 

Esse débito com os predecessores repetia um ciclo na história da 

arte. No ano de 1920 o movimento dadaísta se encontrou questionado 

sobre sua seriedade. Em 1960 o mesmo estatuto de reconhecimento, leia-

se novamente “seriedade”, estava sendo cobrada aos exponentes da Pop. 

Herdeira do dadaísmo em ter como regra o não seguimento de regras, a 

Pop explorou as múltiplas nuances entre arte & realidade, sujeito & objeto, 

conteúdo & forma, e assim se desenvolveu independente de uma 

delimitação geográfica (americana ou britânica) ultrapassando gerações, 

classes sociais, gênero, crença ou credo de seus exponentes. A seriedade 

da Pop talvez resida na percepção de que, antes de tudo, na persona do 

(pop) artista se encontra e habita uma proposta pela partilha da 

compreensão. Assim, a Pop Art é a elevação, a coroação, da acusação 

poundiana que dizia em 1934: “os artistas são antenas da raça.” 

(POUND, 2012, p.71), e naquela situação, três décadas depois com as 

mídias que pululavam dos anos 60 em diante, a expressão poundiana 

ganhava ainda mais sinergia: o artista capta, captura aquilo que a sociedade 

não filtrou. 

Ainda para demonstrar o legado da Pop Art com seus 

predecessores, basta observar que, numa perspectiva histórica, a pop é o 

momento em que a arte se subordina à realidade. Logicamente, essa 
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assertiva só se sustenta após apresentação do ready-made proposto por 

Duchamp.  

A existência do ready-made foi de essencial valor para o repertório 

criativo de muitos artistas da Pop. Contudo, é interessante ressaltar que 

enquanto elemento nas utilizações por Duchamp (principalmente no 

momento dadaísta), o ready-made tinha a intenção de atacar os 

sedimentados conceitos da Arte e também a autoridade daquele milieu 

artístico-crítico que o fomentava. Já na Pop Art, décadas depois, o ready-

made ganhava um ponto de interesse completamente diferente, pois aqui 

sua efetividade estava na capacidade de ser uma representação realística 

da realidade corriqueira, como será posto adiante. 

 
 

Duchamp vivia em Nova York desde 1915. Seu trabalho foi 
naturalmente uma inspiração ao movimento Pop, não apenas na 
América, mas também na Europa, onde uma nova geração de 
artistas-objetos e neo-Dadaístas – com suas flores exegéticas – 
praticamente se postavam aos seus pés. É digno relembrar que 
o britânico Richard Hamilton reconstruiu vários dos trabalhos mais 
importantes de Duchamp, o The Big Glass, por exemplo. 
 
(OSTERWOLD, 2007, p.85) 

 
 

Quando se observam algumas das obras de Claes Oldenburg, 

em especial os trabalhos Giant Soft Fan (1966-67), Soft Toilet (1966), 

Softy Pay- telefone (1963), é de extrema facilidade estabelecer qualquer 

tipo de diálogo com A Fonte (1917) duchampiana; pois de uma maneira ou 

de outra a ideia de Duchamp e de Claes em retratar objetos da realidade 

seria uma opinião consensual, pragmática até, pelo menos ao espectador do 

senso comum. Contudo, seria impossível conceber as obras de Oldenburg 

acima, principalmente como arte, num momento predecessor ao de 

Duchamp, o que reforça um registro de Heinrich Wolfflin, quando diz que: 

“nem tudo é possível a todo o tempo, mas a história da arte abre novas 

possibilidades de tempos em tempos” (Danto apud Wolfflin, 2009, p.61). 
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Figura 18: Giant Soft Fan, Claes Oldenburg, 1966-67 
Fonte: http://bit.ly/1ubiytR 

 
Figura 19: Soft Toiler, Claes Oldenburg, 1966 

Fonte: http://bit.ly/1z0e6T1 
 

Figura 20: Soft Telephone, Claes Oldenburg, 1963 
Fonte: http://bit.ly/1ytMNTb 

 
 

Há outro detalhe importante que diferenciam as peças de arte de 

Oldenburg das peças de Duchamp, e a mais importante é que a 

materialidade dos ready-mades Claes estão reconfiguradas. Como numa 

releitura (in)direta à fonte duchampiana, nas formas apresentadas por 

Oldenburg há o elemento incomum do plástico que compõe dos itens 

(re)apresentados: o ventilador elétrico que não aparenta capacidade de 

movimento; o assento sanitário que assume o conforto de uma almofada e 

que visualmente não pode suportar o mínimo contato sinestésico do sentar; 

e por fim, o telefone que num estado de flacidez quebra com as 

expectativas de que uma ligação entre duas pessoas possa ser efetivada. 

Nos três exemplos continuam evidenciados objetos de reconhecimento 

global, como se a escolha do artista por tais itens declarasse que embora 

http://bit.ly/1ubiytR
http://bit.ly/1z0e6T1
http://bit.ly/1ytMNTb
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inúmeras leituras possam tentar decifrar suas obras não haverá nada além 

da leveza dos bens de consumo em suas peças. 

Numa outra alusão à figura de Duchamp, o crítico de arte Ketner 

II (2013) comenta sobre o ocorrido em uma exposição de Warhol, na 

cidade de Paris no ano de 1965. Durante a abertura da série Flowers, que 

consistia de aproximadamente 400 pinturas de flores que haviam sido 

fotografadas por Patricia Caulfield e apropriadas por Warhol, o multiartista 

estadunidense declarou que estava se aposentando do mundo da arte e 

que daquele momento em diante planejava dedicar sua vida ao cinema. 

Para Ketner II (2013), o comentário de Andy Warhol em Paris era mais um 

ato de emulação da proposta duchampiana, que em 1920 anunciou seu fim 

de carreira artística para dedicar-se à prática do xadrez. 

Premeditado, ou não, o anúncio de aposentadoria feito por Warhol 

só ampliou sua visibilidade artística: o IAC, o Institudo de Arte 

Contemporânea da Filadélfia logo se mobilizou para uma exposição inédita 

dedicada a Andy, em Outubro de 1965. O frisson foi tamanho que as 

massas tomaram o instituto. Foi preciso que os organizadores removessem 

as pinturas do artista e a exposição iniciou, e permaneceu  até  sua  duração  

final,  sem  obra  alguma.  Sobre a impressão de Warhol ao evento, 

registrou Osterwold (2007, p.167) que as palavras do multiartista foram 

as seguintes: “Foi fabuloso: uma vernissage sem obras de arte. Nós éramos 

a exibição. Ninguém sequer se importou com os quadros retirados das 

paredes. Eu fiquei muito orgulhoso por estar fazendo filmes ao invés de estar 

pintando.” 

Como numa síntese à ideia do Pop, Osterwold (2007) diz que a 

Pop Art é onde as figuras se tornam coisas e as coisas se tornam 

figuras. No entanto, a ideia que soava mais relevante ao crítico era a de 

que o factualismo reinava como espírito daquele tempo. Na américa de 

1964 era comum escutar o mote: “That’s a fact” (“isso é um fato”). As 

pessoas tinham a tendência de enxergar os objetos, sentimentos e 

condições de seu tempo enquanto fatos. Alguns artistas da Pop, quando 

questionados sobre esse factualismo, assumiam que tanto o termo 

neorrealista quanto o termo Pop poderia ser permutado por factualismo; 

seria um termo mais compreensível, dizia Claes Oldenburg. 
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1.3 – A figura warholiana – breves considerações 
 

 
 

Na edição impressa da tradicional Enciclopedia Britannica, datada 

no início de 1988, lia-se nos obituários, referentes ao ano de 1987, páginas 

111 e 112, a seguinte descrição: Andrew Warhola, pop artista 

estadunidense, nascido em 6 de Agosto de 1928, em McKeesport15, 

Pittsburgo – falecido em 22 de Fevereiro de 1987, em Nova York, Nova 

York. Foi um enigmático gênio artístico de peruca branca a quem foi 

creditado como sendo um dos fundadores do movimento Pop Art. Suas 

impressões em silk das latas de sopa Campbell, sua escultura de madeira 

no formato de caixas de sabão da marca Brillo, e suas vibrantes telas 

serigrafando ícones contemporâneos como Elvis Presley, Marilyn Monroe, 

e Jacqueline Kennedy fizeram-lhe um dos mais famosos e influentes 

artistas do planeta. Warhol estudou no Instituto de Tecnologia de 

Carnegie entre os anos de 1945 e 1950, também em Pittsburgo, antes 

de seguramente assumir o cargo de ilustrador na revista Glamour. 

Na revista em que trabalhou por sete anos, entre 50 e 57, Warhol pôde 

se desenvolver enquanto artista comercial. Após sua saída da revista, 

começou a trabalhar de maneira independente e em 1960 começou a 

produzir pinturas cuja base eram os quadrinhos e os anúncios. Dois anos 

depois, se tornou um fenômeno e com isso abandonou o método da 

pintura em prol do método serigráfico que lhe permitia replicar 

infinitamente uma imagem. Essa técnica despersonalizada refletia uma 

filosofia em que o artista era um observador deslocado. No mesmo 

período, desenvolveu sua série mais polêmica, intitulada Disaster Pictures, 

onde as obras consistiam de imagens com aeronaves acidentadas, cadeiras 

elétricas, bombas atômicas, acidentes de automóveis de passeio, e cenas de 

mortes explícitas. Também conhecida por Death Scenes, essa série de 

trabalhos ainda é lugar comum da crítica que (re)visita o artista. 

Em 1963, Andy Warhol largou o mundo das artes visuais para 

dedicar- se ao cinema. Ao lado de Paul Morissey desenvolveu seu cinema 

underground com os filmes Eat (1963), My Hustler (1965), Chelsea Girls 

                                                 
15 De acordo com a Phaidon Books, 2009, não foi no município de McKeesport e sim 
de Allegheny. 
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(1966), Blue Movie (1969), lembrado diversas vezes por seu conteúdo 

erótico e por suas durações fílmicas não convencionais – o filme Empire 

(1964) tinha 8 horas de duração, enquanto Four Stars [****] (1967) 

ultrapassava as 25 horas de duração -. 

 
 

O que eu estava tentando fazer nos meus primeiros filmes era de 
fato mostrar como as pessoas podem conhecer outras pessoas e o 
que elas podem dizer umas às outras. Essa era toda a ideia: duas 
pessoas se conhecendo. E então quando você via os filmes via toda 
a simplicidade deles, você aprendia sobre o que os filmes eram. Os 
meus filmes te mostravam como algumas pessoas agem e reagem 
com outras pessoas. Eram consequências sociais. Eram como 
documentários, e se você pensasse que o filme podia se aplicar a 
você, por exemplo, e por acaso não se aplicasse a você, ao menos 
serviria como um documentário que podia ser aplicado a alguém que 
você conhecia e elucidaria questões sobre a pessoa. 
 
(WARHOL, 2007a, p.48) 

 
 

Descrito por diversas pessoas como uma pessoa pálida e tímida, 

Warhol utilizava de sua aparência inofensiva em prol do empreendedor que 

não se incomodava em manipular pessoas, e dinheiro, quando 

necessário para promover tanto o seu trabalho quanto o seu status de 

celebridade. Criador da frase que dizia: “no futuro todos terão 15 minutos de 

fama”, uma década depois (nos anos 70) o artista se reescreve, dizendo 

que se arrependeu muito por ter dito tal coisa, e retifica: “em 15 minutos 

alguém ficará famoso”. 

Em 1968 Warhol lança seu primeiro romance, intitulado a (1968), e 

tal evento gera um sentimento de desconfiança na militante feminista Valerie 

Solanas. Solanas acredita que Warhol deveria ter lançado o manifesto dela, 

o SCUM Manifesto: Society for Cutting Up Men, ao invés de lançar um 

romance experimental. Solanas passou a acreditar que a sua ideia tinha 

sido roubada por Warhol, e que a (1968) é a maior prova disso. 

 
 

O que David [Bourdon] também pode ter mencionado foi que eu 
recentemente comprei um gravador de fita cassete, com o intuito de 
publicar um livro. Eu recebi uma carta de um velho amigo que dizia 
que todas as pessoas que nós conhecíamos estavam escrevendo 
livros, e isso me fez querer escrever também. Então eu estava no 
meu caminho de abranger a literatura também. (Imagine as pessoas 
gritando na Scribners, aquela velha livraria da Fifth Avenue.) 
 
(WARHOL, 2007b, p.168-169) 
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Devido a essa desconfiança, Warhol é baleado por Valerie no 

seu atelier, a conhecida The Factory (A Fábrica). Warhol sobrevive, e 

Solanas é presa dizendo que Warhol tinha muito controle sobre a sua vida. 

Um ano após o ocorrido, Warhol lança sua revista mensal de 

celebridades e de moda, a revista Interview trazia grandes anúncios no 

padrão Vintage e boa parte desses anúncios eram desenvolvidos por Andy. 

O multiartista, ainda em 1969, anunciou seu debande das artes 

plásticas para a produção cultural fonográfica. Com isso Warhol 

desenvolveu um modelo de trabalho que relembrava as colaborações 

multiartísticas produzidas pelos modernistas de Berlin: Piscator, Brecht, 

Lissitsky, Cocteau, Picasso, Satie, Diaghilev e Massine. 

 
 

Eu estava ocupado fazendo as flores que seriam expostas em Paris 
no final do mês e trabalhando em autorretratos de vacas para papel 
de parede. Eu ficava na mesa por horas, cortando diferentes 
pedaços de papel colorido para ver como as coisas pareceriam em 
diferentes cores, e Stephen [Shore] tirou muitas fotos minhas assim. 
Gerard [Malanga] normalmente ficava numa quina de parede 
escrevendo poesias que ele baseava nas linhas de trabalhos 
alheios, assim ele trazia um livro aberto numa mão e um escrevendo 
na outra. Billy [Name] ficava nos fundos, recolhendo os discos de 
opera próximos ao fonógrafo e conversando com seus amigos que 
vinham. Às vezes ele pendurava um aviso onde se lia: SEM 
FESTAS ou DROGAS NÃO SÃO PERMITIDAS na tentativa de 
desencorajar as pessoas que não eram discretas, especialmente 
depois que eu fiquei muito preocupado em ver um rapaz que nunca 
tinha visto entrar no meio da fábrica e atirar. Eu definitivamente não 
queria nenhum problema com a polícia e Billy [Name] sabia disso.  

 
(WARHOL, 2007b, p.140) 

 
 

No seleto time da renovada Pop Art warholiana seguiam: a 

banda Velvet Underground; a cantora Nico; a atriz e pintora Mary 

Woronov; o poeta, fotógrafo, cineasta curador e arquivista Gerard 

Malanga; o fotógrafo Stephen Shore; o artista Billy Name; o cineasta, poeta 

e artista Jonas Mekas; e a estrela favorita de Warhol, a sociealite, atriz e 

modelo Edie Sedgewick; 

 

Jonas Mekas tinha acabado de nos oferecer consecutivas noites 
de exibição na Cinemathèque para fazermos o que quiséssemos 
lá, e nós pensamos que seria maravilhoso ter uma 
Retrospectiva Edie Sedgwick – o que quer dizer, todos os filmes 
dela nos últimos oito meses. Quando pensamos nisso todos nós 
pensamos  que  seria hilário, incluindo Edie. Mas na verdade, eu 
acho que Edie foi a única que pensou nisso. Mas agora, no 
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jantar dessa noite, ela estava reclamando que nós queremos 
fazer dela uma tola. [...] “Todo mundo em Nova York está rindo 
de mim”, ela disse. [...] E eu lhe respondi: “Mas você não 
entende? Esses filmes são arte!”. [...] De qualquer forma, ela fez 
ainda mais filmes conosco. 
 
(WARHOL, 2007b, p.155-157) 

 
 

O time supramencionado ficou responsável pela criação e 

manutenção do Exploding Plastic Inevitable, uma série de eventos 

multimídia ocorridos entre 1966 e 1967. Assim o EPI, como o grupo ficou 

conhecido popularmente, poderia ser lido também, mediante os olhares 

acadêmicos, como uma versão atualizada da Gesamtkunstwerk16 

modernista – deixando claro aqui que este conceito jamais fora atribuído 

por T.J. Cark ao grupo –. 

O multiartista Andy Warhol, cidadão estadunidense e filho de 

imigrantes, cuja arte inquieta e perturbada revelou uma intenção da 

cultura moderna pela desumanização, morreu de ataque do miocárdio 

enquanto dormia após passar por processo cirúrgico na bexiga. Deixou 

15 milhões de dólares em bens materiais e posses, montante que 

destinou fins: ser utilizado para uma fundação em prol das artes visuais. 

Para Klaus Honnef (2007), Warhol foi a primeira estrela pop do 

mundo das artes.  Ele foi  uma  figura  lendária  em  toda  sua  vida,  algo  

em  que dificilmente alguém conseguirá superá-lo. O somatório de todas as 

páginas de escritos e estudos que tem por objeto Andy Warhol alcançava em 

2007 um total de 6 mil trezentos e setenta e oito quilômetros; disposto em 

linha reta seria possível circundar metade do planeta terra partindo da linha 

do equador. 

Andy não parecia ser deste mundo, dizia Honnef (2007), sua data e 

ano de aniversário eram diferentes tanto na certidão de nascimento 

quanto nos documentos oficiais assinados pelo artista. A única certeza que 

se tinha, quando o assunto era Pop Art, era que Warhol foi um 

representante fiel do modelo de sonho norte americano, somado ao uso 

do mistério que pairava sobre a figura de Warhol e funcionava como 

                                                 
16 O termo significa obra de arte total. Utiliza-se o termo para obras em que convergem 
manifestações de música, teatro, canto, dança e artes plásticas. (RODRIGUES & 
GARRATT, 2010, p.52) 
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um instrumento de defesa às entrevistas e a certos visitantes indevidos, 

na Factory. 

 
Muitas pessoas pensavam que eu era o grande motivo pelo qual 
as pessoas frequentavam a Fábrica, que eu fosse uma espécie 
de grande atração ao qual as pessoas vinham ver, mas isso foi 
absolutamente deixado pra trás: era eu quem estava me 
divertindo com todo mundo alí. Eu apenas pagava o aluguel, e o 
povo vinha simplesmente porque a porta estava aberta. As 
pessoas não estavam particularmente interessadas em me ver, 
elas estavam interessadas em se ver. Elas vinham para ver quem 
vinha. 
 
(WARHOL, 2007b, p.93) 

 
 

Goldsmith (2006) lembra a onomástica de Warhol, que de batismo 

nasceu Andrej Warhola, com a vogal “a” no final. Um dos editores do 

periódico onde trabalhava, um dia, esqueceu de datilografar a última vogal 

de seu nome. Intencionalmente ou não, nascia alí Andy Warhol. Como 

artista comercial, Andy inicia por trabalhos de ilustração em contos de 

Truman Capote. 

 
 

Eu conheci Truman Capote. Nos anos cinquenta, na minha fase 
pré- Pop, eu queria tanto ilustrar os contos dele que eu comecei 
a importuná-lo com chamadas telefônicas o tempo inteiro até que 
um dia a mãe dele me disse para parar. É difícil dizer agora o 
que me fez querer conectar meus desenhos com aqueles contos. 
É que claro que eles eram bastante incomuns – Truman era uma 
pessoa bem incomum em si – eram sobre meninos e meninas 
sensíveis [...] que fantasiavam sobre si. 

 
(WARHOL, 2007b, p.243) 

 
 

Warhol trabalhou para as revistas de moda Mademoiselle, 

Glamour, Harper’s Bazaar, Vogue, Tiffany & Co, Lord & Taylor, Bergdorf 

Goodman e para a I. Miller, a última era uma empresa de sapatos. Andy 

gostava de estar em todos os locais. Era difícil que o multiartista 

perdesse uma festa ou evento público. Assim, a contratação de sósias 

era recorrente – e Andy amava – para que o artista fosse visto em todos 

os lugares e aproveitasse oportunidades ilimitadas. 

 

Das coisas que eu mais lembro daqueles tempos (década de 50), 
além das longas horas que eu passava trabalhando, eram as 
baratas. Todo apartamento em que eu morei era infestado de 
baratas. Eu nunca esquecerei da humilhação que passei ao abrir 
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meu portfólio no escritório da Carmel Snow, da Harper’s Bazaar, e 
ver aquela barata caindo e correndo pela perna da mesa. Ela se 
sentiu tão tocada que me deu aquele emprego. 
 
(WARHOL, 2007a, p.23) 

 
 

Dave Hickey (2006) registra que em 1963 Andy Warhol transformou 

a ideia genérica do atelier: de torre solitária para esforço corporativo e 

coletivo. O atelier de Andy Warhol se chamava The Factory (A Fábrica), e se 

localizava na 231 East Manhattan. Era um local aberto a todos, de pedintes 

a aristrocratas, de drag queens a catadores de lixo, cafetões, putas, 

escritores, artistas, psicóticos, sociopatas, traficantes, ladrões, atrizes, 

estrelas do rock, dançarinas de boate, freelancers, e corporações 

criminosas. Neste ambiente heterogêneo todos tinham a possibilidade de 

começar o estrelato. A fama de todos era registrada em áudio e em 

vídeo. A orientação geral era para que todos perfomatizassem a si, para 

que não interpretassem personagem algum, para que fossem aquilo mesmo 

que conseguem ser o tempo todo. 

 
 

Billy foi o responsável pela cor prateada na Fábrica. Ele cobriu as 
paredes esburacadas e as tubulações com diferentes tons de papel 
laminado prata [...] Ele comprou latas de tinta spray prateada e 
pintou tudo, até a privada. Porque ele amava prateado eu não sei. 
Deve ser coisa da anfetamina – tudo dizia respeito a anfetamina. 
Mas era incrível, era um tempo perfeito para pensar em prateado. 
Prata era a cor do futuro, era espacial – os astronautas 
usavam roupas prateadas – Shepard Grissom, e Glenn estavam 
sempre vestidos assim e seus equipamentos eram na cor prata 
também. E prata também simbolizava o passado – a Silver 
Screen – onde as atrizes de Hollywood fotografavam tinha 
camarins prateados. E talvez fosse além, prata era o narcisismo – 
o fundo dos espelhos eram feitos no tom prata. 
 
(WARHOL, 2007b, p.83) 

 
 

A Fábrica, que por si só era um dos maiores trabalhos de Andy 

Warhol, ganhou tons de papel laminado prateado; tornou-se a Silver 

Factory pelas mãos do artista, designer e cineasta Billy Name. Um assíduo 

frequentador da fábrica, uma vez, entrou armado e atirou numa imagem 

replicada de Elvis, a tela ainda assim foi vendida. Contudo, foi apenas 

durante o auge de sua fama que o medo bateu às portas do pai do Pop. 

Andy Warhol precisou fechar a sua Factory, que no segundo endereço 

estava localizada na 33 Union Square, após a tentativa de assassinato 
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realizada por Valerie Solanas. 

 

Honnef (2007) acredita que Andy trazia consigo uma nova 

corporeidade à ideia de famoso, ou de superstars. Criador, produtor e ator 

numa pessoa só, tudo isso para que pudesse construir um ídolo nascido 

do mundo das artes. Sua visão de empreendedor trazia a qualidade da 

autopromoção: era sempre anunciado como o líder de um estúdio com 18 

empregados – que muitas das vezes nada recebiam, como relatam 

alguns dos antigos frequentadores da Fábrica em documentários sobre o 

artista –. Warhol foi responsável em mostrar que a arte alcançava a beleza 

através do dinheiro. 

Honnef (2007) menciona que o crítico, historiador e curador de 

arte Henry Geldzahler admirava a incrível e fascinante combinação 

alcançada por Warhol ao tratar arte e negócios como um só corpo num 

só espírito. Para Geldzahler, foram poucos os artistas que conseguiram o 

reconhecimento das ruas e do povo durante o século XX – apenas Salvador 

Dalí, Jackson Pollock e Picasso –. Aquele bobão de cabelos loiros era 

um indicador automático do movimento Pop, e sua bobona preferida era a 

estrela loira Marilyn Monroe. 

Warhol tirou vantagem das vedetes criadas de forma triunfante 

pela televisão. Para Morin (2007), tudo isso não passavam de projeções 

humanas, projeções de desejos e necessidades que não podiam ser 

preenchidas em vida, precisavam de uma presença mística (e por que não 

sagrada) que detinham as estrelas dos filmes, da música, da moda, do 

glamour. Andy apenas captou esse mecanismo e utilizou do mesmo ao seu 

favor. Quem sabe por isso a constante performance de Andy Warhol em 

obra de Pop Art, inserindo aqui a aura de artista-estrela que incarnava 

durante as diversas entrevistas e as onipresentes aparências em público. 

Ketner II (2013) descreve Warhol como um indivíduo complexo 

cuja vida pública e vida privada eram uma contradição, uma amálgama 

de Arte, baixa cultura e alta sociedade. E com essa tríade em seus 

trabalhos, Warhol apresentava ao público um espelho. E em cada espelho 

marcava um reflexo daquilo que o mundo estava a fabricar. O próprio 

artista se projetava como espelho para que seu reflexo (re)apresentasse 



66 

 

a despersonalização do próximo. Não é nada difícil reconhecer na escrita, 

na filmagem, ou nas fotografias de alguém alheio alguns dos hábitos e 

comportamentos de Warhol: 

 
 

Quando eu comprei meu primeiro aparelho de televisão eu parei de 
me importar tanto em ter um relacionamento sério com outra 
pessoa. Eu me machucava de uma maneira que só se machuca 
quem se importa muito. Então eu achava que eu me importava 
muito, e isso era num tempo onde ninguém sequer tinha ouvido 
falar nas palavras “pop art”, “filmes underground” ou “superstars”. 
Foi então no final dos anos 50 que eu comecei um romance com 
minha televisão (e estamos juntos até o presente momento) com 
quem converso em cima da cama com até quatro pessoas 
simultaneamente. Mas eu não me casei até 1964, quando me 
casei com meu primeiro gravador de fita cassete. Minha esposa. 
Meu gravador de fita cassete e eu estamos casados há dez anos. 
Quando eu digo “nós”, eu quero dizer o gravador e eu. E muitas 
pessoas não compreendem isso. 
 
(Warhol, 2007a, p.26) 

 
 

Andy era um rapaz tímido mas que buscava a fama; organizava 

eventos de arte multimídia, produzia bandas e capas para LP’s ao 

mesmo tempo em que reservava um espaço privado para sua 

religiosidade. Warhol morou ao lado de sua mãe até que ela falecesse. 

Enquanto esteve vivo, Warhol representou as pessoas comuns com suas 

latinhas de coca-cola, hamburgers e sopa de macarrão com galinha. Seu 

mote: “I think everybody should be a machine” (Eu acho que todos 

deveriam ser máquinas) abria as portas para a repetição indiferente: as 

pessoas e os bens, os bens e as pessoas, a arte e o comércio, o sonho e o 

consumo, todos e todas desejavam ser Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, 

James Dean, Pelé, Elvis, Mick Jagger, ou qualquer outra divindade do 

panteão das superstars. 

Quando alcançou o auge da fama, Andy não ficou marcado por 

uma única frase, pelo contrário, continuou a preencher sua biografia de mais 

e mais sentenças polêmicas. Sempre que fora questionado sobre a falta de 

densidade em seu trabalho o multiartista pop respondia: “Se você quiser 

saber tudo sobre Andy Warhol, basta um olhar superficial nas minhas 

pinturas, nos meus filmes, e em mim mesmo, eu estarei lá17.” (GOLDSMITH, 

                                                 
17 Warhol faz referência ao evangelho apócrifo de Tomé, versículo nº 77, quando Jesus 
descreve onde pode ser encontrado pelos homens. Conferir em: 
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2004, p.90). 

Com muito respeito, palavras de Osterwold (2007), Warhol foi um 

jovem que brotou num solo infértil. A família Warhola era composta por 

imigrantes Tchecos e após a morte do pai, que era mineiro e morreu após 

beber água envenenada, a situação financeira se complicou bastante. 

Andy Warhol precisou trabalhar e estudar enquanto criança. Honnef (2007) 

comenta que a situação de pobreza vivida pela família Warhola era 

extrema, e que por isso Warhol precisou trabalhar vendendo frutas e 

limpando janelas durante as férias escolares. Esse mesmo jovem estudou no 

Carnegie Institute of Technology, na cidade de Pitsburgo, Pensilvania. Sob a 

tutela de Richard Lepper, que por sua vez teve aulas com o artista Moholy-

Nagy, Andy warhol pode desenvolver o desenho técnico e suas bases em 

design. Contudo, Warhol só conseguia pintar coisas muito simples, figuras 

quase infantis e com excessivo fundo psicológico. Foi ao lado de Philip 

Pearlstein que Warhol conheceu o realismo psicológico que explorava temas 

humanos, eróticos e de relacionamentos afetivos. 

Na esteira de pensamento de Ketner II (2013), a passagem de 

Warhol pelo Carnegie Institute of Technology foi definidora de sua carreira 

artística. O próprio pai, Andrei Warhola, reconhecia que seu filho mais novo, 

Andrew, tinha talento o bastante para alcançar o primeiro título de graduado 

na família. O pai tentou guardar dinheiro para realizar essa ambição. 

Durante a infância Andy pintava flores de porcelana para ajudar sua mãe 

na renda doméstica, era a atividade técnica que lhe sobrava nos períodos 

em que estava em casa sofrendo seus acessos de febre reumática, sempre 

duas vezes por ano. Durante essas infinitas horas de detenção no lar, 

Andy exercitava seu passatempo preferido: recortar famosos, celebridades 

e estrelas de filmes para compor sua coleção. 

Foi durante uma oficina de arte gratuita, ofertada pela Carnegie 

Mellon Museum, que Warhol ganhou seu prêmio mais simbólico: um 

docente entusiasmado lhe encontrou e ficou surpreso vendo seu interesse 

burguês pela arte – isso foi o bastante para que a bolsa de estudos fosse 

concedida. Contudo, a vida de vendedor de hortifrútis não fez tão bem à 

                                                                                                                                               
http://www.earlychristianwritings.com/text/thomas-lambdin.html 
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família Warhola. No seu primeiro ano de estudo na Carnegie, Andy correu 

risco de expulsão em diversas situações. Com a ajuda do seu professor e 

instrutor Russell Hyde, Andy Warhol desenvolveu seu estilo artístico 

“pessoal”. Foi com um modelo de linhas fragmentadas que em 1948 Andy 

se encontrou. Seu primeiro prêmio colocou cinquenta dólares no bolso e o 

reconhecimento dos demais graduandos – o valor da premiação que 

consta no do documento da Carnegie (fotografado) apresenta a quantia de 

20 dólares apenas, vide Dave Hickey (2006) –. 

 

Enquanto se ocupava numa loja de departamentos, durante uma de 

suas férias laborais de verão, Warhol teve seu primeiro contato com o 

mundo do consumo e do pensamento mercadológico. Nessas ocasiões o 

filho de imigrantes precisou romper com uma parte do seu imaginário 

europeu, composto pelas histórias contadas pelos seus pais, mas 

principalmente por sua mãe, que nunca se sentiu à vontade com a língua 

inglesa, conta Honnef (2007). Mais uma vez Warhol se encontrava 

cercado pelas celebridades e seu mundo do glamour; foram esses anos de 

trabalho que lhe mostraram um entendimento mais consistente do que era a 

América. Warhol recebia cinquenta centavos de dólares por hora, e tinha a 

função de procurar por ideias contidas na Vogue, na Harper’s Bazaars, e 

em revistas de moda. 

Quando mudou-se para Nova York, conta Honnef (2007), Warhol 

dividiu morada com Philip Pearlstein com quem frequentou a cena cultural 

da música, do teatro, da dança e da literatura. 

 
 

Foi numa daquelas noites, enquanto eu perguntava a dez ou 
quinze pessoas por sugestões, que eu finalmente encontrei uma 
amiga minha de velhos tempos e ela me fez a seguinte questão: 
“Bem, o que você mais ama?”. Foi aí que comecei a pintar 
dinheiro. 

 
(WARHOL, 2007b, p.22) 
 

 

Se para um europeu da época Nova York representava a 

simbólica metrópole barulhenta das américas, para Warhol aquele local se 

tornou a apoteose dos seus desejos. A Big Apple tinha as lojas 

elegantes da Fifth Avenue e da Madison, e era o berço de todas as 
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campanhas publicitárias e das artes comerciais. 

 
 

Você nunca precisava comprar coisas em 60. Você podia ter tudo de 
graça: tudo estava em “Promoção”. Todo mundo estava incentivando 
algo, e eles te mandavam carros, te alimentavam, te entretinham, te 
davam presentes – isso se você fosse convidado. Se você não fosse 
convidado as coisas aconteceriam da mesma maneira, só não te 
enviariam o carro. O dinheiro estava florindo, florindo. Um 
publicitário perguntou a Danny Fields: “Como eu faço para que as 
pessoas da Fábrica venham numa abertura?”, Danny respondeu-
lhe: “Sem problemas. Você nem precisa lhes dizer o que é. 
Apenas mande uma limousine, e diga-lhes para descer as 
escadas. Eu te garanto que eles farão fila para ir”. E fomos. 
 
(WARHOL, 2007b, p.133) 

 

Tudo isso encantava o jovem Andy, que em Nova York começara 

sua carreira em revistas de moda como a Glamour, Vogue, e Harper’s 

Bazaar – as mesmas revistas onde a procura por ideias lhe pagavam 

cinquenta centavos de dólares por hora enquanto vivia em Pitisburgo – no 

mesmo período em que Warhol começou a ilustrar os contos de Truman 

Capote (cf. supra. p.57) 

Warhol, por algumas vezes, acreditou que a vida em Nova York lhe 

traria amigos. O multiartista dizia acreditar que ao morar com companheiros 

de apartamento era possível encontrar bons amigos e dividir com eles seus 

problemas; no final das contas Warhol sempre descobria que nem a 

amizade nem os problemas se dividiam, era apenas uma questão de 

rachar o aluguel, conta Honnef (2007). 

 
 

Eu não vejo nada errado em estar sozinho. Eu me sinto ótimo assim. 
As pessoas falam tanto sobre amor próprio. Não precisa ser tanta 
coisa assim. A mesma coisa serve para viver bem – as pessoas se 
importam muito sobre qualidade de vida. Mas amor e qualidade de 
vida são duas coisas que qualquer homem sábio e ocidental não 
pensam sobre. 
 
(WARHOL, 2007a, p.45) 

 
 

A vida de Andy é preenchida pelas infinitas anedotas e causos que 

o rodeavam, desde sua entrada na revista Glamour, com 50 desenhos de 

sapatos trazidos num saco de pão; até a venda de peças íntimas utilizadas 

por superstars ao preço módico de 5 dólares – se a peça estivesse lavada 

sairia mais barato, e sem lavar o preço seria mais caro –. 
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Segundo Warhol, para ser famoso é necessário que muitas 

pessoas estejam falando sobre você. Era esse rapaz de voz macia, mas não 

efeminada, segundo Hickey (2006), que era mais alto do que as 

fotografias conseguiam mostrar, e bem mais magro também. Warhol se 

portava como homem, mas também sabia agir de maneira camp porque 

ser camp ao lado dos amigos era contagioso. 

Andy sabia parecer estranho quando julgava necessário. Sabia 

entrar num evento público sob uma timidez patológica e permanecer 

naquele estado como se fosse um ator pregando uma peça em si mesmo. 

Mas também sabia agir como empreendedor, como um homem de negócios 

em Nova York. 

Eu tinha estabelecido meu instante Pop, então trabalhava 
bastante. Trabalhava de dez da manhã até às dez da noite, 
geralmente indo em casa para dormir e voltava pela manhã, mas 
quando eu voltava pelo estúdio encontrava as mesmas pessoas da 
noite anterior, persistiam ao som de Maria Callas e o reflexo dos 
espelhos. Foi quando eu comecei a perceber o quão loucas as 
pessoas são. Por exemplo, uma garota ocupou o elevador e não 
sairia de lá por uma semana até que lhe levássemos umas coca-
colas. Eu não sabia o que fazer com tudo isso. Eu só sabia que 
pagava o aluguel do estúdio, e achava que tudo isso, de alguma 
maneira, era minha cena, e não me pergunte o que era pois eu 
nunca descobri. 

 
(WARHOL, 2007a, p.24) 

 
 

Foi em Nova York que Andy alcançou o auge com o design para 

produtos exclusivos, pintou notas de dólar, estrelas do cinema, latas de 

sopa, garrafas de coca-cola e embalagens de ketchup, tirinhas de Dick 

Tracy, Popeye, Superman e outros. Nesta cidade também conheceu 

Jasper Johns, Robert Rauschenberg e Emile Antonio, também Henry 

Geldzahler, que era a pessoa mais influente para arte contemporânea no 

Metropolitan Museum; trabalhou ao lado de Ivan Karp, que na época foi 

diretor na galeria de Leo Castelli. 

Warhol mudou interna e externamente, pois bastava saber que 

algum crítico lhe faria uma visita e ele permutava a música clássica pela 

de uma banda pop que tocaria repetidas vezes, além de que uma das 

coisas mais comuns era encontrar Andy pelo Metropolitan Opera mascando 

chiclete, dizia o crítico David Bourdon (Honnef, 2007). 
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Recentemente uma companhia se mostrou interessada em comprar 
minha “aura”. Eles não queriam um produto meu. Eles ficavam 
dizendo: “Nós queremos sua aura.” Eu nunca descobri o que eles 
queriam. Mas eles estavam dispostos a pagar muito por ela. Então 
foi quando eu pensei que se alguém estava interessado em pagar 
tão caro pela minha eu deveria descobrir logo o que era.  
Eu acho que “aura” é algo que alguém consegue ver, e eles apenas 
conseguem ver o quanto que eles querem ver. Está tudo no olhar do 
observador. Você só pode ver a aura de alguém que você 
não conhece muito bem ou não conhece de fato. Eu estava 
jantando noutra noite com todos do meu escritório. Uma menina do 
escritório me tratava como lixo, porque me conhecia do dia a dia. 
Mas então havia aquela amiga legal que alguém trouxe junto e 
que não me conhecia, e a menina mal podia acreditar que estava 
jantando comigo! Todos estavam me vendo, mas ela estava vendo 
a minha “aura”. 

 
(WARHOL, 2007a, p.77) 

 

Para Richard Appignanesi & Chris Garrat, em Introducing 

Postmodernism (2008), em Warhol, e nos demais exponentes da Pop, o 

elemento aurático e autônomo da obra de arte estava transferido: 

esvaziou-se da obra e migrou em direção ao valor carismático do artista. 

Na Pop o artista é o objeto aurático, o objeto estético de sua própria 

esfinge, e simultaneamente ready-made de si mesmo. Assim, não somente 

a obra caracteriza seu método de trabalho, sua estética de criação, ou 

seu subjectile18, na Pop não há um (único) elemento de criação inicial que 

seja mais importante do que o evento (o fato) em si. A Pop conjura a aura e 

a apresenta sob forma de chamariz instalado no artista, exemplos disso 

podem ser encontrados em Gilbert and George, Yves Klein, Josef Beuys 

e Warhol; cada qual com a sua maneira de transferência aurática: seja 

com estátuas vivas; com a pintura em azul em mulheres nuas ao som 

de uma sinfonia monotônica; uma instalação que recriava ambientes 

naturais sob influência shamanística; e uma exposição sem quadros – 

como aconteceu com Warhol em 7 de Outubro de 1965, na sua 

exibição intitulada Retrospectiva, no ICA (Institute of Contemporary Art), 

na cidade da Pennsylvania, Philadelphia.19 – . 

 

                                                 
18 Menciono aqui os conceitos de subjectile apresentados por Derrida. A saber: 1) O que 
excede a tradução pertencente a uma linguagem. 2) O que drasticamente excede os 
resquícios de uma transferência linguística e distintos de uma língua estrangeira enquanto 
elemento de discurso. 3) A palavra subjectile enquanto subjectile. Para mais informações, 
conferir DERRIDA, 1994, p.168. 
19 Pode ser conferido em: http://www.warholstars.org/chron/1965.html 
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Eles precisaram guardar todas as minhas pinturas – minha 
“retrospectiva” – das paredes porque elas seriam destruídas. Era 
fabuloso: uma abertura de arte sem arte! [...] As pessoas passavam 
coisas para serem autografadas, sacolas de lojas, papéis de doces, 
agendas, bilhetes de trens, latas de sopas. Eu autografei algumas 
coisas mas Edie [Sedgewick] assinou a maioria deles com “Andy 
Warhol” ela mesma. [...] Os policiais abriram as saídas de incêndio 
que estavam trancadas atrás de nós, e nos guiaram pela saída da 
biblioteca até o telhado, perto de um prédio adjacente, descendo 
pela saída de incêndio e para dentro e um carro da polícia que nos 
esperava. Agora as coisas estavam ficando realmente interessantes. 
[...] Eu vi crianças gritarem pelo Elvis, pelos Beatles e pelos Stones – 
ídolos do rock e estrelas de cinema – mas era incrível pensar que 
isso aconteceria numa exposição de arte – nós éramos a exposição 
de arte, nós éramos a arte incarnada e os anos sessenta era 
realmente sobre as pessoas, não sobre o que elas faziam; “o cantor 
/ e não a canção”, etc. Ninguém se importou que as pinturas não 
estavam nas paredes. Eu estava realmente orgulhoso por estar 
fazendo filmes ao invés de pintar. 
 
(WARHOL, 2007b, p.166-168) 

 
 

Hickey (2006) enfatiza que uma das políticas de Andy sempre 

indicava que aquilo que não podia ser conseguido da maneira correta 

encontrava na maneira incorreta uma versão melhorada. O exatamente 

incorreto demonstrava que você conhecia o exatamente correto, mas que 

você estava fazendo o exatamente errado por razões corretas. Esse 

mesmo comentário foi utilizado diversas vezes em sua carreira. Quando 

questionado sobre o romance a (1968), mas não somente nesta ocasião, 

Andy costumava responder dizendo que as coisas mal feitas normalmente 

recebem mais relevância e visibilidade, só que num espaço de tempo 

menor. Não surpreende, uma vez que a Pop Art refletia a velocidade de 

seu tempo televisivo, fonográfico, radiofônico e publicitário. 

Appignanesi e Garrat (2008) atribuem a Warhol o título de Papa do 

Pop, mas esse termo não era novidade alguma. O próprio Andy, enquanto 

era vivo, nomeava Ondine (Robert Olivo) com essa carinhosa alcunha. Era 

Ondine que também designavam para responder algumas das entrevistas 

em que Warhol era convidado. Bastava que alguém introduzisse uma 

questão mais elaborada e Warhol logo dizia que Ondine era um 

especialista no assunto e poderia responder com mais embasamento. O 

papado de Warhol nos anos dourados da Pop Art sacramentava sob sua 

estética um processo de desfamiliarização ainda mais inusitado do que o 
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dos demais exponentes. Era Andy que iniciava o processo de suas obras 

para que então seus demais assistentes dessem seguimento e concluíssem 

o processo: a Fábrica funcionava como uma linha de produção no qual o 

multiartista demonstrava as etapas e os seus assistentes as reproduziam. 

A estética da repetição foi a maneira encontrada por Warhol para evitar 

falar de si mesmo. Assim, Andy transferia o tema de suas obras à 

escolha de produtos e bens de uso cotidiano, além de tabloides 

jornalísticos e de periódicos. Os temas de Warhol são praticamente reflexos 

de um mundo que os fenomenologistas conceituam pelo termo lebenswelt. 

Na Fábrica, Warhol seguia um processo de trabalho semelhante 

àquele em que pintava para em seguida estampar seus desenhos. Andy 

decidia, controlava, selecionava e ratificava ideias que recebia 

diariamente de seus assistentes, conta Honnef (2007). Seus assistentes 

funcionavam como gurus de uma sociedade dominada pelas mensagens e 

pelos códigos do mercado, enquanto Andy, por sua vez, era o supervisor 

das produções. 

Por esses e outros motivos Clement Greenberg define a Pop Art 

como um fenômeno menos relevante, como um mero registro na história do 

gosto, diz Honnef (2007), e continua: “alguém precisa ser de muita mente 

aberta para dar crédito às obras de Rauschenberg ou de Jaspers Johns” 

(Honnef, 2007, p.30). 

Andy Warhol trabalhou com desenho, pintura, impressão gráfica, 

fotografia, silk screen, escultura, cinema, música, imprensa de revista, e 

foi apresentador de programas no canal Mtv (em outras palavras: foi 

um dos primeiros Vjs da Mtv). Warhol foi escritor de dois livros: o 

primeiro no qual expressava suas ideias tendo incarnado a posição de 

um filósofo da obra intitulada The Philosophy of Andy Warhol (1975), e 

cinco anos depois publicou Popism: The Warhol Diaries (1980), onde 

registrou um documento de cunho histórico sobre a Pop Art. 

 

Dois anos após sua morte, totalizando um livro com onze anos 

de trabalho, foi lançado The Andy Warhol Diaries (1989), editado pela sua 

secretária e confidente Pat Hackett. Contudo, foi pelo romance que 

Warhol iniciou sua carreira na literatura, ou melhor, através do roman à clef 
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intitulado a que havia sido publicado em 1968. 

Numa segunda-feira, aos 58 anos de idade, sob o signo de leão, 

Andy Warhol “morre pela segunda vez” (Danto, 2009) e estampa 

novamente as capas dos periódicos estadunidenses. No seu enterro 

comparecem artistas, músicos, políticos, parentes, amigos e admiradores, 

celebridades em geral. Todo o enterro tem um grande ar festivo, os 

sorrisos aos excessos estão congelados em registros fotográficos da 

época. Andy Warhol dizia que quando morresse gostaria de desaparecer 

porque assim as pessoas não diriam que ele morreu e sim que 

desapareceu. Anualmente o túmulo de Warhol é local de visitação – 

localizado no cemitério de São João Batista da Igreja Católica Bizantina, 

em Pitisburgo – presencial e virtual, principalmente nos períodos em que 

completa aniversário de morte. 

Enquanto viveu, Andy Warhol construiu um imaginário sólido e ao 

mesmo tempo renovável sobre seu tempo e sobre si mesmo. O 

multiartista deixou   produções   em   vídeo   e   áudio   que   ainda   

recentemente foram encontradas20 e passam por estudo, restauração e 

averiguação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Menciono aqui a série intitulada: The Invisible Photography, do Carnegie Museum of 
Art (2014), onde Warhol utiliza do computador Amiga para desenvolver obras sob o 
suporte de computadores 
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2. – O recorte do objeto: Aspectos gerais da obra. 
 

 
 

2.1– O áudio: processos de idealização e transmutação do romance a 
(1968). 
 
 
 
 
 

Eu gravei minha primeira fita cassete em 1964. Agora eu 
estava tentando relembrar a exata circunstância em que eu fiz 
minha gravação. Eu me lembro de quem foi, mas não consigo me 
lembrar o porquê de estar carregando o gravador comido naquele 
dia ou porque eu saí de casa para comprar um. Eu acho que 
tudo isso começou porque eu estava tentando fazer um livro. Um 
amigo me escreveu um bilhete dizendo que todos os nossos 
conhecidos estavam escrevendo um livro, então aquilo me fez 
querer escrever um livro também. Daí eu comprei um gravador 
de fitas cassete e gravei a pessoa mais interessante que eu 
conhecia naquele momento, Ondine, por um dia inteiro. Eu estava 
curioso sobre todas aquelas novas pessoas que estava 
conhecendo e com quem eu passava semanas sem vê-las dormir. 
Eu pensei: “essas pessoas são tão construtivas e criativas, 
conversando o tempo inteiro, sempre tão ocupadas, cheias de 
energia... como conseguem ficar acordadas até tarde e não se 
cansar”, e então quatro dias depois eu me decidi. Eu estava 
determinado a ficar de pé por um dia e uma noite inteira e gravar 
Ondine, o mais falastrão e enérgico deles todos. Mas algo no 
caminho me fez ficar cansado, então eu terminei de gravar o 
restante das 24 horas numa outra série de dias. Assim, na 
verdade, a, o meu romance, foi uma fraude, porque eu o vendi 
como uma obra de 24 horas consecutivas gravadas em áudio e 
apresentada como um “romance”, mas de fato foram fitas 
gravadas em diversas ocasiões distintas. Eu usei vinte e quatro 
fitas porque eu estava usando das pequenas. E para ser direto ao 
ponto, algumas crianças que vieram ao estúdio perguntaram se 
elas poderiam fazer algum trabalho, então eu lhes pedi que 
transcrevessem e datilografassem meu romance, e levou um ano e 
meio para datilografar um único dia! Agora eu acho isso uma coisa 
incrível porque eu sei que se eles fossem um pouco melhores 
poderiam ter terminado em uma semana. Às vezes eu conferia 
com admiração o que eles estavam fazendo porque eles me 
convenceram de que a escrita era um dos mais lentos e mais 
dolorosos trabalhos no mundo. Agora eu compreendi que o que 
eu tinha era um resto de digitadores, mas eu não sabia até então. 
Talvez eles gostassem mesmo era estar junto das outras pessoas 
que frequentavam a Fábrica. 
 

 
(WARHOL, 2007a, p.95) 

 

 
 

Uma vez inserido no ambiente cultural que rodeava a produção da 

Pop Art, apresentado de maneira sucinta no primeiro capítulo deste estudo, 

o leitor agora terá explanações mais pontuais sobre o (objeto) livro a 

(1968) a ser analisado com mais profundidade nos capítulos seguintes. 
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a, com letras minúscula. Um romance. Ainda liberto da experiência 

de ser baleado por Valéry Solanas, em 3 de Outubro de 1968, Warhol já 

tinha iniciado seu processo de criação do roman à clef a. Foi o primeiro 

livro de Warhol, comenta Bockris (2011), embora não tenha sido o primeiro a 

ser publicado. Seu primeiro livro lançado foi um livro de artista chamado The 

Index Book (1967), lançado pela Random House – e ainda hoje existem 

edições comercializadas deste livro de artista –. 

Em novembro de 1968 a custava a bagatela de 1,75U$ (um dólar 

e setenta e cinco centavos) pelas suas 451 páginas. E atualmente – 

momento de produção desta pesquisa – o livro custa entre 15,49U$ (Editora 

Virgin) e 21,40U$ (Editora Grove Press). 

Em 1968, relatam os críticos, era corriqueiro escutar de Warhol o 

seguinte comentário quando lhe perguntavam sobre seu romance: “esse 

livro a (1968) é uma resposta ao Ulysses de Joyce”. Ainda hoje, na 

contemporaneidade, circulam paráfrases a esse comentário, contudo, não 

há registro escrito do mesmo. Para Warhol, o que interessava para o seu 

romance era seguir o mesmo contrato temporal estabelecido na obra do 

escritor irlandês James Joyce. Ondine, por sua vez, funcionaria como uma 

resposta paródica de Warhol ao Leopold Bloom de Joyce. A linguagem 

plurissignificativa e aclamada em Ulysses (2010), com aproximadamente 

265 palavras e 30 mil verbetes21, é contraposta através da linguagem 

plurissignificativa dos entorpecidos personagens de a (1968), que totaliza 

792,850 palavras e 188.729 verbetes. 

 
 

A paródia é, pois, na sua irônica <<transcontextualização>> e 
inversão, repetição com diferença. Está implícita uma 
distanciação crítica entre o texto em fundo a ser parodiado e a 
nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada pela 
ironia. Mas esta ironia tanto pode ser apenas bem humorada, 
como pode ser depreciativa; tanto pode ser construtiva, como 
pode ser destrutiva. O prazer da ironia da paródia não provém do 
humor em particular, mas do grau de empenhamento do leitor no 
<<vai-vém>> intertextual (bouncing) para utilizar o famoso termo 
de E.M. Forster, entre cumplicidade e distanciação. 

 
(HUTCHEON, 1985, p.48) 

 
 

Existe em a (1968) um pacto que se estabelece em torno da vida 
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de Robert Olivo, vulgarmente chamado de Ondine, de quem na realidade o 

enredo do livro está acompanhado ao longo de vinte quatro horas de 

sua vida de superstar. Entretanto, na realidade empírica, o livro foi gravado 

em vários momentos distintos que totalizassem 24 horas, atesta Bockris 

(2011). Na primeira sessão, por exemplo, contabilizando 12 horas de 

gravação, datam os eventos ocorridos em Agosto de 1965. Em seguida, 

houveram três sessões separadas no verão de 1966 e uma última em Maio 

de 196722. 

 

 
 

Eu estava ganhando reputação por levar mais que vinte 
pessoas onde quer que eu fosse, incluindo – especialmente – em 
festas. [...] Existiam duas garotinhas do ensino médio numa 
outra área transcrevendo bobina por bobina das fitas que eu fiz 
de Ondine no verão de 196523 para utilizar no meu romance 
gravado. Minha ideia original tinha sido acompanha-lo por 24 
horas completas na primeira sessão e terminar com mais um 
dia. Eu nunca fiquei próximo de datilógrafos antes, então eu não 
sabia o quão rápido essas garotas deveriam estar indo. Mas 
quando eu penso novamente nisso, eu percebo que elas 
provavelmente trabalhavam muito lentamente de propósito 
porque assim elas ficariam na Fábrica por mais tempo, porque 
as garotas foram realmente lentas – eu digo, uma página e meia 
por dia. 
 
(WARHOL, 2007b, p.187) 

 
 

Ainda segundo Bockris (2011), o livro teve sua gestação 

datiloescrita através das mãos de quatro mulheres: a baterista de banda 

Velvet Underground, Maureen Tucker; uma trabalhadora temporária da 

Fábrica e estudante da Barnard College, Susan Pile; e duas estudantes 

colegiais contratadas unicamente para a transcrição. 

 
 

Susan Pile tinha trabalhado pra Gerard [Malanga] por um tempo 
[...] Um dia enquanto eu caminhava, eu a escutei dizendo ao Joey 
[Campbell] que ela estava procurando por outro emprego porque 
ela precisava de dinheiro. Eu disse que se ela ficasse e 
datilografasse coisas para a Fábrica ao invés de digitar para o 
Gerard [Malanga], nós lhe daríamos dinheiro. Eu perguntei quanto 
ela pensava que precisava, e ela falou que como estava sendo 
parcialmente custeada pelos pais precisaria de apenas dez 
dólares por semana. (Dava para cinquenta viagens de metrô). Eu 

                                                                                                                                               
21 Conferir a pesquisa realizada em: http://avinashv.net/2008/10/analyzing-ulysses/ 
22 As datas são inconsistentes: o próprio Bockris (2003, p.556) primeiro afirma que a 
última sessão das gravações em fita cassete aconteceram em Agosto de 1967, e depois, em 
Bockris (2011), muda a informação para o mês de Maio 
23 Data o ano de 1966 para registro deste comentário. 

http://avinashv.net/2008/10/analyzing-ulysses/
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imediatamente comecei lhe entregando rolos e rolos de fita, a 
trilha sonora de Chelsea Girls, Kitchen, My Hustler, coisas 
assim, para datilografar, e ela fez umas fitas do Ondine que 
fariam parte do romance a (1968) a sair na Grove Press próximo 
ano – umas garotas do ensino médio nunca não conseguiram 
terminar.24 Eu me senti muito honrado em ter alguém 
datilografando diretamente na fábrica, porque recentemente eu 
descobri da maneira mais difícil o quanto cuidadoso eu não fui: 
uma das garotas que datilografava a fita de Ondine levou o 
material para casa onde ela vive no Brooklyn para transcrever de 
lá, e quando a mãe dela escutou um dos diálogos da fita, a mãe 
dela confiscou o material e nunca mais devolveu. 
 

 
(WARHOL, 2007b, p.260) 

 
 

As quatro mulheres compartilhavam total descomprometimento pela 

boa prática gramatical ou morfológica. Isso se dava, também, pela 

dificuldade em transcrever as fitas cassete que convergiam sons externos e 

falas ao mesmo tempo. A exploração da velocidade dos eventos que se 

sucedem na narrativa também é um elemento pulsante, pois as diferentes 

gradações tonais do áudio ganham disposição visual diferenciada ao longo 

do texto. Além disso, Bockris (2003) relata que Maureen Tucker se negava a 

digitar palavrões. Assim, a cada vez que a baterista da Velvet Underground 

escutava uma palavra de baixo calão registrava como um longo espaço em 

branco. Ao longo da narrativa de a (1968) existem diversos espaços em 

branco, e por vezes símbolos  que  preenchem  essas  tentativas,  como  

os  seguintes  caracteres: %$#@!¨&. 

 

Bockris (2003) também registra que da mesma maneira, Susan Pile, 

na época, se uniu com Paul Katz, que também conhecia todos na 

Fábrica, e modificou coisas horríveis que eram ditas sobre pessoas boas 

reescrevendo coisas boas. O mesmo foi feito com coisas boas dedicadas 

a pessoas que Susan considerava “ruins”, e ela reescreveu com coisas 

ruins. É interessante reforçar que ao término dos trabalhos, em Agosto de 

1967, Andy Warhol leu todo o material, que totalizava 600 páginas, por seis 

vezes do começo ao fim, alterando todo o livro seguindo seus critérios 

pessoais. 

Segundo Bockris (2003), o interesse de Warhol em preservar os 

originais era sua crença na precisão aurática dos diálogos alí existentes. 

                                                 
24 Esse comentário foi escrito por Warhol em 1967. 
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A ideia central era demonstrar que as pessoas não falam com sentenças 

perfeitas o tempo todo, há sempre períodos compostos pelo silêncio 

completo, momentos de escuta, interferências alheias a quem fala, que a 

linguagem é quebrada o tempo inteiro e que as pessoas não pronunciam 

as palavras da maneira que elas se constituem e se apresentam na 

escrita (por isso preservava os erros morfológicos na versão impressa). 

Bockris (2011) menciona que durante a primeira leitura de todas 

as transcrições, Warhol ficou tão encantado pelo resultado que decidiu 

manter os erros de tipografia, alterou os nomes de todos as personagens 

existentes e confundiu partes da narrativa de uma maneira obscura 

deixando os textos ainda mais aleatórios quando modificava excertos que 

ele gostava em demasia ou que pouco lhe chamavam atenção. E foi pelas 

mãos de Billy Name, que transportou o material autorizado pelo multiartista, 

que a editora Grove recebeu os originais de a. Foi Bockris, também, o 

responsável pela chave de leitura do roman a clef. 

Para Osterwold (2007), o romance era uma gravação do cotidiano 

através de telefonemas recebidos e efetuados pelos habitantes da Factory 

em Nova Iorque. Contudo, seria um tanto reducionista classificar a como um 

romance de (apenas) conversas telefônicas. É uma obra que vai mais 

além, que busca em sua essência um trabalho de diálogo transitório entre 

as diferentes mídias, gerando assim uma convergência de áudio, texto e 

imagem. 

 
 

Em outras palavras, o romance a não é apenas um romance 
através de ligações telefônicas, mas sim um romance através de 
gravações em fita de áudio que foram “vivenciadas” em 
múltiplos pontos da cidade de Nova Iorque: restaurantes, táxis 
visitas a produtores de arte, festas, hospitais e afins. O romance 
também não fora escrito, literalmente, por Warhol, a foi transcrito 
[...]. 
 
(PASCOAL, 2013, p.194) 

 
 

Na edição comemorativa de a (1968), pelos 75 anos que Warhol 

estaria completando se estivesse vivo, Bockris (2003), que ficou 

responsável pela biografia de Andy, registrou de forma especial o processo 

de finalização de a. 
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Lê-se em a (1968) as seguintes palavras: Era verão de 1968, e 

o frenetismo datiloescrito chegou pela Fábrica. As vinte e quatro horas de 

fita cassete recolhidas sobre a vida de Ondine entre 1965 e 1967 estavam 

organizadas sob forma impressa e seriam editadas pela Editora Grove 

para ganhar notoriedade. Billy Name ficou responsável por supervisionar 

os empregados da editora, e evitar que os erros eleitos por Warhol fossem 

modificados, a intenção de Andy era de criar um livro “ruim” e isso 

precisava ser respeitado. Andy sempre quis batizar o romance de Cock25, 

mas a obra foi publicada como a, e numa versão “diferenciada”, em capa 

dura, o romance a alcançava o valor de 10 dólares nas livrarias. 

Bockris (2003) comenta que na época de lançamento, Paul Carrol, 

que escrevia para a Revista Playboy, elogiou o livro e o classificou como um 

microcosmo genuíno do mundo das palavras, das sentenças 

fragmentadas, dos gemidos, das risadas, do “blá-blá-blá” que nos circunda, 

mas que esse havia sido um dos raros comentários positivos que a obra 

havia recebido. Danto relata que em 1969 o artista holandês Wilem de 

Kooning, exponente do expressionismo abstrato norte-americano, em um 

momento de de sobriedade presente, comentou diretamente com Warhol o 

que achava de a (1968), dizendo: “Você é um assassino da arte, você é um 

assassino da beleza, e você é um assassino do riso. Eu não suporto seu 

trabalho” (Danto,2009, p.98). 

Na seção de crítica literária do jornal The New York Times, o 

livro recebeu os piores adjetivos possíveis, Warhol foi chamado de 

excelentíssimo vulgar, já o livro foi apelidado de “conversa dionisíaca 

cafeinada”. A crítica do The New York Times finalizava sentenciando: um 

livro sobre a degradação do sexo, degradação dos sentimentos, 

degradação de valores, extrema degradação da linguagem; uma 

espetacular catástrofe que colocava de joelhos e assassinava a literatura 

americana. Chamava Ondine de pouco didático, muito latrinário e pouco 

operático, uma horda de fofocas orais e anais, seguido de um requinte de 

drogas e orgias requintadas. 

Sobre o ocorrido na crítica do The New York Times, Liz Kotz (2005) 

                                                 
25 A expressão em língua portuguesa estaria próxima de: cacete, pau, piroca, rola ou pênis. 
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registrou menção de que embora os críticos da época reconhecessem a 

semelhança proposta em a (1968) com outras escritores de peso, como por 

exemplo James Joyce (Ulysses, 2010), no contrato temporal das 24 horas 

de narrativa; Tolstoy (Anna Karenina, 1997), na utilização de eventos do 

mundo empírico para atribuir verossimilhança à diegese; Proust (À la 

recherche du temps perdu, 1996), na extensão do tempo de narrativa 

investido através da memória involuntária; e Gertrude Stein (Tender 

Buttons, 1998), na relação que estabelece entre as palavras e as coisas 

para causar uma (des)familiarização com o mundo; o enredo de a (1968) 

continuava sendo rotulado com o adjetivo ilegível, chato e confuso. 

Ainda em estudos de Kotz (2005), encontra-se registro de dois 

comentários críticos que foram publicados em resposta ao livro de Warhol. 

O primeiro deles é escrito por Sally Beauman, publicado dois meses 

após o lançamento de a, no New York Times Book Reviews; o segundo 

comentário é de autoria de Robert Mazzocco, também publicado na mesma 

coluna do New York Times, quando a completava seus quatro meses de 

publicação. 
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Ironicamente, “a” nem em último ponto é realista. A maior 
parte – eu suspeito porque as fitas não se conectam entre 
as conversas   –   do   romance   é   incompreensível   com   
seus fragmentos e resquícios de conversas. O cérebro de 
Ondine parece i r remed iave lmente  v ic iado  em 
anfe tamina , a  ma ior  parte do que ele diz toma a 
forma de um grunhido, gritos e péssimos trocadilhos. É 
assustador pensar que alguém pode se chatear com este 
tipo de autodestruição intencional, mas o pior é que pode. 
No cinema, as pessoas de Warhol vivem; elas evocam 
respostas; suprimidas numa transcrição elas perdem 
completamente suas identidades, elas soam todas iguais, 
elas não evocam nada, nem sequer uma comparação... E 
tudo seria mais suportável, também, se não fossem tão 
pretensiosos. A datiloescrita foi deixada toda incorreta; 
existem terríveis pseudo-cabeçalhos-bíblicos no topo de 
cada página... O último solilóquio de Ondine está 
deliberadamente fragmentado, e letras são anexadas em 
palavras erradas, previsivelmente numa tentativa de 
parecer profundamente joyceano.26

 

 

 
a é sobre o que? Se alguém fosse levar a a sério, esse 
alguém precisaria dizer que a obra é sobre a degradação 
do sexo, a degradação do sentimento, a degradação de 
valores, e a suprema degradação da linguagem; que em 
suas páginas é possível escutar a morte da literatura 
americana, desde a Letra Escarlate até o presente 
momento. De fato, é sobre pessoas que falam sobre Les 
Crane e Merv Griffin... Por todas as partes de a há 
conversas ao telefone e conversas em táxi, e conversas 
em restaurantes... eles conversam até quando estão 
viajados. A é um bacanal numa conversa de café… estéril 
e insensível e instantaneamente datado, vácuo e 
detalhado, eles instantaneamente se proliferam em 
consigo mesmo e com os outros.27 
 

 

Entretanto, Warhol não parecia se importar que falassem mal de 

sua criação literária, numa das propagandas veiculadas sobre o livro a 

lia-se a seguinte chamada: “Eles riram quando ele se aproximou dos 

cavaletes... e riram quando ele pegou numa câmera... e agora que ele 

escreveu um romance?. Adquira sua edição por 1,75 U$.” 

Foi no mesmo ano de 1968, ano em que Warhol vivenciou a 

experiência de ser baleado por Valéry Solanas logo após o lançamento de 

seu romance, que Maurice Girodia, da Editora Olympia, publicou o 

                                                 
26 Kotz apud Beauman, crítica de a: a novel, New York Times Book Review, January 4, 1969, 
p.4. 
27 Kotz apud Robert Mazzocco, “a a a a a a . . .,” crítica de a: a novel, New York Review of 
Books, April 24, 1969, p. 36. 
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Manifesto S.C.U.M.28
 

Em seu processo de escrita, relata Bockris (2003), Warhol estava 

mais interessado em demonstrar uma espécie de “quadros vocalizados”, 

isso é, como uma espécie de fotografia textual, uma impressão gráfica, ou 

melhor, linguística, daqueles que habitavam a Factory. Andy desenvolveu 

essa metodologia de trabalho do quadro vocalizado enquanto trabalhava na 

revista interview, quando declarou que a melhor maneira de fazer uma 

entrevista era visitando o entrevistado, de preferência em sua casa, e sem 

levar questões previamente estabelecidas. Assim, o entrevistado se revelaria 

através dos tópicos que ele escolheria para expor, e logo, revelaria escolhas 

gramaticais, sua sintaxe e vocabulário. A transcrição das fitas cassete era 

apenas a etapa final deste processo dos quadros vocalizados. 

Para Kotz (2005) o fluxo de texto ao longo das páginas de a 

(1968) apresenta uma série de fotografias instantâneas de um projeto 

temporal. Desta maneira, nas páginas de a (1968) é perceptível que tudo 

está sendo guiado através do cotidiano, com seus acontecimentos banais, 

e que no decorrer da diegese o diálogo entre vida e arte proposto pela Pop é 

posto em evidência. 

Contudo, para a pesquisadora supramencionada, a também traz ao 

seu leitor um projeto de paródia dadaísta: com suas colunas duplas, páginas 

numeradas, pontuação irregular, centenas de erros de transcrição e 

redação, compilações textuais fragmentadas, elipses, interrogações 

abraçadas por parênteses, extensos espaçamentos que anulam passagens 

da narrativa, trocadilhos e em certos pontos mais profundos a repetição e 

digressão do discurso. 

Ainda na esteira de pensamento da autora, este exercício de 

prática poética realizado por Warhol deve muito ao modelo do 

experimentalismo e do ready-made duchampiano quando: 

 

 

 
 

                                                 
28 Society for Cutting Up Men – Sociedade para Extermínio dos Homens – era um manifesto 
político-feminista escrito por Valéry Solanas, que foi recusado por Warhol. É trocadilho da 
palavra esperma 
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1)  Seleciona um objeto de pouca importância (o gravador). 

2)  Trabalha com um objeto tecnológico para imposição de uma 

estrutura (transcrição do áudio e suas imperfeições). 

3)  Inicia um processo de produção com resultados imprevisíveis, 

enquanto permite que o trabalho posterior à gravação de todo o 

material seja feito por frequentadores da Fábrica (contestando a 

autoria convencional). 

 

 
 

A leitura de Kotz, ainda em evidência, parece bastante relevante a 

este estudo, contudo, esta é a mesma pesquisadora que de maneira 

desafortunada inicia seu artigo denunciando um “paradoxo” (em sua 

opinião) de que Andy Warhol nunca teve ideia alguma, e que enquanto 

artista ele não desenvolveu um de seus trabalhos sequer. Lida sob a ótica 

de Burger, em teoria da vanguarda (1993), Kotz parece seguir a linha de 

pensamento que defende uma não criação de estilo pelo movimento pop. 

Contudo, há no comentário de Burger (1993) uma definição mais estrita e 

sensata do que o tom assumido em Kotz. Quem tom é esse? A conversão 

de estilos passados que ao serem denunciados nos movimentos de 

vanguarda configuram o meio artístico na sua generalidade. Ou seja, que a 

vanguarda não elabora estilo algum, mas que ao negar as categorias 

essenciais aos movimentos artísticos predecessores está convertendo essas 

categorias em meio artístico. 

 
 

A tese anterior requer ainda uma precisão. Somente a vanguarda, 
como já vimos, permite perceber o meio artístico na sua generalidade, 
porque já não o escolhe a partir de um princípio estilístico, mas conta 
com ele como meio artístico. [...] A sua condição histórica é o 
desenvolvimento da arte na sociedade burguesa. Este 
desenvolvimento, desde meados do século XIX, isto é, desde a 
consolidação do poder político da burguesia, aconteceu de modo que 
a dialética da forma e do conteúdo nas criações artísticas se decidiu 
sempre em benefício da forma. 
 
(BURGER, 1993, p.48) 
 

 

 
De volta a Kotz (2005), Warhol unicamente replicou técnicas 

pictóricas do cubismo – novamente a aproximação com o Tender Buttons 
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(1998) de Gertrude Stein –, e que por isso não seria coincidência que o 

livro em que o artista (Warhol) se diz autor tenha sido escrito por outros. 

Neste caso Kotz assume uma posição de questionamento à autoria de a 

(1968), embora reconheça no mesmo estudo – paradoxal – que os modelos 

de autoria convencionais não pudessem ser aplicados à obra em questão, 

coisa que já tinha acontecido em Popism (2007b), onde Warhol teve 

coautoria, transcrição e provavelmente foi “ventriloco de Patt Hackett”, 

deixa registrado Kotz (2005, p.3), num tom de desdém. 

Quando Danto (2005) se põe a falar de a (1968), relembra que 

Warhol afirmava publicamente seu gosto por coisas chatas e que procurava 

diversas vezes por uma arte mecânica na qual o artista estivesse 

ausente. Foi esse método de “procurar-encontrar-apresentar” coisas do 

folclore cotidiano revestidas de uma camada pop que lhe fez produzir uma 

obra tão chocante quanto o Finnegan’s Wake (2007), de Joyce. Contudo, os 

eventos transpostos ao objeto estético não seriam pura criação imaginativa, 

nem seriam eventos históricos documentados, a prosa não seria charmosa, 

seria como uma entrevista em que as expressões vocalizadas e todo tipo de 

onomatopeias (ah, uh-hus, wow) não foram editadas. Qualquer esforço de 

edição seria uma direta violação ao interesse de autoria. 

E assim como o irlandês James Joyce não escreveu a vida de 

Leopold Bloom num intervalo incessante de 24 horas, o estadunidense 

Andy Warhol também não gravou de uma só vez a rotina em áudio de 

Ondine. Para Danto (2005), nada melhor que o romance de Warhol ter sido 

nomeado literatura de vanguarda. 
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2.2 – O livro: análise do objeto formal: escaneando a 
 

 
 

De acordo com o biografista de Andy, Bockris (2003), a (1968) é o 

livro mais obscuro da carreira de Warhol. E ainda assim, é o mais preciso 

retrato escrito das atividades ocorridas na Silver Factory. O livro foi uma 

surpresa do acaso, como as tantas que permeiam a vida de Warhol, e 

nasceu após Andy ter recebido da Philips um gravador de som. O agrado da 

empresa holandesa solicitava como “pagamento” alguma publicidade do 

produto por parte do artista. E foi então que Warhol decidiu escrever um livro. 

Os frequentadores da Fábrica faziam piada e achavam tudo aquilo uma 

estupidez, diziam que aquilo jamais seria um livro pois era um processo de 

gravação de áudio; era comum que na fábrica as pessoas se 

questionassem de onde surgiria um livro tendo em vista que Warhol apenas 

estava gravando o cotidiano em áudio. 

Ondine foi eleito a personagem principal do livro, relata Bockris 

(2003), e Warhol lhe persuadiu dizendo que aquele livro o faria famoso. 

Ondine era o mais agitado, articulado, engraçado e falastrão de todos – 

talvez por isso tenha feito jus a certos comentários jornalísticos – e por 

isso queria se sentir tão famosos quanto já se sentia fabuloso. Segundo 

Bockris (2003), durante a primeira sessão das gravações, Andy e Ondine 

estavam sob efeito de Desoxyn. Robert Olivo [Ondine] havia tomado 10 

compridos – considerado uma dosagem excessiva – enquanto Warhol tinha 

tomado 2 comprimidos. 

 
 

Pessoas que usam anfetamina não tem “apartamentos”, elas tem 
“ninhos” – normalmente um ou dois cômodos que suportam de 
catorze a quarenta pessoas, com todos paranoicos que algum 
roube seus estoques ou seus Marcadores Mágicos Magenta ou 
deixar a água da latrina descer escada abaixo. 
 
(WARHOL, 2007b, p.197) 

 
 

Um dos elementos que pululam (e inspiram) a diegese de a (1968) é 

a metanfetamina. Recorrente aos personagens, o psicotônico impulsiona 

tanto a linguagem quanto as interações que ela promove. No tocante à 

linguagem transmutada no par áudio-texto, alcança resultados ímpares à 

obra. 
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Metanfetamina possui um grande potencial abusivo. Deve assim 
ser utilizada em programas de redução de peso apenas naqueles 
pacientes em que uma terapia alternativa tenha sido ineficaz. O uso 
de metanfetamina por um prolongado período de tempo durante a 
obesidade pode causar dependência e deve ser evitado. Atenção 
especial deve ser dada à possibilidade dos pacientes obterem 
metanfetamina para uso não terapêutico ou sua distribuição a 
terceiros. Além de que a droga deve ser receitada e utilizada 
com moderação. A má utilização da anfetamina pode vir a causar 
morte e sérios adversidades cardiovasculares sérias. 
 
(RXLIST - http://www.rxlist.com/desoxyn-drug.htm, 2014) 
 
 

Figura 21: Composição Química da metanfetamina 
 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1CozD8a 

 
 

Warhol sabia que os  usuários  de  drogas  eram  boa  parte  dos 

frequentadores de sua Fábrica. Mas isso não parecia lhe incomodar até 1968. 

Pelo contrário, o interesse de Andy era que a o fluxo no atelier fosse contínuo e 

aberto a todos os interessados. A presença dos mais variados grupos sociais 

contribuía para suas produções a nível artístico e pessoal. 

 
 

Quando as pessoas não tem um horário de trabalho regular, elas 
começam a encontrar problemas pessoais com que se preocupar, e 
se não conseguem encontrar algum, elas criam algum. E quando 
essas pessoas estão sob efeito de drogas, elas conseguem até vinte 
dramas por dia. Não importa quão pequeno seja o problema, é 
sempre uma coisa dramática – elas ficam tão preocupadas quando 
lhes roubam o bilhete da lavanderia quanto quando seus namorados 
não aprecem em casa. Até mais, por sinal. Tudo até então estava 
ficando realmente complexo, porque o amor livre e a bissexualidade 
tinham aparecido, e as pessoas supostamente não ficariam 
invejosas mais, então as discussões começariam a ficar muito 
legais e impessoais e abstratas entre duas pessoas que estivesse 
transando com um mesma terceira pessoa, mas então elas sempre 
acabariam o relacionamento com a terceira pessoa. E assim que a 
mística fugiu de muitos romances e a comédia entrou em cena. 
 
(WARHOL, 2007b, p.219) 
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Figura 22: Típico anúncio de OBETROL 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1CoAiXi 



89 

 

OBETROL, da empresa OBETROL PHARMACEUTICALS, era o 

principal caminho que os habitantes da Fábrica utilizavam para alcançar 

a metanfetamina. Por coincidência, ou não, logo nas páginas de abertura 

do romance a (1968), no diálogo introdutório entre as personagens Drella e 

Ondine, se faz menção aos comprimidos alucinógenos. 

Na sequência de eventos que se apresentam durante as primeiras 

12 horas de a (1968) tem-se um itinerário de visitas a amigos, passeios 

pela cidade de Nova Iorque, visitas a restaurantes, voltas de táxi, festas em 

clubes, etc. E assim como no cinema de Warhol, onde tudo que se 

passava na vida das personagens se converteria em peça cinematográfica, o 

mesmo formato também seria aplicado à vida cotidiana que se 

reapresentaria em formato de livro. O mundo das pessoas entraria em 

fusão com o mundo das personagens, e vice-versa, pois todos estavam 

narrando, e Warhol gravando, o que sabiam fazer de melhor: ser eles 

mesmos. 

 
 

Todo mundo era bom em fazer o que eles sempre faziam – ser 
eles mesmos (ou fazer um de suas rotinas, que era normalmente a 
mesma coisa) em frente à câmera. [...] Suas vidas se tornaram parte 
dos meus filmes, e é claro os filmes se tornaram parte da vida 
deles; [...] Durante o filme Chelsea Girls, quando Ondine estapeou 
Pepper na sua sequencia do Papa, foi tão real que eu fiquei 
preocupado e tive que deixar o recinto – mas eu me garanti que 
câmera continuou gravando. Isso era algo novo. Até este 
momento, quando as pessoas ficavam violentas durante algum de 
meus filmes, eu sempre desligava a câmera e pedia que parassem, 
porque violência física é algo que odeio ver quando acontece, ao 
menos é claro, quando ambos os envolvidos gostam daquilo. Mas 
desta vez eu decidi colocar tudo no filme, mesmo que eu tivesse 
que deixar o recinto. 
 
(WARHOL, 2007b, p.227) 

 
 

Um exemplo disso é que em a (1968), um simples indagar que 

diz a sentença: “você precisa de Obertrols?”, escuta a resposta vocálica 

transcrita que diz: “você tem algum?”, e desencadeia um diálogo do 

cotidiano descrevendo as miligramas e as cores, as quantidades e as 

distinções de efeitos entre um e outro remédio, até que a consumação 

dos comprimidos se complete para que então gere novos diálogos que 

não mais necessitem de uma conexão direta. 
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Figura 23: (a, a novel, 2011, p.1) 

 

 
 

 
Figura 24: (a, a novel, 2011,p.2) 
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Uma vez exposta, esta metodologia de gravação do áudio de 

alguém que está agindo na personagem de si mesmo foi trabalhada em 
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Ondine, e posteriormente nos demais participantes de a. O método 

aplicado reforça e atesta um processo produtivo que se aproxima muito do 

convite feito aos participantes das Screen tests: quando Warhol pedia que 

fizessem o corriqueiro, que seguissem suas rotinas. Contudo, enquanto 

as screen test eram filmes mudos esses “quadros vocalizados” 

ultrapassavam o perímetro de suas personagens e alcançavam a 

totalidade de sons do ambiente que os cerceavam; assim, Warhol dava 

ao código linguístico uma expansão audiovisual. 

 

 
São toques de telefones, buzinas, apitos, sinais de trânsito, 
interferência de microfones e tudo aquilo de mais incomum que 
se possa imaginar. Para Kristeva (1977), o romance é a 
transcrição de uma comunicação oral. A fala fonética, o 
enunciado oral, o próprio som torna-se livro. Na possibilidade de 
optar pela análise intertextual, aplicada ao romance a, com fim de 
perceber as relações entre a escrita e a fala no texto 
romanesco, o enunciado (fonético) que foi transcrito no papel 
apresenta-se como uma “transcriação-cópia, como um signo como 
uma carta, já não no modelo de criação, mas de objeto de 
troca.” (KRISTEVA, 1977, p.62). O produto final que foi transcrito 
no papel apresenta o real em forma de representamen (signo) 
verossímil. 
 
(PASCOAL, 2003, p. 195) 

 

 
Em outras palavras, em a (1968) os sons externos compõem 

parte imprescindível da narrativa, e desta maneira se misturam com as 

narrativas das personagens, desconstruindo e reconstruindo as interações 

linguísticas possíveis. As palavras de abertura deste romance explicitam 

a experiência sinetésica proposta em a: ruídos, balbucio, tilintar, ressoar, 

clic, cliiic, trim-trim, e som de um telefone a chamar alguém na linha. A 

todo o tempo as personagens de a são intercaladas com parênteses que 

preservam o som que se manifesta durante a narrativa. Quando Ondine diz 

algo, quem disse que ele registra discurso só? Logo é interrompido pelo 

som do telefone (chamando), e quando inicia sua conversa com o prefeito da 

cidade logo se intercalam os sons do gravador que registra o (chamando) a 

(pausa) e em seguida novo (chamando) que dá sucessão ao (ocupado-

ocupado-ocupado). Noutra situação, Ondine se encontra num estado de 

percepção alterada, é neste momento que ele inicia um solilóquio (OND 

INE So LILIQUY) em que seus sentidos parecem se comportar de 
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maneira distinta, ora próximos, ora muito distantes. 

 

Figura 25: (a, a novel, 2011,p.445) 

 
 

 
 

Sob efeito de algum entorpecente, na maioria das vezes 
anfetamina, diversas personagens de a vivenciam passagens 
semelhantes às de Ondine. Numa mescla de inteligibilidade, ou a 
falta dela, essas passagens “entorpecidas” servem como objeto 
para trabalho do verossímil no romance. Se o problema do 
verossímil é o problema do sentido, segundo Kristeva (2005), ter 
sentido é ser verossímil. A semelhança apresentada na passagem 
acima aproxima a experiência ficcional de uma situação mimética de 
um discurso real. O erro sintático-morfológico no excerto acima é 
a marca fidedigna do discurso traduzido do sistema semiótico 
auditivo para o sistema semiótico visual, embora o visual esteja 
apenas no contexto do logos (λόγος – palavra). Ainda na linha de 
pensamento de Kristeva (2005, p.140), “falar nos restringe ao 
verossímil. Nada poderíamos dizer que não fosse verossímil”. 
 
(PASCOAL, 2013, p.314-315) 
 

 
 

Enquanto isso, em outros momentos da narrativa de a, os 



94 

 

automóveis registram presença com suas (buzinas, buzinas) e uma série de 

outras onomatopéias que se manifestam incessantemente, ao longo da 

diegese de som transfigurada em palavras. Em conversas entre três ou mais 

personagens de a (1968), quando acontecem simultaneamente, a narrativa 

apresenta todas as vozes, fazendo distinção dos timbres e subscrevendo 

aqueles menos audíveis, como segue na imagem em que Ondine [O] dialoga 

com Taxine (Taxi) [T], enquanto Moxanne [M] está conversando ao fundo. 

Neste ponto da narrativa tudo se desenvolve de maneira muito hermética e as 

passagens estão preenchidas com uma carga de linguagem que deixa rastros 

do modo de vida e os hábitos dos frequentadores da Fábrica. 

 

Figura 26: (a, a novel, 2011, p.121) 

 
 
 

No excerto a seguir, as personagens saíram de um táxi e foram 

visitar Irving Du Ball. Ondine, Taxi e Moxanne desenvolvem um jogo de 

palavras entre Schiltzmonger, Penny pigger, e buggy person. É interessante 

ressaltar que nem os próprios participantes da conversa conhecem os 

termos apresentados. Ao longo do diálogo, como numa espécie de jogo, os 

interlocutores vão ajustando definições para os lexemas, utilizam-se do 

termo Schlitz, numa referência à cerveja americana desenvolvida pela 

companhia Joseph Schlitz, e a palavra “monger”, que em alemão denomina 

traficantes. 

É nesse momento que Moxanne diz sequer conhecer o que seja 

um “Schilitzmonger” – outra comprovação de que o termo estava sendo 

criado pelos seus participantes – para que em seguida Ondine resolva se 

o termo recém criado deve ser mentalizado numa garrafa de Schlitz ou de 

Ballantine contrariando os argumentos de Taxi ao acreditar que garrafas são 

instrumentos muito fálicos. 

 

 
 

Figura 27: (a, a novel, 2011, p.129) 
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Para Dworkin (2005, p.49), a levanta um ponto de debate 

importante: as implementações tecnológicas do rádio (no caso representado 

pelo gravador) e das comunicações (representado pelas ligações 

telefônicas) e como esses equipamentos possibilitavam um diálogo com as 

artes visuais e a literatura. 
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Ao longo de suas páginas Andy consegue, de certa maneira, 

propor aos seus leitores um novo método de percepção da realidade, um 

novo minuto de provocação ao seu apreciador, pois “acima de tudo o livro 

ilustra o grau no qual a rede de transmissão de códigos distintos frusta cada 

comunicação que ela permite; o barulho em sí é pré-condição da 

mensagem”. Dworkin (2005, p.49) analisa o romance de Warhol como um 

roteiro múltiplo: a fala sobre a vida de suas personagens, suas tristezas, 

suas alegrias, brigas, separações, dos momentos em que a normalidade dá 

passagem aos diálogos dos A-Heads29. 

 
 

É convidativo lembrar que o termo “ler”, para Kristeva, Introdução 
à semanálise (2005, p.104), é “recolher, colher, espiar, reconhecer 
os traços, tomar, roubar. Ler denota, pois uma participação 
agressiva, uma apropriação ativa do outro” Durante todo o 
desenrolar da narrativa será possível encontrar pontuações 
gráficas como: cifrões ($), linhas cruzadas (#), asteriscos (*), 
traços ( - ), sublinhado ( _ ), números que misteriosamente 
assumem passagens de personagens envolvidas. Essas 
informações deverão ser enfrentadas pelo leitor, e por aquele que 
tenta “ler” o código literário e artístico. Contribuirá para o caminhar 
da leitura, o fato de que as personagens no romance a utilizam 
um vocabulário próprio de suas identidades e grupos sociais: gays, 
usuários de drogas, além dos vícios de linguagem e vocabulário 
farmacêutico dos anos 60. 
 
(PASCOAL, 2013, p.2013) 

 

 
 

Dworkin (2005) comenta que o fato das personagens serem 

identificáveis, tanto com suas personas no mundo empírico quanto nas 

disposições textuais de quem diz o que, não é garantia de que haverá 

compreensão plena e frequente das passagens do romance. Há momentos 

em que não é possível compreender coisa alguma e nada parece fazer 

sentido. Isso se dá, até certo ponto, pelo contrato estabelecido inicialmente: 

o gravador impõe um ritmo à narrativa. Quem narra é uma máquina. 

Quem delimita o ponto de vista do leitor é uma máquina. É o aparelho 

gravador de fitas cassete modelo Philips que reproduz Ondine, Taxi, 

Moxanne, Drella, Rink, Steve, Paul, Gerard, Billy Name, Rotten Rita, Do Do 

Mae Doome, The Sugar Plum Fairy, LOU, Oxydol, Ron Via, Rudine e todas 

as demais personagens que pululam o desenrolar da narrativa atráves de 

                                                 
29 Os usuário de anfetamina que frequentavam a Factory recebiam a alcunha de A-heads, seus 
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Nova Iorque. 

Tendo conhecimento deste processo onde o áudio se converte em 

imagem, e consecutivamente texto, faz-se importante explanar do que se trata 

um processo de transmutação, e principalmente aquele ocorrido em a (1968).  

Primeiro é preciso entender que o conceito intitulado de “processo de 

transmutação”, ou de “livro transformado”, como prefere Johanna Drucker 

(1995), também pode ser aplicado ao longo das páginas de a (1968). Para 

Drucker (1995), o livro transformado é todo aquele em que o processo de 

palimpsesto30 acontece de maneira agressiva, seja de maneira física ou 

conceitual. Em outras palavras, é preciso haver alteração interventiva, e 

isso acontece em a – podendo ser percebido ao longo da narrativa, que se 

despedaça entre colunas únicas, colunas duplas, parágrafos descentralizados, 

dezenas de espaços em branco, sequências de asteriscos e sinais 

tipográficos diversos, as marcações de capítulos que ao mesmo tempo 

marcam uma disposição de tempo fragmentado em 30 minutos (1/1, 1/2, 2/1, 

2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, e assim sucessivamente até totalizar 

as vinte e quatro horas na vida de Ondine, em 24/2). 

A intervenção (acidental) sofrida em a, realizada não apenas por 

Warhol e seus ajudantes, mas também por uma das mães de uma colegial 

que trabalhou na transcrição, também força uma transmutação no objeto 

livro: suspeita-se que a fita cassete destruída contivesse o capítulo 15/1, 

o menor capítulo do livro a (1968), com apenas 48 sentenças de um diálogo 

incompleto. E por fim, mas não menos importante, tem-se a alteração 

pictórica realizada na abertura dos últimos 30 minutos da segunda hora: a 

figura de Mercúrio, para os romanos, ou Hermes, para os gregos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
líderes eram: Ondine, Rotten Rita, e The Duchess. 
30 Segundo Genette (2010), palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi 
raspada para se traçar outra, que não a esconde de fato, assim, entende-se por palimpsesto 
uma obra derivada de uma obra anterior, por transformação ou imitação 
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Figura 28: a a novel (2011, p.39) 
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A divindade greco-romana assume papel simbólico ao longo da 

narrativa de a (1968). Torna-se uma espécie de guia, e ao mesmo tempo 

uma suspeita de delator simbólico. Essa divindade dos tempos mitológicos 

era responsável pelas conexões sociais e econômicas. Mercúrio era um 

mediador entre homens e deuses – superstars e pessoas comuns – e para 

estabelecer esses diálogos dispunha de asas nos pés. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (1986, p.353), “Mercúrio é uma 

entidade que representa essencialmente o princípio de ligação”, de 

movimento, intercâmbio e adaptação. Ainda é possível observar que sob 

o símbolo de Mercúrio residem os contrários e complementários: cima-

baixo, esquerda- direita, feminino-masculino. 

Quando comenta sobre o deus Hermes, também Chevalier e 

Gheerbrant (1986, p.278), “é registrado a inteligência industriosa e 

realizadora que preside o comércio, as sandálias aladas que representam a 

força ilimitada da elevação”. Hermes também era a divindade que protegia 

os ladinos, e que por ordem de Zeus ficou sob sua responsabilidade a 

tarefa de servir como mensageiro entre os deuses. 

Ao longo da narrativa de a (1968) a personagem conhecida por 

Mr. Mecurio interage com as demais habitantes da Fábrica por 11 vezes 

distintas. Na passagem selecionada, as personagens se deparam com uma 

chuva torrencial, e precisam se locomover na direção da Waverly Place com 

a Sixth Avenue. É no desespero pela entrada dentro do táxi, para escapar 

da chuva, que a personagem Ondine menciona a figura de Mr. Mecurio, 

reforçando a analogia com a divindade: “olha aí, que bom quem apareceu, 

Deus lhe enviou na hora certa.” (WARHOL, 2011, p.91). 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Figura 29: (a, a novel, 2011, p.91) 

 

 



101 

 

Segundo Dworkin (2005), é através da linguagem, e do jogo que se 

estabelece com a linguagem, que Andy Warhol coloca todo o enredo 

de a (1968) sob o controle de Mercúrio. Em resumo, é como se toda a 

narrativa de a (1968) embebida em milhares de onomatopeias e 

paronomásias encontradas durante os jogos telefônicos (telefone games) de 

Ondine denunciassem o espírito de intercâmbio proposto pela divindade 

greco-romana. 

É através deste jogo telefônico, e do jogo mediado pelo gravador 

de fitas, sob efeito de drogas (ou não), com seu vocabulário camp (ou 

não), que Ondine diverte ao mesmo tempo que desafia o leitor. Não é 

preciso procurar muito, basta um rápido folhear de páginas para que 

num simples encontro causal o jogo aconteça. 

Na passagem abaixo, Ondine e Drella estão reunidos, ainda, no 

apartamento de Irving. Ondine é então questionado por não ter tomado 

banho, e responde dizendo que ele se sente muito Janet Leigh31, 

sempre amedrontado em ser esfaqueado, e que era inteligente demais 

da parte de Irving oferecer um banho para depois lhe atacar com uma 

lâmina. 

Momentos antes desta conversa, Irving estava extremamente 

incomodado com Warhol e Ondine estarem gravando tudo que estava 

sendo dito em seu apartamento. Depois de convencido e direcionado ao 

banho, Ondine reclama do sabonete dizendo que aquela coisa estranha e 

cabeluda lhe fazia acreditar que Arlene Judge32 tinha passado por lá no dia 

anterior. Quando Drella afirma estar com fome, Ondine responde dizendo 

que ama nevoeiros e pântanos; depois Ondine questiona Drella sobre a 

diferença entre um caroço de pele e uma verruga, e segue a explicação, que 

desenrola num texto paralelo em que um caroço de pele se transfere 

para um olhar ao espelho que o convida à reflexão: “eu odeio dizer coisas 

que desapontam as pessoas”. 

                                                 
31 Jeanette Helen Morrison, conhecida como Janet Leigh, atriz estadunidense falecida em 2004, 
ficou globalmente famosa pela sua atuação no filme Psicose (1960), do diretor Alfred Hitchcock, 
filme que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro em 1961. 
32Também atriz de cinema, contudo, Arlene Judge se destacava por suas participações em 
filmes alternativos. A estadunidense ficou famosa pela sua sucessão de casamentos e 
divórcios, totalizando sete. 
 



102 

 

Drella questiona Ondine sobre o último comentário, e Ondine 

responde que não era nada, apenas orações que costumava fazer antes 

de entrar no banho. Nesse meio tempo de conversa há uma marcação 

gráfica semelhante a esta: “ ––––––––––––––––––” que divide as falas de 

Ondine, como se funcionasse para indicar um prolongamento em seu 

discurso. E é desta maneira que ao longo da narrativa alguns aspectos 

do áudio vão se manifestando em caracteres tipográficos. 

 

Figura 31: (a, a novel. 2011, p.95) 
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2.3 – Questões de aura, imanência e transcendência. 
 

 

Num texto intitulado cette vieille chose l’art, publicado em 1980, o 

francês Roland Barthes já se exercitava em comentar as movimentações 

que desde a década de 50 alimentavam o instituto londrino ICA (Institute of 

Contemporary Arts). Barthes (1980) registra que dos quadrinhos ao 

cinema, dos anúncios ao mundo da ficção científica, entre bens duráveis e 

produtos de consumo material até a música pop, toda a produção 

pertencentes às categorias supramencionadas eram rotuladas unicamente 

como “produzidas pela cultura de massa”. 

Foi com os artistas do ICA que essa coisa velha que chamamos 

de [Pop] Arte pode ordenar seus seguidores “a queimar aquilo que se é 

louvado e louvar aquilo que foi queimado” (Barthes, 1980, p.1). A advocacia 

que os integrantes do ICA prestaram às “manifestações variadas”, foi de 

essencial valor para que esses novos objetos culturais também 

atravessassem o oceano atlântico e, pelas mãos de artistas 

estadunidenses, pudessem ser (re)lidas enquanto obras de arte. 

Em síntese, sabe-se que a Pop Art não inaugura uma estética 

artística própria33, mas que antes de tudo ela impõe uma tensão 

permanente entre duas polarizações que se digladiavam pela autoridade 

de dizer: “isto não é Arte” e “Eu sou Arte” (DUCHAMP). Essas 

experimentações produzidas e reproduzidas ao longo do movimento Pop 

também denunciavam a comunhão propiciada pelas inovações técnicas e 

pelo uso desses multimeios na arte. 

A Fotografia, em especial, serviu aos pop artistas de uma maneira 

tão ímpar que seus resultados ainda hoje permeiam a contemporaneidade 

através dos autorretratos de Warhol em espelhos, do registro instantâneo e 

compartilhável da câmera Polaroid, pelo tom intimista da nudez fotográfica e 

tantos outros. 

Na Pop Art cada peça, cada obra de arte, está dizendo ao seu 

leitor- espectador-telespectador que desde o momento de eleição do seu 

suporte a Pop está declarando e assinando sua proposta contratual. Em 

                                                 
33 Cf. Burger (1993) supra p.76 
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outras palavras: a escolha dos suportes por seus artistas já indicavam o 

objetivo final de sua mensagem, o meio que justifica o fim, o meio que é a 

mensagem, numa nova retomada a McLuhan. Assim, são recorrentes nas 

obras dos exponentes da Pop, como mencionado  ao  longo  deste  estudo,  

as  imagens  da  cultura  de massa 

Para Battcock (1975), os pop artistas estadunidenses estavam 

mais interessados em explorar os multimeios por causa dos interesses do 

mercado em seguir uma tendência de elite. O que aconteceu é que embora 

a Pop art utilizasse elementos populares (ícones de fácil reconhecimento) 

enquanto suporte, sua intenção democrática não se tornou realidade. “A arte 

pop tornou- se um estilo de arte que zombou do mau gosto e do nível 

comunicacional e pouco complicado das massas” (Battcock, 1975, p.48). 

Mas o que de fato o milieu artístico compreendia a respeito do 

modus operandi da Pop Art warholiana? Existem pelo menos três 

posicionamentos, a saber: 

 
 

1- De um lado estavam os críticos estadunidenses: que utilizavam 

as produções de Warhol no cinema, na música, na literatura e na 

pintura para criticar e diminuir a autenticidade das obras do “novo 

realismo” (libertário) propagado pela Pop Art. Aqui se encontram os 

críticos (e curadores) em favor do expressionismo abstrato, e que já 

estavam inseridos num debate iniciado desde a lei do WPA (cf. 

supra, p.23). 

 
 

2- Doutro lado estavam os críticos europeus: que utilizavam das 

produções de Warhol no cinema, na música, na literatura e na 

pintura como uma crítica ao sistema capitalista mundial e, 

principalmente, ao modelo de consumo projetado no sonho 

americano. 

 
 

No terceiro ponto, estavam os críticos que conseguiam ver além 

das duas polaridades supramencionadas. Esses, por sua vez, conseguiam 

estabelecer uma leitura menos “infectada”, tanto das obras, quanto do artistas. 

Battcock (1975) é um destes críticos que consegue perceber que 
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na técnica de produção warholiana há uma preocupação extremamente 

importante com o processo de criação. Nas criações de Warhol há fortes 

interesses de se trabalhar o conceito de múltiplo. Embora suas obras 

pareçam sempre uma imitação de algo, não o são. Essas obras de 

produção aparentemente massificadas contém diferenças expressivas e não 

são imitações de uma mesma obra. 

A repetição é um componente da cultura e o uso da repetição 

numa certa ordem também propõe uma tipologia de cultura. A repetição 

warholiana gosta de brincar, principalmente, com o tempo do leitor-

espectador, seja através do silêncio repetido, do tempo repetido, das ações 

repetidas, como nos conta Koch (1978). Além disso, a repetição permite 

o acesso a uma temporalidade diferente: a temporalidade do objeto versus 

a temporalidade do seu interlocutor. A presença mediada pelo objeto 

múltiplo e a presença mediada pelo objeto único também é uma 

preocupação da produção warholiana. 

 
 

Por muitos anos (até hoje), Warhol preocupou-se com uma 
espécie de técnica de produção em massa na manufatura de suas 
pinturas que se assemelha com o conceito de “múltiplo”. Na 
aparência final do quadro, contudo, há uma diferença expressiva. As 
obras de produção em massa de Warhol, frequentemente, terminam 
por parecer imitações pintadas de técnicas de produção em 
massa. Entretanto, conclui-se, finalmente, que o conceito de 
“múltiplo” era simplesmente outra embalagem da ideia que explorava 
os impulsos de edição limitada/assinada/investimentos oportunos e 
característicos justamente daqueles traços culturais decadentes 
que arruinaram a arte moderna. 
 
(BATTCOCK, 1975, p.49) 

 

 
Compreender a “estética da repetição” que existe nas obras de 

Warhol é extremamente importante para enxergar que ao produzir a 

(1968) o artista exercita mais uma vez sua prática pelas obra sob regime 

de imanência autográfica34 múltipla. Em outras palavras, segundo os 

parâmetros estabelecidos por Genette (1997), essas obras consistem em 

objetos ou eventos físicos que através de um ou mais sentidos (visão, 

audição, tato, olfato e paladar) se emprestam à percepção direta. Além 

                                                 
34 De etimologia grega αὐτός (autós), “próprio”, e γράφω, (gráphō), “escrita”, são documentos 
transcritos inteiramente pela manuscrita do seu autor. É sinônimo de holográfico e antônimo de 
alográfico, que em grego ἄλλος (allos) significa “outro”. 
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disso, enquanto objeto autográfico de imanência toda obra é capaz de ser 

transformada, contrário aos objetos alográficos de imanência, que não 

podem ser transformados sem sofrer alteração, sem se tornar outro objeto. 

Assim sendo, é através dos objetos sob regime de imanência 

autográfica múltipla, e neste caso especial observando o livro a (1968), 

que será possível perceber a utilização warholiana de um objeto ideal de 

imanência (um romance que acompanhe 24 horas na vida de Ondine) 

que através da escrita e da ilustração gráfica (transmutada em forma de 

livro) se dispõe à percepção direta (o livro). Disposto em gráfico pode-se 

perceber que “o objeto literário de imanência é um texto, que é, um 

objeto verbal” (Genette, 1997, p.129), tem-se a seguinte disposição: 

 
 
 

Gráfico 1: para compreender o processo aurático de a (1968). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sob uma ótica filológica, seguindo Cambraia (2005), caberia 

mencionar que: em a (1968), a conversão de dois sistemas, o sistema 

sígnico sonoro e o sistema sígnico pictórico, convergem num só produto. O 

produto final, na forma de livro, tem como matéria subjetiva, ou seja, seu 

suporte material, o papel. Na composição de sua matéria aparente, a 

tinta. E na matéria instrumental, ou seja, no instrumento que registra a 

escrita sobre o suporte, o gravador de som e a máquina de datilografia. 

As copistas foram fiéis às instruções passadas pelo artista através dos 
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procedimentos no ato de cópia (Cf. Warhol, 2007a, p.95, supra p.69). 

Assim, em todos os exemplares de a (1968) estão reproduzidos 

fidedignamente cada erro de adição, omissão, alteração da ordem, e 

substituição atribuídas pelo seu autor. “Diante desses casos de erros do 

próprio autor, deve o editor manter a lição genuína, ainda que não seja 

a correta, informando ao leitor sobre o equívoco” (Cambraia, 2005, p.85). 

Essas informações são importantes para que se possa 

compreender que, na literatura, em especial, quando acessamos uma obra 

na maioria das vezes estamos acessando um objeto de imanência ideal. 

Ora, essa pesquisa, por exemplo, foi feita com base num exemplar da 

terceira publicação de a (1968) que fora publicada em 2011. O ponto de 

relevância desta afirmação é que cada edição futura estará vinculada ao 

objeto de imanência ideal da primeira. Ou seja, embora não se tenha acesso 

aos áudios e aos datiloescrito iniciais cada nova edição genuína torna-se 

uma materialização desse objeto matriz, que embora não esteja ao alcance 

naquela forma primordial se apresenta noutra edição que preserva a obra em 

sua substância e atributos. 

O problema é que nem a edição de a (1998), nem o material 

disponível em áudio encontrado em The Andy Warhol Tapes (1994) 

permitem ser categorizados mediante os parâmetros supramencionados. 

Assim, deixam de ser obras autográficas de caráter múltiplo para serem 

obras alográficas por sofrerem modificações em seus atributos. “As artes 

alográficas não são intrinsecamente artes que disponham de dois estágios 

de realização, mas sim dois diferentes modos de manifestação no qual a 

ordem dos mesmos é relativamente irrelevante” (Genette, 1997, p.76) 

O primeiro impedimento é encontrado na edição digital (em EPUB), 

que embora preserve o conteúdo substancial do livro desobedece por 

completo os seus atributos mais característicos, a saber: 

 
 

1- Na obra digital a (1998) estão destruídas as marcações 

visuais criadas por Warhol ao longo de toda a narrativa de a 

(1968). Na versão em EPUB as notas na margem superior 

direita, que são passagens extraídas de cada página, foram 

omitidas. 
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2- A disposição textual das passagens se perdeu. Não há colunas 

que dividem espaço com outros blocos textuais, nem blocos textuais 

que se dividam em colunas. Além disso, a disposição textual 

também marcava falas que se intercalavam em diferentes tons de 

voz enquanto na edição digital essas foram postas em ordem de 

leitura na diegese. 

 

Na figura adiante, tem-se um recorte da página inicial (1/1) e da página 

nº 52 de a (1998) que demonstra as alterações realizadas nas páginas de nº 

1 e de nº 39 da obra a (1998) (Cf. supra p.91) (Cf. supra p.82). Percebe-se 

que as indicações textuais no topo de cada página foram removidas. A 

imagem de mercúrio foi descolada do corpo textual e ficou isolada numa 

página solta. 
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Figura 31: à esquerda (a, a novel, 1998, p.5) 
Figura 32: à direita (a, a novel,1998, p.52) 
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Figura 33: à esquerda (a, a novel, 1998, p.56) 

Figura 34: à direita (a, a novel,1998, p.52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No capítulo 10/2, página 280 do livro a (1998), percebe-se a eliminação 

dos blocos textuais que compõem a página de nº 241 de a (1968). Contudo, há 

uma preocupação em preservar parte da textualidade destacada em itálico, que 

permanece em ambas as edições, embora a marcação textual à margem 

superior direita tenha sido omitida. Notar-se-á que a paginação das obras é 

completamente distinta. 
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Figura 35: (a, a novel, 1998, p.280) 
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Figura 36: a (2011), p.241 
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Na página de n º  1 62  d e  a  ( 1998), disponível abaixo, tem-se a  

passagem da narrativa em que as personagens conversam sobre os espíritos 

poltergeist35. Neste excerto, a personagem Moxanne interrompe as falas de 

Ondine e Taxine e a maneira visual de demonstrar essa ocorrência é 

diminuindo a fonte das falas de Moxanne e inserindo-as ao lado direito do texto. 

O efeito que se espera é que no momento que a leitura seja feita uma escolha 

por parte do leitor, que provavelmente lerá também o conteúdo à direita, em 

sequência ao que foi lido inicialmente do lado esquerdo. A escolha errada por 

parte do leitor poderá resultar numa leitura incompleta, o que o forçará a 

retomar uma decisão de leitura que alcance lógica durante a narrativa. Há três 

possibilidades dessas escolhas em a (1968), a primeira está indicada pelo 

numeral zero, a segunda pelos numerais um e dois, e a última pelos numerais 

três, quatro e cinco: 

 

Gráfico 2: ordem e direcionamento de leitura em a (1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
35 Segundo o dicionário Priberam: um fantasma que se manifesta através de barulhos, danos, e 
a criação de desordem. Vem do alemão, poltern, que significa barulho, e geist, que significa 
fantasma 
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O que acontece é que na edição de a (1998), não há a possibilidade 

de tomar essas decisões de leitura, como indicadas no gráfico acima. Isso 

impede que o leitor participe de maneira mais ativa do processo de leitura 

proposto por Andy ao longo de a (1968). É possível perceber nas imagens 

adiante que na edição de a (1998) as falas de Moxanne, representadas com 

um “M” inicial, já estão inseridas na ordem em que devem ser lidas, 

enquanto na edição de a (2011) o processo é fidedigno à edição genuína de 

1968. 

 

Figura 37, 38, 39: a (1998), p. 162 
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Figura 40: (a, a novel, 2011), p.132 
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Por fim, neste último exemplo, tem-se a quebra total com a 

preocupação espacial desenvolvida por Andy na apresentação final de a 

(1968). Numa página em que um único parágrafo torna-se coluna central e 

que por fim se subdivide em dois blocos de a (1968), tudo se reduz num 

amontoado disforme em a (1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41, 42, 43, 44: (a, a novel,1998, p.49-50) 
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Figura 45: (a, a novel, 2011, p.37.) 
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Figura 46: The Andy Warhol Tapes (1994)  

 

 
 

  

Fonte: http://bit.ly/1CNTt0j 

http://bit.ly/1CNTt0j
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Num outro sistema semiótico, na mídia sonora intitulada The Andy 

Warhol Tapes (1994), material que contém a faixa de nº 2 intitulada 

Ondine Taped for A, a novel, gravada em 1965, está disponível ao ouvinte, 

com introdução do poeta John Giorno, parte daquelas vivências registradas 

no livro a (1968).  

No CD fica registrado o momento em que Warhol formaliza sua 

intenção para que a vida de Ondine seja gravada em áudio e que o 

material se tornará um romance. Ondine parece muito interessado, não 

somente em participar das gravações mas também em aproximar-se ainda 

mais de Andy. Ao longo dos quase três minutos de diálogo Ondine parece 

mais interessado em mostrar sua paixão pela soprano Maria Callas. É 

neste momento, a exatamente 1:40 do registro em áudio que Warhol e Andy 

combinam seguir e ser seguido por uma semana, interrompido por Ondine 

que complementa: Você por me seguir pela vida inteira. 

“Como a transcendência é algo que acontece à imanência” 

(Genette, 1997, p.161), o CD não comporta a complexidade de a (1968), 

pois embora registre-a em áudio não se caracteriza como o material que se 

dispõe à percepção direta nos moldes genuínos apontados pelo artista. Ou 

seja: embora se pudessem acessar todas as 24 fitas casssete que 

totalizassem as vinte e quatro horas da vida de Ondine, essas, por sua vez, 

caracterizariam uma obra diferente de a (1968), pois para se tornar uma 

obra genuína (autorizada pelo artista) houve um processo de leitura e 

modificação da obra por parte do seu idealizador. “Andy ficava deslumbrado 

com seu romance, lendo e relendo-o, ele estimava ter lido a por no mínimo 

quarenta vezes.” (Bockris, 2003, p.319). 

Utilizando-se de duas edições de a (1968) e a (1998), acrescido do 

CD The Andy Warhol Tapes (1994), objetivou-se neste subcapítulo um olhar 

renovado sobre o método da obra de arte múltipla trabalhada por Andy 

Warhol através de suas técnicas de repetição em massa. Na ótica 

warholiana, a Fábrica era um ambiente onde se uniam a pluralidade de 

alcanço do mercado aliado ao crivo aurático mediado pelo artista. Neste 

entrelugar a quantidade de obras (re)criadas em série não eliminava a aura 

do artista, pelo contrário, reforçavam a aura warholiana que apenas se 



120 

 

multiplicava; assim como uma centena de fotogramas se multiplicam para 

formar um só filme a ser exibido. 



121 

 

3. – O recorte interno: leitura crítica da diegese. 
 

3.1 – Roman à clef: breves definições. 
 

 
 [...] 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma  
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta,  
pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 
[...]  
 
(DRUMMOND, 2000,p.12) 
 
 

De etimologia francesa, o termo Roman à clef é normalmente 

utilizado para indicar uma narrativa na qual seu idealizador, comumente um 

escritor, utiliza-se de personas do mundo empírico para composição de 

personas no mundo ficcional. Há, na maioria das vezes, a permuta dos nomes 

próprios daqueles existentes no mundo empírico quando transpostos ao 

mundo ficcional. Este câmbio onomástico acontece através de pseudônimos 

ou anagramas36. Contudo, esta permuta nominal não é elemento essencial 

para que uma obra seja caracterizada um romance em chave; um exemplo 

mais concreto disso seria O conto de Genji (2000), escrito por Murasaki 

Shikubu por volta do século XI, na qual a autora se baseia na vida 

palaciana para alimentar uma narrativa supostamente autônoma e que 

embora não se autodenomine enquanto roman à clef semeia ao longo da 

diegese fortes indícios do gênero. 

 
 

Roman à clef, “key novel, em inglês, Schüselroman, em alemão, 
novela em clave, em espanhol. Expressão francesa para designar 
romance ou novela com uma chave, ou seja, em que 
personagens e acontecimentos reais aparecem sob nomes fictícios. 
Surgiu na França do século XVII, a exemplo de Madame de 
Scudéry (Artamena, ou o Grande Ciro, 1649-1653; Clélia, História 
Romana, 1645-1661), ou Mary de la Rivière Manley (New Atlantis, 
1709). Outros exemplos mais recentes podem ser colhidos na obra 
dum Thomas Mann (A Montanha Mágica, 1924) ou dum Aldous 
Huxley (O contraponto, 1928). Em vernáculo, podem citar-se: Eça 
de Queirós (especialmente Correspondência de Fradique Mendes, 
1900), Ciro dos Anjos (Montanha, 1956), Marques Rebelo (O 

                                                 
36 Segundo o dicionário de etimologia online: Transposição de letras de uma palavra 
quem servem para formar uma outra palavra, no francês anagramme, e no latim moderno 
annagramma (16c.), ambos do grego ἀναγραμματίζω (anagrammatizein – ana: “acima, 
abaixo”, gramma: “letra”). 
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Espelho Partido, ciclo planejado em sete volumes, iniciado em 1959, 
com O Trapicheiro). Em Saudades ou Menina e Moça (1554), de 
Bernadim Ribeiro, o caráter cifrado da narração manifesta-se por 
meio de anagramas; Blimnarder (Bernadim) Avalor (Álvaro), Arima 
(Maria), Aônia (Joana), Belisa (Isabel), etc. Diz- se também das 
obras não ficcionais que empregam tal disfarce, como é o caso de 
Charactères (1688), de La Bruyère. Constituem, neste caso, os 
livres à clef. 

 
(Moisés, 2004, p.399, 400) 

 
 

A essência deste gênero está no processo de recepção da obra, 

pois aqueles que a acessam precisam perceber que as figuras de seu 

mundo empírico são identificadas, ou melhor, são identificáveis naquele 

universo de ficção. O reconhecimento precisa acontecer com personagens 

que estejam acessíveis ao horizonte do leitor, do contrário o processo de 

identificação de uma ou mais personagens localizadas num horizonte 

diferente (principalmente aquelas oriundas de um passado notório) do 

horizonte empírico do receptor levaria a identificação de uma personagem 

histórica, e consecutivamente, caracterizaria a obra enquanto narrativa de 

alusão histórica. 

Uma narrativa na qual uma ou mais personagem apresentem 

comportamentos e práticas idênticas às de Napoleão, Malala, Hitler, Madre 

Teresa de Calcutá ou Darwin não caracterizaria um roman à clef, mas 

poderia sim caracterizar uma narrativa com elementos históricos, uma 

obra de alusão nominal, ou uma obra com elementos do mundo empírico 

transferidos ao mundo de ficção (no último caso seria um romance não 

ficcional, segundo Plimpton, 1966). Em outras palavras: um simples 

contrato nominal, o contrato arquitextual37, não serve como elemento 

definidor do gênero literário entendido por roman à clef. 

Para compreender melhor, basta perceber que quando Melissa 

Boyde publica em 2009 o seu estudo intitulado I Know that You Know that I 

Know that You Know, já deixava claro no seu título que tanto o autor 

quanto seu receptor tinham o conhecimento de que a narrativa em roman à 

                                                 
37  Considerada a quarta categoria da transtextualidade delineada por Genette, intitulada 
pelo termo arquitextualidade, refere-se à taxonomia comum que é sugerida (ou recusada) 
em títulos ou subtítulos de um texto. A arquitextualidade trata da disposição, ou relutância, de 
um texto em caracterizar a si mesmo de maneira direta ou indireta em sua titulação de 
poema, ensaio, romance, roteiro. (STAM, Robert. 1999, p.213) 
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clef precisava dessa via de mão dupla na qual “eu sei que você sabe que eu 

sei que você sabe”. Em sua pesquisa, Boyde (2009) não faz mais do que 

reconstituir o significado francófono do termo roman à clef enquanto 

enfatiza a constituição inicial deste gênero literário no século dezessete 

com Scudéry. 

A verdade é que desde as suas origens o “roman à clef apelava 

àqueles pequenos públicos, as coteries38, que estavam aptos a perceber 

nessas narrativas criptografadas um conjunto de informações que passariam 

totalmente despercebidas aos leitores do grande público. Isso acontece 

porque desde os tempos de renasceça com mademoiselle de Scudéry até 

o salões parisienses frequentados pelo público gay com Gertrude Stein e os 

modernistas, o roman à clef sempre teve como principal função ocultar e 

obscurecer os segredos mais íntimos de suas personagens. Assim, os 

segredos guardados no roman à clef só incomodaria(m) a(s) persona(s) do 

mundo empírico se a chave for acessada durante a leitura da narrativa, do 

contrário nada lhe(s) afetaria. Ora, percebe-se desde então o significado do 

termo “romance em chave”. A complexidade do conteúdo, melhor dizendo, 

a totalidade daqueles signos criptografados só poderia ser acessada em 

sua plenitude àqueles que se portarem com a chave. 

Esse aspecto diferenciador que se encontra em possuir, ou 

conhecer, a chave de um roman à clef é um elemento de extrema relevância. 

Sem a chave a leitura não se desenvolve(rá) por completo, será sempre 

uma leitura superficial da obra. Um mergulho que se dá sem acessar 

toda a profundidade de um texto deste gênero. “Ter conhecimento da 

chave de um roman à clef permite que o leitor conheça o que se esconde 

por detrás dos véus da ficcionalidade que na obra estão expostos” 

(BOYDE, 2009, p.157). Embora esta chave possa, ou não, ser/estar 

publicada junto ao texto, será sempre o elemento que coloca o roman à clef 

numa posição de distinção quando comparado a qualquer outro tipo de 

romance que proponha uma representação ficcionalizada de uma 

personagem qualquer da vida real. 

                                                 
38 De etimologia francesa, derivada da palavra cotier, as coteries eram coletivos formados 
por inquilinos que enfrentavam seus locatários pela posse dos imóveis. O termo também era 
utilizado para denominar grupos privilegiados que se engajavam na cobertura política e iterária. 



124 

 

Em resumo, é importante salientar que ter conhecimento da chave 

modifica a recepção da obra, além de que constrói um álibi ao seu 

idealizador – o que embora nem sempre garantia salvaguardar a 

integridade do autor, ao menos lhe ajudava a ganhar um tempo a mais em 

liberdade –. Wilde foi um dos muitos que fez uso desta vantagem para 

esconder o elemento implícito do The Picture of Dorian Gray (1999). 

Através do romance em chave os excertos de realidade podiam ser 

convertidos em linguagem sensível e serem acessados enquanto ficção 

ao mesmo tempo que não abdicam de suas marcações de realidade. Assim 

o roman à clef transgredia limites do que podia e do que não podia ser 

dito, pois a chave dava validade testemunhal ou documental perante o leitor 

mas nuca perante o juízo da lei. O véu da ficcionalidade presente no roman 

à clef é translúcido em demasia, pois o seu valor de verdade é posto em 

jogo nestas narrativas codificadas: quando se tornava um problema para o 

seu idealizador bastava dizer que era uma obra de ficção, mas junto aos 

leitores deixaria que fosse dispersado a quem cobria cada véu de 

personagem. 

 
 

3.2 – Quandonde é roman à clef ? 
 

 
Sean Latham, que também pesquisa a temática do romance em 

chave na obra The Art of Scandal: Modernism, Libel Law, and the 

Roman à Clef (2009), desenvolve uma reflexão com este entrelugar textual 

no qual os valores de fato e ficção são tensionados ao extremo. Com seu 

estudo percebe-se que embora o roman à clef tenha ganho maior 

visibilidade com as publicações do projeto modernista, através dos 

experimentos realizados com a ficcionalidade condicionada39, é mais 

honesto atribuir as raízes desse gênero à literatura do século XVIII, e 

mencionar especialmente a querela de Daniel Defoe, que para defender 

seu Robinson Crusoe se colocava como editor de uma sucessão de 

                                                                                                                                               
 
39 Para Genette (1993), dizer que uma ficção (verbal) é constitutivamente literária não é 
o mesmo que dizer que toda ficção é constitutivamente ficcional. É nesse entrelugar da 
ficcionalidade condicionada que uma narrativa pode ser ficcional para alguns e verídica 
para outros. Um exemplo mais concreto pode ser obtido em Fragmentos (1997), de Binjamin 
Wilkomirski 
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eventos factuais, o que na verdade já denunciava o princípio de 

“manipulação de um roman à clef em Robinson Crusoe” (LATHAM, 2009, 

p.188). Considerado pelo milieu crítico como o primeiro romance em língua 

inglesa, Robinson Crusoe tem a abertura prefaciada por Defoe 

questionada como chave para leitura de uma narrativa que vestiria o véu da 

ficcionalidade na figura de Alexander Selkirk, o marinheiro escocês que 

passou em naufrágio quase um lustro na ilha do arquipélago chileno de 

Juan Fernández. 

 

Se alguma vez já valeu tornar pública a história das aventuras 
pelo mundo de algum homem em especial, bem como torna-la 
aceitável quando publicada, o editor tem como certo esse caso 
desse relato. 
As maravilhas da vida deste homem excedem a tudo que (o 
editor acredita) ainda seja encontrado ou conhecido, pois 
raramente a vida de um único homem seria capaz de uma tão 
grande diversidade. 
A história é contada com modéstia, com seriedade e com uma 
aplicação religiosa dos acontecimentos, de acordo como o fazem 
os homens de bom senso, ou seja, para instruir os outros pelo 
exemplo, e para justificar e honrar a sabedoria da Providência em 
toda a gama de nossas circunstâncias, permitindo-lhes acontecer 
do modo como acontecem. 
O editor também acredita tratar-se de uma história verdadeira 
dos fatos, não havendo nela qualquer aparência de ficção. No 
entanto, como todas as coisas são questionáveis, julga que o 
aproveitamento da história será o mesmo, tanto para a diversão 
como para a instrução do leitor. E como tal, sem mais elogios ao 
mundo, acredita estar prestando um grande serviço com sua 
publicação. 
 
(DEFOE, 2004, prefácio) 

 

 
A grande problemática que se arrastava nos tempos de Defoe, é 

que nem sempre se faziam perceptíveis os limites de onde terminavam as 

fronteiras da ficção e de onde começavam os territórios da factualidade. 

Durante o século XVII e XVIII era comum que as narrativas em prosa 

fossem lidas enquanto alegorias e reflexões sobre pessoas e eventos 

daquela conjuntura e por isso, um ano após o lançamento de Robinson 

Crusoe, que foi lançado em 1719, Daniel Defoe precisou prefaciar o texto 

supramencionado. 

Para Gallagher (2006), relatos plausíveis como os de Defoe eram 

testes reais pelo progresso da sofisticação ficcional numa cultura, e isso era 

possível porque no começo do século XVIII uma ficção tão “crível” era 
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considerada uma mentira pelo leitor comum uma vez que o único elemento 

operador da ficcionalidade era meramente a incredibilidade. No tempo de 

Defoe, aquele que pensasse que um romance pudesse ser crível estaria 

atestando à narrativa a condição de veridicidade. Afinal de contas, 

encontrar narrativas que fossem recebidas simultaneamente como 

plausíveis (factuais) e imaginativas (ficcionais) era algo que escaparia a 

conjuntura inicial do século XVIII.  

É apenas com o advento do romance que se explica essa 

simultaneidade entre o fato & a criação imaginativa (ficção). O romance é 

um habilidoso esgrimista da ficcionalidade, pois já não se tratava de mais um 

tipo de narrativa ficcional dentre tantas outras, era mais do que isso, era 

onde a ficcionalidade ao se manifestar se fazia compreendida. Contudo, é 

importante lembrar que o romance é um gênero jovem quando se pensa 

em literatura. Há um longo e árduo caminho até que esse grau de 

compreensão da ficcionalidade esteja bem edificado junto aos públicos 

leitores. 

Para Latham (2009), Defoe assumia a seus leitores que suas 

obras eram essencialmente roman à clef e que ele detinha uma chave 

interpretativa, contudo, para compreender esse jogo de ficcionalidade 

característico do roman à clef é preciso compreender que o gênero 

roman à clef configura um dos ancestrais na árvore genealógica do 

romance, e que principalmente, encarnava um formato de posição contrária 

ao gênero supramencionado. 

Para perceber em que de fato o roman à clef se propõe opositor 

do romance é preciso compreender, primeiro, como se compreende a 

ontologia do romance. É com a ajuda de Davis (1997), quando apresenta a 

obra intitulada The Origins of English Novel, e especialmente no capítulo 

intitulado Toward a Methodology of Beginnings que se pode encontrar luz 

ao recompor as origens do romance. Segundo o autor, na história da crítica 

literária encontram-se três modelos que explicam a origem do romance: 
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1º) O modelo evolutivo – evita problematizar a gênese do 

romance descentralizando o gênero (forma) da condição 

dominante a qual todas as suas predecessoras (épico, lírico, 

dramático) alcançariam. Para os críticos evolutivos, o romance é 

apenas uma ramificação na “árvore evolutiva da narrativa”, contudo 

esses teóricos não conseguem reconstituir as raízes do romance 

sem se deslocar para um ponto inominável do passado. “A 

falha obvia em utilizar o modelo evolutivo para uma análise 

literária é que sua metáfora implica lentidão e mudança progressiva 

baseada nas noções chave de adaptação” (Davis, 1997, p.4) 

 

2º) O modelo osmótico – é baseado no levante, na construção 

e no triunfo, na dominância por parte do gênero romance sob os 

demais formatos. Para os críticos do modelo osmótico, o 

romance cresce gradativamente numa lacuna deixada pelos seus 

predecessores (a tríade: épico, lírico, dramático) e por isso esse 

processo não caracterizaria uma evolução, mas sim na criação 

de um modelo inteiramente inovador tanto na sua estrutura quanto 

na sua gênese. “Esses conceitos ambos implicam num 

direcionamento oculto que direcionam uma confluência de forças 

em direção de uma conclusão inevitável.” (Davis, 1997, p.5) 

 

3º) O modelo convergente – compreende a gênese do romance 

como um somatório de formas narrativas heterogêneas (ensaio, 

romanesco, história, (auto)biográfico, quadrinhos, drama, diário, 

etc.). Os críticos do modelo convergente descartavam que o 

romance fosse resultado de uma evolução ou de uma lacuna que 

solicitava preenchimento, pois defendiam que se tratava de “um 

feliz aglutinado que era composto pela nata dos demais gêneros” 

(Davis, 1997, p.7). 

 

Embora o romance, nos três modelos supramencionados, seja 

compreendido enquanto gênero que detém supremacia sobre os seus 

predecessores, nenhum desses estudos conseguia visualizar – ou se 
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conseguia não deixava claro – o roman à clef enquanto gênero de 

transição para consolidação de uma categoria essencial ao romance: a 

ficcionalidade. 

Seja através do modelo evolutivo, do osmótico ou do convergente, 

todos resultarão num gênero final (o romance) que é automaticamente 

compreendido enquanto ficcional pelo seu receptor. Assim, fica 

subentendido que seja através do tempo (evolutivo), ou do processo de 

aglutinação (osmótico), ou até mesmo da justaposição (convergente), os 

demais “gêneros coadjuvantes” e anteriores ao romance ficariam 

responsáveis por estruturar a ficção no romance que se conhece até a 

contemporaneidade. 

Quando se pensa num gênero que contraria o romance, enquanto 

forma, e se aponta o roman à clef é sinal de que está se pensando a 

literatura enquanto um sistema ideológico no qual não apenas se enxerga 

aquilo que está meramente dito, mas que vai além disso. É a partir do roman 

à clef que se inicia um olhar à literatura enquanto um ambiente em que 

não apenas o que está escrito caracteriza uma preocupação estética, mas 

também aquilo que não está dito, ou melhor, aquilo que está nas 

entrelinhas passa também a ser recebido enquanto esforço estético de seu 

artista. É o véu de ficcionalidade proposto pelo roman à clef (que também 

se veste do véu da factualidade) que o romance explora, pois “se 

pudermos entender a função do que não pode ser dito, muito pode ser 

aprendido sobre a estrutura do romance” (Davis, 1997, p.8). 

No roman à clef coexistem duas realidades, a primeira é a realidade 

do discurso verídico/histórico (o que se compreende por factual) e a 

segunda é a realidade do discurso imaginativo autônomo (o que se 

compreende por ficcional). Em outras palavras, o roman à clef marca as 

fronteiras da estética do detalhe40, e é este direcionamento em busca da 

decodificação do texto plurissignificativo do fato/ficção, evento/sonho, figura 

pública/personagem literária, lugar geográfico/ espaço ficcional autônomo41 

                                                 
40 Conceito utilizado por Latham (2009) e Castle (2010), é o mecanismo que guia o olhar 
à diegese em buscar pelo espaço ficcional autônomo (romance) ou para além da diegese e 
em direção ao mundo empírico (roman à clef). 
41 Por espaço ficcional autônomo compreende-se o espaço onde a mensagem faz referência 
ao seu próprio código, ou seja, ao código da poiesis instaurada pelo seu artista. (Moisés, 2004) 
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que vai desenvolver todo um entendimento sobre a ficcionalidade a ser 

utilizada como guia ao romance moderno. 

Num caminho antípoda, o romance já traz consigo esse passaporte 

no qual o mundo empírico lhe serve como leve inspiração, mas não como 

definição restritiva. Dessa maneira, a realidade do mundo externo pode 

alimentar a diegese do romance sem que esse contato imponha um 

vínculo constritivo. O contrato de verossimilhança no romance moderno age 

como um investimento a longo prazo e que está parcelado ao longo da 

narrativa. Esse consórcio dá homogeneidade à ficcionalidade ao longo da 

narrativa. Enquanto isso, o roman à clef, em síntese, é uma narrativa que 

expõe uma dada conjuntura através da transfiguração, uma reapresentação 

do mundo, restritivamente baseada numa realidade externa ou em figuras 

de uma realidade externa. Mas a transposição desta realidade externa 

precisa ser igualmente pulsante (ou mais intensa do que) quando observada 

na realidade textual (interna) que se propõe parcialmente autônoma e 

parcialmente ficcional. A realidade que se apresenta reinstaurada no 

roman à clef nada mais é do que uma superfície convexa cujos dois pontos 

dispostos para desenvolvimento da narrativa são fato e ficção. Na diegese 

do roman à clef a ficção se manifesta de forma eclíptica, e a realidade 

também. É nesse jogo do nicho, das seletas audiências, do dito coterie42, 

que a realidade do mundo e a realidade da obra se retroalimentam, 

trouxestes a chave?, pergunta; talvez tenha sido esse desejo de deposição 

de limites que fatalmente esgotou o roman à clef frente à ascensão e 

letramento da classe média. 

 
O roman à clef, em contestar a autonomia presumida na arte 
moderna, procura ‘capturar [um]a passagem histórica em direção 
ao isolamento, abstração e obscuridade’, as demais condições de 
autonomia estética que, junto as leis de difamação, reforçam a 
separação de fato e ficção e previnem a infecção de uma pela outra. 

 
(CASTLE, 2010, p.309) 
 

 
Por ser o roman à clef um formato que vai em direção contrária 

àquela seguida pelo romance, o gênero carrega consigo uma restrição (em 

sua essência) a algumas das necessidades características do romance 

                                                 
42 Vide Boyde (2009). Cf. Supra p.113. 
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moderno. Em princípio, a autonomia estética é um dos detalhes mais 

importantes. Se em essência o gênero romance necessita de 

independência estética (autonomia) para a concepção do tempo, espaço e 

personagens da narrativa, o mesmo não é equivalente e verificável ao roman 

à clef. 

Em exemplos textuais já consumados, como por exemplo quando 

investido esforço analítico sobre a narrativa O Conto de Genji (2000), escrita 

por Murasaki Shikibu, pode-se até dar o direito ao seu receptor de negar que 

aquelas personagens habitantes do mundo ficcional tenham qualquer 

relação com a vida palaciana, com as relações públicas e familiares, e 

ademais praticas culturais ou eventos históricos ocorridos com um suposto 

rei, intitulado Genji, e seus parentes entre os anos de 794 e 118543 antes de 

cristo – assim se apresentando enquanto figuras ficcionais autônomas –. 

Contudo, aos leitores que trouxerem a chave, uma das primeiras 

informações a serem consultadas ao abrir a narrativa de Murasaki será a 

tabela genealógica que interliga desde os ministros imperiais até o contato 

direto com o imperador. É também através desta chave que se percebe a 

dupla posição de Lady Murasaki, uma enquanto criança prometida ao 

príncipe herdeiro, no mundo estético da narrativa, e enquanto voz feminina 

do (da) narrador(a) que intercala a diegese com a troca de ofensas 

dedicadas a rival cortesã, Sei Shonagon, nas frequentes menções ao seu 

diário pessoal intitulado Makura no Soshi44. É tudo uma questão de ponto 

vista e mediação pela estética do detalhe, e mais importante: da chave.

                                                 
43 Período Heian 
44 Conferir O conto de Genji (2000, p.16), de Murasaki, e O livro de cabeceira (2007), de 
Shonagon. 
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3.3– Proposição: conceituando o roman à clef. 

 

O simulacro nunca é o que esconde a verdade – 
é a verdade que esconde a veridicidade 
inexistente. O simulacro é verdade. 
 
Eclesiastes 

 
 

Ao longo dessa pesquisa, e especialmente quando foram 

consultados os estudos de Osterwold (2007), Ketner (2013), Honnef 

(2007), Kotz (2005), Dworkin (2005), Barthes (1980), Baudrillard (1990)-

(1970), Koch (1978), Krauss (1989) e Beauvais (2009) fez-se perceptível que 

um denominador comum à Pop Art é sua ocupação do trivial, do 

corriqueiro, do factualismo, das vedetes, da mídia, das imagens icónicas 

de pessoas e de produtos (pessoas-produtos), além de sua ideologia 

expositora do consumismo, da velocidade de informação e da brevidade 

nas relações humanas, do público massificado, da mídia televisiva, tanto 

na américa quanto em qualquer outra parte do mundo. Mas acima de 

tudo isso, a Pop Art trabalhava muito bem com o conceito de simulacro. 

Para Nancy (2006), o simulacro é o reemprego do original, ou seja, é 

a referência direta a alguma coisa. Sua forma opositora é a 

representação, ou seja, aquilo que consegue construir algo originário duma 

realidade inteligível por meio de uma realidade sensível. Num exemplo mais 

concreto, quando se dispõe a citação supramencionada, a do livro de 

Eclesiastes, seu receptor pode questionar: “que capítulo? que versículo?”. 

Ou então, de maneira mais investigativa, o próprio receptor poderá 

pesquisar no livro divino em que páginas se encontra o pensamento em 

questão – basta que leia Eclesiastes –. Mas o real objetivo dessa 

dissertação em abrir a bíblia para referenciar e em seguida problematizar 

um de seus excertos é utilizar do mesmo exemplo de simulacro existente 

no livro Simulacros e Simulações, de Jean Baudrillard. Baudrillard (1995), 

ao fabricar a autoria da citação e do excerto bíblico, que é falso, está 

exemplificando o processo que se dá num simulacro. E neste momento, 

ao traduzir e repetir o texto e o exemplo fabricado por Baudrillard, essa 

dissertação faz uso desse mesmo exemplo para situar o leitor do que se trata 

um simulacro. 
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É desta mesma maneira, só que através de uma viagem temporal de 

um século e meio, que o simulacro une o roman à clef presente na 

diegese de a (1968) ao simulacro que oxigena o movimento artístico da 

Pop Art; pois em ambas expressões artísticas fica a suspeita de que não 

existe realidade alguma e que não existe imaginário algum, salvo certo 

distanciamento do seu receptor. 

É aqui nesse entrelugar que Baudrillard (1995, p.81) se questiona: 

“o que acontece quando esse distanciamento entre o real e o imaginário 

tende a abolir a si mesmo para ser reabsorvido?” Eis o momento em que se 

apresenta a (1968), um produto baseado numa imagem, numa imitação 

(uma releitura do Ulysses de Joyce); um produto que é materializado por 

um maquinário e um complexo sistema produtivo (áudio a ser transcrito / o 

processo de datiloescrita / o processo de concepção de uma obra numa linha 

de produção); um produto de simulação que denuncia sua operacionalidade 

baseada em dados e informações (as fitas cassete / as fotografias / a 

intertextualidade com as demais produções de Warhol). 

Uma possível solução para conceituar os limites de atuação da 

realidade e da criação imaginativa na Pop Art e no roman à clef, tendo 

por exemplo mais concreto o romance em chave de Warhol, é assumir 

que “nós somos simuladores, nós somos simulacros, nós somos espelhos 

concavos45” que refletem diferentes imagens em cada uma das posições 

distintas as quais somos observados. É assim, com essa metáfora do 

espelho, que se compreenderá adiante uma proposição que almeja mapear o 

modus operandi da ficcionalidade e da realidade no roman à clef. Em outras 

palavras, apresentar de maneira mais didática o conceito intitulado 

estética do detalhe, utilizado por Latham (2009) e Castle (2010)46. 

Primeiro é preciso compreender que: no romance moderno sua 

composição diegética pode apresentar elementos de uma realidade 

inteligível que mediante processo de transposição laboral (para uma 

realidade sensível) alcança um plano de fundo autônomo; em outras 

                                                 
45 Baudrillard (1995, p.100). O espelho côncavo apresenta duas possibilidades de imagens 
de acordo com a posição do seu observador, a primeira é uma imagem refletida de maneira 
direta e a segunda é uma imagem de maneira invertida em relação ao objeto. Tem como 
espelho antônimo o espelho de modelo convexo, o que reflete de maneira direta 
46 Cf. Latham (2009) e Castle (2010), Supra p. 118 
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palavras, um plano de fundo verossimilhante ao qual será atribuído a 

qualidade de ficcional. Assim sendo, “o autor compreende que o  leitor  lerá  

seu  trabalho  enquanto  ficção  porque perceberá que a obra é uma ficção; 

ou seja, porque percebe que o produto tem uma intenção particular”. (Currie, 

1985, p. 2011). 

 

Gráfico 3: (compreendendo o modus operandi do romance [em chave] ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Num exemplo mais palpável, quem se arriscar a procurar o Hotel 

Sphinx, fotografado por Breton em Nadja (2007), poderá transitar pela 

Boulevard des Batignolles e concluir que embora aquele ambiente exista 

numa realidade inteligível, no momento da leitura estava apresentado 

enquanto uma realidade sensível, e terá uma experiência completamente 

diferente ao chegar na junção da latitude 48.882246 com a longitude 

2.321738, e inclusive não encontrará mais hotel na Batignolles. Contudo, é 

a partir da compreensão de ficção que se instaura essa possibilidade de 

encontro entre realidades distintas sem que um contrato de “veridicidade” 

precise ser estabelecido entre o autor e a obra. No romance existe esse 

contrato com a verossimilhança. 

 
Suponhamos que o nosso leitor aceitou as regras do jogo literário, e 
se pôs a degustar a história que através dele se engendra. Será 
suficiente para que o diálogo se realize? Para que o leitor 
continue preso à leitura? Creio que não: uma das condições 
básicas para que o leitor se mantenha atento aos acontecimentos 



134 

 

que seus olhos vão desvendando é que a ação contenha 
"verdade" e necessidade. Por "verdade", ou verossimilhança, não 
se entenda que a ação reproduza literalmente ocorrências da vida 
real, pois nesse caso não seria ficção, mas que a ação se organize 
como se se desse na realidade, isto é, segundo uma coerência 
relativa, semelhante à que preside os eventos da vida diária. 
Portanto, verossimilhança interna à própria obra, não enquanto 
relação com o mundo real. 

 
(MOISÉS, 2007, p.90) 
 
 

Segundo, é preciso compreender que: no roman à clef a 

composição diegética se destaca dos demais gêneros pela ousadia em tornar 

transparente a ficcionalização de entidades/figuras públicas e eventos 

factuais. “É um gênero desonesto que embaraça os limites entre fato e 

ficção, isso porque consegue utilizar de elementos do romance numa 

tentativa de transmutar um simulacro realista onde se apresentam fatos 

genuínos sobre pessoas reais” (Castle, 2010, p.308). No roman à clef não se 

pode apontar onde começa e onde termina o fato e a ficção. A todo o tempo 

esses elementos entram em conflito e ao leitor não restam possibilidades de 

encontrar a verossimilhança (interna) da obra, uma vez que essa faz menção 

contínua à verossimilhança (externa) da vida. Sua apetite pelo escândalo 

convida o leitor a reconsiderar qualquer divisão entre fato e ficção, desta 

maneira o roman à clef (e seu simulacro) apresentava-se como o gênero mais 

fidedigno às produções warholianas que tencionavam os limites entre a vida 

e a arte (superstars). 

 

Gráfico 4: (compreendendo o modus operandi do roman à clef) 
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3.4 – Análise interna do romance a (1968) 
 
 
 

Para a finalização de uma sequência lógica deste estudo, eis uma 

breve e panorâmica leitura crítica de cinco itens aqui considerados 

relevantes para uma melhor compreensão da diegese do roman à clef a 

(1968), a saber: as personagens, o espaço, o tempo, o ponto de vista ou 

voz narrativa, e a linguagem. Com a leitura interna da obra, espera-se 

elucidar demais questionamentos no tocante à diegese e de sua trama. 

 
 
 

3.4.1 – As personagens 
 

Nos caminhos da literatura, não basta que a personagem 
simplesmente passe como a rebolativa garota de Ipanema. Conviver 
com a pessoa que vai virar ficção é indispensável. Gente não se 
inventa; a criatividade aí fica por conta do talento do fotógrafo. Por 
isso talvez as personagens mais convincentes são aquelas que 
envelheceram em nossa lembrança, que retiramos do baú da infância. 
 
(Brait, 1985, p.82-83) 

 
 

Composto por dezenove personagens centrais, a (1968) tem como 

personagens principais os habitantes da Factory, o atelier de Andy Warhol. 

Ao longo deste subcapítulo serão apresentadas as personas do mundo 

empírico e suas respectivas personagens no roman à clef warholiano. De 

maneira sucinta, serão comentados alguns aspectos da persona e como sua 

colaboração se manifesta ao longo da narrativa.  

Neste subcapítulo, em especial, se requere uma atenção redobrada 

do leitor para que acompanhe os momentos em que se discute sobre a 

persona em realidade sensível e a persona em realidade inteligível. Adiante 

serão apresentadas informações que dizem respeito ao comportamento das 

personagens num ambiente literário e aos comportamentos de pessoas num 

plano de existência factual. 
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Figura 47: Ondine (Robert Olivo) 

 

 
 

 
Fonte: http://bit.ly/14TjyfG 

 
 

(O)ndine é a principal personagem de a (1968), afinal de contas a 

narrativa se passa nas 24 horas de sua vida. É pelos passeios, festas, 

compras e conversas com Ondine que a narrativa se desenvolve. No 

mundo empírico, Robert Olivo era uma das figuras mais frequentes na 

Factory warholiana, e lá recebeu o título de Papa dos “cabeça de 

anfetamina”. Ondine é a voz homossexual que Warhol efetiva em seu 

roman à clef, por isso é comum ver Ondine comentar sobre seus momentos 

íntimos de noites passadas, sobre seus desejos cotidianos e suas opiniões 

mais diversas, inclusive sobre outros artistas. Ondine também era uma 

espécie de fonte inspiradora para Warhol, além de responder entrevistas e 

cartas quando o artista não estava disposto. Nas páginas de a (1968) também 

há menção indireta às obras de arte que Ondine assinava por Warhol.  No 

exemplo a seguir, Drella e Ondine estão a conversar sobre desejos (cavalos) 

e desejos (homens), momento que aproveitam para comentar sobre 

Robert Rauschenberg. O fato é que Robert Olivo se cansou muito fácil do 

processo de gravação, como poderá ser visto adiante no diálogo com Steven 

(Stephen Shore). 
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                                                        Figura 48: Drella (Andy Warhol) 

 

 
 

 
Fonte: http://bit.ly/14TjPzk 

 
(D)rella é uma das personagens auxiliares de a (1968), e manifesta-

se muito pouco, na verdade, apenas quando necessário e nos momentos 

em que lhes dirigem a palavra. Nesses casos, reserva-se ao direito de dar 

respostas curtas e tenta interferir o mínimo possível na narrativa. É a alcunha 

que esconde Andy Warhol, e resulta da misturar entre os nomes Drácula e 

Cinderella47. Ao longo da narrativa é comum encontrar outras personagens 

que se questionem o que eles estão fazendo com aquele gravador para cima 

e para baixo o tempo todo, nem mesmo nessas condições Drella permitia 

interferir na narrativa, deixando que Ondine respondesse que estavam 

gravando um romance. 

Em algumas situações de a (1968), Drella permite que Ondine tome 

conta do microfone e seja o diretor do que será gravado. Os resultados 

obtidos tornam a narrativa ainda mais hermética e diluída, o que exigiria 

                                                 
47 Ondine e os demais integrantes também aproveitam do trocadilho para dizer que Drella é a 
mãe da sensual personagem Barbarella (1968) – um filme que estrelava Jane Fonda num 
futuro distante –. 
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ajustes por parte do autor ao final da transcrição de todas as fitas. 

 

Figura 49: (a, a novel, 2011, p.14) 
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Figura 50: Steve (Stephen Shore) 
 
 

 

 
Fonte: http://bit.ly/1KDNltK 

 

http://bit.ly/1KDNltK
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(S)teve é Stephen Shore, o fotógrafo da Factory, e participa por 

apenas 3 horas da narrativa de a (1968). Na maioria das vezes, por servir 

de gancho para as piadas de Ondine, Steve termina por nem completar seus 

pensamentos. 

Figura 51: (a, a novel, 2011, p.53) 
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Figura 52: Paul (Paul Morrisey) 

 
Fonte: http://bit.ly/1KDOP7w 

 
Figura 53: Luck L. (Paul America) 

 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1KDPxBD 
 

(P)aul é Paul Morrisey, e LUCKY L. é Paul America, diretor e ator 

que trabalhavam na Factory, respectivamente. Paul e LUCKY participam 

quase que integralmente da narrativa de a (1968), encontrando Ondine por 

diversas vezes. Paul promove um dos temas de diálogo que apaixonam 

Ondine, a opera. Já LUCKY, promove a beleza provocativa que também 

apaixona o protagonista da diegese. É importante notar a velocidade com 

quem Ondine troca de um assunto para outro. Se num momento a 

http://bit.ly/1KDOP7w
http://bit.ly/1KDPxBD


142 

 

personagem estava a falar de opera, não lhe custa muito a conectar um 

evento a outro e provocar ainda mais o trocadilho entre os Pauls, uma vez 

que LUCKY era apelido de Paul America. 

 

Figura 54: (a, a novel, 2011, p.59) 
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Figura 55: Gerard Malanga (Gerard Malanga) 

 
Fonte: http://bit.ly/1KDQ5r5 

 

Gerard Malanga, Ron Via (Ronnie Vial), Oxydal (Olympio 

Vanconzalez), e Rudine (Orion) são personagens de menor participação em 

a (1698). Embora suas contribuições às produções de Warhol sejam 

inegáveis, no seu roman à clef essas personagens passam quase que 

despercebidas. Talvez, Andy tivesse poupado certos frequentadores com 

outro objetivo: 

“Saia daqui, Gerard [Malanga] – todo mundo sabe que você é 
um grande veado!” e ele ficou muito chateado e começou a gritar: 
“Onde você escutou isso? Onde você escutou isso? e eu lhe disse 
que todos pensavam que ele era meu namorado e ele ficou muito 
louco – ‘Eu não sou. Eu não sou!’ 
 
(WARHOL, 2007b, p.290) 

http://bit.ly/1KDQ5r5
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Figura 56: Taxine / Taxi (Edie Segdwick) 

 
Fonte: http://bit.ly/1KDQHgB 

 

Taxine, ou simplesmente Taxi, é a alcunha utilizada para esconder 

a atriz e socialite Edie Segdwick. Taxine é uma das poucas personagens 

de a (1968) que conseguem desenvolver momentos onde o discurso lógico 

e consistente se dá de maneira extensa ao lado de Ondine. Na narrativa, as 

personagens Taxine e Ondine estão sob efeito de bebidas alcoólicas que lhes 

foram oferecidas por Irving Du Ball (Lester Persky) em seu apartamento da 

Rua nº 55 com a 5º Avenida. Robert Olivo e Edie Sedgwick sempre 

mantiveram uma boa relação de convívio, afinal de contas ela e ele 

representavam o par de superstars bem sucedidos que Warhol proliferou pelos 

anos 60 em diante, essa relação de convívio ficou registrada entre as 

personagens e pode ser conferida na novela em chave, especialmente no 

excerto em que Taxine e Ondine declaram o valor de suas amizades. 

http://bit.ly/1KDQHgB
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Figura 57, 58: (a, a novel, 2011, p.116,117) 

 
 

 



146 

 

 
“T- É que não existem muitas, não existem muitas pessoas 
especiais. Existem uma ou... Existem poucas, sim, existem mais 
do que eu. Existem... T- Não existem, existem mais importantes 
que você, mas você é especial não importa o que aconteça. Sim, 
claro. Obrigado. Que coisa linda… que coisa linda de se dizer.”  
 
(Warhol, 1968, p.117) 

 
 

Figura 59: Rink Crawl (Chuck Wein, à direita) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bit.ly/1KDRfmx 

 
Rink Crawl esconde a persona de Chuck Wein, mais conhecido por 

ser a única pessoa que conseguia pôr ordem na vida de Edie Sedgwick. Rink 

Crawl tem pouca participação ao longo das (des)aventuras de a (1968) e 

quando se manifesta é para complementar endereços aos taxistas, nomes de 

artistas que Ondine esqueceu, elucidar coisas que nenhuma das demais 

personagens tenham compreendido ao longo do dia, e o mais importante: 

emprestar roupas e acessórios aos demais integrantes da Factory. 
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Figura 60: Irving Du Ball (Lester Persky, à direita) 

 
Fonte: http://bit.ly/1KDS8eM 
 
Figura 61: Genevieve Charbon (Moxanne) 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1KDTiHc 
 
 

Irving Du Ball é o produtor de cinema Lester Persky, e MOXANNE o 

véu de ficcionalidade que cobre a atriz Genevieve Charbon. Grande parte da 

narrativa de a (1968) se passa próximo ou na residência de Irving. É no 

banheiro de Irving que Ondine liberta seu lado  humorista ao lado dos demais 

participantes. “Não liguem, eu só estou resmungando comigo mesmo, são 

meus mantras pré e pós momento de banho” (a, 1968, p.95).  

A amiga francesa de Ondine, MOXANNE é a personagem das risadas 

em a (1968), por isso é comum encontrar entre os diálogos a marcação que 

http://bit.ly/1KDS8eM
http://bit.ly/1KDTiHc
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indica: (MOXANNE gargalha). Seus momentos apoteóticos estão em francês, 

sempre ao lado da Duquesa (The Duchess / Brigid Polk – Brigid Berlin). 

 

Figura 62: (a,a novel, 2011, p.226) 
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Figura 63: Rotten Rita (Kenneth Rapp) 
 

 
Fonte: http://bit.ly/1KDTNB2 
 
 

Rotten Rita, codinome de Kenneth Rapp, uma das integrantes mais 

ativa dos “Cabeça de Anfetamina” em a (1968), cujo líder era Ondine. Rotten 

Rita (RR) também dividia com Ondine a adoração pelas cantoras de opera, e 

um posicionamento crítico-reflexivo com o movimento feminista da época, ao 

qual concordava em partes. Rotten Rita era conhecida como a Prefeita da 

Factory.  

 

M- De quem é aquela figura lá em cima? 
O- Da nossa prefeita. 
D – Oh, Ondine! 
M- Bem, ela é... 
O – Essa é nossa prefeita, Rotten Rita ... (ofegante). Olá todo mundo! 
Este é o comitê que saúda Rotten Rita. Vamos lá, eu estou tentando 
pensar em algo, o que estou fazendo? (Pausa.) Billy estava nos 
expulsando da casa do Henry ontem. 
 
(Warhol, 1968, p.194) 
 
 
 

http://bit.ly/1KDTNB2
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Figura 64: The Duchess (Brigid Polk / Brigid Berlin) 
 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1KDU5Id 

 

A terceira integrante do grupo “Cabeças de Anfetamina”, The Duchess 

(A Duquesa) é a máscara que cobre Brigid Polk, apelido de Brigid Berlin. 

Embora a Duquesa se destacasse na Fábrica por sua constituição física 

“imensamente gorda” (Bockris, 2011, p. 455), sua principal contribuição em a 

(1968) acontece enquanto internada após uma inocente visita ao dentista. 

O fato é que a Duquesa vivia com escoriações, muitas obtidas nas 

festas e “viagens” alucinógenas pela Factory. Na visita ao dentista, Brigid fica 

detida (pelo seu estado drástico) e é internada. A notícia logo corre entre os 

integrantes da Fábrica. Após receber telefonema da Duquesa, Ondine e os 

demais integrantes da Fábrica acham incrível que a Duquesa tenha sido 

internada também por demonstrar sinais de demência. 

Ondine e companhia marcam por telefone um encontro no qual 

ludibriariam a enfermeira da Duquesa para que pudessem coloca-la numa 

viagem de LSD. 

 

http://bit.ly/1KDU5Id
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Figura 65: (a, a novel, 2011, p.29) 
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Figura 66: Billy Name (Billy Linich) 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1KDViK 
 

Em a (1968) Billy Name é Billy Linich. Billy recebe pouca atenção 

enquanto personagem agente da diegese; geralmente é mais uma das 

companhias de Ondine e Paul. Suas maiores contribuições foram mesmo para 

com o processo de gênese do roman à clef de Warhol. Billy ficou responsável 

pela entrega dos originais e por verificar se todas as exigências de Warhol 

seriam cumpridas pela editora Grove. Foi Billy também que ficou responsável 

pelas notas à margem superior direita de cada uma das 451 páginas de a 

(1968), sempre extraídas de um diálogo que compõe a respectiva página em 

que aparece. 

O – Vamos supor de que de alguma maneira ela sabe que ela teve 
um um dia ímpar, quando na verdade você sabe que qualquer pessoa 
que se envolve neste tipo de coisa deveria se tocar naquilo em que 
ela está se envolvendo e nada mais do que aquilo. 
P – Érrr, mas você viu 
O – Porque (sic) você sabe que ninguém perde ou ganha. 
B – Qualquer pessoa que se envolve em algo não percebe no que ela 
está se envolvendo. 
P - ................ perdi ........... 
O – Não vem com essa agora, você não podia perder, você ganhou. 
 
(WARHOL, 1968, p.409) 
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Figura 67: Do Do Mae Doome (Dorothy Dean) 

 

 

Fonte: http://bit.ly/1KDVHBP 

 

Do Do Mae Doome é Dorothy Dean, na época funcionária do periódico 

The New Yorker. O destaque de “Do Do” na narrativa de a (1968) é que ao se 

encontrar com Warhol as marcações de discurso são alteradas. Para que a 

letra “D” não se repetisse ao longo das passagens, impossibilitando a 

compreensão do leitor, nos momentos de proximidade com Drella, DoDo 

assume a letra “D” e às vezes “DD”, já Drella assume a marcação “DRE” e só 

volta a assumir o “D” quando Do Do está distante de sua personagem. 

Figura 68: (a, a novel 2011, p.284) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1KDVHBP
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Figura 69: The Sugar Plum Fairy (Joe Campbell, deitado em Harvey Milk) 
 

  
 

Fonte: http://bit.ly/1KDWAtX 
 

Figura 70: Lou / L. (Lou Reed) 
 

 
 

Fonte: http://bit.ly/1KDXoPE 
 

 

http://bit.ly/1KDWAtX
http://bit.ly/1KDXoPE
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As duas últimas personagens são The Sugar Plum Fairy, (SPF) ou a 

Fada Açucarada, disfarce utilizado por Joe Campbell, e Lou (L), alcunha 

atribuída ao cantor e compositor Lou Reed (Lewis Allan), falecido em 2013. 

O fato é que o melhor amigo de Robert Olivo era o namorado do ativista 

e político Harvey Milk. Além disso, Joe Campbell tinha participado de dois filmes 

de Warhol, My Hustler (1965) e The Nude Restaurant (1967), pois sua beleza e 

jovialidade arrancavam suspiros dentro da Fábrica. Em a (1968) a passagem de 

maior destaque é quando Ondine convida Joe Campbell e Do Do Mae Doome 

para ir num estabelecimento chamado Le Pompier48. 

Lou se envolve pouco na narrativa de a (1968), contudo, seus trabalhos 

com o Velvet Underground, e consecutivamente com Warhol, também lhe 

inserem nas tessituras do roman à clef. Sua participação mais ativa acontece 

nos primeiros 30 minutos da 24ª hora na vida de Ondine. Nesse momento, 

Ondine está alterado dos senstidos, e Lou também, e ambos cantam e 

resmungam a música  (I can’t get no) Satisfaction, da banda Rolling Stones. 

 

3.4.2 -  O espaço / O tempo 

 

Fator de extrema importância para as artes temporais, o tempo dá ritmo 

ao leitor, seduz o leitor, conduz as personagens. Ao seu lado caminha o 

espaço, que ambienta e colabora com as demais ações da diegese. Em a 

(1968) o contrato imposto pelo tempo é o contrato nas 24 horas de vida de 

Ondine, seu tempo se mistura com os espaços de sua cidade. Nova Iorque 

ambienta as vivências através de suas ruas (86th Street, 5th Avenue, 231 East 

47th Street, 59th Street, 1st Avenue, East 63rd Street, Greenwitch Village, o Café 

Starks, clubes da Bleecker Street, 94th Street, o Park Avenue South, a ruas 70 e 

80, etc.). 

Ao longo de suas experimentações artísticas Warhol sempre buscou 

explorar um diálogo em que o tempo fosse um tempo de resistência. Esse 

tempo plástico que se arrasta e se repete multiplica-se na obra que parece 

inacabável. O tempo warholiano nem sempre é o tempo que se dispunha numa 

era de velocidade das informações. 

 

                                                 
48 Em francês o termo Le Pompier tem duplo sentido: significa “o bombeiro” e “o boquete”. 
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About time 
 
From time to time 
Do time 
Time yourself 
 
weekends. 
 
In time 
In no time 
 
In good time 
Between time 
Time and again 
Lifetime 
Time-worn 
 
Pass time 
Mark time 
Buy time 
Keep time 
 
On time 
In time 
Time off 
Time out 
Time in 
Time card 
Time lapse 
Time zone 
 
The before time 
The meantime 
The aftertime 
The alltime 
 
(Warhol, 2007a, p.117-118) 
 

Warhol também faz uso desta estética de alongamento e repetição do 

tempo ao longo das páginas de a (1968). Assim, não é incomum encontrar ao 

longo da tessitura parágrafos inteiros que se repetem. Com isso, seu roman à 

clef também simulava um efeito de monotonia que era comum em seus 

filmes47. 

É por causa deste efeito que Warhol consegue trabalhar dois tempos 

distintos ao longo das quatrocentas e cinquenta e uma páginas de a (1968). Por 

conta do efeito das drogas as suas personagens se repetem num diálogo que 

foge à linearidade de um “tempo cronológico ou histórico”, conceitos utilizados 

por Moisés (2006), para ganhar profundidade num tempo psicológico. Um típico 

                                                 
47 Hal Foster (2001) vai compreender este efeito nem no sentido de reprodução, nem no 
sentido de simulação, mas sim no sentido de um real traumático, um real que rompe a 
repetição. 
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exemplo pode ser encontrado nas conversas de Ondine em momentos consigo 

mesmo. 

 

3.4.3 -  O ponto de vista / A voz narrativa 

 

Ao longo das gerações a literatura provou que nobres causos podem 

ser narrados por frágeis crianças, senhoras negras, escravos, homossexuais, 

semideuses, madames, pescadores, robôs, gatos, bêbados, espiões, 

terroristas, divindades, insetos, judeus, poetas e deveras outras entidades vivas 

ou não. Ter sua história contada por um gravador de fita cassete não deveria 

causar estranhamento, ou ao menos, não deveria parecer ser algo ao qual a 

literatura não estivesse preparada para. Em a (1968) a voz de todas as 

personagens está aprisionada num tempo passado. Esse tempo é resgatado 

através de um aparelho de som Philips. 

Esse pequeno equipamento sonoro faz o papel de voz narrativa 

onisciente e onipresente. É a partir do gravador de fitas que se faz possível 

conhecer quem ri, quem chora, quem murmura, que canta, quem gesticula, o 

que toca, o que soa, e como todos os demais eventos se desencadeiam ao 

longo do roman à clef warholiano. 

Tendo como seu principal auxiliar os espaços em branco, os 

parênteses, reticências, e os demais sinais gráficos que lhe estão ao alcance 

(!,@,#,$,%,&,*,X,..., etc.), o pequeno gravador da Philips narra o antes, o 

durante e o depois. É o artefato tecnológico que media o contato entre as 

personagens e seu leitor, e indica que voz aparece, que voz some, quem 

murmura, quem se torna inaudível.  

O gravador em a (1968) explode a textualidade em caixa alta, para 

mostrar quem grita de tristeza ou se exalta numa viagem lisérgica. A 

transmutação do áudio proposta por Warhol não se faz escutar através dos 

ouvidos, mas sim mediante os olhos – mais uma alusão à estética que utilizava 

em seus filmes: a repetição e a duração efêmera do cotidiano que não requer 

atenção densa do seu espectador –. É nesta casualidade das ações cotidianas 

que se manifesta um dos principais interesses de Warhol em produzir um 

roman à clef que aproveitasse dessa mesma estética cinematográfica para 

compor, desta vez na literatura, novos “quadros vocalizados”. 
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Figura 71: (a, 2011, p. 374) 

 

 

 

 

3.4.4 -  A linguagem 
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Embora este estudo tenha se adiantado a discorrer sobre o espaço, o 

tempo, as personagens, o método de trabalho, e toda uma estética artística que 

está circunvizinha à concretização deste roman à clef, nada é mais pulsante do 

que a linguagem, a transcodificação de toda a cultura de uma época que está 

reapresentada ao longo das páginas de a (1968). 

Se em uma só página fosse possível exemplificar toda a complexidade 

textual existente no roman à clef warholiano, um provável excerto poderia ser a 

conversa de Ondine (Robert Oliveo) e Lou (Lou Reed) na segunda metade das 

24 horas da vida da superstar. 

Quase próximo do desfecho de suas aventuras, Ondine (Robert Olivo) 

está mais uma vez sob estado de álcool e drogas (neste caso em especial, 

maconha). Antes de se aproximar do momento da conversa com Lou (Lou 

Reed), o mesmo já tinha conversado com Oxydol (Olympio Vasconzalez)48 

sobre os mais diversos temas, desde o ocultismo – Ondine brincava com a 

tabela de Ouija – até as medidas viris de um de seus amantes. 

Na conversa com o astro do rock pode ser perceber que mudanças e 

disposições textuais Warhol utiliza para que a tessitura assuma e transmita ao 

seu decodificador todo um efeito de tradução daquele momento. O áudio que 

se converte em palavras precisa desconstruir as palavras, precisa reordenar a 

ordem entre maiúsculas e minúsculas, arrastar-se através das reticências, e 

permitir ser guiado pelas indicações e marcações entre parágrafos, como 

quando se lê onde diz: (jingle, jingle) (trim, trim) & (fade) (a voz desaparece). 

Não fosse isso o bastante, o próprio Ondine reconhece o nível a que a 

conversa está indo e então trabalha numa intertextualidade que norteia seu 

comportamento ao longo desse diálogo com Lou.49 

É também comum que o texto faça a omissão dessas mesmas 

marcações, como se colocasse em cheque e testasse a situação de conforto do 

seu apreciador. Há momentos em que não se necessitam mais das marcações, 

pois são todas falas de uma personagem que se pode identificar através de 

suas marcas vocálicas próprias. Ondine, a personagem chave de toda essa 

                                                 
48 É uma personagem menor na narrativa de a (1968), era ator e amigo de Ondine. 
49 Ondine faz referência ao Chapeleiro Maluco, de Alice no país das maravilhas (1999), de 
Lewis Caroll. 



160 

 

diegese, exala em escritos vocálicos um espírito de pop que é só seu. Um 

espírito que comporta e traduz toda uma geração, toda uma expressão 

artística. 

 

Figura 72: (a, a novel, 2011, p.428) 

 

4. – Considerações finais. 
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O problema do roman à clef é que ao possuir a chave de leitura 

não se pode mais escapar da condição de decodificador do contrato imposto 

pelo gênero. Ou seja, a maldição de possuir a chave dum roman à clef é não 

conseguir enxergar mais a obra de uma maneira autônoma. 

O problema do roman à clef é que não possuir a chave de leitura é 

não ter acesso à obra em sua completude. É acessar uma obra de maneira 

irregular. É como apreciar um quadro que está disposto em posição irregular 

(invertida), assistir um filme pela metade, ou apreciar uma ópera durante um 

montante de tempo inferior ao de sua composição integral.  

O roman à clef é um espaço de fronteiras, toda essa criação textual 

aqui citada e referenciada é criação do autor, e ao mesmo tempo, toda essa 

criação textual aqui citada e referenciada é criação de um mundo empírico. 

Essa mescla de territórios obriga a repensar o olhar crítico, aqui não se pode 

tratar uma personagem apenas como personagem ficcional, mas também é 

necessário refletir a mesma enquanto pessoa pública, como entidade de um 

mundo ao que se compreende enquanto “mundo real”. 

A análise das personagens aqui contida não pôde deixar de abordar 

essa particularidade dupla do roman à clef, pois seria muito empobrecedor 

para essa pesquisa que não se fizesse uma leitura que privilegiasse os dois 

lados da mesma moeda. Além disso, por ser um gênero que precisa alcançar 

o seu público através do reconhecimento das pessoas públicas no processo 

de decodificação mediado pela chave, a exposição de fotografias e de uma 

breve biografia dessas personagens se mostrou relevante. 

Warhol, ciente ou não dessa especificidade, rompeu com os limites de 

conjuntura que foram impostos ao roman à clef ao longo do tempo. Hoje suas 

personagens são acessíveis através de seus filmes, de seus registros 

fotográficos, de seus comerciais televisivos, de sua obra em artes plásticas, 

de seu atelier. Quem tiver o mínimo estudo prévio sobre a Pop Art terá ouvido 

falar não apenas daqueles artistas criadores, como citado nos capítulos 

iniciais deste estudo, mas agora, com essa peça dissertativa, e com um olhar 

crítico sobre a (1968), também poderá falar nos nomes daquelas habitantes 

de um atelier de superstars; aquelas que se apresentavam num papel de 
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interpretar a si mesmos em vídeos super breves que hoje podem ser 

encontrados no popular Youtube. (Screen Tests) – mais uma vez 

demonstrando a capacidade visionária de Warhol – . 

Aos que aqui chegaram pelo interesse pelas artes plásticas, espera-se 

que todo o percurso de leitura tenha sido proveitoso. Tentou-se recriar uma 

boa parte do ambiente que alimentava a mente criativa daqueles artistas, e 

em especial o ambiente de produção Warholiano, para que no avançar dos 

capítulos ficasse perceptível que os avanços tecnológicos e as 

implementações midiáticas da época foram elementos importantes para o 

desenvolvimento da Pop Art. 

Quando aproximada a tecnologia e as práticas culturais que ela 

influenciou na década de 60 com os atuais avanços tecnológicos do século 

XXI percebe-se que muitas das atuais práticas sociais da atualidade, em 

aplicativos, celulares, tablets, televisores inteligentes, e demais gadjets 

multifuncionais, são frutos evoluídos de uma geração no máximo 

“cinquentona” – lembrando aqui da influência dos anos 50 na Pop Art –. O 

kitsch que restaura objetos e fórmulas que deram certo estão presentes nos 

produtos remasterizados, nas personagens de filmes clássicos que se 

reinscrevem em itens domésticos e de uso cotidiano, nas capinhas de celular, 

nas estampas de camisa, nos bottons para mochila, no produto do produto do 

produto. 

Se na literatura e na educação atual se dedica ao século 19 muito da 

herança que ambas possuem, nas artes, na comunicação, e na mídia, parece 

que muito se renovou desde a passagem de Breton e dos Pop artistas. Pensar 

na atual street art, nos movimentos sociais, na organização das minorias por 

mais direitos, na velocidade da divulgação de informações e de conteúdo, na 

liberdade de expressão e afins sem lembrar que alguns dos passos mais 

relevantes de tudo isso se deu em meados de 60 é um erro que deve ser 

evitado. 

Os pop artistas conseguiram perceber que o futuro da arte estaria 

vinculado às mais diversas mídias. Foram esses e essas exponentes que de 

maneira experimentalista decidiram alargar ainda mais a rachadura aberta 

pela fonte de Breton. Através da mídia impressa (revistas, jornais, panfletos, 

etc), da mídia televisiva e do rádio o suporte único da obra de arte deu 
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passagem para os suportes de ordem múltipla sem perder sua categoria 

aurática. Um exemplo desses artistas pode ser encontrado em Banksy, que 

utiliza-se das mesmas marcas multinacionais exploradas por Warhol de 60 a 

80. O diferencial aqui é que na atual street art se vende o declínio e o 

apodrecimento de uma ideia de capitalismo que não consegue mais iludir a 

todos e todas como fazia previamente. O artista que em 60 replicava os 

refrigerantes, automóveis, superstars, as garrafas de vodka e afins, hoje, 

quase cinquenta anos depois, replica uma falência existente em cada uma 

dessas marcas ao mesmo tempo que se utiliza delas enquanto suporte. 

Aos que alcançaram essa dissertação pelo interesse em conhecer 

mais sobre o roman à clef, fica a esperança de que o encontro com este 

estudo tenha cumprido o prometido. Os elementos mais importantes para a 

compreensão do roman à clef foram explanados da forma que se julgou mais 

elucidativa possível; sem deixar de lado a nomenclatura teórica, os estudos 

predecessores e as atuais problematizações acadêmicas aqui propostas para 

com o tema. 

É certo que muito mais ainda pode ser explorado quando se diz 

respeito ao roman à clef. Para isso, é importante perceber que ao estudar 

esse gênero literário é preciso estar disposto a perceber a literatura sob um 

viés que nem sempre se permite explorar. Estudar o roman à clef é trilhar um 

caminho investigativo sobre os segredos das figuras públicas que estão 

disfarçadas em personagens literárias. Aqui os elementos de um mundo 

factual e empírico se misturam com elementos ficcionais. No roman à clef não 

há compreensão profunda da obra sem que se permita entender uma 

personagem enquanto reflexo de uma figura pública. 

Durante toda a problematização de a (1968), acreditou-se que o 

caminho mais sensato era o da compreensão em etapas. Para isso, as 

secções dos capítulos seguiram um direcionamento proposital. Em primeiro 

lugar, tratou-se do seu espaço de criação externo, de como se apresentava o 

mundo em que se concebeu a obra, e de como esse mundo afetava seus 

habitantes e artistas; em segundo lugar, ficou dedicado um esforço científico 

que favorecesse o processo de fabricação do livro, diretamente ligado a um 

processo criativo de seu idealizador; e em terceiro lugar, deu-se ênfase ao 

conteúdo interno, ao material textual, à problematização do gênero e seu 
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modus operandi. 

Com ajuda da rede mundial de computadores foi possível obter 

grande parte do material que fundamenta esse estudo. Com exceção dos 

livros que se dedicam à crítica do trabalho de Warhol, que são livros de arte, 

todos os demais escritos estão disponíveis ao acesso dos demais 

pesquisadores. Até mesmo a faixa de áudio remanescente das 24 fitas 

cassete pode ser encontrada de maneira gratuita, assim como os vídeos, 

filmes, e demais materiais que foram de relevante valor para compreender a 

Pop Art, seus exponentes e a cultura daquela época. 

Esse estudo conclui parcialmente um ponto de vista sobre a (1968), e 

esse ponto de vista é fruto de um conjunto de leituras, momentos fílmicos, 

passeios e reflexões sobre o tema. Warhol e sua Fábrica ainda podem ser 

lidos de uma forma completamente distinta desse estudo, uma vez que não 

foram feitas imersões investigativas nos diários do artista. 

Ao longo da pesquisa, com Goldsmith (2004), ficou exposto que 

Warhol não escrevia tudo o que era publicado em seu nome. Com isso foi 

constatado que parte de suas entrevistas, cartas, pronunciamentos, e afins 

eram escritos por Gerard Malanga, com o consentimento de Andy. Na 

tessitura de a (1968) pode se encontrar evento semelhante, quando também é 

feita menção de que Malanga assinava obras caso Warhol estivesse ausente 

– foi numa das visitas de David Bourdon que teria acontecido (conferir página 

304-305 de a). – 

Por não incluir os Diários de Andy Warhol nesta pesquisa, a serem 

estudados num novo e futuro estudo, fica em aberto, e passível de 

conferência em registro escrito do autor, uma possibilidade relevante de que 

qualquer conclusão aqui alcançada possa ser confrontada diretamente. 

Sabendo que Andy Warhol era uma pessoa que gostava de revelar detalhes 

do seu processo artístico-criativo nos seus livros autorais, a possibilidade não 

é pequena de que alguma informação que diga respeito ao seu roman à clef 

esteja presente nos seus diários. 

De maneira panorâmica, ao menos, acredita-se que todo o arcabouço 

teórico aqui coletado e apresentado venha a ser colaborativo aos estudantes 

tanto de letras quanto de artes plásticas. Além de ser um guia àqueles que se 

aventurarem nas páginas e rastros do movimento Pop e do roman à clef.  
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Esse estudo se tornou possível graças a liberdade de pensamento e 

de pesquisa encontradas no Programa de Pós-graduação em Letras da 

Universidade Federal de Pernambuco, e em especial, ao olhar crítico e erudito 

da Profª. Drª. Maria do Carmo Nino, que compreendeu a importância de 

investir tempo de leitura, de encontros e de debates, além de mobilizar 

esforços entre professores de departamentos distintos para uma arguição 

colaborativa e sincera deste estudo. Sem o olhar especializado desses 

docentes essa coletânea de considerações sobre o tema continuariam num 

projeto em eterno porvir. 

Ao leitor que aqui chegou, espera-se que suas dúvidas e 

questionamentos tenham sido respondidas parcialmente, se não em 

totalidade. O autor mobilizou atenção na escrita e na organização e 

apresentação das ideias aqui contidas para que a organização deste estudo 

fosse extremamente didática. Na ausência de didatismo, tentou-se evitar ao 

máximo um estilo hermético ao longo do discurso.  

Os envolvidos diretamente nessa pesquisa pedem paciência e 

perseverança durante a leitura de a (1968) e de textos que problematizem a 

obra. Fica a promessa de que o roman à clef Warholiano nem sempre será 

inteligível ou legível, às vezes será cômico e revelador de intimidades, mas 

que sempre será um convite a vivenciar momentos e práticas da Pop Art e da 

década de 60 e 70. 
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