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O que nos sai
do coração vem a ferver.

(Luís Miguel Nava, Vulcão)
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Os textos que integram este volume foram 
apresentados como trabalho final da disciplina “A 
poesia de Luís Miguel Nava”, ministrada no segundo 
semestre de 2014, na Faculdade de Letras da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. Luís Miguel Nava, 
precocemente falecido aos 38 anos, é autor de uma 
densa e expressiva obra poética, constituída por títu-
los como Películas (1979), Inércia da deserção (1981), 
Rebentação (1984), O céu sob as entranhas (1989) e 
Vulcão (1994), dentre outras. A respeito de sua poe-
sia, Silvina Rodrigues Lopes diz que grande parte 
dos poemas “constituem ficções que simulam intros-
pecções” e que podem criar a ilusão de compor “uma 
casa inventada através de cujas janelas um mundo 
seria visível na distância do olhar e o próprio ‘eu’ se 
deixaria modelar na segurança de fronteiras como as 
que separam corpo e espírito, interior e exterior, pas-
sado-presente-futuro” (LOPES, 2003, p. 94). 

Este dossiê que reúne leituras da poesia de 
Luís Miguel Nava abre-se com o texto de Débora 
Brandão, cujo foco é a análise do poema “Os come-
dores de espaço” (publicado em Vulcão), segundo a 

Apresentação
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teoria desconstrutivista concebida por Jacques Der-
rida. Em seguida, Filipe de Freitas tece considerações 
acerca do formato do poema em prosa, alinhando-o 
à tradição clássica e empenhando-se, a partir daí, em 
refletir criticamente sobre a natureza do fazer poéti-
co. Na sequência, Luísa Brandão e Maria Clara Me-
nezes dedicam-se a analisar determinadas metáforas 
e imagens recorrentemente presentes na poética de 
Luís Miguel Nava, sobretudo aquelas relacionadas 
ao corpo, às vísceras, ao erotismo. Por sua vez, Mari-
na Baltazar Dias, a partir de um vôo panorâmico so-
bre o livro Películas, comenta as analogias e associa-
ções passíveis de serem apontadas entre os elementos 
paisagem, corpo, espaço e poema, que, entrelaçados, 
constituem expressivo diagrama da obra deste poeta. 
Encerra o número o artigo de Raquel Emanuelle das 
Dores, que se propõe a estabelecer produtivo diálogo 
semiótico entre alguns poemas de Vulcão e o quadro 
“O grito”, de Edvard Munch. 

É nossa intenção, com a divulgação destes 
exercícios de leitura centrados na obra de Luís Mi-
guel Nava, para além de estimular a visitação críti-
ca da poesia portuguesa moderna e contemporânea 
entre aqueles que iniciam seu percurso acadêmico, 
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contribuir para a circulação alargada, efetiva e quali-
ficada da obra de um dos mais representativos poetas 
da segunda metade do século XX português.              
 

Silvana Pessôa de Oliveira
Patrícia Resende Pereira 

Roberto Bezerra de Menezes
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Introdução

“Os comedores de espaço” encontra-se na úl-
tima obra de Luís Miguel Nava, Vulcão, que segun-
do Fernando Pinto do Amaral no prefácio de Poesia 
completa (1979 – 1994) é um livro que “[...] nos mos-
tra muitas vezes uma rara capacidade imaginativa, 
sobretudo nos seus textos em prosa, comparáveis a 
pequenas ficções narrativas, a contos mais ou menos 
fantásticos onde se configuram situações extrema-
mente insólitas e refractárias a qualquer leitura rea-
lista” (AMARAL, 2002, p. 30).

O poema a ser analisado representa exata-
mente o que Amaral denomina de “pequena ficção 
narrativa”, de “contos mais ou menos fantásticos”. 
Ele evidencia a criação de uma linguagem muito 
particular que põe em xeque a singularidade do poe-
ta.  Nava busca não só em Vulcão, mas em toda sua 
obra, imprimir um caráter individual de percepção 

A lógica da desconstrução
no poema “Os comedores de 
espaço”, de Luís Miguel Nava

Débora Maria 
Alves Brandão

Universidade
Federal de Minas
Gerais



15

do mundo, embora saiba muito bem “articular os uni-
versos só aparentemente separados da vida e dos livros” 
(AMARAL, 2002, p. 21).

1 A teoria da desconstrução em “Os comedores de espaço”

Em primeiro lugar gostaríamos de apontar uma 
temática importante da obra de Derrida que pode nos 
ajudar a interpretar o texto literário, pensando-se não 
apenas em Nava, mas em toda e qualquer obra literária. 

Derrida demonstra no seu universo de argumen-
tação que o significado de um texto assume convenções 
variadas e contém seus próprios códigos. Assim, ele 
evidencia que toda linguagem é construída à sombra 
da ambiguidade e que ignorar isso é ignorar a comple-
xidade do fato de que a linguagem é aberta à multipli-
cidade das interpretações. A visão contemporânea – e 
do próprio Derrida – de que um texto literário pode 
assumir diversos significados, a depender da época e do 
próprio leitor, acaba por libertar a produção literária de 
uma única interpretação absoluta e rígida, permitindo 
que tentemos ver o quanto as palavras podem significar 
,e não apenas o que elas significam efetivamente.

 A partir do que foi apresentado, analisaremos 
o poema “Os comedores de espaço” sob a ótica da des-
construção, mas antes precisamos entender a que se re-
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fere essa importante teoria do filósofo Jacques Derrida. 
Dessa maneira, pautaremos nossa argumentação com 
base na seguinte definição de desconstrução apontada no 
livro De que amanhã... diálogo:

Utilizado pela primeira vez por Jacques 
Derrida em 1967 na Gramatologia, o 
termo ‘desconstrução’ foi tomado da ar-
quitetura. Significa a deposição, decom-
posição de uma estrutura. Em sua defi-
nição derridiana, remete a um trabalho 
do pensamento inconsciente (‘isso se 
desconstrói’), e que consiste em desfa-
zer, sem nunca destruir, um sistema de 
pensamento hegemônico e dominante. 
Desconstruir é de certo modo resistir à 
tirania do Um, do logos, da metafísica 
(ocidental) na própria língua em que é 
enunciada, com a ajuda do próprio ma-
terial deslocado, movido com fins de 
reconstruções cambiantes. (DERRIDA; 
ROUDINESCO, 2004, p. 9)

Assim, concebemos a desconstrução não como 
destruição, mas como ressignificação do objeto em focus 
ou realocação da própria linguagem. Constatamos – não 
apenas em Vulcão, mas em toda a obra de Nava – a va-
riedade de significados que uma imagem pode assumir e 
como o conceito de desconstrução é pertinente e frutífero 
para se pensar a obra literária.
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1.1 A criação e a “descriação” na lógica desconstrutivista

Notamos que as ideias da criação e da “descriação” 
perpassam todo o poema. Relacionando a ideia da “cria-
ção no poema” à “criação do mundo” presente no primeiro 
capítulo do livro do Gênesis, e relacionando a “descriação” 
ao conceito de desconstrução de Derrida, buscaremos sus-
tentar a afirmação proposta.

Segundo o livro do Gênesis, Deus cria o mundo em 
sete dias, sendo cada dia uma nova criação: “No princípio, 
Deus criou o céu e a terra [...] Deus disse: ‘Faça-se a luz!’ 
E a luz foi feita” (Gn1. 1,3). Os versículos bíblicos que se 
seguem ao citado elencam as criações dos outros seis dias: 
a criação do céu/firmamento; o ajuntamento das águas; a 
criação das plantas, do sol, da lua e também das estrelas; a 
criação dos seres que povoam os mares; a criação dos seres 
que povoariam a terra, os animais; e, por fim, a criação do 
homem – “Deus criou à sua imagem e semelhança” (Gn 
1. 4,27). “Tal é a história da criação do céu e da terra” (Gn 
2. 1,4).

Em “Os comedores do espaço” vemos o inverso da 
“criação do mundo”, percebemos a “descriação dos espa-
ços”, que desapareciam “[...] a toda sua volta, incluindo 
casas, ruas, rios, árvores” (NAVA, 2002, p. 256). Notamos 
também a descriação do sol e da luz: “se extinguira [...] 
uma boa porção de sol, de que as pessoas assim se viram 
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expropriadas [...]” (NAVA, 2002, p. 257); e também das 
trevas: “[...] os comedores de espaço haviam decidido não 
se ater ao sol nas suas fantasias gastronómicas, aventuran-
do-se, por natural associação de ideias, a provar as trevas, 
com as quais era de crer terem excitado o paladar, pois 
em breve também elas começaram a rarear em propor-
ções equivalentes às do sol” (NAVA, 2002, p. 256). Dessa 
forma, os cidadãos desse lugar viram-se privados da luz e 
das trevas, o que nos leva a pensar num dos pontos cha-
ve do postulado desconstrutivista: o questionamento das 
oposições binárias, com as quais estamos acostumamos a 
raciocinar. No poema destacamos os pares: luz e trevas; 
interno e externo; abstrato e concreto; imaginação e rea-
lidade. O que propomos é o abandono da lógica binária e 
a construção do significado/sentido a partir de uma nova 
lei de raciocínio. Lei que nos propicie ver além das defi-
nições propriamente ditas das palavras, para enxergar os 
sentidos ocultos, escondidos, “os jogos de palavras, seme-
lhanças que ecoam, referências sugestivas, interpretações 
diversas, raízes divergentes e os duplos sentidos [...] que a 
linguagem pode aludir em sua intenção” (STRATHERN, 
2000, p. 15).

Diante das proposições, evidencia-se o movimento 
contrário à criação: enquanto em Gênesis temos a cada dia 
a formação de algo novo, no poema “Os comedores de es-
paço”, dia após dia, as coisas, os objetos, enfim, os espaços, 
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são “descriados”. Feita tal constatação, poderíamos correr 
o risco de opor criação e descriação – embora saibamos que 
as oposições binárias encubram muitos outros sentidos –, 
mas o próprio poema mostra-nos que não se trata abso-
lutamente de “descriação”, mas de desconstrução: “Nada 
indicava que atrás deles não surgissem criadores de espaço 
capazes de repor as coisas nos devidos lugares ou que os 
próprios comedores não pudessem vomitar tudo o que ha-
viam devorado” (NAVA, 2002, p. 256). 

Não se trata, portanto, de destruir, mas de descons-
truir para assim reconstruir dando nova significação. Tra-
ta-se de transformar, fazendo uso do mesmo material que 
se fragmentou:

Mas mesmo nesta circunstância o mais 
provável era que o espaço, transformado 
entretanto nas entranhas de quem o de-
glutira, pouco tivesse já a ver com o que 
os habitantes haviam conhecido, nele 
se misturando coisas que os comedores 
trouxessem na memória e que decerto 
lhe viriam agarradas quando violenta-
mente o expelissem. (NAVA, 2002, p. 
256)

Considerações finais 

Na presente análise procuramos, embasados na 
ótica desconstrutivista de Derrida, desmontar a lógica 
dos raciocínios binários que, muito embora se constituam 
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na lei da lógica, tornam-nos – do nosso ponto de vista – 
dependentes de uma oposição excludente: luz ou trevas, 
interno ou externo, abstrato ou concreto, imaginação ou 
realidade quando, na verdade, no poema “Os comedores 
de espaço” as oposições deixam de ser excludentes para 
serem somativas, de forma que não possamos diferenciar 
o interno do externo: “[...] fundindo-os [os habitantes da 
cidade] assim numa substância única, homogénea e a par-
tir da qual as sensações de cada um se propagassem através 
de todos os restantes” (NAVA, 2002, p. 258); o abstrato 
do concreto: “Os mais afoitos e optimistas asseguravam, 
contudo, que trevas havia à farta nos poços, bastando, para 
achá-las, escavar o rarefeito território que ainda lhes resta-
va, e que, quando até aí elas se exaurissem, lhes sobrariam 
as que cada homem traz dentro de si” (NAVA, 2002, p. 
258); e, por fim, a imaginação da realidade: “Quem de fora 
as contemplasse era levado a imaginar que a consciência 
as devorara ao ponto de, por fim, só ela lhes ficar à mostra 
– uma consciência onde as pessoas se atolavam, desprovi-
das do que quer que as distinguisse umas das outras [...]” 
(NAVA, 2002, p. 259).

Buscamos também evidenciar que o poema traba-
lha com a lógica inversa da criação do mundo, e tería-
mos portanto a “descriação” das coisas, dos espaços e até 
mesmo, em partes, do homem “imagem e semelhança de 
Deus”:
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[...] alguém de repente se queixou de que 
lhe andavam a comer pedaços de alma. 
A pessoa sentia-se, por assim dizer, di-
minuída e, embora no imediato ninguém 
pudesse apontar-lhe a mais pequena al-
teração no aspecto físico ou nos modos, 
a breve trecho aquela inexistência come-
çou a acentuar-se, ao ponto de, ao cabo 
de algum tempo, o pouco de alma que 
ainda lhe restava já nem dar para cum-
prir as mais elementares funções vitais 
(NAVA, 2002, p. 256-257).

Cientes que variados e numerosos são os sentidos 
e significações de “Os comedores de espaço”, com o pre-
sente trabalho esperamos contribuir com uma nova per-
cepção da poesia de Luís Miguel Nava a partir das teorias 
de Derrida e compreender, ao menos em parte, “[...] um 
amplo poder transfigurador; um vontade narrativa [...] e 
um força expressiva pouco frequente na tradição lírica” 
(AMARAL, 2002, p. 19) que tornou esse poeta “[...] um 
fulgurante meteoro no panorama poético português das 
últimas décadas” (AMARAL, 2002, p. 19).
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VESTUÁRIO 

Um dia descobriu-se que ele, em vez 
de, como é de hábito, vestir a roupa 
sobre a pele, a conseguia enfiar por 
baixo dela, ostentando, assim, uma 
nudez perpetuamente deformada. 
A ninguém desde aí voltou a passar 
despercebido que, apensar de nu, ele 
se encontrava agasalhado e que por 
baixo da pele dele a roupa competia 
com o volume dos músculos. Como se 
a malha, ou a fazenda, de que certas 
peças do vestuário se compunham 
fosse no seu próprio espírito 
engendrada, urdida nos seus próprios 
intestinos, era a partir deles que ele se 
vestia, agasalhava e conferia ao seu 
aspecto dignidade.  (NAVA, 2002, 
p. 148)

 
Uma das questões que a obra de Luís 

Miguel Nava incita é a da natureza da poesia. 
Típico da modernidade, o poema em prosa, cujas 
primeiras manifestações modernas encontramos em 

O poema em prosa:
Conceitos clássicos 
de poesia e a obra de 
Luís Miguel Nava

Filipe de Freitas

Universidade
Federal de Minas
Gerais
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Baudelaire, e que chega à tradição brasileira pelas mãos 
de Cruz e Souza, é uma forma cultivada extensamente na 
obra de Nava, e faz pensar sobre as questões teóricas iniciais 
da definição de poesia. Desde Aristóteles, essa sempre 
foi uma reflexão estética importante: o que caracteriza 
a poesia como tal? Em oposição a outras manifestações 
humanas (como a ciência, a prosa, a filosofia etc.), o que 
define e especifica a poesia? O poema em prosa coloca 
essas questões porque, à primeira vista, o uso do verso é 
um pré-requisito fundamental para a existência de um 
poema, já que, como nos parece inicialmente, o verso 
seria uma unidade musical, rítmica, sem a qual o poema 
não se origina, redirecionando-se, assim, para o campo da 
frase, da prosa. Um poema que fosse composto de frases 
e não de versos, portanto, soaria como uma contradição. 
Apenas à primeira vista, no entanto. De qualquer forma, 
essa é, sem dúvidas, uma questão de importância ímpar: 
praticamente todas as tentativas de compreensão e crítica 
de arte passam por uma resposta prévia a essa pergunta1 
que nos colocamos, a partir da obra de Nava: o que é a 
poesia? O que a diferencia, especifica e caracteriza em 
oposição às outras manifestações do espírito humano?
 O que faremos no presente trabalho é tentar 
esboçar uma resposta a essas questões a partir da leitura 
de textos já considerados clássicos sobre o assunto 
(Aristóteles e Novalis) e da análise do poema “Vestuário”, 
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de Luís Miguel Nava. A resposta que esboçamos, de 
forma alguma, pretende finalizar a questão; muito pelo 
contrário, a nossa possível resposta pretende apenas incitar 
a reflexão e problematizar, sem responder, finalmente, à 
pergunta, categorias fundamentais ao longo da história 
da teoria da literatura e da estética para solucionar a 
questão. Tentaremos compreender como, na obra do 
poeta português, podemos encontrar conceitos clássicos 
funcionando como forma de definir a atividade poética, 
e como, na sua prática poética (e não apenas no discurso 
poético sobre a natureza da poesia), esses conceitos 
também estão em funcionamento.     
 Aristóteles, ao tentar definir a poesia, diz-nos 
que sua natureza é o que ele chama de mimese, termo 
tradicionalmente traduzido como imitação. O poeta é, 
para Aristóteles, aquele que imita, aquele que reproduz 
algo alheio a si. Essa noção, na tradição latina da imitatio, 
acabou por transformar-se em sinônimo de realismo, 
entendido como tentativa de reprodução do mundo 
empírico no universo da linguagem. Isso aconteceu, pois 
se interpretou que, se a poesia é a imitação das coisas reais, 
ela deve representar o mundo real que nos cerca e não 
criar um mundo próprio, completamente desvinculado 
da realidade. Não é exatamente essa interpretação que 
nos interessa. A própria continuação do argumento 
aristotélico sobre a poesia já nos mostra que a noção de 
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mimese é bem mais complexa do que essa tradição redutora 
tenta fazer supor: ao lidar com a noção de verossimilhança, 
Aristóteles deixa claro que a poesia é regida pelas leis da 
possibilidade de realidade e não pela realidade em si, ou 
seja, seu valor deve ser pensado não com base no mundo 
empírico, mas sim em uma falsificação (sem o aspecto de 
negatividade que esse termo pode trazer em contextos 
platônicos) que a linguagem produz dessa realidade. 
Vamos perceber, ao longo de nosso argumento, que todas 
essas noções aristotélicas foram, em verdade, simplificadas, 
e que, numa interpretação mais elaborada da questão, a 
proposta do filósofo grego é de extrema importância para 
compreendermos o que é o poético. 
 Para reelaborarmos a noção de mimese, iremos ao 
poeta alemão Novalis. Em um de seus fragmentos, diz-
nos Novalis: 

41 – O mímico vivifica em si o princípio 
de uma determinada individualidade 
arbitrariamente. 

Há uma imitação sintomática 
e uma genética. Esta última é a 
única vivente. Pressupõe a mais 
íntima unificação da imaginação e do 
entendimento. 

Essa faculdade de despertar 
verdadeiramente em si uma 
individualidade alheia — não meramente 
enganar através de uma imitação 
superficial — é ainda totalmente 
desconhecida — e repousa sobre uma 
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sumamente prodigiosa penetração e 
mímica espiritual. O artista faz de si tudo 
aquilo que vê e quer ser.  (NOVALIS, 
1998, p. 123)

Percebe-se, pelo trecho citado, que a noção de mimese 
está posta de forma extremamente reelaborada: agora, a 
mimese não está definida como a imitação de algo exterior 
ao poeta, mas sim como a habilidade do poeta de sair de 
si mesmo para encarnar uma realidade que não seja a sua; 
trata-se da capacidade poética de outrar-se, de tornar-se 
outro, desidentificar-se para representar, através de si, um 
outro — para usar a linguagem de outro poeta português 
de extrema importância, Fernando Pessoa, a mimese é vista 
por Novalis como a habilidade de fingir ser aquilo que não 
se é. O fingimento, no entanto, se dá de forma tão completa 
que aquilo que se finge torna-se realidade para aquele que 
finge. Trata-se da imitação genética a qual refere Novalis: o 
despertar em si de uma individualidade alheia. O conceito, 
embora não tenha se tornado outro, aparece-nos agora 
completamente invertido: se antes víamos a mimese como 
aproximação do texto poético da realidade, agora o vemos 
como distanciamento dessa mesma realidade, vemo-lo 
agora como representação, entendendo o termo de forma 
um tanto ambígua. A representação funciona, ao mesmo 
tempo, como forma de a realidade entrar no texto e como 
forma de construção técnica da poesia. A representação 
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pressupõe algo que se representa, ou seja, uma realidade 
que figura representada no texto, e, ao mesmo tempo, 
de forma não excludente, alguém que se desidentifica e 
que faz viver em si uma realidade alheia. Tudo isso está já 
na citação de Novalis que propomos, e, em vários outros 
trechos, podemos encontrar coisas semelhantes, como, por 
exemplo, nesse outro fragmento: “46 – A poesia dissolve a 
existência alheia em própria” (NOVALIS, 1998, p. 124)2.  
 Continuemos nosso argumento. A poesia definida 
dessa forma ganha outros desdobramentos: não nos cabe 
agora uma discussão se a poesia pode ser feita em prosa 
ou não, já que a definição não leva essa questão em conta. 
E os dois filósofos que citamos problematizam de forma 
explícita essa questão da divisão do verso e da frase como 
elementos definidores da poesia em oposição à prosa. Diz-
nos Aristóteles em determinado momento da poética:
 

Costuma-se dar esse nome [o de 
poeta] a quem publica matéria médica 
ou científica em versos, mas, além 
da métrica, nada há de comum entre 
Homero e Empédocles; por isso, o certo 
seria chamar poeta ao primeiro e, ao 
segundo, antes naturalista do que poeta. 
(ARISTÓTELES et al., 2014, p. 20)

Ou seja, o uso do metro para organizar o texto 
não pode, para Aristóteles, definir o que é o poeta. 
Essa definição já foi dada no início de seu livro sobre o 
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assunto: a imitação, a mimese. Novalis também, em outros 
fragmentos, que citamos agora, coloca em xeque a mesma 
questão e admite que o limite entre poesia e prosa não é o 
limite do verso e da frase e que podemos encontrar poesia 
onde há frase:

51 – Seria uma pergunta engenhosa, se 
o poema lírico seria propriamente poema, 
plus-poesia, ou prosa, minus-poesia? 
Assim como se tomou o romance por 
prosa, assim se tomou o poema lírico por 
poesia— ambos injustamente. A mais 
alta, a mais autêntica prosa é o poema 
lírico. 

A assim chamada prosa nasceu 
por imitação dos extremos absolutos — 
Ela está aí ad ínterim e desempenha um 
papel subalterno, temporário. Chega 
um tempo, onde ela não mais é. Então 
da imitação se fez uma interpenetração. 
Uma verdadeira vida nasceu, e com isso 
prosa e poesia estão unificadas da maneira 
mais íntima, e postas em alternância. 

[...]
56 – Voltaire é um dos maiores minus-
poetas que já viveram. Seu Cândido é sua 
Odisseia. Pena para ele, que seu mundo 
era um bourdoir parisiense. Com menos 
vaidade pessoal e nacional ele teria sido 
muito mais. (NOVALIS, 1998, p. 130-
131)

Mais uma vez o questionamento dos limites entre 
a prosa e a poesia. Esse questionamento, insistimos, só é 
possível quando se compreender a noção de mimese em 



31

toda sua complexidade e se perceber que é esse o elemento 
caracterizador da poesia.
 Tendo compreendido a poesia dessa forma, 
passemos à análise do poema de Luís Miguel Nava. Em 
“Vestuário”, parece que estamos perante uma dramatização 
poética do que acabamos de descrever como uma forma 
problematizada e complexa de compreender a poesia e a 
mimese. Temos, no poema, uma situação que nos parece, à 
primeira vista, inexplicável: descobre-se, num dia, que um 
“ele”, ao invés de usar as roupas como tradicionalmente se 
usa, usava-as dentro da pele. O que pretendemos fazer é 
entender o poema como dramatização da atividade poética, 
ou seja, como metalinguagem. Se compreendermos 
a roupa como a máscara, como algo do espaço do fora, 
estamos perante duas possibilidades: numa, a roupa 
é vestida como tradicionalmente a vestimos, fora do 
corpo, ora simplesmente tampando-o, ora servindo como 
ornamento; noutra, a roupa está dentro de nós, está dentro 
da pele. Entendendo a roupa como metáfora da máscara, 
como aquilo que falseia o corpo, ou seja, como algo que, em 
oposição à nudez, é um falseamento, uma representação 
social da nudez, podemos ver, nessas duas opções, as duas 
opções de Novalis para a imitação: a imitação sintomática 
e a genética. A imitação genética se faria quando a roupa, 
ao invés de estar do lado de fora da pele, estaria do lado de 
dentro. 
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 A imagem criada por Nava apresenta dificuldades 
de interpretação: a roupa que se coloca dentro pode 
sugerir um sem número de interpretações. A que estamos 
propondo aqui é uma e não nega as muitas outras também 
possíveis e também sugeridas pelo texto. Entendemos 
esse poema como representação poética para o próprio 
método de representação que a poesia utiliza: o poeta é 
aquele que, certo dia, descobre-se usando as roupas (as 
muitas máscaras) por dentro da pele; em outras palavras, 
para voltarmos ao modo de dizer de Fernando Pessoa, 
o fingimento (metaforizado pela roupa) é tão completo 
que a dor que se finge é demasiadamente sentida pelo 
fingidor. Isso é mimese. Isso é poesia, segundo o que nos 
diz Aristóteles e Novalis.
 Mas não apenas esses conceitos estão ali 
problematizados: eles estão sendo usados por Nava em 
toda a sua obra. O poeta, que, ao longo de sua trajetória, 
vai abandonando cada vez mais o verso e aderindo ao 
poema em prosa, sabe que a poesia é ficção de si mesmo, 
de seu mundo, dos elementos materiais que constituem a 
matéria-prima da poesia; e, ciente desse fato, produz, em 
cada poema individualmente, como também na totalidade 
de sua obra, um universo, regulado por sua lógica interna (a 
verossimilhança). Os critérios da poesia são, antes de tudo, 
a mimese, como ficcionalidade, como desidentificação 
do poeta de si mesmo para o florescimento em si da 
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personalidade alheia, como o outrar-se, e a verossimilhança, 
como as regras estabelecidas no início desse novo mundo 
criado à parte do mundo real, entendido como o mundo 
das matérias-primas da poesia. O “ele” que Nava cria em 
seu poema, assim como o eu-lírico criado em toda a sua 
obra, é um “outro” que vive em um mundo ficcional, regido 
por regras diferentes do nosso: assim, diferentemente 
do nosso mundo, nesse outro universo é possível que se 
acorde e as roupas, ao invés de se vestirem sobre a pele, 
estejam sob ela. Assim, o conceito que reelaboramos ao 
longo do texto se encontra no texto de Nava não apenas 
representado, como também usado como princípio poético 
de composição.      

Notas

1 As várias linhas de força da crítica moderna, no século XX, parecem-
nos discordar fundamentalmente na resposta a essa pergunta, da qual 
surgem todas as outras discordâncias metodológicas. Se pensarmos, 
por exemplo, na crítica marxista, na figura de Lukács maduro, e na 
crítica formal, na figura dos principais formalistas russos, podemos 
pensar as discordâncias metodológicas como resultado às divergências 
nas respostas a essa pergunta inicial da natureza da poesia. Essas 
discordâncias vinculam-se, por sua vez, às concepções gerais que cada 
uma dessas escolas, cada um desses teóricos tem da realidade em si, do 
lugar que a poesia e a arte ocupam dentro do desenvolvimento mais 
geral do espírito humano como um todo.

2 As consequências dessa reinterpretação por parte dos românticos 
alemães e ingleses é de extrema importância para tal movimento e 
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seus desdobramentos parecem-nos ser um dos fundamentos do 
movimento. Por exemplo, a articulação da poesia com uma atividade 
transcendental parece-nos já desenvolvida na noção da mimese como o 
homem saindo de si para abrir caminho a uma representação de alguma 
alteridade. Nos próprios fragmentos de Novalis, a transcendentalidade 
da poesia e a mimese encontram-se lado a lado, como reflexões que 
se desenvolvem em conjunto. Em alguns fragmentos, a relação dessas 
duas noções parecem-nos bem próximas, como, por exemplo, no 
fragmento 43, do capítulo intitulado “Poesia”: “[...] [A poesia] mescla 
tudo para seu grande fim dos fins — a elevação do homem acima de si 
mesmo”. A elevação do homem sobre si mesmo figura-se, aqui, como 
o homem que “vivifica em si uma individualidade alheia” e, portanto, 
sai de si em detrimento de uma alteridade, e também como uma 
transcendentalidade da atividade poética. Essa, no entanto, parece-
nos apenas uma das formas de compreensão da importância desse 
conceito para os românticos. Sobre essa questão, ver ainda o livro 
Mimesis: desafio ao pensamento (LIMA, 2000). 
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A memória e as cicatrizes 
na poesia de Luís Miguel 
Nava

 Vem sempre dar à pele o que a 
memória carregou, da mesma 

forma que, depois de revolvidos, 
os destroços vêm dar à praia.

 Luís Miguel Nava

A poesia de Luís Miguel Nava apresenta 
fortes imagens carnais, incorporando aos poemas 
a presença de vísceras, sangue, ossos, pele e cora-
ção. São imagens recorrentes que, ao analisarmos o 
papel que desempenham nos textos, perceberemos 
coerência temática, quase sempre de uma violência 
arrebatadora. Além da presença de partes do corpo, 
há a recorrência de imagens como a do mar e a do 
céu, que estariam diretamente relacionadas à memó-
ria; o mar remetendo, muitas vezes, à infância e à 
lembrança da mãe, e o céu como algo que, ao ser 
contemplado, remete ao passado, trazendo à tona al-
guma lembrança. António Manuel Ferreira, em seu 
artigo “Luís Miguel Nava: Até à raiz da alma”, afir-
ma sobre a presença do mar na obra do poeta:

Luísa Brandão

Universidade
Federal de Minas
Gerais
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A estreita relação existente entre o mar 
e as recordações parece ser bem clara, 
pois “...disponho alguns retratos junto 
ao mar, o mar / rebenta-lhes em cima e 
atravessa-os, fica dentro / deles”. É ain-
da a energia do mar que traz consigo a 
figura da mãe, e também, embora com 
muito menos força, a figura do pai, duas 
das presenças mais relacionadas com a 
infância. (FERREIRA, 2006, p. 129)

As vísceras estão presentes na poesia de Nava 
normalmente sem especificação de órgãos, aparecendo o 
termo geral “vísceras”, como no poema “Espinhos”, do 
último livro, Vulcão: 

Espinhos
O réptil de que somos as entranhas 
abertas na consciência 
emerge-nos da terra, onde, poisadas,

as vísceras, 
pintadas e nostálgicas 
de serem uma raiz,

se agitam como 
se alguém as embalasse e as víssemos, 
ainda palpitantes,

cobrirem-se de espinhos, nós  
que, contra o céu que se divide, assim  
expomos as entranhas

que somos e as feridas 
que, como treva ainda mal cicatrizada, 
se rasgam lentamente à superfície. 
(NAVA, 2002, p. 216)
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O sangue é um dos elementos que mostra a vio-
lência da poesia de Nava. Fernando Pinto de Amaral, em 
seu prefácio à Poesia Completa do poeta, afirma:

 
Não sendo uma poesia realista e recu-
sando a ideia tranquilizadora de mime-
sis, ela toma para si o conselho de Niet-
zsche, escrevendo com sangue – “Se 
alguma coisa vi foi com o sangue” – e 
desencadeando resultados estéticos tal-
vez próximos de um neo-expressionis-
mo. (AMARAL, 2002, p. 21)

No poema “Matadouro”, de O céu sob as entra-
nhas, por exemplo, o sangue está bastante presente:

 
Dancei num matadouro, como se o san-
gue de todos os animais que à minha 
volta pendiam degolados fosse o meu. 
Dancei até que em mim houvesse espa-
ço para um poema de que todas as ima-
gens depois fossem desertando. (NAVA, 
2002, p. 181)

  
Os ossos relacionam-se muito com o ambiente árido e o 
sol, como no poema “Estacas”, de O céu sob as entra-
nhas:

Os meus ossos estão espetados no 
deserto, não há um só no meu corpo que 
lhe escape.

Cravados todos eles na areia do 
deserto, uns a seguir aos outros, alinha-
dos.
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Seria absurdo falar-se de esque-
leto.

A pele foi entretanto soterrada, há 
quem já tenha caminhado em cima dela. 
Quem diria? A pele, outrora hasteada, 
uma bandeira, quase uma coroa.

O vento apoderou-se-me das vér-
tebras. O próprio sol que entre elas bri-
lha é descarnado, um sol deserto, onde o 
deserto penetrou.

Talvez pudéssemos lavá-lo, este 
deserto, quem sabe, ou amarrá-lo, amor-
daçá-lo. A pele garante o espaço, o resto 
logo se veria. (NAVA, 2002, p. 160)

A pele e o coração são constantes em toda a obra 
poética do autor. Sendo na pele o lugar o qual se dão as 
cicatrizes, esse é o órgão sobre o qual pensaremos, pre-
dominantemente, neste trabalho. O coração teria também 
papel crucial no desenvolvimento do pensamento, uma 
vez que ele seria a roldana responsável por trazer as lem-
branças de dentro das profundezas da memória – como 
podemos perceber no “Poema Inicial”: “Poder-me-ão en-
tender todos aqueles / de quem o coração for a roldana / 
do poço que lhes desce na memória.” (NAVA, 2002, p. 
133) – além de ter o papel de “rei da criação”, possivel-
mente da criação poética, como no poema “Teatro”, do 
livro Rebentação:

Na selva dos meus órgãos, sobre 
a qual foi desde sempre a pele o firma-
mento, ao coração coube o papel de rei 
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da criação.
Ignoro de que peça é todo este 

meu corpo a encenação perversa, onde 
se vê o sangue rebentar contra os roche-
dos.

Do inferno, aonde às vezes o sol 
vai buscar as chamas, sobre ele impiedo-
samente jorram os projectores. (NAVA, 
2002, p. 145)

É interessante percebermos que, para Luís Mi-
guel Nava, a memória é algo que se relaciona com o mar, 
como já foi dito, e, quando as ondas trazem algo que es-
tava submerso nesse mar, ou seja, uma lembrança, muitas 
vezes ela traz consigo o que resultaria na poesia, como no 
poema “Brevíssimo crepúsculo”, do livro Onde à nudez, 
no qual o eu lírico afirma que escreve a partir de algo 
que lhe vem do fundo dos baús, ou seja, de lembranças, 
que viriam por meio de ondas: “Escrevo, o que não deixa 
de, por meias palavras, fazer ver as ondas ascendendo do 
fundo dos baús. / A água a contas com as trevas” (NAVA, 
2002, p. 58), ou em A inércia da deserção: “... o mar de 
que deflagram / as ondas por acção da memória” (NAVA, 
2002, p. 75). O fazer poético encenado já nos primeiros li-
vros de Nava articula-se a imagens de luz e claridade, que 
se relacionam também à memória, como podemos per-
ceber no poema “Nos teus ouvidos”, que abre o primeiro 
livro, Películas, remetendo a poesia a uma memória da 
infância que fora acesa, ou seja, que possuía luz:
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Nos teus ouvidos

Nos teus ouvidos isto explode
de amor, palavra ampola sob
os astros funcionando abril à boca das
    [cidades, dos
imperturbáveis muros aos quais as crianças
que de cristais nos punhos acontecem
    [passam,
seus chapéus brevíssimos, os indícios
de nada, o modo de ler, de acender um texto
de amor nos ouvidos, isto explode e entra
nesta página o mar da minha infância, meigo
no modo de lembrá-lo, lê-lo, de acender
de carícias um texto na memória. De astros
as ruas eram cheias que os cuspiam hoje
na minha mãe de outrora, nas crianças
    [de água, nos
pensamentos nenhuns que eu punha em seus 
    [joelhos, em
seus amáveis joelhos a que os astros
    [acorriam,
minha mãe que arranco ao sono, às areias 
    [virgens
das palavras, que amanhecido eu gero,
    [as mãos
tão de repente em pânico nos muros. 
(NAVA, 2002, p. 37)

Essa claridade, predominante nos primeiros li-
vros do poeta, evolui para algo mais sombrio ao final da 
obra, como podemos perceber em Vulcão, livro em que as 
trevas predominam em relação à luz, apesar de esta ainda 
estar presente. Podemos observar a presença das trevas, 
em Vulcão, em um poema cujo título é justamente “As 
trevas”:
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As trevas

Começam-nos as trevas a romper
a carne, comparáveis
a neve que do céu
caísse ensanguentada

ou pedra que, ao tombar
num lago, o abrisse
em sucessivos círculos, alguns
dos quais já fora de água, em plena vida,

alguém
no meio da paisagem
empunha um calorífico

enquanto eu, que de roupa
não trago mais que um lenço,
com ele cubro a cabeça para não morrer,

aqui ninguém ignora
que os lagos gelam a partir das margens
e o homem a partir do coração,

que a luz
ascende do vazio
e tudo o que nos resta mais não é
que um sol sem crédito
num céu desafectado,

envolvem-nos as trevas
os ossos, dir-se-ia
que a própria morte
nos serve aqui de pele, como a um morcego. 
(NAVA, 2002, p. 225-226)
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Essa memória que guia o eu poético em Luís Mi-
guel Nava é algo interessante de ser analisado, uma vez 
que podemos questionar até que ponto essas memórias 
são fidedignas, ou até que ponto são memórias e não ima-
ginação, pois a própria voz poética afirma que a memória 
é subjetiva e poluída pelos sentimentos do coração, como 
podemos perceber no poema “Paisagens”: “São outras as 
paisagens quando alguém / as vê pelas janelas do seu pró-
prio coração [...]” (NAVA, 2002, p. 127), uma vez que as 
paisagens ou imagens às quais o poeta se refere são, pre-
dominantemente, resquícios da memória. Podemos con-
cluir que, nesse poema, o poeta se refere à interferência 
do coração na rememoração de algo. Fernando Pinto de 
Amaral afirma, em seu texto introdutório à obra completa 
do poeta, que:

[...] é como se nos poemas estivessem 
incrustrados fragmentos de uma 
realidade tão recôndita e bizarra que 
parece estar mais ligada à imaginação do 
que à memória, ou, por outras palavras, 
é como se a memória parecesse tão 
estranha como costuma ser a imaginação 
(AMARAL, 2002, p. 30)

No poema “Até à infância”, do livro Rebenta-
ção, está presente a temática da subjetividade em relação 
à memória e aos sentimentos de cada um. O eu poético, ao 
olhar pela janela e ver o azul profundo do céu, lembra-se 
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de sua infância. Esse azul, sempre relacionado a lembran-
ças, atinge tal profundidade – misturando-se à profundi-
dade interna do eu poético – que provoca a iluminação 
de espaços desconhecidos desse eu poético, alterando-lhe 
aspectos internos que, possivelmente, estão relacionados 
à memória, uma vez que arranca ao coração algo que faz 
acelerar o sangue:

Tive hoje, olhando o céu pela janela do 
meu quarto, a sensação de que ele se me 
entranhava até à infância. Nunca supus 
que em mim houvesse uma profundida-
de capaz de absorver uma tão extensa 
superfície azul, a qual vertiginosamente 
refluía por mim dentro, iluminando es-
paços de cuja existência eu nem sequer 
desconfiava. O certo é que, ao atingir 
maior profundidade, a cor se lhe alterou 
sensivelmente, embora a natureza des-
sa mutação não fosse propriamente de 
ordem física. Foi como se ao chegar a 
esse ponto, tendo a bomba da memória 
começado a trabalhar, a luz que sobre ele 
este mecanismo vomitava lhe alterasse a 
própria consistência e furiosamente ar-
rancasse ao coração da terra aquele que, 
a um ritmo idêntico, eu sentia acelerar-
se-me entre os ossos. (NAVA, 2002, p. 
107)

Luís Miguel Nava produziu uma poesia arreba-
tadora e violenta, na qual se pode perceber a criação poé-
tica como algo doloroso, uma vez que a poesia é feita a 
partir de memórias talvez não resolvidas, que vêm à tona 
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fazendo arder suas cicatrizes. Em todo momento, a me-
mória se relaciona à pele, pois esta refletiria aquela. Mas 
a pele seria um espelho da memória, no sentido de que 
carrega as cicatrizes da memória. Essa relação é reafirma-
da em toda a obra do poeta, sendo a memória marcada na 
pele por meio de cicatrizes. As cicatrizes estão, portanto, 
relacionadas ao fazer poético, uma vez que este se rela-
ciona diretamente à memória. Essa questão da pele que 
espelha a memória é retratada no poema “Não muita vez”, 
do livro Onde à nudez:

[...]
Os dedos com que me tocou
persistem sob a pele, onde a memória
     [os move.
Tacteiam, impolutos. Tantas vezes
o suor os traz consigo da memória, que
     [não tenho
na pele poro através
do qual eles não procurem
sair quando transpiro. A pele é o espelho 
     [da memória. 
(NAVA, 2002, p. 61)

António Manuel Ferreira afirma que esta poesia

faz do corpo o centro de irradiação de 
todos os sentidos e de todas as deman-
das. [...] Trata-se de um corpo radicula-
do, cavernoso, húmido e exposto, desde o 
labirinto dos nervos, até às janelas que a 
memória abre sobre a pele. (FERREIRA, 
2006, p. 126)
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Carlos Mendes de Sousa, em seu estudo “A co-
roação das vísceras – Representações do avesso na poesia 
de Luís Miguel Nava”, publicado na revista Relâmpago, 
revista que o poeta criou por meio de seu testamento, afir-
ma sobre a memória e a criação poética em Nava:

a memória não aparece apenas como 
simples mecanismo que suscita ou de-
sencadeia as lembranças, mas equiparan-
do-se às engrenagens que fazem funcio-
nar o processo textual. [...] a deformação 
anamórfica introduz um princípio de de-
composição em que a própria memória é 
sujeito e objecto da distorção no fundo, 
como que o lado da morte diante da vida. 
(SOUSA, 1997, p. 47)

Por sua vez, António Manuel Ferreira, em artigo 
sobre o poeta, afirma:

Um outro elemento fecundo da poesia 
de Nava é consubstanciado pela maté-
ria irruptiva da memória; uma memória 
próxima do coração e da pele. Selectivo 
mas não obliterante, o crivo da memória 
permite ao sujeito o reconhecimento de 
um percurso vital, de que não está ausen-
te um certo tom de fatalismo, represen-
tado pela recorrência da palavra destino, 
a que facilmente se associam abismo e 
caos, bem como pelo carácter incon-
trolável da irrupção do passado. E mais 
uma vez, a poética implícita e explícita 
de Nava tece ligações coerentes com a 
realização textual. A rebentação incoer-
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cível das recordações sedimentadas na 
memória harmoniza-se, sem esforço, 
com a construção do poema. (FERREI-
RA, 2006, p. 128-129)

Também o crítico Fernando Pinto de Amaral as-
sim se posiciona em relação à memória, em texto publi-
cado como prefácio à Poesia Completa, de Luís Miguel 
Nava:

[...] destaca-se desde logo o papel motor 
atribuído à memória e à sua força – uma 
força quase de ordem mecânica, bem pa-
tente nas frases que mencionam a “bom-
ba da memória” ou o seu poder de mover 
o próprio mar: “o mar de que deflagram / 
as ondas por acção da memória”.
Sob o domínio dessa omnipresente me-
mória se reinicia, a cada instante, o ob-
sessivo movimento que define grande 
parte da poesia deste autor. Trata-se de 
um regresso em que o mais importante 
nos é trazido pela recuperação de uma 
infância sustentada numa teia da qual 
fazem parte a “casa” ou a “mãe’. (AMA-
RAL, 2002, p. 23)

O poema “Agora que de novo”, do livro Como 
alguém disse, deixa evidente a relação existente entre a 
pele e a memória na obra de Luís Miguel Nava, em que o 
eu lírico, ao se aproximar do mar, sente arder sua pele, da 
qual a memória toma conta:
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Agora que de novo

O mar voa nas rochas, como
se a manhã se formasse onde se forma o 
        [cuspo eu aproxi-
       mo-me
dele e arde a pele de que a memória
vem lentamente tomar conta.

Avanço com cuidado, agora que de novo
nas praias o mar solta os cães. O que
    [chamávamos
verão são poços através
dos quais se some a pele pela memória dentro.
(NAVA, 2002, p. 87)

Essa relação entre a pele e a memória também 
é perceptível no poema “A pouco e pouco”, também do 
livro Onde à nudez, principalmente ao final do poema, 
quando o poeta estabelece ligações entre pele, memória 
e mar:

A pouco e pouco

Há entre o coração e a pele cumpli-
cidades para cujo entendimento apenas cor-
pos como o dele às vezes contribuem.

Olhando-o nos olhos não é fácil des-
trinçar do alcantilado coração a cama onde 
dormíamos, ao mais pequeno sopro o sol 
parece evaporar-se.

Por esse coração, ainda que escar-
pado, era, no entanto, fácil alcançar a pele, 
o mar à força de bater na rocha ia ficando 
a pouco e pouco em carne viva. (NAVA, 
2002, p. 89)
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O mar, cujas ondas batem na rocha veemente-
mente, seria o responsável por trazer alguma lembrança 
vinda do coração, Lembrança que deixa a pele em carne 
viva.

Finalizemos, então, com o poema “Memória”, 
de Como alguém disse, que melhor pode explicitar as re-
lações estabelecidas entre memória e pele na arrebatado-
ra poesia de Luís Miguel Nava. O poema mostra como a 
profundidade da memória a intensifica, fazendo com que 
sua emergência seja algo estarrecedor, cuja intensidade 
se reflete na pele com maior clareza, resultando em cica-
trizes:

Assim é a memória. Onde quer que eu 
me encontre abre um buraco, entra na 
terra, o que me dificulta a marcha ao 
mesmo tempo que acentua esta estra-
nheza de eu me sentir eu até onde nem 
mesmo as minhas mãos, ainda que es-
cavassem, lograriam ir. Granitos, xistos, 
cimentos, a nada ela deixa de aceder por 
causa deles – às vezes acontece essa in-
quietante coisa de, num prédio, ser como 
se ela atingisse o andar de baixo ou outro 
mais baixo ainda, o que é de tal forma 
insidioso que, se alguém que dele che-
gasse me dissesse nada ter notado, eu 
ficaria atónito. Mas é na pele que tudo se 
reflecte com maior intensidade – a me-
mória abre um sulco através dela, espa-
lha-se-lhe à tona com tudo o que da terra 
atrás de si carrega até se misturar com a 
saliva, a qual – completamente subterrâ-
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nea – é o que por fim lhe serve de coroa, 
aquilo a que chamamos, referindo o mar, 
rebentação. Vem sempre dar à pele o que 
a memória carregou, da mesma forma 
que, depois de revolvidos, os destroços 
vêm dar à praia. (NAVA, 2002, p. 97)
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Introdução

Como foi demonstrado por Érica Zíngamo 
(2009) em seu ensaio “Duas qualidades de movimen-
to a partir do corpo em Luís Miguel Nava – a leitura 
no prazer e a erótica do poema”, ao longo de toda a 
poesia de Luís Miguel Nava abrem-se “possibilida-
des pelo corpo”, cenas de leitura que se dão através 
de uma experiência física única ou de imagens nas 
quais o corpo, aqui esfacelado, mutilado e pleno de 
uma carga elétrica erótica e intensa, é ressignificado, 
sendo esvaziado dos sentidos tradicionais e da fun-
cionalidade social e estabelecendo uma nova relação 
com o ambiente e com o organismo singular que se 
desenvolve em seu interior, um universo particular e 
composto pelos próprios órgãos.

Nesse sentido, procurei analisar como se 
constroem as imagens do corpo ao longo da obra de 

Luís Miguel Nava:
Uma visão sobre o corpo

Maria Clara 
Menezes

Universidade
Federal de Minas
Gerais



53

Nava, em especial nos poemas apresentado no livro Onde 
à nudez, assim como os significados que essas imagens tão 
recorrentes podem ganhar no universo criado pelo poe-
ta. Na busca por uma possibilidade de interpretação desse 
corpo apresentado, tomei como base teórica os textos de 
Deleuze e Guattari, tentando traçar um paralelo entre o 
conceito de Corpo sem Órgãos por eles desenvolvido a 
partir da obra de Antonin Artaud, poeta que iniciou por 
assim dizer a guerra contra os órgãos e acima disso contra 
os organismos, e que foi considerado pelos filósofos como 
o próprio Corpo sem Órgãos.

Acredito que valha a pena ressaltar também que, 
inicialmente motivada por uma interpretação pessoal do 
poema “Sketch” de Luís Miguel Nava, procurei na leitura 
dos escritos de Deleuze e Guattari uma forma de opor o 
“conceito” (lembrando que os próprios autores dizem não 
se tratar exatamente de um) do Corpo sem Órgãos e um 
possível conceito de um Corpo Pleno ou Corpo com Ór-
gãos que se apresentaria na obra de Nava. Apesar de poder 
defender a existência desse Corpo com Órgãos na poesia 
de Luís Miguel Nava, assim como ser plausível apontar a 
existência de um corpo organizado, a ideia de uma oposi-
ção ao Corpo sem Órgãos não se mostrou uma interpre-
tação ideal, isso tanto pelas próprias características apre-
sentadas por Deleuze e Guattari a respeito deste último 
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quanto pela apresentação que se dá do corpo na poesia de 
Luís Miguel Nava.

1 Análise

É possível, ao longo de toda a obra de Luís Miguel 
Nava, reconhecer uma proposta de “possibilidade pelo 
corpo”, como já foi citado no início desse trabalho mas, 
principalmente e indo além disso, nota-se uma propos-
ta de experimentação do corpo e através do corpo, sejam 
nas passagens em que o eu lírico se dirige diretamente ao 
leitor, colocando em perspectiva a possibilidade de uma 
experimentação da poesia através do próprio corpo de 
quem lê, seja na criação, e considero que nesse momentos 
a poesia de Nava consiga alcançar sua maior força, de ima-
gens corporais extremamente sinestésicas e intensas, que 
promovem essa sensação do físico, do carnal, do corporal. 
Em “Nos teus ouvidos”, poema de abertura da primeira e 
pequena coletânea de poemas de Nava intitulada “Pelícu-
las”, o enunciador dirige-se diretamente a quem lê, indi-
cando que é no corpo deste que o discurso toma forma, 
acontece, explode:

Nos teus ouvidos isto explode
de amor, palavra ampola sob
os astros funcionando abril à boca das
   [cidades [...]
(NAVA, 2002, p. 37)
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Poderíamos sem muito medo considerar esse isto 
que explode (e é curioso o uso do pronome demonstrati-
vo, que aproxima o leitor da coisa) como sendo o próprio 
poema e talvez a própria obra de Nava, o que nos leva a 
pensar também que, a partir daquele primeiro momento, 
o mundo do poeta se cria mediante a explosão, põe-se 
em movimento.

Foi, no entanto, para quando o corpo ganha uma 
imagem e uma representatividade no texto que minha 
atenção se voltou com maior força. Além dessa indicação 
de uma poesia que penetra no corpo do leitor, percebe-se 
também a criação de um novo tipo de corpo, um corpo 
muitas vezes estranho, aturdido, esfacelado ou irreconhe-
cível, destituído de utilidade social e que causa horror. 

Seguindo na leitura de “Películas”, nos depara-
mos com um pequeno poema na página 43, “Ars eróti-
ca”. Já foi discutido com mais intensidade a questão do 
erotismo na obra de Nava, sendo ressaltada com mui-
ta frequência a orientação sexual do poeta e as relações 
desse dado com sua própria atividade poética. Apesar de 
extremamente válida, essa linha de análise não me in-
teressa muito nesse momento. Inegavelmente erótico, é 
claro, esse minúsculo poema de uma linha só nós trás, 
para além disso, a construção de um corpo não organi-
zada, ressignificado e intenso, aonde não se opõem mais 
as ideias de um dentro em face do fora, mas se apresenta 
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um corpo que é dentro e fora, a ver: “Eu amo assim: com 
as mãos, os intestinos. Onde ver deita / folhas.” (NAVA, 
2002, p. 43).

Ora, o que se propõe aí é um corpo enorme, onde 
pele, mãos e vísceras se misturam, reordenados e desem-
penhando funções próximas: um intestino que toca, que 
ama, assim como as mãos amam. Ama-se de corpo inteiro, 
de forma alguma num senso figurado, ama-se na comple-
tude do corpo, amor de mãos e de vísceras também. 

Mais à frente nos é apresentado o poema em pro-
sa “Sketch”, claramente uma pulsante cena de escrita na 
qual o poema invade o corpo ao ponto de suas imagens 
esticarem-se por sob a pele, irrompendo violentamente 
pelas mãos. A intensidade da cena é enorme e possui uma 
carga claramente explosiva, concluindo com uma imagem 
brutal e significativa de janelas que se abrem sobre os rins: 
“[...] as imagens esticadas sob a pele irrompem pelas mãos, 
abrem janelas sobre os rins, a intensidade do rapaz é então 
tal que é ele quem põe em branco a página.” (NAVA, 2002, 
p. 49).

Seria lógico pensar imediatamente em janelas que 
se abrem para fora desse corpo eletrificado e intenso. No 
entanto, também não estaria vetada a possibilidade da ja-
nela se abrir para dentro desse corpo, transformando esse 
olhar não em um olhar para o fora, mas sim em um des-
cobrimento do dentro, do interior desse corpo e de seus 
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órgãos. Acredito que é a partir daí que o texto de Nava 
permite uma aproximação ao “conceito” do Corpo sem 
Órgãos que, como nos mostraram Deleuze e Guattari, vai 
além de uma simples conceituação, constituindo-se como 
um campo de experimentação:

Ele é não-desejo, mas também desejo. 
Não é uma noção, um conceito, mas an-
tes uma prática, um conjunto de práticas. 
[...] É uma experimentação não somen-
te radio-fônica, mas biológica, política, 
atraindo sobre si censura e repressão. 
Corpus e socius, política e experimenta-
ção. Não deixarão você experimentar (o 
Corpo sem Órgãos) em seu canto. (DE-
LEUZE; GUATTARI, 1997, p. 12)

O caminho que Guattari e Deleuze traçam para a 
definição (nunca conseguida de forma definitiva ou total) 
do Corpo sem Órgãos é longa e envolve muitos outros 
conceitos secundários por eles desenvolvidos. Não nos in-
teressa aqui percorrer esse caminho por inteiro, mas sim 
utilizar a ideia final, trabalhada no livro Mil Platôs, onde 
os autores buscam forma de responder à questão “Como 
formar para si um Corpo sem Órgãos”. No entanto, pare-
ce-me também válido trazer a este trabalho os conceitos 
de máquinas desejantes, pois sem ele torna-se impossível 
definir o que o Corpo sem Órgãos é, ou melhor, não é.

Em O Anti-Édipo, segundo Deleuze e Guattari 
somos todos máquinas desejantes, de forma alguma me-



58

taforicamente, mas realmente máquinas constituídas de 
máquinas: somos máquinas nós e nossos órgãos (o cérebro 
uma máquina de pensar, os olhos uma máquina de ver, a 
boca uma máquina de gritar, etc.), ligadas de forma bi-
nária umas às outras num processo de produção no qual 
uma consome a produção da anterior e é consumida pela 
seguinte. Sendo nós máquinas constituídas de máquinas, 
constituímos também uma máquina social que nos orga-
niza, nos atribui funções, estratifica, corta, separa, define e 
milagra, dando-nos sentidos, subjetividades, fins externos 
para a nossa produção desejante. Mas não é sem dor ou 
sem sofrimento que o corpo sucumbe a essa organicidade: 
“As máquinas desejantes nos fizeram um organismo; mas 
no seio dessa produção, na própria produção, o corpo sofre 
por ser dessa forma organizado [...].” (GUATTARI; DE-
LEUZE, 1997, p. 14, tradução minha).

O Corpo sem Órgãos nasce justamente num mo-
mento de corte desse fluxo, do processo de produção e é 
ele mesmo o improdutivo, o estéril, o não planejado. Mas 
esse Corpo sem Órgãos, um corpo sem imagem, está, 
no entanto, inserido no processo de produção. Ele é an-
ti-produção inserido no processo de produção. Por fim, 
serve de superfície de inscrição de todos os processos de 
produção do desejo, concebido por Deleuze e Guattari 
não como a busca por um preenchimento, a falta, como 
definiu Freud, mas uma forma de produção. O Corpo 
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sem Órgãos é por fim o campo de imanência do desejo, 
campo de inscrição no qual as máquinas desejantes se 
acoplam. Acredito que a poesia de Nava percorra um ca-
minho parecido (talvez a tentativa de construção de um 
Corpo sem Órgãos para si?).

Acredito que seja impossível negar que o corpo em 
Nava nós é apresentado como um Corpo Pleno: habita em 
seu interior uma selva de órgãos e sangue que seguem, à 
sua maneira, uma organização: “Na selva dos meus órgãos, 
sobre a qual foi desde sempre a pele o firmamento, coube 
ao coração o papel de rei da criação [...].” (NAVA, 2002, 
p. 145).

No poema “Teatro”, encontrado no livro Rebenta-
ção, apresenta-se uma “encenação perversa” desconhecida 
pelo eu lírico e protagonizada por seu órgãos, dentre os 
quais coube ao coração o papel de “rei da criação”. Há aí, 
sem dúvidas, uma organicidade. Não podemos, no entan-
to, esquecer os outras representações do corpo na obra de 
Nava, representações estas de corpos ou mutilados – como 
no poema “Os ecos”, do livro Vulcão, no qual se lê: “A car-
ne os guindastes / suspendem, minha [...]” (NAVA, 2002, 
p. 211) – ou ainda estranhos, esvaziados dos significados 
correntes – como no poema em prosa “Inverno”, do mes-
mo livro.

É a partir dessa representação do corpo que 
acredito haver em Nava o desejo da construção de um 
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Corpo sem Órgãos para si: a partir dos corpos plenos de 
violência, tensão, destruição e completamente retirados de 
sua função, improdutíveis, há a intenção de criação de uma 
superfície de inscrição de um novo sistema de produção, 
de uma produção desejante que não se define por questões 
exteriores que indiquem alguma falta a ser suprida. Pode-
mos concluir com o pensamento de que talvez a própria 
poesia, o corpo do poema, seja para Nava a tentativa de 
construção de um Corpo sem Órgãos que resignifica sua 
máquina desejante, esses órgãos que nele se inscrevem tor-
nando-o um Corpo Pleno.

Penso que ainda existam centenas de pontos a se-
rem aprimorados e melhor analisados nesse trabalho, mas 
chegando aqui ao final acredito realmente que seja pos-
sível associar a obra de Luís Miguel Nava à ideia desse 
complexo e maravilhoso Corpo sem Órgãos, esse campo 
de experimentação e de imanência que Deleuze e Guatta-
ri alegaram vital.
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Uma paisagem obsedante, intensa 
como o ópio.
(Mallarmé)

Nos domínios em que tratamos aqui, 
o conhecimento existe apenas em 

lampejos. O texto é um trovão, que 
segue ressoando por muito tempo.

(Walter Benjamin)

 Película, segundo o dicionário Houaiss, pode 
significar : 1. membrana ou camada fina de pele ; 2. 
fina camada de gelatina que reveste filmes ; 3. filme 
de cinema. Se pensarmos no livro Películas, de Luís 
Miguel Nava, todos esses significados supracitados 
são possíveis. 

A pele é um dos órgãos que aparece ao lon-
go de todo o livro, não só representando algo que 
reveste o corpo humano e é evidente, mas também 
representando o que está por baixo dessa pele, todo 
o organismo que não podemos ver e que pode ser 
considerado um universo, com rins, fígado, entranhas 
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e planetas. A fina camada se estende além do que pode 
ser a pele – que não é tão fina assim, se pensarmos que é 
constituída pela derme, pela epiderme e pela hipoderme, 
ou seja, pelo que vai além do que é aparente – para uma 
camada que reveste algo exterior, como o vidro de um 
carro, uma janela, algo que entrecorta o dentro do fora, 
ressaltando a diferença entre dois ambientes e até mes-
mo realidades díspares, mas que, mesmo assim, podem ser 
observadas pelo seu oposto. Finalmente, essa fina camada 
pode ser tida como algo que reveste fotografias, podendo, 
em um conjunto de várias camadas sobrepostas, formar 
um filme cinematográfico, como aqueles antigos negativos 
que eram alinhados em um rolo, formando uma sequência 
de cenas cinematográficas. Ademais, tudo isso comprova a 
tentativa da formação de uma paisagem para a escrita na-
viana, seja ela composta por elementos interiores ao corpo 
humano, como seus órgãos, seja ela composta por um am-
biente externo, como o céu, ou uma praia. 

A paisagem é algo evidente no conjunto dos poe-
mas presentes em Películas, não só porque ao lê-los o leitor 
consegue formar, imaginar uma imagem a cada página, 
mas também pela própria abordagem da “paisagem”, da 
“imagem” formada ao longo desses mesmos poemas, como 
é possível perceber nos seguintes versos: “[...] Voltam-se 
as paisagens como as páginas [...].” (NAVA, 2002, p. 41); 
“A pedra, digo, cai no ventre / da água como um punho 
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/ – agora está no fundo desta imagem.” (NAVA, 2002, p. 
45). Há, também, sempre um retorno nos poemas para 
elementos comuns, não só na paisagem como um todo, 
mas para os elementos que formam essa paisagem: o mar, 
o relâmpago, as folhas, as pedras, a praia, a manhã, um 
arbusto, o muro, o ventre, o punho... Essa repetição atesta 
a incapacidade da formação de uma paisagem para a es-
crita, ou, então, a impossibilidade de a escrita conseguir 
exprimir essa paisagem, bem como qualquer outra coisa, 
já que se encontra em uma dimensão criativa tênue entre 
o “real da escrita” e o “real da realidade” (PUCHEU, 2011), 
entre o que se consegue mostrar/dizer nas “entrelinhas” 
do poema e o que foge até mesmo à linguagem. Mas até 
que ponto essa repetição é “algo reprimido que retorna” 
(FREUD, 1969, p. 300), algo que tenta expressar o que 
não se conseguiu anteriormente? Se levarmos em conta 
que a repetição não deve ser assimilada como mera repro-
dução – até mesmo porque, embora muitos dos elementos 
supracitados se repitam, estão inseridos de maneiras dife-
rentes nos poemas, já que cada poema é único, bem como 
cada leitura desse mesmo poema também o é – antevê-se 
um paradoxo: o retorno do novo. O conceito freudiano do 
“fator da repetição” alega o “retorno involuntário da mes-
ma situação” (FREUD, 1969, p. 209), no caso, a tentativa 
de construção de uma paisagem. Entretanto, mesmo no 
retorno acredita-se na emergência do novo em diferença, 



66

por meio da repetição, já que algo anteriormente exposto 
retorna de maneira diferente, inserido, portanto, em um 
novo contexto. Manoel de Barros já nos tinha dado a res-
posta: “Repetir repetir – até ficar diferente. / Repetir é um 
dom do estilo.” (BARROS, 2004, p. 11). 

Todavia, em que medida a repetição pode coexis-
tir com a imprevisibilidade dos poemas navianos? Não há 
dúvidas de que o poeta quer construir para o seu poema 
uma paisagem, mas suas inúmeras tentativas não alegam 
somente essa impossibilidade, como também a fugacidade 
que as imagens podem ter, como um “flash”, ou um “cla-
rão”, ou um, talvez o mais repetido de todos eles, “relâm-
pago”. Segundo Pucheu, 

Como Nava não retira o mar de seus 
poemas, mantendo-o constantemente 
enquanto paisagem habitual, e como 
pleiteia a mistura, melhor não se pensar 
na retirada do mar, mas no relampejar 
poético como o que acata o mar e a es-
curidão pré-existentes injetando-lhes, no 
encontro efêmero das forças, a violência 
maior de uma descarga de imagens (PU-
CHEU, 2011, p. 332, destaques meus). 

A repetição, pois, não nos priva do imprevisível. 
Pelo contrário, nos mostra o quanto elementos iguais po-
dem ser retomados de maneiras tão diferentes, como as 
folhas que rebentam no poema “Em Sintra” – “[...] Da lin-
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guagem / rebentam folhas duma cor incómoda” (NAVA, 
2002, p. 38) –, em contraste às folhas que deitam no poema 
“Ars erótica”. Ou, ainda, como quando “Nos teus ouvidos” 
é retomado no poema subsequente “Em Sintra”, com a 
expressão “à flor da fala” (NAVA, 2002, p. 38). 

Sendo assim, Películas figura a conexão entre a pai-
sagem, o corpo e o espaço, elementos comuns e cíclicos, 
que se repetem na tentativa da construção um do outro, e 
também da construção e completude de um todo, já que 
“Cada imagem é a chave de outra imagem – e elas abrem-
se umas às outras, as imagens” (HELDER, 2006, p. 56). 
A latência da construção da paisagem vinculada à poesia 
pode ser evidenciada pelo seguinte poema: 

ATRAVÉS DA NUDEZ

Este garoto é fácil compará-lo a um campo 
                [de relâmpagos 
encarcerando um touro. Através da nudez 
                   [vêem-se os 
        astros. 
É onde o poema interioriza
a sua própria hipérbole, a paisagem. 

Movem-se os tigres como câmaras na 
   [areia, prontos eles
também a deflagrarem. A manhã
espanca a praia, é impossível descrevê-la 
      [sem falar 
dos fios deste poema
que a cosem com a paisagem. 
(NAVA, 2002, p. 46)
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O entrelaçamento entre “poema” e “paisagem” – 
sendo esta hipérbole do primeiro, engradecendo, pois, 
exageradamente a sua realidade – é explicitado: os fios do 
poema cosem a paisagem com a manhã, tornando, então, 
nesse caso, a manhã a paisagem. 

Nas palavras de outro grande poeta português, que 
serve como um “guião” – título do poema a seguir, bem 
como Herberto Helder é o estandarte, indíviduo que nos 
serve de guia – assim como este trabalho tentou, é preciso

Ver sempre o poema como uma paisa-
gem. Esta paisagem é dinâmica. Preo-
cupa-me a natureza do solo, por isso me 
imponho certa unidade de flora e fauna, 
uma ligação mineral, as articulações me-
teorológicas. Mas a paisagem move-se 
por dentro e por fora, encaminha-se do 
dia para a noite, vai de estação para es-
tação, respira e é vulnerável. Ameaça-a o 
seu próprio fim de paisagem. Pela amea-
ça e vulnerabilidade é ela viva. E é tam-
bém uma coisa do imaginário, porque 
uma paisagem brota do seu mesmo mito 
de paisagem. Aquilo que lhe firma a exis-
tência situa-se nas condições do desejo: 
o movimento entre nascença e morte. 
A tensão criada pela ameaça destruido-
ra afiança-lhe a vitalidade. (HELDER, 
2006, p. 133)

Pois, o que formam os poemas de Películas, se 
não as próprias películas, paisagens cheias de poesia, pai-
sagens-poemas, que se repetem, se transmudam, se vol-
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vem, se completam e tentam se completar, dentro da fuga-
cidade e do relampejo que as imagens têm?
 A noção de poema que se pretende apresentar 
aqui – do poema como fita cinematográfica, construída 
por meio de paisagens que se sobrepõem como películas, 
em constante transmutação – pode ser sintetizada por um 
outro poema, “(memória, montagem)”, de Helder, em que 
“as regras da natureza de organização do poema são as 
mesmas da natureza, mas os elementos com que o poema 
se organiza não estão na natureza” (HELDER, 2006, p. 
138), ou seja, os elementos que se repetem ao longo das 
películas navianas (o mar, a rocha, o relâmpago, etc.), não 
se encontram na natureza em si, mas, talvez, na memória 
que se tem de uma paisagem da natureza,  e que se tenta 
recriar continuamente. O mundo exterior é expresso por 
meio de um mundo interior, que assimila o externo de 
maneira subjetiva, e o elo entre o mundo e a poesia nada 
mais é do que a memória: “Há umas partes inflamáveis 
nas paisagens, as que regressam quando vemos a memória 
a mover-se de fora para dentro.” (HELDER, 2006, p. 138, 
destaques meus). 
 Sendo assim, a justaposição de paisagens que é 
possível perceber ao longo de Películas “reproduz a relação 
pessoal com o espaço e o tempo, quero eu dizer: uma mon-
tagem, uma noção narrativa própria” (HELDER, 2006, p. 
139, destaques meus), em que a montagem pode ser enten-
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dida como devir, inserida em um processo contínuo, logo, 
provisória, já que não só a seleção e ordenação de cenas 
são subjetivas, mas o próprio enquadramento dessas cenas, 
no caso, a paisagem, é subjetivo, pessoal e memorialístico. 
A “montagem total; a memória como tecido ininterrupto 
ou a permanência rigorosa do imaginário no tempo; e a 
ilusão do mundo inesgotável” (HELDER, 2006, p. 141), 
se tomadas como base para a poesia naviana, representam 
a realidade intrínseca do sujeito lírico – ou o real da escri-
ta – e a consequente interioridade da paisagem, do poema, 
da paisagem-poema. 
 A paisagem dinâmica e o relampejo das paisagens 
propostas ao longo dos poemas compõem uma fita cine-
matográfica, um filme, uma película, ou várias. Embora 
“o poema escrito não se destine ao leitor, mas é o destino 
pessoal de sua narração, no esforço para criar o mundo [...] 
O filme projecta-se em nós, os projectores” (HELDER, 
2006, p. 141), ressoando, por meio de poemas e paisagens 
interpretadas, também de maneiras subjetivas, em uma 
outra memória, logo, em uma outra paisagem, mais uma 
vez recriada, em um outro dinamismo, sempre contínuo, 
sempre um devir.
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 Intrinsecamente híbrido, o poema em prosa ar-
ticula um diálogo estético com as artes plásticas desde 
as suas primeiras investidas, com uma notável inclinação 
pictórica. Representando uma expressiva ruptura estética 
com a tradição romântica do verso, as obras precursoras 
desse gênero lírico moderno – Gaspar de la nuit (1842), de 
Aloysius Bertrand, e Petits Poèmes en Prose ou Le Spleen de 
Paris (1857), de Charles Baudelaire, além do Illumina-
tions, de Arthur Rimbaud, para citar algumas das prin-
cipais referências – explicitam essa conexão entre as di-
mensões formal, poética e pictórica. Tal relação ganhou 
terreno dentro de uma abordagem do gênero como uni-
dade de efeito e brevidade, como argumenta Alexandre 
Pereira (2005, p. 29).

Com efeito, desde a menção 
expressa a nomes de pintores, 
passando pela descrição de cunho 
ecfrástico (em que a imagem 
funciona como epígrafe icónica do 
texto), pelo metaforismo pictórico 
que regularmente comparece 
na subtitulação das recolhas de 
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de um ocaso na poética de 
Luís Miguel Nava
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Universidade
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poemas ou por uma espacialização do 
texto regulada por princípios importados 
das artes visuais, são tantos e de tão 
diverso alcance os encontros entre 
poema em prosa e pintura que não será 
deslocado conjecturar se nessa íntima 
congenialidade não residirá um dos seus 
traços idiossincráticos. (PEREIRA, 
2005, p. 31)

 A orientação pictural do gênero já se apresenta 
no subtítulo da obra que estabelece o seu nascimento, 
na qual Bertrand pospõe ao título “Gaspard de la nuit a 
inscrição explicativa Fantaisies à la manière de Rembrandt 
et de Callot – uma sugestão prolongada, no corpo da 
obra, em inúmeras alusões interpoladas a uma plêiade 
de pintores ou gravuristas” (PEREIRA, 2005, p. 31). 
Quanto a Baudelaire, considera-se que o autor “dilata a 
vocação pictórica do poema em prosa, obrigando-o ainda, 
ocasionalmente, a abdicar do regime narrativo para o qual, 
por natureza prosística, naturalmente propenderia, para o 
converter num fragmento de descrição estreme ou num 
instantâneo citadino” (PEREIRA, 2005, p. 32). O título 
“Iluminações”, de Rimbaud, por sua vez, “preserva, como 
lembra Verlaine, a acepção original de gravuras coloridas, 
que constituem, a um tempo, iluminações epifânicas e 
iluminuras imagísticas” (PEREIRA, 2005, p. 32).
 De maneira semelhante à transubstanciação 
operada pelos precursores do gênero “poema em prosa”, 
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a coloração crepuscular da pintura de Edvard Munch, “O 
grito” (1893) – arquétipo do Expressionismo – parece estar 
articulada à poética construída pelo escritor português 
Luís Miguel Nava em sua última obra, Vulcão. Apesar da 
predominância das cores escuras, relacionadas, também, 
à ideia de profundidade, as imagens poéticas, elaboradas 
na poesia e nos poemas em prosa reunidos no livro, 
apresentam, de forma recorrente, o momento transitório 
do final do dia e início da noite do quadro expressionista. 
Tanto os poemas iniciais, como “Lamparina”, com sua luz 
fraca no momento em que anoitece, quanto os poemas em 
prosa finais, como naquele que ganha o título pertinente de 
“Crepúsculo” – em que “As próprias paredes ruborizavam” 
(NAVA, 2002, p. 260) –, a imagem do ocaso aparece 
anunciando as trevas da noite e traz consigo a ideia de 
decadência do sujeito poético. Já no poema em prosa “O 
grito”, Nava faz referência direta ao quadro de Munch, 
valorizando o gesto humano, quando o sujeito poético 
tampa os ouvidos com as mãos ou quando caminha 
imprimindo uma palavra.
 O título do livro, Vulcão, também não é alheio ao 
quadro expressionista. De acordo com historiadores de 
arte, a coloração da pintura de Munch está relacionada 
ao desastre vulcânico mais violento que o homem 
moderno já presenciou, em 1883, na Ilha de Krakatoa, 
na Indonésia. Em uma articulação entre o quadro de 
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Munch e as condições climáticas da época retratada na 
pintura, os divulgadores científicos especializados em 
meteorologia, Viñas e Concostrina (2012), evidenciam 
a relação. Segundo os autores, a intensidade da erupção 
do vulcão Krakatoa resultou no lançamento de uma 
grande quantidade de material vulcânico na atmosfera, 
provocando uma coloração mais alaranjada que o normal 
no firmamento durante vários meses após a erupção, 
em vários países, especialmente durante o crepúsculo, o 
que foi amplamente noticiado pelos jornais da época1. O 
próprio Munch narra, em seu diário, a experiência que 
desencadeou o processo de criação de “O grito”.

Eu estava andando por uma estrada 
com dois amigos. O sol estava se pondo 
e eu comecei a ficar aflito, com um 
sentimento de melancolia. De repente o 
céu se tornou vermelho-sangue, eu parei 
e me encostei a uma cerca, me sentindo 
muito cansado e encarando as nuvens 
vermelhas que penduravam como sangue 
e uma espada, sobre o fiorde preto-
azulado, meus amigos continuaram, eu 
permaneci absorto, tremendo de medo. 
E eu ouvi (senti) um “grito” sem fim, bem 
alto e de natureza extremamente aguda.
MUNCH apud DENVIR, 1977, p. 17)

 A ideia da eruptividade violenta e do movimento 
“de dentro para fora”, recorrente no livro Vulcão, 
além de estar relacionada com a própria imagem da 
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erupção vulcânica, também articula-se com imagens de 
profundidade, notavelmente presentes na obra de Nava e 
na estética expressionista. Um dos principais tradutores da 
poesia alemã na Argentina, o escritor Jorge Luis Borges 
(1995), em seu ensaio “Acerca do Expressionismo”, 
também destaca a ideia de uma “profundidade 
expressionista”. “Veemência no gesto e na profundidade, 
abundância de imagens e sua suposição de universal 
irmandade: eis aqui o expressionismo.” (BORGES, 1995, 
p. 382). Outro estudioso da estética de vanguarda, o autor 
Roger Cardinal (1984) também argumenta que o uso 
do adjetivo “expressionista” vinculado a uma obra sugere 
que ela “manifesta sua capacidade expressiva de forma 
amplificada, dando ênfase à impressão de plenitude e 
profundidade.” (p. 24).
 A expressão violenta das emoções em um 
movimento “de dentro para fora” refere-se, ainda, a um 
aprofundamento vertiginoso na inquirição subjetiva da 
poética de Nava, voltada especialmente para o homem e 
para a expressão intensa que brota de dentro dele. Trata-se 
de um movimento que se opõe à ideia de criação artística 
que se opera “de fora para dentro” e que se observa na 
estética impressionista, na qual o que há “do lado de fora” 
impressiona a retina do artista no ato da criação e à qual 
o Expressionismo se opõe. Nesse sentido, destaca-se a 
concepção de profundidade nos poemas “Ecos”, “Bem 
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fundo” e “Recônditas palavras” e nos poemas em prosa 
“Poço e mentira” e “O abismo”, todos do livro Vulcão.
 A ideia de profundidade ainda pode ser observada, 
por outras perspectivas, na obra de Nava como um todo. 
Como observa Gastão Cruz (2002, p. 286), a obra de 
Nava opera uma caminhada da luz para as trevas, desde o 
seu primeiro livro Películas (1979) até o derradeiro Vulcão 
(1994). A “luminosidade abrupta e fortíssima, muito 
ligada à juventude do corpo e ao desejo, vai dando lugar, 
a pouco e pouco, na obra de Luís Miguel Nava, a uma 
mistura de luz e sombra, até à treva total.” (CRUZ, 2002, 
p. 286).

O percurso de Luís Miguel Nava, ao 
longo de quinze anos, é, simultaneamente, 
o obsessivo aprofundar da pseudo-
análise de um mundo sinalizado por 
um conjunto de imagens que nos 
dá, por vezes, a sensação, porventura 
ilusória, de se fechar sobre si próprio e 
o progressivo obscurecimento da visão 
desse mundo, desde a claridade brutal, 
insuportável, que banha Películas («a 
luz às vezes é de tal intensidade que a 
página fica em branco» — «Sketch»; 
«Não atentava então na claridade em 
que a casa e a terra a essa hora faleciam, 
nos fragmentos vários do horizonte de 
que a luz fazia um jogo insuportável» 
— «Olhando o muro»), até à treva total, 
que insistentemente atravessa as páginas 
de Vulcão («Começam-nos as trevas a 
romper / a carne» — «As trevas»; «As 
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trevas engolfavam-se-lhe através da 
boca e dos ouvidos» — «Crepúsculo») 
(CRUZ, 2002, p. 284).

 O último texto do livro Vulcão, com um sugestivo 
título “Final”, parece permitir outra leitura sobre a “ideia 
de profundidade” presente na obra, dessa vez, no próprio 
livro como objeto material, quando o sujeito poético 
se dirige diretamente ao leitor para dizer das cores que 
representam a escrita: “o branco do papel e o negro das 
palavras, essas cores que segundo Borges se odeiam”. A 
disposição dos textos no livro parece, ainda, operar uma 
progressão do claro para o escuro, do “negro das palavras” 
que povoam gradativamente “o branco do papel” com 
o passar das páginas. Na primeira das quatro partes do 
livro, predominam os poemas em verso e alguns poemas 
em prosa desenvolvidos em um parágrafo ou com poucas 
linhas. Na segunda parte, vê-se poemas em prosa extensos 
e, na terceira parte, os textos ganham uma extensão ainda 
maior, com três a quatro páginas, assemelhando-se a 
contos fantásticos, como observa Cruz (2002, p. 285). Já 
a quarta parte é composta pelo poema em prosa “Final”, 
que parece insinuar a ideia de profundidade também na 
distribuição escolhida para os escritos do livro.
 Ainda com relação ao poema em prosa “Final”, 
é difícil não notar a menção ao escritor argentino Jorge 
Luis Borges sem pensar na sua forte relação com o 
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Expressionismo e com um dos principais nomes da 
prosa expressionista: Franz Kafka. Ainda é mencionado 
o escritor português Mario de Sá-Carneiro – cuja obra 
dialoga com as vanguardas do início do século XX, com 
uma considerável inclinação para os ideais surrealistas, 
como já notam alguns autores2. No poema em prosa 
“Final”, a obra de Sá Carneiro é relacionada à fusão das 
cores da escrita (“o branco do papel e o negro das palavras”), 
numa possível articulação com a ideia de memória na obra 
de Nava. “O branco do papel e o negro das palavras” se 
convertem na “cor a que, no seu ‘Último soneto’, o autor de 
Indícios de Oiro diz que a saudade se trava” (CRUZ, 2002, 
p. 285), saudade localizada numa “lembrança violeta”, na 
última estrofe do soneto – “E fugiste... Que importa? Se 
deixaste / A lembrança violeta que animaste, / Onde a 
minha saudade a Cor se trava?”. Dessa forma, Nava parece 
reforçar a sugestão de que as palavras, no papel branco, 
representam uma escuridão e, dessa maneira, podem se 
converter em “memória” expressa por meio da escrita.
 Ainda sobre a relação do quadro de Munch com 
o vulcão Krakatoa, é notável o fato de a explosão ter 
produzido um dos sons mais intensos de que se tem 
notícia3, muito sugestivo de um “grito”, como o próprio 
Munch também sugere no seu diário, ao relatar a 
experiência prévia que serviu de inspiração para a obra. 
Contudo, mais explícito no quadro, o sentido da audição 



81

ganha um espaço de destaque na poética elaborada no 
livro Vulcão, desde o primeiro poema “Ecos”, em que os 
ecos de um extinto amor vibram na carne, até o poema 
“O tímpano e a pupila”, em que um sujeito poético muito 
magro caminha pela memória e percebe a relação entre o 
que se ouve e o que se vê, ou, ainda, no poema em prosa 
“Ouvido”, em que um ouvido ocupa o lugar mais interno 
no corpo do sujeito poético e se entrelaça com uma noção 
de memória amplamente explorada na obra de Nava.
 No entanto, as referências à estética expressionista 
do quadro de Munch, no livro Vulcão, não se limitam à 
coloração ou ao sentido da audição. Também é notável 
“a distorção das formas”, quando o sujeito poético 
se entrelaça e, algumas vezes, parece se fundir com a 
paisagem. Dessa maneira, a deformação das imagens 
parece articular-se com uma “concepção antinaturalista”, 
que rompe com a descrição detalhada de uma realidade 
natural e, ainda, promove a despersonalização do sujeito 
poético através da perda de contornos. Nesse sentido, 
destacam-se os poemas em prosa “Comedores de espaço”, 
em que a própria ideia de espaço é relativizada dentro 
de um cenário absurdo, e “A noite”, em que as trevas da 
noite se confundem com as entranhas e cruzam os poros 
do sujeito poético.
 A estética “grotesca” também é ferramenta para 
um olhar direcionado para o corpo e que se aprofunda 
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até as vísceras, sangue e ossos, com imagens de carnes 
suspensas por guindastes (NAVA, “Ecos”, 2002, p. 
211); ossos mergulhados no sal e em vísceras (NAVA, 
“Um osso”, 2002, p. 214); entranhas expostas (NAVA, 
“Espinhos”, 2002, p. 216); excremento expelido para 
a memória (NAVA, “A certa altura”, p. 239); e pregos 
na gengiva (NAVA, “Bem Fundo”, 2002, p. 222). 
Aliado ao grotesco, e também a uma concepção estética 
antinaturalista, é marcante a constante “transcendência 
do real” como recurso poético, veiculado através de uma 
postura antimimética de não-valorização da realidade 
palpável mas da expressão íntima do personagem (REIS, 
2002). Nas obras expressionistas, esse local imaginário 
é alcançado pelo sujeito poético depois de experienciar 
estados de tensão geralmente causados por ambientes de 
guerra ou urbanos. “O efeito de opressão exercido pelas 
grandes metrópoles” é, também, no entanto, o elemento 
impulsionador do sujeito poético a esse local fantástico, 
como também acontece no poema em prosa “O grito”, em 
que o sujeito poético chega a ser transportado para uma 
outra dimensão.
 Dentro das obras expressionistas, a estética de 
“transcendência do real” articula-se com uma “busca 
por um Novo Homem” (influência do pensamento 
nietzschiano), nascido do sofrimento e da paixão, e que 
se associa ao uso de um “modo negativo como estímulo 
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para o positivo” (CARDINAL, 1984, p. 107). Dentro 
dessa perspectiva, também é significativa “a valorização 
do subconsciente” (REIS, 2002), influência freudiana que 
parece se confundir com ideia de “memória” em Nava. 
Além disso, a valorização da intuição e da “espontaneidade 
do gesto” aparecem na poética do autor em imagens que 
destacam principalmente a ação das mãos: de pedras que 
são atiradas (NAVA, “Sem outro intuito”, p. 217) e unhas 
que escavam o passado (NAVA, “A neve”, p. 218), numa 
mão que não alcança o interruptor da vida (NAVA, “A 
fome”, p. 219), ou numa cena explícita de escrita (NAVA, 
“O grito”, p. 233).
 Da mesma forma, os temas que evolvem o “abismo” 
e o “grito” (ambos são títulos de poemas em prosa do 
livro Vulcão), a angústia e as cores escuras, recorrentes 
nas obras expressionistas, também aparecem de forma 
radical com as “trevas” que se instauram no último livro 
de Nava. No posfácio da Poesia completa do escritor, 
Cruz (2002) se refere ao livro como uma “paradoxalmente 
esplendorosa e terrível apoteose de trevas […] Vulcão é 
mesmo um verdadeiro ofício de trevas.” (p. 288). Reis 
(2002) explica que, através de temas como a morte, o 
sofrimento, a angústia, a tortura e o conflito, as obras 
expressionistas procuram não só transmitir ao observador 
um estado emocional que oprime o artista, mas também 
provocar um choque na susceptibilidade do receptor 
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(p.19). E na poética de Nava, essa opressão emocional 
parece ter uma relação estreita com a memória.
 Em uma análise específica do poema em prosa “O 
grito”, as referências de Nava à estética expressionista 
do quadro de Munch aparecem ainda mais detalhadas. 
Atenta-se, em um primeiro momento, para o “cenário 
urbano” em que o sujeito poético se encontra, ambiente 
comum na estética expressionista e responsável por 
produzir uma “tensão criadora” no artista. A metrópole 
é o símbolo de um ambiente que esmaga o homem e a 
tensão que ela cria, apesar de gerar também a angústia, é 
a engrenagem da obra expressionista.
 Dentro da relação estabelecida pelo narrador entre 
um grito explosivo que desencadeia a escrita em algum 
lugar, ainda desconhecido no início do texto, o grito, 
como expressão, é entrelaçado à noção de memória e 
da própria escrita, através da sobreposição de metáforas 
ou da polissemia que a ideia de “corpo” ganha (corpo-
lugar-escrita-vulcão). Entrelaçamento semelhante é visto 
em outros escritos do livro, com a junção das ideias de 
memória e escrita (NAVA, “Final”, p.265), memória 
e ouvido (NAVA, “Ouvido”, p.246), memória e motor 
(NAVA, “A imagem”, p.253), e a memória e azeite ou 
combustível (NAVA, “Lamparina”, p.213). Nesse sentido, 
a caneta que começa a deslizar em algum lugar, dando 
“corpo àquele grito”, também o faz no sentido de corpo 
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do texto. Esse duplo sentido, corpo humano e corpo do 
texto, só é revelado no final do poema em prosa, quando 
o narrador em 3ª pessoa diz que, após “à audição do grito, 
qualquer coisa se inscrevia dentro de si mesmo”. Nesse 
momento, a ideia de profundidade é intensificada quando 
vinculada à sugestão de um corpo que ganha mais de 
um sentido além do próprio corpo humano: o de corpo 
do texto que brota de dentro do corpo do sujeito poético, 
local recôndito onde o narrador localiza a escrita. Tal  
“autorreferencialidade” no poema em prosa, marcante nas 
obras expressionistas, mas também nas obras modernas 
em geral, aparece na estética expressionista como 
influência do pensamento nietzschiano e está voltada para 
os estados íntimos de tensão, presentes em grande parte 
da atmosfera aterradora que envolve o sujeito no texto.
 Quando o grito e o procedimento de escrita são 
reunidos em um processo conjunto, passam então a 
representar uma engrenagem incontrolável (engrenagem-
memória) que certamente vai vitimizar o sujeito poético, 
“um mecanismo de que ele próprio iria inapelavelmente 
ser a maior vítima” (NAVA, p. 233). Essa “engrenagem 
inevitável” começa a conferir o tom angustiante que se 
estabelece por boa parte do poema em prosa, e se assemelha 
à leitura que se faz da figura em primeiro plano no quadro 
de Munch, quando o sujeito poético tapa os ouvidos 
com as mãos. O tom angustiante transmite um estado 
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emocional que oprime, aterroriza e também é capaz de 
parar uma atividade humana, no caso, do sujeito poético 
que corria. A reação de terror que o fruir e o resultado da 
escrita duma caneta deslizando sobre uma folha de papel 
causam nesse sujeito também revelam a grandiosidade 
assustadora “desse simples gesto dum escritor”.
 A outra dimensão para onde o sujeito é 
“propulsado”, depois que ouve o grito e que a caneta 
começa a escrever dentro dele mesmo, evoca uma imagem 
de “transcendência do real”, muito ligada a uma postura 
antimimética – que não valoriza a representação mas a 
apresentação4, a expressão íntima, vinda do inconsciente. 
A procura por transcender os limites da realidade, 
estampada na pintura expressionista, dentre outras formas, 
através da bidimensionalidade, é também uma tentativa 
de superação da racionalidade, valorizando o instinto, o 
impulso emocional e o subconsciente (REIS, 2002). Nessa 
outra dimensão, os fios que governavam a vida do sujeito 
poético apenas mudaram de mãos, mostrando como ele 
se considera um fantoche nos “dois mundos”: tanto na 
“realidade” quanto em “outra dimensão”.
 Já em “outra dimensão de sua vida”, o sujeito 
poético agora percebe a indiferença do cenário urbano ao 
seu estado modificado. A sobreposição de metáforas, em 
um grito-escrita-memória, que vem de dentro do próprio 
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sujeito, o conduz a “uma estranheza, que antes de mais 
nascia de tudo à primeira vista ter ficado como estava, 
desafiadoramente incólume, intacto, familiar” (NAVA, 
2002, p.233). A metrópole surge novamente, gerando 
uma tensão entre a “outra dimensão” onde ele se encontra, 
porque nada mudou do lado de fora. O autor parece, 
dessa forma, apontar para o lado de dentro do sujeito. 
A ignorância do “lado de fora” com relação ao “lado de 
dentro” aparece, nesse momento, de forma semelhante 
àquela descrita, por exemplo, no poema em prosa “A cor 
dos ossos”, no livro O céu sob as entranhas.
 Também a litografia, um dos processos que Munch 
utilizou para realizar sua obra, faz parte do poema em 
prosa “O grito”. Ao apontar para o processo de desenho 
em pedra para obtenção de reproduções em papel, o 
narrador, mais uma vez, lembra que está falando de um 
processo de criação e ainda compara o ato de escrever 
ao de esculpir ou ao próprio processo da litografia. O 
narrador ainda afirma que o gesto do escritor “libera” 
a escrita à realidade porque, como se descobre no final, 
a escrita estava dentro do corpo. Assim, a “realidade” 
parece estar representada também pelo que está fora 
do corpo, “liberado” pelo corpo-vulcão, numa erupção 
espontânea do gesto criativo, em um jogo entre ficção e 
realidade, e dentro e fora.
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 Como evidencia o narrador, boa parte da 
experiência que o sujeito poético vive se passa em 
segundos. Depois desse momento, que também se 
assemelha a uma epifania, o sujeito já não corre, mas 
imprime, dando a ideia de estampar, gravar ou escrever, 
quando retoma a direção que seguia. A “brevidade” da 
experiência caracteriza também a prosa expressionista, 
como defende o escritor expressionista Kurt Pinthus em 
seu artigo “Glosa, aforismo, anedota” (1913): “Nós jovens, 
gostamos do essencial […] e por isso somos breves na 
expressão e na forma” (PINTHUS apud CAVALCANTI, 
1995, p. 58). A intensidade do surgimento do grito, que 
aparece como uma “súbita explosão” para o sujeito que 
“corria pela rua acima”, ainda diz respeito a uma estética 
que busca atingir o leitor e incidir sobre a realidade como 
um golpe ou um choque.
 Depois desse momento breve, subsequente à 
audição do grito, o sujeito não andava mas imprimia e 
era “mais ou menos evidente” para ele que um signo 
se inscrevia dentro dele mesmo, suscetível de se tornar 
uma ferramenta, capaz de fazer romper de suas entranhas 
e chegar à superfície aquele outro corpo (de texto), 
localizado “bem no fundo de si próprio”. Dessa forma, 
uma nova iluminação é dada à ideia de processo de criação 
através do encadeamento de ideias – método criativo 
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característico da estética expressionista. Assim, tudo o que 
ocorre subsequente ao grito já fazia parte ou estava dentro 
do corpo, mas é a audição do grito que desencadeia a 
inscrição do signo-ferramenta dentro do próprio corpo (“o 
grito não era mais que um sinal”), criando a possibilidade 
desse outro corpo (de texto) romper “através da massa do 
seu sangue e dos seus músculos do mesmo modo que ele 
através da multidão” (NAVA, 2002, p. 234).
 A pergunta final “mas em que língua isso seria?” 
também poderia ser: “que signo-ferramenta é esse?” Ou 
“que utensílio é esse?”, que se inscrevia dentro de si próprio 
e que é capaz de arrancar um texto de suas entranhas? 
Trata-se de uma pergunta cuja resposta o sujeito deixa ver 
que desconhece e muito menos o leitor poderia responder. 
No entanto, o lugar onde o signo-ferramenta se encontra é 
“mais ou menos evidente”, como diz o narrador, “dentro 
de si mesmo”. Pelo exposto no poema em prosa, esse 
signo-ferramenta é extremamente pessoal, porque essas 
“recônditas palavras” se inscrevem dentro de alguém 
depois que é estimulado por um grito, por exemplo.
 Talvez esse “revirar o corpo do avesso” que 
se opera na obra de Nava, essa busca por aprofundar o 
olhar no corpo até as vísceras, sangue e ossos, seja uma 
tentativa de ver ou conhecer essa língua-ferramenta sobre 
a qual ele pergunta no final do seu poema em prosa. A 
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indagação sobre um outro corpo, o corpo do texto, que é 
desenvolvido dentro do corpo do sujeito poético, sinaliza 
uma vontade de construção de um “Novo Homem” através 
da sua obra escrita, nascido de uma tensão angustiante e 
inevitável entre o que há “dentro” e “fora”, entre “ficção” 
e “realidade”, entre “memória” e “escrita”, reunidos em 
um corpo polissêmico.
 A partir dessa exposição, observa-se como a 
poética construída no livro Vulcão aponta para processos 
figurativos importados das artes visuais, principalmente 
a pintura, mas também a litografia. Através da referência 
a notações cromáticas, sobreposição de metáforas, 
deformação poética da paisagem e ênfase em gestos e 
sentidos específicos, a poética de Luís Miguel Nava parece 
oferecer uma pintura verbal de um ocaso específico, 
aquele da pintura expressionista realizada por Edvard 
Munch, a partir da memória de impressões da juventude 
do pintor.

Notas

1 “[...] la nube volcánica se elevó hasta cerca de los 80 kilómetros 
de altura, incorporándose a la atmósfera una enorme cantidad de 
materiales que, rápidamente, se dispersaron por todo el globo, dando 
lugar, en los meses siguientes a la erupción, a unos cielos turbios, 
ocres y muy encendidos durante las salidas y las puestas de sol en 
muchos lugares del mundo, viéndose por la noche la luna de un color 
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azulado. Aquella fue la primera erupción volcánica de la que tuvo 
conocimiento todo el mundo, gracias a la prensa, que durante meses 
cubrió la catástrofe.” (VIÑAS; CONCOSTRINA, 2012, p. 31).

2 “Os ventos procedem da França, com os célebres manifestos 
surrealistas de André Bréton e encontram ecos profundos em 
figuras como as de Mário Cesariny de Vasconcelos e António Maria 
Lisboa, embora o surrealismo apareça já de maneira velada (ou 
explícita), em poetas do Orpheu, como Fernando Pessoa, Mário de 
Sá Carneiro, Almada Negreiros e Ângelo de Lima.” (João Décio sobre 
o livro Natália Correia, O Surrealismo na Poesia Portuguesa. Lisboa: 
Publicações Europa-América, 1973, 418 p.) Também é possível 
observar características da estética surrealista na obra de Nava. São 
notáveis as imagens em que se observa a livre associação de ideias, um 
dos principais recursos do surrealismo. Destaca-se, ainda, a repetição 
desta definição em dois poemas em prosa do livro Vulcão, em «A 
cela»: “Imaginava então, por natural associação de ideias, o recorte do 
seu coração a pique sobre o mar, que um súbito estrangulamento da 
memória lhe fazia muitas vezes borbulhar no espírito.” (p. 240), e em 
«Os comedores de espaço»: “os comedores de espaço haviam decidido 
não se ater ao sol nas suas fantasias gastronômicas, aventurando-se, 
por natural associação de ideias, a provar as trevas...” (p. 257).

3   “Fue tal la violencia de la explosión, que en 40 kilómetros a la redonda 
el ruido rompió los tímpanos de las personas que allí se encontraban, 
pereciendo muchas de ellas. En cientos de kilómetros a la redonda se 
hizo literalmente de noche” (VIÑAS; CONCOSTRINA, 2012, p. 30).

4 Definição de literatura “apresentativa” oferecida por Tzvetan 
Todorov, “sendo ela não só o lugar em que o significante deixava de ser 
transparente e transitivo, mas também, o lugar em que o significado 
deixava de existir” (TODOROV apud NAVA, Luís Miguel. Algumas 
notas a partir dum poema de Rimbaud. In _____. O pão a culpa a 
escrita. Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Lisboa, 1982, p. 23).
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