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 Os textos que aqui se publicam foram apresen-
tados no I Colóquio Internacional de Poesia Portuguesa 
Moderna e Contemporânea, realizado nos dias 18, 19 e 
20 de abril de 2016, na Faculdade de Letras da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
	 O	 amplo	 e	 diversificado	 leque	 de	 ensaios	 e	 de	
propostas críticas neles expostas dão testemunho da poe-
sia portuguesa moderna e contemporânea como lugar seja 
de convergência seja de dissonância de algumas linhas de 
força que, em suas diferentes formas e metamorfoses, ao 
longo de todo o século XX e já agora nestas duas décadas 
do século XXI, consolidam-na como um dos mais vigo-
rosos e inventivos discursos da lírica europeia.   
 O volume está organizado em cinco seções, que 
correspondem às linhas temáticas do Colóquio, quais 
sejam:	 1.	 Linhagens	 da	 poesia	 portuguesa:	 afinidades,	
sobrevivências, relações, oposições; 2. Autorretratos: as 
imagens do poeta e da poesia na produção poética por-
tuguesa dos séculos XX e XXI; 3. Formas de conheci-
mento: articulações entre poesia (portuguesa moderna e 
contemporânea)	e	filosofia;	4.	Poesia	e	outras	artes	e	mí-

Apresentação
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dias: diálogos entre a poesia portuguesa moderna e con-
temporânea e outras esferas e suportes; 5. Questões de 
poética: contribuição dos teóricos e críticos portugueses 
dos	séculos	XX	e	XXI	para	a	reflexão	sobre	poesia.	
	 Os	 49	 textos	 que	 integram	 este	 número	 de	Ta-
manha Poesia constituem um assinalável esforço crítico, 
que, a partir de abordagens as mais diversas, empenha-
se em aproximar, relacionar, comparar, com o objetivo, 
sobretudo,	de	refletir	sobre	os	mundos	de	linguagem	que	
constituem a poesia portuguesa. Os votos são de que este 
espaço possa contribuir, de forma excelente, para o deba-
te	qualificado	e	a	reflexão	sobre	a	poesia	portuguesa	de	
hoje e de sempre.

Silvana Maria Pessôa de Oliveira 
Patrícia Resende Pereira

Roberto Bezerra de Menezes
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Linhagens da poesia portuguesa: 
afinidades, sobrevivências, relações, oposições
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 Dividido em seis partes numeradas, essa longa 
composição herbertiana encena a tensão entre a melan-
colia e a alegria do eu-lírico diante da presença-ausência 
da figura materna. Já no título do poema há uma signifi-
cação que perpassa a ideia de fluxo: esse campo semântico 
é reiterado através da palavra “odre”, por exemplo. Essa 
referência constante à mãe, por sua vez, constitui um dos 
principais temas da poética de Herberto Helder, especial-
mente em A colher na boca (1961), livro que contém oito 
poemas escritos entre 1953 e 1960.
 Em “Fonte”, a dialética existente entre Amor e 
Morte torna-se explícita, por meio da relação entre a per-
da da figura materna e na assimilação por parte do filho, 
ou seja, de como este suporta tal ausência através da cria-
ção poética. Com isso, nota-se uma identificação entre a 
mãe e a linguagem (algo que precede o ser humano e que 
o constitui), assim como à tradição literária. 
 Trata-se do lugar ocupado por aquele que pensa, 
contemplando esse momento de alegria trágica. A partir 
dessa perspectiva, podemos mencionar que o sentimento 
de melancolia surge, de acordo com Eduardo Lourenço, 
como “última encenação de todo o nosso ser para aliviar 

“Fonte”: Orfeu e Eurídice 
lidos por Herberto Helder

Camila Barros 
de Abreu

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Minas Gerais



15

o luto das nossas esperanças desfeitas, dos nossos anseios per-
didos, dos nossos amores defuntos”. (LOURENÇO, 1999, p. 
19).
 No primeiro conjunto do poema, percebe-se que a 
descrição da mãe é elaborada por meio da associação com a 
“grande fonte”. Como sugere a crítica Izabela Leal, a figura 
materna “é aquela que alimenta e devora, que dá a vida e traz 
a morte” (LEAL, 2008, p. 16). 

Silvina Rodrigues Lopes, por sua vez, indica a exis-
tência de certos fluxos primordiais: “os do sangue, interiores 
a um corpo e ao mundo como corpo; os da água, que, sendo 
interiores ao mundo, pertencem ao seu princípio e fim; os do 
ar, que na respiração ligam o corpo ao seu exterior, tal como 
o sopro da voz o liga aos que a ouvem” (LOPES, 2003, p. 8). 

Em “Fonte”, Herberto Helder retoma a imagem de 
Eurídice, sendo que esta assume uma ligação com o “cor-
po” das palavras, ou seja, com a elaboração do próprio poe-
ma. Nesse sentido, podemos nos referir à análise do crítico 
português João Amadeu Silva. Segundo ele, “Eurídice será a 
mulher profundamente visitada, porque o encontro permitirá 
o conhecimento do rosto, da anima em acto, enquanto realiza-
ção momentânea de uma biografia criminosa, porque violenta” 
(SILVA, 2000, p. 185).

Nos versos finais da primeira estrofe, há uma consta-
tação da predominância de um pensamento ou saber mágico: 
“Uma coisa milagrosa que acontecia / ocultamente” (HEL-
DER, 1996, p. 41). Entretanto, tal constatação será refutada 
no final desse primeiro conjunto, como fica evidenciado em: 
“O pensamento / perdeu-se e renasceu. / Hoje sei permanen-
temente que ela / é a fonte” (HELDER, 1996, p. 42).  
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Pode-se inferir, ainda, que há uma tensão entre Apolo 
e Dioniso. Sobre esse aspecto, Silvina Rodrigues Lopes ressalta 
que “no mito de Orfeu, que recolhe, quer elementos ligados ao 
culto de Dioniso, quer ao de Apolo, encontramos a profundi-
dade espelhada na altura, a reversibilidade entre o em cima e o 
em baixo. Depois do despedaçamento de Orfeu pelas Mêna-
des, a cabeça dele é levada pela corrente e a lira acompanha-a” 
(LOPES, 2003, p. 75). Em seguida, a mesma autora afirma que 
a cabeça de Orfeu é recolhida a um poço, estando na origem 
do oráculo de Delfos. A lira, por intercepção de Apolo e das 
Musas, é colocada no céu como constelação (LOPES, 2003, 
p. 76). Essa oposição entre o alto e o baixo será retomada em 
“Fonte IV”, quando o poeta remete à mudança na “conjunção / 
suspensa / do sangue que ascende e que mergulha” (HELDER, 
1996, p. 47).

Desse modo, o poema em questão retoma Eurídice 
metaforicamente, a partir da recriação de imagens ligadas a 
Dioniso. Tal aspecto pode ser relacionado, por exemplo, com 
as ideias de loucura e ferocidade e de como estas – conforme 
nos faz crer o eu-lírico – unem-se ao amor: “no sorriso louco 
das mães batem as leves / gotas de chuva. Nas amadas / caras 
loucas batem e batem / os dedos amarelos das candeias”, ou 
então quando o eu-lírico afirma: “enquanto o amor é cada vez 
mais forte / E bate-lhes nas caras, o amor leve. / O amor feroz” 
(HELDER, 1996, p. 43).

Em “Fonte II” o poeta ainda constrói uma série de an-
títeses e oposições, nas quais as imagens estão em constante 
movimento. Nota-se, por exemplo, a repetição enfática da con-
junção “e” para explicitar como esses acontecimentos ocorrem 
em simultaneidade, assim como um fluxo. É como se o poema 
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herbertiano fosse, assim, uma espécie de rio, ou um poema-
correnteza. Desse modo, a poesia helderiana consiste em uma 
contínua preocupação com a reescrita, numa busca incessante 
pela depuração da palavra, que se transforma em canto poético. 
É nesse sentido que Manuel Gusmão destaca que, “na mudança 
de um título (Poesia Toda) para o outro (Ou o poema contínuo), 
o poema toma o lugar da poesia, ou está por ela.” (GUSMÃO, 
2001, p. 376).

Nos versos “E as mães são poços de petróleo nas pala-
vras dos filhos, / e atiram-se, através deles, como jactos / para 
fora da terra” (HELDER, 1996, p. 44) há um entrelaçamento 
dos conceitos de Morte e Vida: “E através da mãe o filho pensa 
/ que nenhuma morte é possível”. Ressalte-se que a morte não 
apresenta uma conotação negativa; pelo contrário, assume uma 
intrínseca relação com a alegria, pois é por meio dela que Orfeu 
se une a Eurídice, assim como o eu-lírico no poema herbertia-
no. Esse aspecto, por sua vez, reflete a simbiose existente entre 
tradição e inovação.

Parece relevante observar ainda que, nesse segundo 
conjunto, há uma ampliação da perspectiva da relação entre 
mãe e filho, ou seja, o que predomina é a existência de um 
caráter universal, por meio da constatação de que a distância 
dos filhos em relação às mães é cada vez maior. Esse distan-
ciamento, provocado pela ausência da figura materna, mo-
difica a fala do sujeito lírico, a qual passa a ser reinventada 
em idioma poético. Somado a isso, a própria imagem da mãe 
será recriada, de acordo, agora, com a nova perspectiva desse 
eu-lírico, que encara essa perda. Desse modo, a morte ocupa 
uma visão (lugar) de plenitude, e não de esvaziamento. A 
morte é “sempre uma coisa nova”, e tal como a vida, exige 
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um esforço contínuo em que a escrita (criação ficcional) se 
sobressai. 

Essa perspectiva torna-se evidente na própria constru-
ção do poema, na medida em que há uma relação entre o ato de 
criar e o de destruir. Nesse aspecto, a abordagem de uma “visão 
clássica” (narrativa grega) é feita a partir de uma desconstrução 
do sentido inicial do mito e de seus possíveis significados.

Ao que parece, esse segundo conjunto pretende reafir-
mar a vida, ao finalizar com versos que acentuam o caráter da 
beleza e a tentativa de o amor abarcar a vida como um todo: “E 
por dentro do amor, até somente ser possível / amar tudo / e 
ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor” (HEL-
DER, 1996, p. 44). 

Em “Fonte III” há a ênfase no surgimento de um “tem-
po novo”, que é marcado pela constatação da orfandade do su-
jeito lírico. Segundo Izabela Leal, “a partir do momento em 
que se escreve, a mãe, associada agora à origem, não pode ser 
recuperada – nada te acorda –, que não é possível ressuscitar os 
mortos, assim como não é possível matá-los, apesar de o tempo 
novo ser um tempo de todos os milagres” (LEAL, 2008, p. 26).

A relação com Orfeu é retomada nos versos “Ó mãe vio-
lada pela noite, deposta, disposta / agora entre águas e silêncios” 
(HELDER, 1996, p. 45); “Espero cobrir-te novamente de júbilo, 
ó corola, do canto” (HELDER, 1996, p. 45), nos quais o eu-lírico 
entoa essa espécie de hino em louvor da mãe, assim como Orfeu 
lamenta a morte e perda definitiva de Eurídice por meio do canto 
(poesia), numa tentativa de resgatá-la de volta à vida.

Já no final desse conjunto, marcado pelo registro da 
primeira pessoa, o sujeito lírico mostra que “Do tempo novo 
espero / o sinal ardente e incorrupto, / mas levo os dedos ao 
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teu nome prolongado, / ó cerrada mãe” (HELDER, 1996, p. 
45-46). Entretanto, parece relevante apontar que esses dedos, 
tomados aqui como uma metonímia da escrita, estão vazios, o 
que sugere uma ausência de inspiração, pois a “morte [da mãe] 
cresce por eles totalmente” (HELDER, 1996, p. 46). 

Em contraponto, surge a menção à flor, em “Fonte III”, 
por meio das palavras “corola” / “rosa fria”. Em “Fonte IV” tam-
bém aparece essa imagem: “E sob a nossa boca roda a imagem 
do mundo, rosácea / abstracta, ou rosa aglomerada / e ardente” 
(HELDER, 1996, p. 48). 

Tais imagens recebem uma nova significação na poéti-
ca de Herberto Helder, de modo que podemos inferir que esta 
se trata de uma “arte da roseira”. O poeta, além de destacar a 
associação da mulher à beleza, retoma o mito de Orfeu nos 
seguintes versos: “E sei que terei o amor e o pão e a água / e o 
sangue e as palavras e os frutos. / Mas tu, ó rosa fria, / ó odre 
das vinhas antigas e limpas?” (HELDER, 1996, p. 45). Torna-se 
evidente que o sujeito lírico pode ter tudo, menos “tu”, a figura 
feminina, a qual se transforma em “rosa fria”. Sabemos que Or-
feu, cantor lírico por excelência, também perdeu uma mulher e 
foi isso que o inspirou a ir até os infernos, para recuperá-la. No 
entanto, ele desobedece à condição imposta pelos deuses e, num 
ato de impaciência, mordido pelo “desejo grande da presença de 
uma ausência” (BRANDÃO, 1991-1992, p.142), olha para trás, 
transgredindo a ordem estabelecida. Ao voltar-se, viu Eurídice, 
que se esvaiu para sempre numa sombra, morrendo definitiva-
mente. O poeta ainda tentou regressar, mas o barqueiro Caron-
te não mais o permitiu. (HELDER, 1996, p. 45).

Em “Fonte V”, nota-se o gesto de súplica, manifesta-
do no pedido por parte do sujeito lírico através da anáfora – 
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“peço...”. Tal prece é elaborada com o intuito de lutar contra 
o esquecimento da mãe, distância que se torna evidente por 
meio do simbolismo do “frio” dos retratos, que representa, ao 
mesmo tempo, a presença e a ausência da figura materna ex-
pressa através da fotografia.

Nesse quinto conjunto, a natureza se torna o centro em 
que ocorrem os milagres, inclusive a desejada ressurreição da 
mãe. Ademais, o aspecto da melancolia é evocado, já que está 
vinculado à condição de escrita e ao erotismo, ou seja, ao pró-
prio ressurgimento da vida: “Peço que os dedos não esqueçam 
o pão e a tristeza / e a boca vibre como um pensamento / na 
substância de um instante / carnal, irremovível” (HELDER, 
1996, p. 49).  

Na segunda estrofe, o foco é em relação ao tema da 
morte como sacrifício religioso da deusa da terra.  Ela é “mãe 
um dia / composta” (HELDER, 1996, p. 49) que é formada 
pelo poeta. O sujeito lírico, desse modo, espera obter o “recebi-
mento” do fulgor da “doce e dolorosa vida da beleza”.

É interessante destacar o aspecto da perfeição do ouro 
(assim como o da rosa, mencionada anteriormente) e o seu ca-
ráter incorruptível, que estão diretamente ligados à essência da 
mãe, como se torna evidente nos seguintes versos: “Tudo o que se 
diga está vivo na frescura de um coração / novo. Por isso o ouro, 
o inseguro passo de um dia que traz a morte em sua intensa / 
juventude” (HELDER, 1996, p. 50). Desse modo, é preciso atin-
gir uma glória e passar uma mensagem por meio do surgimento 
de um “equilibrado idioma / de fomes e sorrisos / que nunca se 
decifram” (HELDER, 1996, p. 50). Tal idioma torna-se, então, o 
nascimento da própria poesia, essa espécie de “coração novo” pelo 
qual o poeta retoma a ausência da mãe, reinventando-a.
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Por fim, na última estrofe do quinto conjunto, o sujeito 
lírico parece se referir à própria escrita – “Nasces da melancolia, 
e arrebatas-te” (HELDER, 1996, p. 50). Tal constatação sugere 
o surgimento do poema, através de uma comparação entre a 
inspiração poética e a fertilidade da natureza na época da pri-
mavera, como é evidenciado em: “Como os bichos nascem da 
matéria dos seus dias, / como os frutos vacilam no bojo das 
auroras / e se embebem até que o tempo os faz / violentos, cer-
rados, palpáveis” (HELDER, 1996, p. 50).

Em “Fonte VI”, último poema, o sujeito lírico refere-
se a uma “fictícia primavera”, possível momento de esplendor 
ocorrido anteriormente. Em contraponto, no momento presen-
te, a mãe se torna uma espécie de fantasma, pois é impossível 
esquecê-la, mesmo após o eu-lírico constatar que “pouco resta 
de ti na exaltação do mundo”. (HELDER, 1996, p. 51).  

Diante da impossibilidade de acontecer tal esque-
cimento, o resgate dessa figura materna só se torna plausível 
por meio da rememoração: “Imagino que seria possível tocares 
porventura / a minha boca” (HELDER, 1996, p. 52), ou seja, 
“através das palavras” do eu-poético. Desse modo, a mãe con-
tinua perene na poesia, como fica evidenciado em: “Às vezes / 
(...) olhas-me, vertiginosa e triste, através / das palavras” (HEL-
DER, 1996, p. 51).

Por outro lado, a segunda estrofe começa com uma de-
finição, ressaltando a ideia de ausência: “No outro lado da mesa 
estás inteiramente / morta” (HELDER, 1996, p. 51) ou: “Tu 
desapareceste. / É um erro / das musas distraídas. Não há guin-
daste que te levante / do coração das águas [...]” (HELDER, 
1996, p. 51). Há a constatação da perda, contudo não podemos 
afirmar que se trata de algo definitivo, já que o aspecto da ale-
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gria de “Fonte I” (“Algo sorria dentro de mim / de nós”) é reto-
mado em: “Parece que sorris de leve no meu pensamento”. No 
entanto, a continuidade desse verso propõe uma nova oposição 
de ideias, já que o emprego da conjunção adversativa “mas” si-
naliza que se trata apenas de uma “solidão espantada”.

Ainda sobre o aspecto do desaparecimento da figura 
materna, e em especial sobre a dialética entre Amor e Morte, 
João Amadeu Silva (2000, p. 192) aponta para a seguinte pers-
pectiva: 

O amor é o sentimento que mais se aproxima da morte, 
pois, para que as coisas e os seres se unam verdadeira-
mente é necessário que morram e desse modo a morte é 
vista como continuidade, e não como descontinuidade 
dos corpos. (...) Em Herberto Helder, entrar na Mãe é 
um caminhar para a morte e, deste modo, amar a mãe 
significará sentir-se atraído para a sua própria destrui-
ção e morte (...).

Com base nessa constatação, é interessante destacar a 
anáfora presente no verso “Tu desapareceste”, que é repetido no 
final dessa mesma estrofe. É interessante observar que, na última 
estância, a recorrência do advérbio de dúvida “talvez” sugere a 
ideia da probabilidade do reaparecimento de tal figura materna: 
“talvez / pudesses salvar-me, como uma palavra pode / salvar um 
pensamento (...)” (HELDER, 1996, p. 52).
 Izabela Leal (2008, p. 24) acrescenta que pode ser por 
isso que Herberto Helder encerre o conjunto intitulado “Fonte” 
com um poema dedicado à mãe morta, poema em que se eviden-
cia a ausência da mãe como uma presença sintomática do sujeito, 
como fica evidenciado na primeira estrofe desse sexto conjunto.



23

A partir dessa perspectiva, então, sugere-se a revalo-
rização de uma abertura para a criação ficcional, de modo que 
esta possa reinventar a vida. Com isso, torna-se possível, talvez, 
superar o esvaziamento causado pela morte. Entretanto, as per-
das e os lutos, apesar das iniciativas de negação, surgem como 
uma lembrança insistente, ou seja, há uma associação entre me-
mória e processo de renovação contínua.
 Após essa análise, pode-se perceber que “Fonte” repre-
senta um exemplo do diálogo existente entre a poética herber-
tiana e o Orfismo. É preciso destacar que essa relação se torna 
evidente em todos os seis poemas pertencentes a esse conjunto. 
Orfeu é retomado nesse poema, pois, assim como o cantor deseja 
que Eurídice possa reviver, o sujeito lírico almeja, após a doloro-
sa percepção de perda, que a figura materna retorne à vida. Tal 
retorno, no entanto, é marcado por uma ressignificação das ima-
gens ligadas ao mito, ou seja, ao mesmo tempo em que há uma 
aproximação, há um deslocamento em relação à mitologia, a par-
tir de uma revalorização poética, no sentido de exprimir o eco da 
diferença. Esse aspecto só se torna possível por meio da criação 
desse idioma novo, constituído, ao mesmo tempo, pelo complexo 
movimento de união e separação com a mãe.
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1 O embarque

O poema “Opiário”, dado à estampa no primeiro 
número de Orpheu, exprime o tédio, o enfado, o cansaço, 
a náusea e o abatimento de um sujeito desajustado que já 
não encontra “a mola para adaptar-se” (PESSOA, 1965, 
p. 302) a uma sociedade que não lhe condiz. Neste poema, 
é pela voz de Álvaro de Campos, envolto pelas fumaças 
do ópio, que nos deparamos com uma sucessão de ima-
gens entrecortadas que traduzem o enfado de uma vida 
de bordo. Os sentimentos provocados pela vida à deriva 
em um navio a meio caminho do Oriente e do Ocidente 
(no canal de Suez) são ainda metáfora para o desconfor-
to do sujeito moderno diante das modificações do início 
do século, ao mesmo tempo em exprimem a releitura das 
transformações de uma experiência estreitamente vincu-
lada com a tradição portuguesa das navegações.

Também carregada de um certo teor abúlico é a 
carta de Camilo Pessanha datada de 26 janeiro de 1909, 
escrita ao amigo Carlos Amaro a bordo de um navio rumo 
à China. Nela Pessanha afirma: “Sabe o que eu agora de-
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à luz de “Opiário”
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sejaria? Não chegar ao meu destino nunca. Ir assim, indefinida-
mente assim, a bordo de um navio, sem destino” (PESSANHA, 
2012, p. 174). O poeta, em certa medida, indica a vontade de 
desvincular-se da sociedade, desejando uma vida à deriva que 
poderia permitir-lhe o afastamento de seu destino melancólico, 
que surge relacionado simbolicamente com a ideia de aportar e 
descer à terra firme.

Em “Opiário”, o mesmo desejo de permanecer a bordo é 
manifesto na 18ª estrofe, e cito: “Não chegues a Port-Said, navio 
de ferro!/ Volta à direita, nem eu sei para onde!” (PESSOA, 1965, 
p. 303). Este sentimento de “não pertencimento” à sociedade é 
manifestado pelo desejo de apartar-se da terra e permanecer flu-
tuante. 

Na mesma linha do desejo de deriva expresso por Cam-
pos, Camilo Pessanha, em outra carta escrita ainda a bordo e 
novamente destinada a Carlos Amaro, confessa: “Adeus. Esta 
monótona vida de bordo entorpece, embrutece” (PESSANHA, 
2012, p. 176). O peso da vida de bordo somado às angustias em 
relação ao futuro dita o tom da carta, entretanto o entorpecimen-
to provocado pela vida no cais não é exclusividade de Pessanha. 
Na segunda estrofe de “Opiário” observa-se uma dicção notavel-
mente similar, e cito: 

Esta vida de bordo há de matar-me. 
São dias só de febre na cabeça  
E, por mais que eu procure até que adoeça, 
Já não encontro a mola para adaptar-me (PESSOA, 
1965, p. 302)

É pasmoso o modo como a vida de Pessanha e suas car-
tas escritas a bordo dialogam com os sentimentos expressos em 
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“Opiário”. Já próximo da China e diante da impossibilidade de 
permanecer eternamente à deriva, dado que a realidade da terra 
firme se tornava cada vez mais palpável, Pessanha, na carta se-
guinte ao mesmo amigo, questiona: “Passado amanhã pelo fim 
da tarde, devo estar em Macau... Que destroços irei ali encon-
trar do incessante naufrágio que tem sido a minha pobre vida? 
Nem quero lembrar-me disso.” (PESSANHA, 2012, p. 176).  
E ao final acrescenta: “De Macau lhe direi a permanente dor 
surda da minha alma, dor quase adormecida enquanto os meus 
olhos se distraem, de dia, nos espetáculos em que vão repousan-
do [...]” (Idem, p. 178).  Este abatimento diante da vida permeia 
a maioria de suas cartas e denota a insatisfação de Pessanha em 
relação a uma sociedade à qual não se ajusta e que esteve sempre 
a escandalizar-se com suas escolhas de vida. Nem a China e o 
Oriente acalentaram sua inquietação. O ópio, portanto, pareceu 
ser uma possível fuga de um universo mesquinho regido pela 
necessidade de adequações a ritos sociais rasos.

2 À deriva

Ao ler as cartas do autor de Clepsidra sob à luz do poe-
ma “Opiário”, a temática da “vida a bordo” ou “vida à deriva” 
evidencia-se como um possível símbolo para a inadequação do 
sujeito frente a uma sociedade mutante e fragmentada que dele 
espera algum ajustamento. Em “Opiário” há uma série de ima-
gens que reforçam a inadaptação do sujeito à época, analisemos 
alguns versos separadamente.

O primeiro verso da 17ª estrofe: “Eu fingi que estudei 
engenharia [...]” (PESSOA, 1965, p. 303). A vigésima estrofe 
inteira:
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Gostava de ter crenças e dinheiro 
Ser vária gente insípida que vi
Hoje, afinal, não sou senão, aqui
Num navio qualquer um passageiro.
(PESSOA, 1965, p. 303)

E ainda a estrofe de número 29, onde lemos:

Caio no ópio por força. Lá querer
Que eu leve a limpo uma vida destas 
Não se pode exigir. Almas honestas 
Com horas para dormir e para comer,

Que um raio as parta! E isto afinal é inveja.
(PESSOA, 1965, p. 304)

A vida de bordo, relacionada com a experiência moder-
na, é a vida paradoxal em que o indivíduo deixa de ter o controle 
do seu futuro, uma vez que passa a ser carregado pela máquina, 
ao mesmo tempo em que a precisão das engrenagens o impe-
dem de ser vítima de qualquer desvio provocado pelo acaso. A 
rapidez da máquina, sua precisão incerta e a impossibilidade 
de o humano reger a própria vida geram tipos que, cada vez 
mais fragmentados, estão sempre a correr atrás de si mesmos 
na tentativa de juntar seus pedaços e de se encontrarem. Pes-
sanha, em “Enfim levantou ferro”, suspira: “ Miragens do nada, 
dizei-me quem sou...”. Assim, a vida social passa a ser um fardo 
para Pessanha e para Campos, pois as relações são efêmeras e 
superficiais. Diante das possibilidades da experiência humana, 
que dimensão toma o cais como espaço de interação e autoco-
nhecimento? 
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Em um mundo no qual o navio de ferro vem a ser o 
símbolo para a “jornada da vida”, nem China ou Índia, que no 
imaginário ocidental foram por décadas símbolos do paraíso 
terrestre, são capazes de possibilitar a esses sujeitos desajustados 
alguma harmonia com o mundo. Esses homens flutuantes são 
incapazes de adequação. Álvaro de Campos assinala: 

Eu acho que não vale a pena ter 
Ido ao Oriente e visto a Índia e a China. 
A terra é semelhante e pequenina 
E há só uma maneira de viver.
(PESSOA, 1965, p. 303)

E Pessanha justifica ao amigo Carlos Amaro quase três 
anos depois do desembarque: 

Há muito que eu deveria ter-lhe escrito [...]. Não mo 
tem, porém, permitido a minha própria e enorme tris-
teza (de um destino sombrio já de há muito reconhe-
cido e irrevocável) [...]. E escreve o Carlos Amaro que 
feliz sou eu em viver na China! Eu vivo mas é em um 
covil de bandidos [...]. (PESSANHA, 2012, p. 178)

Já passados vinte anos de Macau e a China não fora capaz 
de modificar a abulia de Pessanha, tampouco o Oriente pôde ofe-
recer a Álvaro de Campos alguma novidade, por isso a necessidade 
de encontrar um “Oriente a oriente do Oriente”. Como eternos 
desajustados, eles continuam à deriva mesmo em terra firme.  En-
tretanto, em “Opiário”, há um modo de vida com o qual a voz poé-
tica se permite identificar. Este modo está figurado pelo mandarim:

Deixe-me estar aqui, nesta cadeira, 
Até virem meter-me no caixão.  
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Nasci pra mandarim de condição,  
Mas falta-me o sossego, o chá e a esteira.  
(PESSOA, 1965, p. 305)

E se Álvaro de Campos identificou-se com o “modo de 
ser mandarim”, com Pessanha não foi diferente, lembremo-nos 
de uma das fotos de Pessanha presentes no espólio da Bibliote-
ca Nacional em que o poeta posa em trajes de mandarim. A ex-
periência com a literatura, a escrita e a arte chinesa foi o único 
consolo para a vida de Pessanha na China. Tanto que em 1912, 
quando se encontra em uma situação delicada, Pessanha escreve 
a Carlos Amaro pedindo que este de alguma forma interceda 
por ele, pois o poeta não queria deixar a China e se separar 
da sua coleção de arte. O poeta escreveu: “Ora tudo isso, − es-
crita chinesa, poesia chinesa, arte chinesa −, de que poderiam 
servir-me fora daqui? E que outros objetos poderiam ocupar-
me o espírito, em outras terras, velho, doente e desalentado?” ( 
PESSANHA, 2012, p. 181). Pessanha dedicou grande parte do 
seu tempo a coletar objetos de arte pelas lojas de Macau e da 
China, dedicou-se ainda à escrita chinesa, consta que aprendeu 
também cantonês e dessa sua atividade restaram as oito elegias 
chinesas que o poeta traduziu. Foi esse o seu modo de ser man-
darim. 

O Mandarim era um título dado a altos funcionários 
públicos, na China. Suas funções estavam relacionadas à escrita 
e estes homens estavam sempre em movimento, uma vez que 
não podiam exercer cargos no mesmo lugar por um período 
superior a três anos. Os maiores poetas da China antiga ocu-
param este cargo e era conhecida a sua relação íntima com o 
“chá” capaz de lhes alterar os sentidos, nas traduções ocidentais 
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dos poemas de mandarins famosos, como Li Bai e Wang Wei, 
da dinastia Tang, a bebida por eles apreciada aparece sempre 
traduzida como “vinho”. Para compreender melhor as possíveis 
semelhanças “Opiário”, Pessanha e o modo der ser “mandarim”, 
leiamos a seguinte tradução de um poema de Li Bai:

Partida de Baidi ao alvorecer
Entre nuvens vermelhas parti cedo da Cidade Branca
Fui rumo a Jiangling, no alto da montanha.
Pelo rio, percorri grande distância em um dia. 
Cortando o pranto dos macacos que reverberam 
de um lado e de outro da costa
a luz do meu barco passou por montanhas 
e mais montanhas, 
repetidamente.1

No poema de Li Bai, chamo a atenção para os seguintes 
aspectos: a repetição, o espelhamento da paisagem e a condição 
do navegante a bordo de seu barco. A poesia de Li Bai e de ou-
tros mandarins como Wang Wei, é marcada pelo deslocamento 
e peregrinação. Estes poetas estavam sempre a despedir-se de 
amigos e cidades e, portanto, estavam sempre em movimento, o 
que lhes confere um certo desajuste, pois eram sujeitos errantes 
com uma vida em que criar raízes e laços era algo praticamente 
impossível. O poema de Li Bai, escrito no século VII, confir-
ma a desconfiança de Campos de que de algum modo a vida 
é semelhante também no Oriente. Li Bai despede-se cedo da 
cidade de Baidi, e o poema é marcado pela imagem do sujeito 
em seu barco, sozinho, percorrendo um caminho igual a tantos 
outros. Ainda que a viagem dure apenas um dia, as imagens e 

1 Tradução própria feita a partir do mandarim (o poema foi originalmente 
escrito em cantonês).
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sons de um e outro lado da margem do rio são repetidamente 
as mesmas, a realidade parece um espelho sem fim, e esta é uma 
característica marcante da poesia de Li Bai, que está sempre a 
assinalar o caráter ilusório do mundo e a chamar a atenção para 
sua própria escrita.

Pode-se dizer que, no poema de Li Bai, há, sim, um 
certo tédio, mas há uma diferença crucial que marca a distância 
entre as épocas: Li Bai, que além de mandarim era taoísta, sabe 
que o seu destino é Jiangling, no alto da montanha e é ele a 
guiar seu próprio barco, como quem tomasse as rédeas da pró-
pria vida. Assim, o poeta é resiliente na sua jornada ascendente 
e, assim, o poema se redimensiona e pode ser lido como me-
táfora para a ascensão espiritual do sujeito que saí de um lu-
gar envolto por nuvens “incandescentes” e vai rumo o cume da 
montanha, numa espécie de jornada dantesca, sendo ele mesmo 
o poeta e guia a escrever o caminho.

Portanto, ainda que haja muita similaridade entre a 
dicção de Pessanha e de Campos com a poesia dos manda-
rins do século VII, por exemplo, existe nos poetas portu-
gueses um sentimento que é marcadamente moderno e está 
estreitamente conectado com a contemporaneidade de seus 
movimentos. Estes indivíduos estão a bordo de um navio de 
ferro e a força da máquina é imprescindível para o desenrolar 
de uma “poética do tédio”, uma vez que, se compararmos esta 
experiência com a do desbravamento dos mares no século 
XVI e a experiência poética criada por Camões, por exem-
plo, veremos que o sujeito moderno a bordo da máquina não 
tem o “luxo” do acaso, nem mesmo a força do vento o pode 
desviar do caminho, a chegada é quase sempre certa. O de-
sassossego de Pessanha e de Pessoa nos coloca diante de uma 
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experiência humana que Marshall Berman descreveu nos se-
guintes termos:

pode-se dizer que a modernidade une a espécie huma-
na. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de 
desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de 
permanente desintegração e mudança, de luta e contra-
dição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer 
parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo 
o que é sólido desmancha no ar”. (BERMAN, 1986, 
p. 15)

3 O cais

Sendo assim, é possível ainda verificar como Pessa-
nha incorporou e redimensionou na sua poesia a experiência 
moderna de estar a bordo. É muito comum que os versos do 
poeta apareçam nos compêndios como sendo dos melhores 
exemplos do simbolismo português. Entretanto, o tríptico co-
nhecido como “Roteiro da Vida” é um poema que concentra 
muitos aspectos da obra de Pessanha que são notadamente im-
portantes para Fernando Pessoa. No tríptico, Pessanha ensaia 
versos livres, além de trabalhar com uma variedade métrica e 
rítmica inovadoras. O formato do poema de Pessanha é muito 
mais ousado que o de “Opiário” e já condensa sinais que serão 
expandidos na “Ode Triunfal”. A influência de Pessanha em 
Pessoa pode ser bem explicitada quando avaliamos este trípti-
co lado a lado com os dois poemas de Álvaro de Campos pu-
blicados em Orpheu.  Um dado importante sobre o poema de 
Camilo Pessanha é o fato de o manuscrito pertencer a Carlos 
Amaro, sendo possivelmente um dos poemas escritos a bordo 
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pelo poeta e enviado juntamente com as cartas supracitadas.  A 
primeira parte do tríptico:

Enfim levantou ferro.
Com os lenços adeus, vai partir o navio
Longe das pedras más do meu desterro,
Ondas do azul oceano, submergi-o

Que eu desde a partida,
Não sei onde vou.
Roteiro da vida,
Quem é que o traçou?
(PESSANHA, 1997, p. 165)

Note-se o alívio despertado pelo afastamento da terra, 
representada pelas “pedras más do meu desterro”. Há o desejo 
de que o desterro seja submergido pelas ondas do oceano.  A 
segunda estrofe promove uma grande quebra rítmica no poe-
ma e seu conteúdo aponta para a incerteza do sujeito diante 
das surpresas da vida, esse sujeito não sabe de onde vem nem 
mesmo para onde vai. Lembremo-nos do poema de Li Bai, que 
sabe bem de onde vem e para onde vai, e vejamos aqui como 
estar a bordo da máquina transforma o homem moderno em 
um sujeito impotente, ao mesmo tempo em que há tanta força e 
grandeza na capacidade de se construir uma máquina como um 
navio. E a voz poética clama que o maquinista dê mais força no 
vapor para que o navio se despedace: 

Nalguma rocha ignota
Se vai despedaçar, com violento fragor...
Mareante, deixa as cartas da derrota.
Maquinista, dá mais força no vapor.
(PESSANHA, 1997, p. 165)
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Desejar morrer pela máquina é algo que encontramos, 
também, na “Ode Triunfal”. Há também, na penúltima estrofe 
de “Opiário” um desejo de morte semelhante, e cito: “Ah que 
bom que era ir daqui de caída / Pra cova por um alçapão de 
estouro” (PESSOA, 1965, p. 305) 

Na segunda parte do tríptico de Pessanha, temos que o 
sujeito passa a desejar o aniquilamento de modo mais explícito: 
“Recorte vivo das areias, / Tomai meu corpo e abride-lhe as 
veias. / O meu sangue entornai-o [...]” (PESSANHA, 1997, p. 
179). Há, claramente uma forte conexão com as imagens putre-
fatas de Baudelaire, todavia a terceira parte do tríptico traz uma 
possibilidade de redenção e purificação:

Só o meu crânio fique
Rolando insepulto no areal,
Ao abandono do acaso e do simum...
Que o sol e o sal o purifique.
(PESSANHA, 1997, p. 179)

A purificação do crânio assim como a flor da Índia que 
Campos não encontrou na Índia, mas que lhe vem a nascer 
na cabeça em “Opiário”, são elementos diretamente relacio-
nados às culturas do Oriente nas quais há a possibilidade da 
iluminação do homem. Hinduísmo, taoísmo, budismo trazem 
essa concepção em algumas de suas vertentes. O apontamen-
to para outra cultura e o uso de imagens fragmentadas criam 
uma poética moderna em ambos os casos. Em “Opiário”, os 
efeitos do ópio se fazem presentes na estrutura fragmentada do 
poema, nos fatos narrados de modo não linear, no peso dado 
pelo ritmo longo e na obscuridade das imagens que remetem à 
nebulosidade provocada pela fumaça. A febre e a doença relata-
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das por Campos foram companheiras de vida de Pessanha e o 
ópio, para ambos, pareceu ser o único remédio diante dos males 
da modernidade.

O “rés do chão do pensamento” é a antítese do nem 
sempre clarividente pensamento mais alto, é negação da arti-
culação mais clara do raciocínio. O dessossego e o tédio de ver 
passar a vida encontram no ópio remédio e este ópio, mais que 
entorpecer, parece promover o recolhimento e a introversão. 
Todavia, o “rés de chão” é também a base sobre a qual se ergue e 
se constrói uma poética do tédio e do desencanto.

Camilo Pessanha, mais que o talvez maior simbolis-
ta de Portugal, foi o poeta que auxiliou na construção de uma 
base sobre a qual se calcou o modernismo de Orpheu. É notável 
como a melancolia do poeta coimbrão se relaciona muito com 
o enfado moderno, com o desassossego de Bernardo Soares, 
com o modo moderno de pensar o tempo. Assim, reitero aqui, 
a grande importância de Camilo Pessanha não apenas como 
exemplo de simbolista, mas também, e talvez sobretudo, como 
criador de uma poética que já carregava em si, ainda que bem 
condensados, muitos aspectos que foram estendidos ao máximo 
pelo modernismo português. 

Meus agradecimentos à doutora Joana Matos Frias.
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O grotesco e o contemporâneo 
em Mário de Sá-Carneiro: uma 
análise de “apoteose” 

Esse estudo examina a escrita poética de Mário 
de Sá-Carneiro, seguindo a noção de contemporâneo pro-
posta por Giorgio Agamben, que corresponde à ideia de 
intempestivo e à relação entre passado e presente. Dentro 
dessa proposta, investiga-se o elemento grotesco presen-
te no poema “Apoteose” e de modo mais compacto em 
outros poemas, observando que esse recurso se constrói 
a	partir	da	confluência	entre	o	passado	e	o	presente	cons-
tante na obra do poeta português. Para tanto, parte-se 
de uma análise do que é o contemporâneo, segundo as 
ideias de Agamben nas obras Nudez e O que é contempo-
râneo. Em seguida, mostra-se um panorama do grotesco 
por meio das principais obras sobre o assunto: O grotes-
co:	configuração	na	pintura	e	na	literatura,	de	Wolfgang	
Kayser. Nesse momento, dialoga-se também com Victor 
Hugo e seu tratado sobre o grotesco e o sublime e com 
Mikhail Bakhtin em A Cultura Popular na Idade Média e 
no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Em 
seguida, faz-se um pequeno panorama da poesia de Sá-
Carneiro, apresentando um pouco das suas características 
poéticas.	Por	fim,	 analisa-se	o	poema	“Apoteose”.	Du-
rante o estudo, observa-se o elemento grotesco exposto 
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no poema e mostra-se de que modo esse elemento traduz o in-
tempestivo e a relação entre presente e passado no texto de 
Mário de Sá-Carneiro.

Introdução

Ao ler a poesia de Mário de Sá-Carneiro, observa-se 
um eu poético em constante inquietação que provoca uma ebu-
lição no seu ser, resultado de um eu fragmentado, chegando-se 
à conclusão de que essa fragmentação é, primeiramente, fruto 
da	influência	de	diversos	estilos	literários	que	ecoam	no	poe-
ta. Investigar a presença dos diversos estilos literários em Sá-
Carneiro seria um trabalho bem mais árduo. Por isso, opta-se 
por averiguar o grotesco e o contemporâneo e através disso 
compreender as remanescências do Romantismo em Mário de 
Sá-Carneiro, conscientizando-se de que essas remanescências 
fazem aparecer o elemento grotesco e a contemporaneidade no 
poeta. A inquietação, a busca intensa de completude, a solidão 
encontradas na obra do poeta português são alguns aspectos 
herdados do Romantismo europeu.

Essa herança é possível por meio dos processos de en-
doculturação e hibridação cultural pelos quais passou o poeta 
e a (s) sociedade (s) da (s) qual (quais) ele faz parte, especial-
mente a sociedade que congrega o meio artístico. Com isso, 
confirmamos	 a	 pertinência	 da	 pesquisa	 empreendida	 para	 a	
execução desse trabalho. 

Para efeitos didáticos, o trabalho está organizado da 
seguinte	maneira	:	Primeiramente,	traça-se	a	definição	do	con-
temporâneo, com base em um capítulo de Nudez e do grotesco, 
por meio de um percurso diacrônico. Em seguida, fala-se um 
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pouco sobre Mário de Sá-Carneiro e sobre a presença do gro-
tesco	em	sua	obra.	Depois,	reflete-se	sobre	a	estética	romântica	
presente	no	poeta	e,	por	fim,	analisa-se	o	poema	«Apoteose»,	
observando que as remanescências românticas fazem surgir o 
contemporâneo e o grotesco.

1 O contemporâneo

Giorgio	Agamben	(2014),	em	seu	livro	Nudez, propõe 
inicialmente	 duas	 definições	 adequadas	 ao	 termo	 contempo-
râneo: (1) “O contemporâneo é o [a)] intempestivo” (p. 21); 
b)	“contemporâneo	é	aquele	que	mantém	fixo	o	olhar	no	seu	
tempo, para perceber não as suas luzes, mas a sua escuridão” 
(p. 25). O intempestivo diz respeito a algo que chega de modo 
inoportuno, subitamente, é o que não estava previsto. Ou seja, 
o contemporâneo se faz em um momento impropício. É tam-
bém a tradução do instante, do que ocorre de repente. Repen-
tinamente, o indivíduo surge no mundo, desprovido de si e de 
todos. Não compreende nada ao seu redor e para ser (para ter 
essência), precisa mergulhar na sua própria escuridão e encon-
trar uma fagulha de luz. 

A escuridão é uma espécie de cisão que deixa o presen-
te totalmente absorto, quase sem chão. Sem chão, o indivíduo 
só sobrevive. Sendo assim, precisa de uma base sobre a qual 
ele	possa	se	sustentar	e	edificar-se	enquanto	parte	da	história.	
Para	Agamben	(2014,	p.	30),	“só	quem	percebe	no	mais	moder-
no e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser 
contemporâneo”. Neste trabalho, prefere-se o termo residual 
ao termo arcaico, visto que o arcaico remete a algo estático, 
sem vida. 
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Vale ressaltar que essa volta ao passado não é o pas-
sado em si, do contrário não trataria-se do contemporâneo. A 
retomada do passado se faz como sustentação, união da cisão, 
mas também como crítica à sociedade e também como forma 
de mostrar o alongamento de um pensamento antecedente. A 
partir disso, vê-se que Sá-Carneiro cinde o seu tempo “em mais 
tempos [e introduz] no tempo uma desomogeneidade essen-
cial”	(AGAMBEN,	2014,	p.	32).Para	que	essa	desomogenei-
dade exista, um processo complexo deve acontecer. Chama-se 
processo residual.

2 Percurso diacrônico do grotesco

O grotesco enquanto categoria estética é um termo 
complexo	 e	 de	 abordagens	 diversas	 que	 se	 confluem.	Aqui	
busca-se	a	ligação	entre	os	estudos	de	Victor	Hugo,	Wolfgang	
Kayser e Mikhail Bakhtin, pois são os autores realizadores de 
trabalhos basilares sobre o tema em questão.

Para Victor Hugo, o grotesco é uma categoria estéti-
ca que se opõe ao sublime. Segundo o teórico, “o feio existe 
ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no 
reverso do sublime, o mau com o bem, a sombra com a luz” 
(HUGO, 2002, p. 26). Diante disso, vê-se que, para Victor 
Hugo, o grotesco é o polo oposto ao sublime. Enquanto o pri-
meiro engloba as categorias do feio, do disforme, do mal e da 
sombra, o outro agrega o belo, o gracioso, o bem e a luz. Além 
disso, para Hugo, o grotesco pode trazer tanto o disforme e o 
horrível, quanto o cômico e bufo.

Já	Wolfgang	Kayser	(2003)	ressalta	o	caráter	abismal	
do grotesco. Nessa perspectiva, engloba o angustiante, o sinis-
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tro e o fantástico. De acordo com o teórico alemão, o mundo 
grotesco	é	quimérico,	caricaturesco,	é	a	confluência	entre	Bos-
ch e Brueghel. Isso pode ser constatado por meio dos quadros 
“Jardim das delícias”, de Bosch e “A parábola dos cegos”, de 
Pieter Brueghel, ‘O Velho’, os quais revelam uma grande liber-
dade	criativa.	Em	Bosch,	as	figuras	parecem	experimentar	to-
dos os sentidos ao mesmo tempo, reunindo o elemento religioso 
às paixões terrenas, formam, assim, um todo bastante estranho 
construído de pedaços. Já o quadro de Brueghel expressa, de 
modo	terrificante,	a	cegueira	humana,	seja	metaforicamente	ou	
não. Apreende-se que o grotesco para Kayser agrega adjetivos 
como: estranho, fantástico, quimérico, angustiante, sinistro, 
monstruoso, exagerado, excêntrico, disforme.

Mikhail Bakhtin (1999) observa o grotesco a partir da 
cultura	popular,	ou	seja,	é	aquilo	que	se	opõe	à	cultura	oficial.	
Assim, o mundo do grotesco possui uma lógica invertida com 
relação à ordenação da cultura dominante1. Desse modo, tudo 
que está em lugar elevado, espiritual passa para o mundo ter-
reno, baixo, corporal, material. Portanto, o riso é permitido em 
detrimento da seriedade.

3 Mário de Sá-Carneiro e o elemento grotesco em sua obra

É coerente dizer que o poeta Sá-Carneiro viveu a vida 
poeticamente, foi um esteta acima de tudo. E quando o destino 
não mais permitiu que ele vivesse a arte por completo, decidiu 
deixar a vida. Foi uma espécie de “gentleman, mais ainda, o 
dândi, não fala de coisas domésticas e quotidianas (...), repre-
senta-se em pose, como uma composição artiste, não lhe inte-
ressando [a] vida comum” (MARTINS, 2010, p. 750).
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As principais temáticas encontradas na poesia e na pro-
sa de Sá relacionam-se às questões de identidade, loucura, ân-
sia	de	infinito	e	busca	de	si.	Esse	conjunto	de	temas	é	propício	
para o surgimento do grotesco em sua obra, já que essa catego-
ria estética está relacionada ao excesso, à extravagância, ao não 
conter-se em si, ao turbulento, ao contraditório, ao perturbador 
e ao monstruoso. 

O grotesco em Mário de Sá-Carneiro revela-se por 
meio da linguagem, das imagens do corpo grotesco, bem como 
do conjunto de elementos fragmentados que, juntos, formam o 
estranho	 (causam	estranhamento),	o	 abismal.	Verifica-se	 isso	
na sétima parte do poema “Sete canções de declínio”:

Meu alvoroço d’oiro e lua 
Tinha	por	fim	que	transbordar...	
- Caiu-me a Alma ao meio da rua, 
E não a posso ir apanhar!
(SÁ-CARNEIRO, 1995, p. 106)

O alvoroço de oiro e lua dão essa ideia de junção de 
elementos estranhos entre si, mas que, mesmo assim, são con-
jugados, formando uma imagem grotesca. O corpo grotesco é 
visto no momento em que a alma cai ao meio da rua, sem que 
possa ser apanhada pelo corpo, que, sem alma, é algo causa 
espanto, remete ao abismal. Em diversos poemas de Mário 
de Sá Carneiro, constatam-se esses aspectos do grotesco. São 
exemplos disso os poemas “Escavação”, “Álcool” e “Quase”, 
da obra Dispersão; os poemas “Bárbaro” e “Salomé”, lidos em 
Indícios de Ouro. No entanto, vale ressaltar que essa temática 
do grotesco encontra-se em Sá-Carneiro, devido à constante 
busca	de	infinito	e	também	da	angústia	e	da	solidão	herdadas	
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do Romantismo europeu. E essa herança que o faz contempo-
râneo nos moldes propostos por Agamben.

4 A estética romântica em Mário de Sá-Carneiro

Para compreendermos a presença do espírito românti-
co em Mário de Sá-Carneiro, faz-se necessário pontuar as prin-
cipais características do movimento romântico europeu. 

De acordo com Benedito Nunes (2013), a sensibilidade 
romântica, que é governada pelo:

«Amor	da	irresolução	e	da	ambivalência	»	que	separa	
e une estados opostos – do entusiasmo à melancolia, 
da	 nostalgia	 ao	 fervor,	 da	 exaltação	 confiante	 ao	 de-
sespero	-,	contém	o	elemento	reflexivo	de	ilimitação,	
de inquietude e de insatistação permanentes de toda 
experiência	 conflitiva	 aguda,	 que	 tende	 a	 reproduzir-
se	indefinidamente	à	custa	dos	antagonismo	insolúveis	
que a produziram. (NUNES, 2013, p. 52)

Por	causa	desse	caráter	conflituoso	e	interiorizado,	essa	
sensibilidade pode ser considerada uma categoria universal, 
mas,	ainda	segundo	Benedito	Nunes	(2013,	p.52),	«	somente	
na época do Romantismo, esse modo de sentir concretizou-se 
no plano literário e artístico, adquirindo a feição de um com-
portamento	espiritual	definido,	que	implica	uma	forma	de	vi-
são	ou	de	concepção	do	mundo	».

É sabido que a obra de Sá-Carneiro passeia pelas várias 
estéticas literárias. Nota-se isso por meio do estudo empreen-
dido por Roberto Pontes em O jogo de duplos na poesia de 
Mário de Sá-Carneiro.	Segundo	Pontes	(2012,	p.	41),	na	obra	
do poeta português tem-se:
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Uma residualidade estética complexa com raízes as-
sentadas em quase todos os estilos de época, a come-
çar pelo Classicismo e a prosseguir pelo Barroco (ou 
Neobarroco),	 Romantismo	 (mais	 especificamente	 o	
Ultrarromantismo), Realismo, Naturalismo, Simbo-
lismo, Decadentismo e o Saudosismo português, mas 
aspirando a integrar-se com as vanguardas mais notá-
rios como o Futurismo, o Cubismo e o Expressionismo 
(...)	Paúlismo	(...)Sensacionismo(...)	Interseccionismo.	
(PONTES,	2012,	p.	41)

Compreende-se assim a dinamicidade e a fragmenta-
ção da obra desse português que deixa entrever uma estética 
moderna como uma colcha de retalhos. Mas, aqui interessa, so-
bretudo,	a	estética	romântica.	Roberto	Pontes	(2012,	p.	47-51)	
apresenta algumas características do Romantismo em Mário de 
Sá-Carneiro. Primeiramente, observa (a) a herança dos român-
ticos alemães no que diz respeito à (I) interioridade, (II) cons-
trução estética parcelar, (III) centramento do real pela ótica 
subjetiva, (IV) redução da realidade ao ângulo individualista, 
ególatra, narcísico e megalômano, (V) exacerbação do eu. Em 
seguida, observa (b) a herança do grotesco romântico. Segundo 
Pontes, alguns poemas de Sá são como “esgares convertidos 
em	poesia	pela	dor	humana”	(2012,	p.	48).	Depois,	mostra	que	
(c) a preocupação com o singular e a procura constante da ge-
nialidade são também herança dos românticos, bem como (d) a 
auto ironia e a morbidez próprias do ultrarromantismo. Assim 
fica	claro	que	o	espírito	romântico	remanesceu	no	Modernismo	
europeu, por meio de sua poesia.

Atesta-se que traços da mentalidade romântica po-
voam o imaginário do Modernismo português por meio dos 
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processos de endoculturação ehibridação cultural, os quais 
colaboram para a presença de resíduos românticos no Moder-
nismo. Esses conceitos estão na base da Teoria da Residualida-
de proposta pelo teórico Roberto Pontes. A teoria diz respeito 
ao resíduo de uma cultura passada encontrado em uma época 
posterior.	Significa	que	todos	os	objetos	culturais	hoje	presen-
tes no nosso meio têm restos de outra época e cultura próxima 
ou distante. Isso acontece por causa do que falamos acima: o 
processo de endoculturação e o processo de hibridação cultu-
ral.	A	mentalidade	define-se	como:

Plano mais profundo da psicologia coletiva, no qual 
estão	anseios,	esperanças,	medos,	angústias	e	desejos	
assimilados e transmitidos inconscientemente, e ex-
teriorizados de forma automática e espontânea pela 
linguagem cultural de cada momento histórico em que 
se dá essa manifestação (FRANCO JÚNIOR, 2005, p. 
184).

A mentalidade romântica traz o sujeito como foco. A 
realidade não passa de uma extensão desse sujeito. Por se fo-
car tanto em si mesmo, o indivíduo romântico acaba envolvido 
por imensa solidão e mergulha numa intensa busca de si. Esse 
modo de pensar romântico ultrapassa os limites do tempo e, 
residualmente, viaja por épocas e lugares. Ou seja, resíduos do 
Romantismo europeu remanescem no Modernismo português, 
fazendo-se perceber no imaginário de uma nova época, de um 
novo lugar. O imaginário é, portanto:

Um sistema, não mera acumulação de suas imagens. 
(...) Apenas em conexão com outras, cumprindo seu 
papel de instituidoras de discursos, de sistemas semio-
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lógicos, é que as imagens – exteriorizadas sob forma 
verbal, plástica ou sonora – ganham sentido e, cons-
cientemente ou não, expressão determinadas cosmovi-
sões (FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 100).

Esse sistema de imagens pode ser visto em seu con-
junto em diversas partes da cultura de um povo. Dessa forma, 
a obra de Mário de Sá-Carneiro traduz o imaginário repleto de 
remanescências da mentalidade romântica.

O processo de endoculturação é mais individual. É 
um caminho pelo qual todos os seres humanos passam desde 
o nascimento. É aquilo que se recebe como herança e inter-
naliza.	Tudo	 que	 é	 passado	 de	 pai	 para	 filho.	 Esse	 processo	
ocorre durante toda a vida. E é por isso que a mentalidade do 
passado encontra-se, por meio de resíduos, no presente. Mário 
de Sá-Carneiro passa por esse processo. Certamente, o poeta 
foi educado dentro do ambiente artístico. 

O hibridismo cultural (BURKE, 2003) ocorre quando há 
a fusão de duas ou mais culturas diferentes, formando uma nova 
cultura. Aqui prefere-se o termo hibridação, pois denota uma ideia 
maior de ação, de constante mudança. Interessante, pois o contato 
constante entre culturas provoca mudanças contínuas. 

Ao analisar as diversas estéticas literárias em Portugal, 
nota-se	a	confluência	com	diversos	países	do	continente	europeu.	
Por diversos motivos, entre os quais, a proximidade e a facilidade 
de	acesso	entre	esses	países,	a	confluência	cultural	é	muito	co-
mum. Por isso, encontram-se lá diversos aspectos do Romantis-
mo, seja alemão ou inglês, na obra de Sá-Carneiro, bem como de 
outros autores do Modernismo português, é o caso de Florbela 
Espanca e de Fernando Pessoa.
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5 Análise do poema “Apoteose” – uma conclusão

O poeta, desde o início, constrói algo grotesco, pois 
confluem	elementos	opostos,	visto	que	o	título	remete	a	um	
momento	de	divinização	ou	deificação,	assim	como	algumas	
imagens que compõem o texto, mas todas essas imagens se 
desintegram	numa	explosão	de	dourado	e	prata	que	findam.	
Entende-se que o eu poético chega ao ápice enquanto esteta, 
mas não enquanto homem comum. Parece haver uma passa-
gem do real para o ideal ou vice-versa.

Na primeira estrofe, já se percebe a fragmentação da 
apoteose ainda que restem elementos que remetem à glória: 
o mar é de ouro, mas os mastros estão quebrados, o eu poé-
tico encontra-se só e parece afundar no dourado. Ele é fogo, 
é intenso, mas dorme e esse dormir é constante, já que o so-
nho	é	rente.	Quando	mora	apenas	em	metade	de	si,	confirma	
esse estado de alternância entre alto e baixo, glória e queda, 
deixando-se manter na queda.

O estado de decadência revestido ironicamente de 
glória se prolonga nos versos da segunda estrofe. Vê-se a 
presença de símbolos majestosos numa derrocada contínua. 
E o poeta está enclausurado por claustros falsos. Na estrofe 
seguinte, reconhece ainda mais a queda ao descer de si e do-
brar o manto de Astro. O sol, astro rei, afasta-se do eu poé-
tico, restam as sombras.  E o poeta torna-se apenas rastro.

Por	fim,	o	poeta	cessa	em	cores,	cheiros,	sentimen-
tos	diversos	e	intensos;	inunda-se	de	si	mesmo	e	se	afirma	
estagnado.	Confirma-se,	 assim,	 a	 condição	 de	 decadência,	
que	fica	mais	clara	no	terceiro	verso	da	última	estrofe,	com-
posto apenas por reticências. Tais referências remontam a 
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um todo grotesco e são possíveis pela prolongação do modo 
de pensar romântico em Mário de Sá-Carneiro, o que denota 
sua contemporaneidade.
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Uma pergunta que pode ser feita a uma escritora con-
temporânea sobre seu processo criativo pode coincidir com 
um determinado exercício de expectativas já premeditado, 
reunido, pela própria perspectiva da criação de uma 
multiplicidade de vozes da artista em questão. Encontramos, 
dessa forma, aqueles resultados de combinações literárias 
reveladas como autoconsciência poética em séries de jogos 
enunciativos de claros e escuros revelados pelo verso. Entre-
tanto, essa construção poética, além dessa constatação que, 
aparentemente, sugere uma correspondência entre proba-
bilidades e estado de disposição ou tradição da poesia mo-
derna, pode provocar os leitores, chamando-os para outros 
atalhos possíveis, encaminhados por esses silêncios e ruídos 
autoconscientes. Esses vieses constituem uma reflexão dos 
registros das vozes contemporâneas, na costura autocrítica 
e crítica da poesia de Ana Luísa Amaral. A escritora portu-
guesa tem um doutoramento em Emily Dickinson, teve seu 
livro de poesia Vozes editado no Brasil pela Iluminuras em 
2013 e foi traduzida para o espanhol, o francês e o italiano.

No livro de poesia Vozes (AMARAL, 2013), o diá-
logo encenado entre os arranjos literários de determinadas 
poesias e representações, tanto literárias, quanto críticas, 

Das formas às buscas dos sen-
tidos poéticos nos trajetos 
das vozes literárias de Ana 
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de escritores que ora a escritora portuguesa sugere, ora nós nos 
aventuramos a decifrar, faz reverberar uma máxima de Virgínia 
Woolf: “Nenhuma época pode ter sido mais rica do que a nossa em 
escritores decididos a dar expressão às diferenças que os separam 
do passado e não às semelhanças que os ligam a ele”. (WOOLF, 
2014, p.126).

Os interlocutores de Ana Luísa Amaral são, portanto, 
chamados de forma sempre crítica, mobilizados pela imaginação 
criativa da leitora. A poetisa apresenta-nos o movimento de sua 
arte em relação ao passado: “Há dias bons. É quando o sonho dei-
xa, / em rastro meio oblíquo, uma emoção / que às 8 da manhã é 
tão ali / como a história que o fez durante a noite” (AMARAL, 
2013, p.61). Poesia cujo título é “Sonho em quase soneto” (p.61):

tão rente à pele, que em meia noite sendo
não baixou nem maré, nem comoção.
E esse corpo adormece ao nosso lado,
depois de tudo o resto acontecido

- que nunca acontecera, se acordado. 
(2013, p 61).

É evidente a dimensão da ambiguidade expressa nos 
versos de “Sonho quase soneto”. No entanto, é a partir dessa 
constatação da ambiguidade que podemos sugerir uma alusão 
ao processo criativo da voz poética, que se configura dessa for-
ma: “que nunca acontecera, se acordado” (AMARAL, 2013, p. 
61). Embora haja nesse processo toda uma elaboração, uma 
disciplina: “Que às 8 da manhã, esse amor é” (AMARAL, 
2013, p. 61), Ana Luísa parece identificar a condição do in-
comensurável como interface da poesia. Ao se realizar depois 
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do sonho, o soneto conservaria em sua gestação um sonho 
do passado. Organizada pela autorreferência da voz poética, 
a criação literária consciente é acrescentada de sua memória 
de um mundo de experiências que emerge de vez em quando 
voluntariamente, de vez em quando involuntariamente. Por 
essas vias, Ana Luísa dá formas ao imaginário de sua poética. 
A busca pela poesia, considerando os vazios que as palavras 
não podem preencher, ao menos, pode, na materialidade do 
significante, realizar a celebração vibrante do fazer poético.

 Cabe anotar que no livro de ensaios, Os antimoder-
nos (2011), o autor, Antoine Compagnon (2011, p. 449), ao 
comentar o último curso de Roland Barthes, escolhe como 
um dos subtítulos de seu texto sobre o autor de O grau zero 
da escrita (2000): “A redenção pelo poema” (p. 417) e declara: 
“Nenhuma dúvida de que as duas conversões andam juntas: 
o amor pela língua e o poema como esperança da literatura” 
(p.449). Para Compagnon, Barthes tinha em mente um fan-
tasma que errava à sua volta: a morte da literatura. 

Sugerimos, nesta abordagem, que algumas marcas 
podem significar, atentando para o viés autoconsciente, a re-
velação da autocrítica como literatura filial a uma memória 
voluntária a que é necessário voltar. 

É curioso o acabamento estético da escritora em: “Et 
pourtant, Antes Tu que A terra Fria”, poema cuja epígrafe cita 
um verso do poeta português Manuel Maria Barbosa du Bo-
cage: “Tu, maligno dragão, cruel harpia”:

Maligna és, cruel também, eu sei,
Mas antes tua língua bifurcada
No aceso deleite ao que é sem lei
Do que uma sepultura bem tapada. (2013, p. 37)
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Ainda podemos entrever, nos versos acima, uma outra 
filiação (COMPAGNON, 2011): à poetisa norte-americana, 
Emily Dickinson. Eis um reflexo dessa memória em função 
do hábito de estimar conscientemente as experiências literárias 
passadas de forma autónoma. O provável diálogo estabelecer-
se-ia com a poesia sem título cujo primeiro verso é “Morri pela 
beleza (...)” (SENA, 2010): “Até que o Musgo veio aos nossos 
lábios - / E os nossos nomes – tapou”.1

Tal disposição cerimoniosa e entusiástica em escrever, 
dialogando com suas afinidades eletivas, corresponde, para-
doxalmente, a um incomensurável que se pode escolher ouvir 
/ representar e constatar como intimidade com a tradição da 
poesia, em “Silêncios” (p.9):

“não queres fazer o silêncio
comigo?”
perguntei-te uma vez (...)

e as contas
todas
que tu corrigiste
hão de dar sempre certas 
(AMARAL, 2013, p. 9)

Nesses exercícios poéticos, podemos observar, ou pro-
vocar, uma aproximação em forma de oposição da poesia de 
Ana Luísa Amaral ao ceticismo de Barthes, interpretadas por 
Compagnon, frente à expressão literária e partir desse desafia-
dor convite à reflexão, instigados pela insubordinada e mobi-
lizada afirmação da luta pela poesia em um mundo que ainda 
1 Until the Moss had reached our lips –/ And covered up – our names – 
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não a ignora, na escrita de Ana Luísa Amaral. Os indícios des-
sa constatação residem, provavelmente, na marca biográfica da 
poetisa: Ana Luísa Amaral, a professora de literatura, enfrenta-
ria um mundo lá fora que coincidiria com o mundo de seu fazer 
literário, reivindicando, estrategicamente, seu lugar de leitora 
da tradição, no lugar intricado de suas afinidades eletivas? Essa 
aproximação é o que nos move, porque se refere, em certo nível, 
àquilo que Barthes denominaria, segundo Compagnon (20122, 
p. 422), de “Sentimento de perigo”, o “sentimento de que é pre-
ciso se defender, de que é uma questão de sobrevivência”. 

Vamos á “Psicanálise da escrita”:

Todo o poema
É sobre aquele
que sobre ele escreve
e assim se ama de forma desmedida,
à medida do verso onde a si se contempla
e em vertigem
se afoga 
(AMARAL, 2013, p. 68).

Reivindicando a forma do soneto de quatorze versos e 
sua tradição exercitada na modernidade baudelairiana, a poetisa 
portuguesa projeta em seus versos o desfrute do fazer poético, 
inclusive nos momentos de renúncia, inoportunos, pouco fa-
voráveis aos projetos: “Um dente a desdenhar a flor e a folha” 
(AMARAL, 2011, p. 60). 

O poema, “Gato em apontamento quase barroco e de ma-
nhã de sábado” (AMARAL, 2011, p. 60), cujo título mais se asse-
melha a uma estrofe incluída no soneto que se autocritica: “Não 
conhece os segredos do soneto, (...)”. De onde viria, agora, essa 
famigerada criatura “(...) a cravar-se, feroz, na minha salsa” (p.60)? 
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Sabe-se que Baudelaire, poeta, crítico e tradutor, inspi-
rado pela maldição demoníaca que acompanhava os gatos (MI-
CHELET, 2003), teria elegido a imagem do felino como repre-
sentação do mundo fora da poesia, personificando-o “espírito” 
literário em seus poemas inscritos nas Flores do mal (BAUDE-
LAIRE, 1995). Elemento enfatizado na poesia baudelairiana, 
o gato reuniria em torno de si sentidos repletos de significados 
existenciais: saltimbanco, independente, maldito. Estigmatiza-
do, porém corporificação de movimentos requintados. Antoine 
Compagnon acentua que essa encenação de Charles Baudelaire 
é paradoxal, uma vez que a rebeldia do poeta francês ao ima-
ginário de tradição cristã deveria adequar-se à forma fixa do 
soneto que nos remete a Petrarca, por exemplo. 

Acreditamos que essa poesia de Ana Luísa Amaral 
aproxima-se do espírito paródico da modernidade baudelai-
riana e a remete a seu tempo: seu quase Carpe diem é possível 
em um sábado. Um “tempinho” livre para quem tem outros 
planos durante a semana? O prosaísmo, matéria da poética 
contemporânea, desde Baudelaire, por exemplo, é contempla-
do pela poetisa portuguesa. Mas o modo como é trabalhado, 
permite considerarmos o título uma paródia dela ao fato de 
que a independência de sua elaboração poética, em relação 
à tradição representada por Baudelaire, residiria na negação 
irônica ao “tédio existencial”, desmistificando esse sentimento 
de incompletude que, afinal, pode ser uma chateação qualquer, 
um aborrecimento rotineiro independente de um tédio literá-
rio essencial.

Nós, leitores, estamos diante de variados arranjos da 
revisitação das memórias de uma escritora que não somente 
deixa entrever seu diálogo consciente com o passado poético 
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da literatura em língua portuguesa, mas também com o de 
outras expressões literárias em outras línguas. Seus sinais au-
toconscientes, feitos muitas vezes por enigmas numa compo-
sição em mosaico entre forma e conteúdo, surpreendem pelo 
convite aos leitores à captura do arquivo da própria coisa poé-
tica, como se para ler seus poemas houvesse a necessidade de 
um pacto com a solidariedade com outras expressões artísticas 
reivindicadas como matéria-prima de seu fazer literário. 

Ler a poesia de Ana Luísa Amaral, criticamente, pode 
ser aventurar-se por suas indagações sobre o fazer poético e 
verificar suas investidas à procura da poesia. Parece ser essa a 
condição que a possibilita escrever. E tal sedução apresenta-se, 
portanto, muito próxima daquilo que Virgínia Woolf resume 
no ensaio “Como impressionar um contemporâneo”: 

A literatura, como ainda há pouco os críticos estavam 
dizendo, já durou muito e sofreu muitas mudanças, mas 
somente uma vista curta e um espírito estreito poderão 
exagerar a importância dessas borrascas, por mais que 
elas sacudam os barquinhos ora à deriva no mar. O ven-
daval e o aguaceiro estão na superfície; a continuidade 
e a calmaria, nas profundezas. (WOOLF, 2014, p. 131).

 
Pensamento ao qual Ana Luísa Amaral parece acrescentar:

[...] (basta pensar na importância da poesia trovadores-
ca e do ideal petrarquista, transpostos em poesia, para 
a construção de uma leitura social do amor). A poesia 
como ato pode ser também a poesia como x-ato. A que 
muito poucos de nós são imunes, mesmo aqueles que 
não leem nem escrevem poesia. (AMARAL, 2013, p. 
113). 
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  As vozes da lírica de Ana Luísa Amaral podem ser 
flagradas, neste livro, na multidão de compositores de seu en-
levo, mas esse instantâneo é desfeito no momento a que o as-
sistimos, pois podemos observar apenas a cena no seu instante 
da despedida, quando a voz da poetisa fragmenta-se, em meio 
ao barulho que as separa. Algumas surgem involuntariamente, 
como ela parece afirmar, outras são invocadas e determinadas 
vozes são muito conhecidas:

Mais sábia e precavida (sem três dentes
da frente),
Inês come, em sossego,
Uma papa de aveia. 
(AMARAL, 2013, p. 54)
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Subir a escada na casa da palavra é, de degrau em 
degrau, abstrair. Descer ao porão é sonhar, é perder-
se nos distantes corredores de uma etimologia incerta, 
é procurar nas palavras tesouros inencontráveis. Su-
bir e descer nas próprias palavras é a vida do poeta. 

Gaston Bachelard

Aladamente e por instantes, convido todos a voar 
ruivamente com o poeta emigrado doutro mundo, voo as-
censional do Quási, que se estilhaça pelo céu nimbado, 
iluminado por uma luz de outro tempo, tão decadente 
quanto a alma estremunhada e nevrótica do poeta que 
existe sem viver: o Esfinge Gorda.

Como muitos artistas do período que ficou co-
nhecido como Decadentismo, Mário de Sá-Carneiro 
substitui a existência por fartas doses de sonho e estética, 
“fazendo da vida e obra literária uma mesma criação ar-
tística”, “uma nova forma de arte”, “um módulo existen-
cial”, como diz José Carlos Seabra Pereira (1975, p. 20). 
Olhando-se no espelho da vida, e errando-se, para citar 
um de seus mais famosos poemas, “Dispersão”, o poeta 
projeta-se em arte, “em sombra e além” (SÁ-CARNEI-

Sombra e Oiro: Sá-Carneiro 
no labirinto dos estilhaços 
do eu

Daniel Aparecido 
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RO, 2010, p. 25), em “um astro doido a sonhar”(SÁ-CARNEI-
RO, 2010, p. 23) e perde-se dentro de si porque é labirinto. 

Acompanhando a trajetória de suas obras, podemos 
perceber inicialmente um movimento de intenso entusiasmo 
artístico, sustentado pelo caudaloso manancial de uma imagi-
nação seduzida pelo áureo, pelo fulvo, pelo Mistério. O tom 
afirmativo e confiante determina o vetor ascensional do poe-
ma “Partida”, o primeiro de Dispersão, poema-arrancada veloz 
e doirada, nimbada por uma “asa longínqua a sacudir loucura” 
(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 16). Ao ensombrar-se de sua alma 
naturalmente nostálgica, o poeta contrapõe energicamente: 
“Porque eu reajo. A vida, a natureza, / Que são para o artista? 
Coisa alguma. / O que devemos é saltar na bruma, / Correr 
no azul à busca da beleza” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 15). E 
em estrofes aladas, de grande vigor linguístico e imagético, ele 
explicita entusiasmadamente o trabalho do artista: “É partir 
sem temor contra a montanha/ Cingidos de quimera e irreal; / 
Brandir a espada fulva e medieval, / A cada hora acastelando em 
Espanha. // É suscitar cores endoidecidas, / Ser garra imperial 
enclavinhada, / E numa extra-unção de alma ampliada, / Viajar 
outros sentidos, outras vidas” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 15-
16).  Todo este poema, para além do frêmito de poder e calor 
que o perpassa, é animado por uma dimensão metalinguística 
que esclarece não apenas o propósito poético do artista Mário 
de Sá-Carneiro, como também, e principalmente, o empreen-
dimento a que se devota em linguagem, fundindo e entrelaçando 
sentidos, brandindo imagens como malabares, selecionando 
palavras de impacto e deslocando muitas vezes seu sentido,de 
modo a suscitar a presença daquilo que nomeia: “Miragem roxa de 
nimbado encanto - / Sinto os meus olhos a volver-se em espa-
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ço!” Ou: “Sei a distância, compreendo o Ar; / Sou chuva de oiro 
e sou espasmo de luz”(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 16). 

 A meta é exprimir a “ânsia revolta de mistério e olor” 
(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 16), vibrando em rodopio “sombra, 
vertigem, ascensão”, para atingir a “Altura!” (SÁ-CARNEIRO, 
2010, p. 16), como proclama o poema em destaque. A este mis-
tério, segundo afirma José Carlos Seabra Pereira (1975, p. 25), 
os decadentistas dão “uma dimensão pessoal, cósmica e reme-
tem para ele todo o acontecer e sentir”. Todavia, como esclarece 
o estudioso, eles “não alcançam forças para o dilucidar (...) e 
quedam-se, por fim, frustrados”.

A verdade destas palavras podemos presenciar efetiva-
mente no poema “A queda”, espécie de contraponto descen-
sional à ascensionalidade de “Partida”. Nele, um “eu próprio 
turbilhão” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37), incoerente e inten-
samente vibrado em todas as suas cordas e tons, gira, com seus 
“braços d’alma” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37) estendidos,mas 
não consegue vencer um só espasmo. Dilacerado por angústias 
em pleno estado de suspensão, esse eu, “num grande retrocesso” 
(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37), parece se sustentar pelo peso 
da potência do verso “-Vencer às vezes é o mesmo que tom-
bar-” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37),o qual, de certa forma 
também sustenta o poema até a hora da queda frenética resva-
lada graficamente pelas reticências alongadas, que anunciam o 
tombar e a estranheza do verso final: “E fico só esmagado sobre 
mim!...” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37).  Sá-Carneiro declara 
a Fernando Pessoa, em carta datada de 14 de maio de 1913, 
que “uma confusão” o fez grafar a preposição “sobre” em lugar 
de “sob”, que constituiria o sentido esperado do verso. Embora 
o que quisesse dizer tivesse sido mesmo “sob mim”, ele logo 
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percebeu a ampliação de sentido que o “sobre” outorgava à sua 
imagem e decidiu conservá-lo, pois, como ele mesmo explicou, 
“assim poderia como que um desdobramento; eu - alma, viria 
estatelar-me, esmagar-me, não sobre o gelo, mas sobre o meu 
corpo” (SÁ-CARNEIRO, 1978, p. 137-138). Num poeta tão 
afeito à plasmação de sentidos novos e inesperados em lingua-
gem, até os lapsos são acertos, e, como disse outro mago da 
linguagem, Edgar Allan Poe, percebendo a oportunidade que 
se lhe fora apresentada, “isto é, empurrada à força no processo 
de criação” (POE, 2011, p. 26), Sá-Carneiro soube valer-se da 
magia astuciosa do acaso. A duplicidade deste verso, em que o 
“eu” se descola do “mim” e se precipita como potência esmaga-
dora sobre um de seus mins, confirma e de certa forma explicita 
o paradoxo de outro verso do mesmo poema: “Morro à míngua, 
de excesso” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37). Existe, neste poe-
ma e em toda a obra de Sá-Carneiro, um embate entre carência 
e excessividade, que talvez seja o motor subjacente à sua criação. 
No poema em questão, o poeta dá voz a esta consonância disso-
nante de vazio e plenitude num verso emblemático: “Peneiro-
me na sombra - em nada me condenso... / Agonias de luz eu 
vibro ainda entanto” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 37). 

O espaço próprio de requintes, sofisticações e estranhe-
zas criado por Mário de Sá-Carneiro é uma realidade de sua 
obra como um todo e de cada uma de suas realizações. Uma 
dominante, contudo, atravessa a sua criação de ponta a ponta: 
tudo deve ser tão-somente insinuado, porque a realidade tangí-
vel desmantelaria a grandeza suposta. Aqui, o conflito basilar 
entre vacância e excesso assume uma nova configuração.

Em “A grande sombra”, o poeta ergue o seu “castelo al-
tíssimo” e o enriquece “a prata e oiro”, ornando-o de “incrusta-
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ções exóticas, a madrepérolas e jades” (SÁ-CARNEIRO, s/d, p. 
64-66). A rutilância espalhafatosa, no entanto, não quer clarear 
as “sombras abafadas”, porque aqueles domínios magníficos só 
se pressentem e somente se dão a fruir em ausência. Diz o poeta: 
“Oh! mesmo eu não teria nunca visto à luz esses salões teatrais... 
Percorrê-los-ia sempre em penumbra, tacteando a sua riqueza; 
adivinhá-los-ia apenas, em espelhos duvidosos, pelas sombras 
da sua sumptuosidade...” (SÁ-CARNEIRO, s/d, p. 64-66). A 
força vital mobilizada na construção deste recinto fantástico é 
imensa, mas, do outro lado, não está a vida, mas apenas o sonho. 
Por isso, é essencial não desnudá-lo. É uma questão de sobrevi-
vência salvaguardá-lo em sua vacuidade onírica, em sua escan-
carada artificialidade. No poema “O resgaste”, ao constatar o 
desmoronamento das “imperiais riquezas” (SÁ-CARNEIRO, 
2010, p. 72) advindo do “partir os espelhos” (SÁ-CARNEIRO, 
2010, p. 72), o poeta toma a drástica decisão: “Então, eu mesmo 
fui trancar todas as portas; / Fechei-me a Bronze eterno em 
meus salões ruídos... / - Se arranho o meu despeito entre vi-
dros partidos, / Estilizei em Mim as douraduras mortas!” (SÁ-
CARNEIRO, 2010, p. 72). 

Esta falsidade ostensiva talvez seja a nota mais como-
vente na poesia de Mário de Sá-Carneiro. Diz ele da grandeza 
ilusória do seu fabuloso Castelo:

 
Mas tudo isto, tudo isto, aprendido incertamente – pas-
seando só de noite pelos meus domínios, nunca cru-
zando mesmo certas alamedas, jamais me abeirando de 
certos lagos que apenas suporia pelo murmúrio cendra-
do dos seus jorros de água ligeiros... Sim, tudo entre-
visto em distracção e em dúvida, vacilantemente, para 
o bordar a magia... (SÁ-CARNEIRO, s/d, p. 64-66)

Experimentar um lago pelo murmúrio acinzentado de 
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suas águas... O belo cruzamento sinestésico de cor e som ine-
gavelmente produz em linguagem uma experiência nova. A arte 
proporciona ao poeta um viver. Cito Manuel Gusmão (2010, p. 
453), em seu célebre artigo, “Aprender a poesia com Ruy Belo”:

A poesia é algo a que o poeta se dedica ou entrega, no 
sentido em que lhe dedica a vida; o poema é um modo 
de se dedicar como quem procura uma forma para o seu 
destino (...) construir partes de um mundo e de uma 
vida em palavras, partilhar uma solidão e uma singu-
laridade é a maneira desta poesia nos convocar à nossa 
própria singularidade.

Pode-se dizer que Sá-Carneiro se incumbe de inventar 
o desconhecido a que aspira, retomando o trabalho da Cria-
ção. “Vêm-me saudades de ter sido Deus...”(SÁ-CARNEIRO, 
2010, p. 17), diz ele em “Partida”. Esta tremenda ambição cria-
dora produz uma euforia e uma disforia, um entusiasmo onipo-
tente e uma sensação de fracasso e solidão. Entretanto, o poeta 
efetivamente cria o novo ao expandir, por exemplo, em lingua-
gem, a percepção da alma e do mundo em estados de exaltação 
e de ruína, e nos presenteia com o verso que Cleonice Berardi-
nelli (2015, p. 37) intitula como “uma das mais belas sinestesias 
de toda obra poética de Sá-Carneiro”: “A cor já não é cor – é 
som e aroma!”, do mesmo poema “Partida”.

Mas, reconhece o poeta em “Escavação”, “a vitória fulva 
esvai-se logo... / E cinzas, cinzas só, em vez de fogo...”(SÁ-
CARNEIRO, 2010, p. 18). Um “estado de sensibilidade”, ca-
racterística primária do decadentismo, se abate sobre o “pobre 
menino ideal...”(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 25) de “Dispersão”, 
apesar da “luta instintiva pela libertação da vida interior” (PE-
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REIRA, 1975, p. 22-23).O suntuoso imaginário já não o sus-
tenta. Aos poucos, o seu império astral se vai desagregando, à 
medida que ele verifica crispadamente a sua total inadaptação 
à vida.  Esta disposição de espírito já se manifestara no poeta. 
Em carta datada de 16 de novembro de 1912, ele confessara a 
Fernando Pessoa: 

[...] Olho para trás, e os tempos a que chamei des-
venturados, afiguram-se-me hoje áureos, suaves e be-
néficos. Diante de mim, a estrada vai pouco a pouco 
estreitando-se, emaranhando-se, perdendo o arvoredo 
frondoso que a abrigava do sol e do vento. E eu cada 
vez mais me convenço de que não saberei resistir ao 
temporal desfeito – à vida, em suma, onde nunca terei 
lugar. (SÁ-CARNEIRO, 1978, p. 29).

Seus poemas confirmam o vaticínio sombrio. Chega 
o momento em que, a “(...) estrela ébria que perdeu os céus, 
/ Sereia louca que deixou o mar; / (...) templo prestes a ruir 
sem deus, / Estátua falsa ainda erguida ao ar...”(SÁ-CAR-
NEIRO, 2010, p. 27) como dizem os versos proféticos de 
“Estátua falsa”, numa apoteose às avessas, quebra a taça de 
cristal e espanto, dobra seu manto de astro e se retira de cena 
ruivamente.

“Mastros quebrados, singro num mar d’Ouro” (SÁ-
CARNEIRO, 2010, p. 66): assim se inicia “Apoteose”. Ase-
quência de encontros consonantais em /r/ cria sonoramente a 
imagem do que se quebra e cai. O efeito se repete adiante nos 
extraordinários versos “São tristezas de bronzes as que inda 
choro --- Pilastras mortas, mármores ao poente... / Lajea-
ram-se me as Ânsias brancamente / Por claustros falsos onde 
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nunca oro...”(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 66). Aqui o esface-
lamento produzido pelos encontros consonantais é intensifi-
cado pelo estrangulamento das nasais e pela coliteração em 
palíndromo “pilastras mortas, mármores ao poente”. O poema 
é singrado e sangrado pelo /r/ que o atravessa de ponta a pon-
ta. Assim transcorre o primeiro terceto, iniciado com a dupla 
aliteração da dental e da bilabial: “Desci de Mim. Dobrei o 
manto d’Astro, / Quebrei a taça de cristal e espanto, / Talhei 
em sombra o Oiro do meu rastro... (SÁ-CARNEIRO, 2010, 
p. 66). É audível o rolar das pilastras mortas, os estilhaços 
do cristal nos ferem. O poema é magistralmente trabalhado 
em sua contextura fonética. Para além dela, há, ainda, o que 
Meyer Howard Abrams chama de “a quarta dimensão do poe-
ma” (ABRAMS, 2012, p. 2), a dimensão articulatória, isto é, a 
performance da boca ao ler o poema em voz alta, que lhe dá 
uma força trágica e um acento patético. É notável como Sá-
Carneiro, que “freme em destrambelho”(SÁ-CARNEIRO, 
s/d, p. 62) e vê a imagem de sua vida estampar-se-lhe “como 
uma série de losangos de zinco”(SÁ-CARNEIRO, s/d, p. 62), 
opera com as sonoridades das palavras e vincadamente nos 
lança para esse universo particular “a existir sem viver”(SÁ-
CARNEIRO, 2010, p. 127), enclavinha as palavras, sulca-as 
fundamente.

A queda é inevitável, mas, fiel a seu projeto estéti-
co-existencial, o derradeiro ato de sua breve vida é um gran 
finale: “Não me perdi por ninguém: perdi-me por mim, mas 
fiel aos meus versos (...)” (SÁ-CARNEIRO, 1979, p. 175), 
enfatiza Sá-Carneiro em carta enviada a Fernando Pessoa em 
31 de março de 1916.
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Diz Maria Lucia Guimarães de Faria (2009, p. 179), 
em seu profundo ensaio, intitulado: “‘Epígrafe’, de Mário de 
Sá-Carneiro: prelúdio a uma obra”:

O suicídio é o último ato do drama dessa vida, vivida 
apenas literariamente, concebida esteticamente, passa-
da em sonho, sucedida em arte. Isomórficas, vida e arte 
se entretecem, reciprocamente se destinam e nem no 
instante final se desenlaçam. (...) Fecha-se trágica, mas 
coerentemente,o círculo de uma vida morta desde seu 
alvorecer, uma vida que não chegou a ser, mas cujo ir-
realizar-se constituiu precisamente o fulvo passaporte 
para a realização de uma obra ímpar, que sanguinea-
mente se sublinha no panteão da literatura portuguesa.

As narrativas de Sá-Carneiro, as próprias cartas trocadas 
com Fernando Pessoa, dialogam a todo o momento com seus 
poemas de tal maneira que os seus escritos se iluminam recipro-
camente. Conforme assinalamos, são temas recorrentes em sua 
escritura a dispersão, o labirinto, o real fundido ao onírico, o “tudo 
encetar e nada possuir”, a sensibilidade exacerbada de ser e não 
ser, o desejo espiritualizado em beleza que não se concretiza em 
carne, tudo envolto a rodopiar numa atmosfera de delírios, cores, 
sedas, sugestões, sentidos, subjetividades. É enclavinhadamente no 
campo estético que se instaura sua obra que é direta e indire-
tamente a sua autobiografia. Com sobranceria, entre orgulhosa 
e desdenhosamente, o poeta corrobora, em poesia, esta opção, 
em uma das últimas cartas enviadas a Fernando Pessoa, já bem 
próximo do desenlace final: “‘Atapetemos a vida / Contra nós e 
contra o mundo...’ Atapetei-a sobretudo contra mim - mas que 
me importa se eram tão densos os tapetes, tão roxos, tão de luxo 
e festa...”. (SÁ-CARNEIRO, 1979, p. 175).
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Impossibilitado de ultrapassar, o poeta projeta-se e não 
pode realizar-se. Esse desejo em suspensão, crise de uma ideali-
dade, o faz retirar-se da encenação poética, procura reunir-se e 
todo se dissipa. Tenta recolher seus cacos estilhaçados pelo chão, 
mas lhe “sangram (...) os sentidos” (SÁ-CARNEIRO, 2010, 
p. 20) fantasmagoricamente. Seria “Ópio d’inferno em vez de 
paraíso?...”(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 20), indaga-se em “Ál-
cool”. “A tristeza das coisas que não foram” (SÁ-CARNEIRO, 
2010, p. 27) desce-o veladamente em “Estátua falsa”. “- Ai a dor 
de ser quási, dor sem fim...” - “Para atingir, faltou-me um golpe 
d’asa..../ Se ao menos eu permanecesse aquém....”(SÁ-CAR-
NEIRO, 2010, p. 28-29) E o “se” melancólico de “Quási”“os-
cila em oco”, impotente, como se desistisse enfim. Destroços, 
“candelabros quebrados”, pedrarias falsas, “ogivas de ruínas”, os 
“olhos ungidos de Novo”(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 45) “vir-
gulam-se”, “fulcram-se”, secam, endurecem.

Por fim, o decadentista, o simbolista, o vanguardista, 
o alado que soçobra,“o balofo arrotando Império astral” (SÁ-
CARNEIRO, 2010, p. 121),“castrado d’alma” (SÁ-CARNEI-
RO, 2010, p. 30), dorme, acastelado dentro de si. No entanto, 
ainda consigo sentir sua alma que foi transmitida “pelo infinito 
em ondas hertzianas” (SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 135), e um 
pouco da sua eternidade mora em mim, enquanto sua “Epígra-
fe” ecoa por entre nós, feita em estilhaços:

A sala do castelo é deserta e espelhada.
Tenho medo de Mim. Quem sou? Donde cheguei?...

Aqui, tudo já foi... Em sombra estilizada, 
A cor morreu – e até o ar é uma ruína...
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Vem d’Outro tempo a luz que me ilumina –
Um som opaco me dilui em Rei...
(SÁ-CARNEIRO, 2010, p. 55)

Dedico estas linhas a duas notáveis e brilhantes mulhe-
res de minha vida: minha orientadora de todas as horas, Maria 
Lucia Guimarães de Faria, pois, sem ela esta pesquisa não teria 
se concretizado, e a minha mãe, Maria Minervina de Souza, 
que sempre acreditou em mim e hoje me fita do céu.
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A produção literária de um país registra picos 
de excelência e apogeu, no quesito densidade estética, 
ao longo dos tempos. O século XX por certo ficará 
marcado meritoriamente como o século de ouro na poesia 
portuguesa. Pelo menos cinco momentos extremamente 
produtivos nele se sucedem, em contextos de alta e 
apurada concentração de nomes, que vieram a lume 
através de periódicos e revistas marcantes. A seguir, são 
delineados traços de um esboço desses ciclos, na sequência 
da consolidação do Modernismo em Portugal. Procede-
se, depois, a uma leitura de Aracne, de António Franco 
Alexandre. 

As três primeiras décadas – 1910-1930 – são 
atravessadas pela ousada aventura de Orpheu (1915), de 
que saíram dois números, e pela revista Contemporânea 
(após o número inicial em l915, este periódico retornou 
em 1922, prolongou-se até 1926, acumulando treze 
números). As duas revistas foram editadas em Lisboa. 
A corte de Orpheu inclui Alfredo Guisado, Almada 
Negreiros, Luís de Montalvor, Fernando Pessoa e Mário 
de Sá-Carneiro, a que se juntam Afonso Duarte, Afonso 
Lopes Vieira, António Boto, Camilo Pessanha, Florbela 
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Espanca, e Teixeira de Pascoaes, os nomes representativos desse 
período. 

O segundo ciclo – de 1930 a 1940 – terá em Presença, 
“folha de arte e crítica” editada em Coimbra, sua expressão 
emblemática. Iniciada em 1927, Presença estendeu-se até 
1940, como veículo de expressão de um grupo expressivo de 
escritores, de longa permanência no cenário cultural. De março 
de 1923 a novembro de 1939, circulou a primeira série, que se 
prolonga até o número 53/54, editada por João Gaspar Simões, 
José Régio e Branquinho da Fonseca. Este último afasta-se no 
número 27, sendo substituído, desde o número 33, por Adolfo 
Casais Monteiro. Reaparece em 1939, portando o subtítulo de 
“revista de arte e cultura”, com as duas últimas edições. Entre os 
principais colaboradores, além dos editores citados, contam-se 
Alexandre d’Aragão, Carlos Queirós, Edmundo de Bettencourt,  
Miguel Torga e Vitorino Nemésio. 

O terceiro ciclo, cravado entre 1940 a 1950 e galardoado 
pelo surgimento de vários periódicos, será atingido por 
movimentos que se bifurcam entre o Neorrealismo de Carlos 
de Oliveira, Manuel da Fonseca e o Surrealismo, com destaque 
para os nomes de António Maria Lisboa, Carlos Eurico da 
Costa, Egito Gonçalves e Mário Cesariny. Nesse período 
surgiram ainda outros poetas, menos alinhados com os preceitos 
neorrealistas e surrealistas, tais como António Manuel Couto 
Viana, David Mourão-Ferreira, Eugênio de Andrade, José 
Gomes Ferreira, Jorge de Sena, Sophia de Mello B. Andresen, 
Raul de Carvalho e Rui Cinatti. Dentre as inúmeras revistas 
então lançadas e que acolheram colaborações de quase todos 
os nomes referidos, relevem-se quatro títulos, a saber, Cadernos 
de poesia, Távola redonda, Cadernos do meio-dia e A árvore. Os 
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Cadernos de poesia (1940 – 1953) foram publicados em Lisboa, 
em três séries, a primeira (editada por José Blanc de Portugal, 
Tomaz Kim e Rui Cinatti) constitui-se de cinco fascículos, entre 
1940 a 1942; a segunda e a terceira (editadas por José Augusto-
França, José Blanc de Portugal, Jorge de Sena e Rui Cinatti, nos 
anos de 1951 a 1953) contaram dez fascículos. Távola redonda, 
sob a designação de “folhas de poesia”, de Lisboa, foi publicada 
entre 1950 a 1954, tendo atingido vinte números. Editada por 
David Mourão-Ferreira, António Manuel Couto Viana e Luís 
de Macedo, firma-se como herdeira de Presença; nela colaboram, 
além dos diretores citados, Alberto de Serpa, António Patrício, 
Cristóvão Pavia, Sebastião da Gama e Vítor Matos e Sá. A 
terceira revista do período, Cadernos do meio-dia, publicados 
em Faro, alcançou cinco números, entre abril de 1958 e 1960, 
sob a coordenação de António Ramos Rosa, Casimiro de Brito, 
Fernando Moura Ferreira e Hernani Lencastre. O periódico A 
árvore, (1951 a 1953), editado em Lisboa, atingiu a marca de 
quatro números e teve como diretores António Ramos Rosa, 
Egito Gonçalves, Luís Amaro, José Terra e Raul de Carvalho, 
(PIRES, 1986).

O quarto núcleo da produção literária portuguesa no 
século XX – surgido entre 1960 – 1970 – terá como cerne a 
publicação Poesia 61, edição única, sem indicação de editoria, 
que integrou Casimiro de Brito, Fiama Hasse Pais Brandão, 
Gastão Cruz, Luiza Neto Jorge e Maria Teresa Horta. Entre 
outros, destacam-se ainda no período António Ramos 
Rosa, Armando Silva de Carvalho, Herberto Hélder, Nuno 
Guimarães, Manuel Alegre, Ruy Belo e Vasco Graça Moura. 

O quinto e último ciclo registra como marco o 
lançamento de Cartucho, um saco contendo poemas amassados, 
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impressos em papel de padaria, ocorrido em Lisboa em 1976: 
quatro autores assinam os poemas, António Franco Alexandre, 
Helder Moura Pereira, João Miguel Fernandes Jorge e Joaquim 
Manuel Magalhães (PEREIRA, 1999, 34-45). Outros nomes 
surgem à altura, como António Osório, Alberto Pimenta, Nuno 
Júdice e José Agostinho Baptista.

Alguns traços da linguagem poética, precisamente a 
ênfase à conotação e o distanciamento dos processos realistas, 
respondem pelos fundamentos de sua especificidade. Entendem-
se como atributos do território poético vetores singulares, que 
recobrem a seleção vocabular, o suporte musical e rítmico, os 
nexos semânticos, os eixos associativos e o alcance mítico. O 
conjunto de modos e usos de linguagem distingue, de imediato, 
a poesia da prosa. A leitura do livro Aracne, de António Franco 
Alexandre, suscita considerações desta natureza, pela sua 
complexa e refinada espessura lírica.

Logo no início, o sujeito lírico apresenta-se: “Gregor 
transformou-se em barata gigante./ Eu não: fiz-me aranhiço,/ 
tão leve que uma leve brisa o faz/ oscilar no seu fio de baba 
lisa” (ALEXANDRE, 2004, 7).  Os fios linguísticos compõem 
sílabas, palavras, frases, versos - os fios da poesia, tecidos 
pelo poeta, que, neste livro, identifica-se com um aranhiço, 
configuração apropriada do poeta. “O mito de Aracne foi 
usado muitas vezes pela tradição literária como metáfora do 
trabalho do escritor, que, ao escrever, teceria uma espécie de 
teia” (SOUSA, 2010,15). O poema integra, no seu estrato 
metafórico, diversos significados: os fios da poesia, da caça, 
da vida, da morte, da iluminação. Para a segunda finalidade, 
consultem-se os versos iniciais do poema sete: 
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Dizes tu que cintilam, os meus fios,
feitos de boa fibra, resistente
ao sol feroz e à acidez das chuvas;
e também o desenho e a estrutura 
mostram no seu melhor o jeito inato
que me fez abraçar a arquitectura
(ALEXANDRE, 2004, 17).  

Uma fábula poética? A mera inclusão em esquemas 
classificatórios seria reduzir por demais o alcance desse 
admirável poema sinfônico, fragmentado em vinte partes ou 
cantos. Por outro lado, aceitá-lo como fábula seria talvez uma 
trilha não de todo absurda, se temos em mente que um dos 
títulos anteriores do autor, reforçando a tendência de aproximar 
homens e animais, é precisamente Uma fábula, publicado em 
2001. O desenho dos fios fixa formas livres ou geométricas, 
fundamentando a vertente de ver a aranha como pressagiadora, 
aquela que tece o destino: 

tecelã da realidade, ela é portanto, senhora do destino, 
o que explica sua função divinatória, tão largamente 
atestada ao largo do mundo. (...) A adivinhação através 
da aranha era praticada comumente no antigo império 
dos incas, no Peru. O adivinho destampava um pote 
dentro do qual era conservada a aranha-adivinha 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, 71-72). 

As ondas sonoras são formadas por fios melódicos. 
Nas modulações dos versos, percebe-se a dilatada importância 
creditada ao minucioso exercício do engenho e da arte – o 
superior ofício da poesia e do cálculo. Não seria inadequado 
dizer que o Autor constrói neste livro um artefato verbal 
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alegórico, uma teia poética excessiva em seus efeitos retóricos, 
para chegar a uma acertada aproximação do que seja poesia: 
“puro cristal, como os da neve, abstrato, / tão claro como 
o mero abecedário/ onde as palavras falam, sem barulho” 
(ALEXANDRE, 2004, 16). Falar sem barulho, usar palavras 
simples e fazer-se entender sem estardalhaço, no limiar da 
música. Haveria programa poético mais ambicioso? Da volátil 
matéria linguística à sofisticada partitura musical, da desvairada 
sugestão plástica ao frio enquadramento arquitetônico, da 
aridez filosófica à sutileza da sedução erótica, da banalidade 
do cotidiano à sugestão mítica, tudo se conjuga para moldar 
uma teia monumental, uma sinfonia apta para fundir o real ao 
fantástico: “Vai tão pequena a teia, que lamento/ ter perdido o 
meu tempo em outros jogos,/ pois com talento e tempo poderia/ 
abandonar a fria geometria/ e desenhar figuras, tão reais/ que 
nelas revelasse/ a verdade maior da fantasia” (ALEXANDRE, 
2004, 15).  

No poema Aracne o sujeito lírico enuncia: “... lamento 
que não saibas que se esconde/ uma princesa em cada feia 
aranha,/ mais bela e cintilante do que a lua” (ALEXANDRE, 
2004, 18). O verbete aranha apresenta-se denso de sugestões no 
Dicionário de símbolos: “A aranha surge, em primeiro lugar, como 
epifania lunar, dedicada à fiação e à tecelagem. Seu fio evoca 
o das Parcas” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1988, 70). 
Uma epígrafe, extraída de Metamorfoses, de Ovídio, utilizada 
em latim no pórtico do sexto poema, sedimenta a dimensão 
solitária da identidade do poeta: “sola est non territa virgo ...”.  
No estrato mítico, podemos reportar o conflito entre Atena 
e Aracne. Exímia tecelã, Aracne rivaliza com Atena, deusa 
da razão, ao tecerem frente a frente. Atena desenha os doze 
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deuses em sua majestade, insinuando os castigos imputados 
aos mortais que ousaram enfrentá-los. Simples artesã terrestre, 
Aracne, desenha os amores dos deuses pelos mortais. Como se 
sente ultrajada, Atena castiga-a, transformando-a em aranha, 
condenada a balançar-se infinitamente na ponta de seu fio. A 
lenda reforça a condenação ao mortal que ousa desafiar os deuses, 
aproximando-se deles (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
1988, 70-72). A capacidade criadora do poeta tem sido 
tradicionalmente relacionada à instância divina e às faculdades 
superiores do espírito. Sujeito intermediário entre o humano e 
o animal, o “aranhiço”, que se arroga a autoria do poema, revela-
se portador de uma ambígua identidade: como humano, sonha e 
deseja; como inseto, tece e sofre a discriminação de que se sente 
vítima: “... receio a inveja/ da sociedade, ou de um poder mais 
alto,/ que em mim veja rival ou parasita/ e me transforme em 
bicho repelente” (ALEXANDRE, 2004, 15). Tal como Aracne 
castigada no mito, transformada em ser peludo e repelente, o 
poeta carrega o fardo do isolamento social. À vantagem de se 
ver transformado em exímia tecelã, de acordo com a narrativa 
mítica, acrescenta-se ao aranhiço a dificuldade de integrar-se 
entre os humanos, fadado ao isolamento.

Ser dotado de ambiguidade, na medida em que se 
presta a ser visto tanto como tecelã da vida ou tecelã da morte, 
a aranha aglutina vários atributos. “Todas essas qualidades de 
demiurgo, de pressagiadora, de condutora de almas e, portanto, 
de intercessora entre os mundos das duas realidades – humana 
e divina – fazem com que a aranha simbolize também um 
grau superior de iniciação” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
1988, 71-72). Dada a conjecturas filosóficas, a arguta tecelã 
compartilha a cega esperança de que “um dia, no futuro, um 
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instrumento/ permitirá sondar os elementos/ de que se tece o 
manto da aparência,” (ALEXANDRE, 2004, 39).

Em meio a ressonâncias camonianas, no léxico 
intertextual a ressoar os fios de ouro, no arremate dos decassílabos 
- “Nasceu tão claro o dia, e ainda dormem/ os humanos nos 
seus mornos casulos” (ALEXANDRE, 2004, 38) - flagramos, 
no canto dezessete, versos em que a luminosidade renascentista 
mistura-se  a uma moldura reflexiva, platônica: “aqui, soubesse 
eu ler, encontraria/ explicada a tristeza e a alegria,/ e como cada 
ser desdobra e afirma/ a sua essência singular, e implica/ os 
infinitos modos da substância” (ALEXANDRE, 2004, 39). 

Mas não são apenas os motivos de Camões que 
se reiteram, nessa viagem cognitiva em busca de arquivos 
imemoriais, pela aventura de “sonhar uma outra terra, um 
outro céu” (ALEXANDRE, 2004, 42). Outros envios são 
endereçados a passagens canônicas do acervo cultural do 
ocidente (de Dante a Eliot, de Ovídio a Cesário Verde, de 
Homero a Kafka e Drummond): “Cumprindo um rito antigo, 
hoje visito/ os longos corredores onde se guardam/ as obras 
milenares da nossa espécie” (ALEXANDRE, 2004, 40). 
Em sua descontinuidade e formulações dispersas, os jogos 
intertextuais privilegiam o discurso poético, dando destaque 
à intenção de se usar o motivo da tecelagem, da aranha que 
tece uma sempre nova e única tapeçaria, uma reflexão sobre a 
atividade poética. Eliot é referido nestes termos: “Agora, vendo 
a terra devastada,/ o fogo às portas, e essa escura mágoa/ de não 
fazer sentido o que sentimos/ e pouco se sentir o que fazemos” 
(ALEXANDRE, 2004, 41); enquanto ecos da viagem de Dante 
reverberam noutros versos: “é árduo o que conheço, e não é 
meu,/ nem nunca, nesta estrada, apareceu/ um fantasma celeste 



80

que me desse/ o mapa da verdade revelada” (ALEXANDRE, 
2004, 42). Um torneio frasal típico de Cesário Verde ressoa em 
“ocorrem-me aventuras, episódios,/ naufrágios casuais, duros 
exílios” (ALEXANDRE, 2004, 45); sem falar de uma atmosfera 
helenística que lembra o verso árido de Sophia de Mello B. 
Andresen, percebida em várias passagens. 

As citações culturais, muitas centradas no motivo 
da metamorfose, são arquitetadas obviamente como 
moldura para o tema principal – a paixão impossível de uma 
aranha por um humano, passível de engendrar a filiação à 
temática quinhentista do desconcerto do mundo. O jogo de 
contraditórios atinge um grau de tensão, ao se constatar que 
o aranhiço não consegue desligar-se de uma memória humana: 
“Tivesse eu carnes, osso, e pele,/ talvez tu me abraçasses, 
carinhoso,/ embora assuste a ideia de servir-te/ de entrada fria 
em singular almoço” ALEXANDRE, 2004, 11).  Engana-se, 
porém, aquele que, em decorrência do motivo do fracassado 
amor, espera situações lamuriosas, frouxas e babosas. De frouxo, 
só mesmo a baba da aranha, - “em mim, do que mais gostas é 
da baba” (ALEXANDRE, 2004,18). Não deixa de ser afetuosa, 
sem deixar de surpreender, a maneira como, no canto dois, a 
aranha estabelece a alusão inicial ao objeto de seu desejo: “É 
muito bonito o meu amigo de agora;/ tem o mais belo pêlo da 
floresta,/ e olhos onde brilha, em noite escura,/ o faiscar do gelo 
nas alturas” (ALEXANDRE, 2004, 8). A condição de leveza e 
mobilidade do aranhiço, capaz de se ver dentro e fora da teia, além 
de favorecer a aproximação física ao amigo humano, espelha 
a postura do poeta, simultaneamente dentro e fora do poema. 
Vendo o amado, na sequência, espreguiçar-se, ao sol, o sujeito 
lírico imprime um andamento mais ligeiro à narrativa: “Então 
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eu subo pelo pêlo, e fico/ a admirar tão sedosas harmonias;/ no 
sussurro sem fios, que mal entendo,/ colho o meu mel pequeno, 
e sou feliz” (ALEXANDRE, 2004, 8). Ao longo do poema 
são elaboradas associações à medida para enfatizar os efeitos 
benéficos da suposta condenação mítica, tendo em vista que a 
depuração do labor da tecelagem, em segunda instância, reflete 
a depuração do labor poético: 

... esse excesso de patas, censurado
por defeito maior da minha espécie,
permite efeitos novos na guitarra;
ou, nas cenas de acção, quando se admite
liberdade maior ao esgrimista,
me deixa acrescentar, ao arremesso,
ao imortal passado e ao punto reverso,
algum gesto invulgar na feitura do verso” 
(ALEXANDRE, 2004, 43-44).

Desde Os objectos principais (1979), António F. 
Alexandre tem o hábito de assimilar os códigos da modernidade, 
ao incorporar a Coca-cola e os heróis dos quadrinhos a seu 
discurso poético. Não é de estranhar que em Aracne prossiga 
projetando a antiguidade na contemporaneidade, ao assimilar 
a saga do homem-aranha: “Ser o homem-aranha não me 
tenta,/ prefiro a vida táctil dos insetos/ que ainda na morte 
se conservam puros” (ALEXANDRE, 2004,10). A internet é 
concebida como forma de interação fria, impessoal: “Se o meu 
desgosto é ser, na grande Teia,/ mensagem virtual ou sopro 
vago,/ talvez me queiras tu dar o teu rosto,/ e eu no teu corpo 
me transforme em alma” (ALEXANDRE, 2004, 28).

Duas operações alternam-se em especial nesta fábula: 
o processo de humanização da aranha, transmudada em ser 
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lançado no turbilhão da experiência amorosa, sujeito a toda 
sorte de oscilação de sentimentos, que tomam conta de um 
coração apaixonado.

Assim serei também; por mais que digam
que nesta mutação me desperdiço
e arrisco até um burlesca queda,
eu teimo em ser humano por um dia
para que possas ver-me tal qual sou 
(ALEXANDRE, 2004, p. 46).

A segunda esfera de atuação diz respeito à vivência 
da experiência estética, que se desdobra na esfera dos 
atributos artesanais em geral atribuídos aos aracnídeos. As 
duas possibilidades, no entanto, são flagradas misturadas, 
emaranhadas: permutam-se na busca de um objetivo comum. 
A aranha enamorada e astuta surdamente constrói sua 
tapeçaria, seu quadro. Dotada de memória humana, orgulha-se 
a pequena tecelã, além da habilidade artesanal, de seus dotes 
intelectuais, exibindo virtuosismo em construções antitéticas, 
bem ao gosto quinhentista, como estas: “De poucas horas 
feita a longa vida” (ALEXANDRE, 2004, 22); “ser, a uma 
vez, grande e pequeno” (ALEXANDRE, 2004, 38); “sonoros 
os jardins, calado o espaço” (ALEXANDRE, 2004, 42).  Seu 
castigo, sua mágoa vem expressos como vicissitude e desacerto 
na experiência amorosa, decorrente da inevitável configuração 
de sua identidade de aranhiço. Se retornamos ao segundo 
verso do poema, em que esta identidade é revelada como 
uma opção buscada voluntariamente pelo sujeito (“fiz-me 
aranhiço”), observa-se que o cerne de sua aspiração articula-
se estreitamente à identidade assumida, de tecelão de palavras, 
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de poeta. Sobretudo, pretende ser observado (uma vez que 
ser cortejado seria sonhar muito alto) pelo acúmulo de vários 
saberes e habilidades. De todos eles - e mais uma vez Camões 
é invocado, “Nem arte nem engenho justificam/ este cantar de 
grilo” (ALEXANDRE, 2004, 44) - contudo, o mais alto de que 
se envaidece, é a habilidade poética, a possibilidade de lançar 
em “fios coloridos” uma declaração amorosa, capaz de iluminar 
a noite, sublinhando a ideia de que merece ser amado por 
merecimento de sua arte: “e como o peregrino quando chega/ 
ao lugar santo, peço/ que o amor me dê outro nome e aspecto,/ 
e, como em mim demora, more no meu canto” (p. 44). 
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1 Introdução

Sigo as rotas 
da poesia 
 
com versos 
teço a vassoura 
 
de feiticeira arredia 
a enredar-se nas rimas 
e sonetos onde voa

Maria Teresa Horta

Os versos da poetisa contemporânea Maria Te-
resa Horta traçam uma rota de afirmação da sua adesão a 
uma tradição feminina que implica na revisão dos papeis 
femininos na história e na literatura. Bruxa, ela alça voo 
em busca de uma tradição literária que a identifique en-
quanto mulher e poetisa. E uma das ancoras dessa tradi-
ção é a Marquesa de Alorna de quem tem o “[...] sangue 
nas veias / e na poesia” (HORTA, 2012, p. 30).

D. Leonor de Almeida Portugal, 4a Marquesa de 
Alorna, é uma das raras mulheres a figurar nas histórias 
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da Literatura Portuguesa1, dado que revela o lugar que ela ocupa no 
cânone literário português. Essa condição, contudo, não assegurou à 
sua poesia um lugar de destaque entre pesquisadores e leitores, fosse 
porque a sua obra, publicada em 1844, durante muitos anos perma-
neceu esgotada, fosse porque os temas abordados na sua poética não 
suscitassem mais o mesmo interesse de outrora (ANASTÁCIO, 
2007, p. 11).
 Em 2011, a Marquesa de Alorna ganhou notorieda-
de em Portugal pela mão de Maria Teresa Horta, sua quinta 
neta. A publicação do monumental romance As luzes de Leonor, 
a marquesa de Alorna, uma sedutora de anjos, poetas e heróis não só 
põe em cena a trajetória da protagonista – desde 1754, ano em 
que os Marqueses de Távora, avós maternos de Leonor, regres-
saram da Índia, a 1803, ano do exílio da Marquesa de Alorna 
– como também dá visibilidade à poesia da “sedutora de anjos, 
poetas e heróis”.
 Durante os 13 anos de escrita do romance, Maria Tere-
sa Horta foi também escrevendo poesia inspirada pela Marque-
sa de Alorna, textos que foram reunidos no livro Poemas para 
Leonor, publicado em 2012. 
 Neste artigo, traça-se um paralelo entre a poesia da 
Marquesa de Alorna e a de Maria Teresa Horta sob a perspec-
tiva de cantos paralelos, como duas vozes que soam em tempos 
e espaços distintos, mas que carregam em si traços de liberdade 
e de subversão, que avalizam a construção de uma linha de tra-
dição feminina na literatura de língua portuguesa. 

1 A título de ilustração, indicamos duas das mais conhecidas: História da 
Literatura portuguesa, vol. IV, de Teófilo Braga (cf. Braga, 1984, p. 242-255) e 
a de António José Saraiva e Óscar Lopes (cf. Saraiva; Lopes, 1996, p. 642).
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2 Laços de sangue e palavra – nas entrelinhas dos versos

 Ao longo deste tópico analisamos os poemas de D. 
Leonor e de Maria Teresa Horta a partir de eixos que, como 
prismas, refletem e refratam a relação estabelecida entre as 
duas escritoras, demonstrando uma tradição que se constrói 
a partir de um diálogo em que a negação do estabelecido e a 
ruptura sobressaem.

Segundo Vanda Anastácio (2007), Alcipe (pseudô-
nimo da Marquesa) escreveu 110 sonetos, 47 deles, no perío-
do em que permaneceu encarcerada no convento. Essa forma 
poética terá sido a do seu aprendizado e Camões, o seu mes-
tre. Mas é interessante notar também a independência de D. 
Leonor e o seu afastamento de poetas já consagrados. Ela 
escreve ao pai e afirma:

Estou vendo que V. Exa. não há-de gostar nada do 
meu Poema da Morte, porque é feito em verso solto. 
Nem o exemplo de Camões, de João Franco e outro 
me poderão resolver a rimar tal obra, por que a auto-
ridade que um e outro se arrogaram, de falar Latim 
à Portuguesa, não é para se imitar. (apud ANASTÁ-
CIO, 2007, p. 53).

 Percebe-se, em seu texto, a ousadia de D. Leonor. Não 
há nela apenas a marca de suas influências de leitura, mas uma 
voz própria que se levanta para, do cárcere, compreender o 
mundo e representá-lo sob uma perspectiva que, sem abando-
nar seus antecessores, deixe sua marca. No soneto de abertura 
do capítulo I, intitulado “Junto às margens de um rio”, a poe-
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tisa dialoga com Camões2, e percebe-se, por meio da metáfora 
do rio e de sua corrente, a necessidade da autora de romper com 
o pré-estabelecido e criar algo novo:

Junto às margens de um rio docemente
Com meus suspiros altercando,
A viva apreensão ia pintando
Passadas glórias no cristal luzente.

Mas quando nesta ideia mais contente
O coração se estava recreando,
Despenhou-se do peito o gosto brando,
Envolto com a rápida corrente.

Lá vão parar meus gostos no Oceano,
Ficando inanimado o peito e frio.
Que o recreio buscou só por seu dano.

Acabou-se o contente desvario,
E meus olhos saudosos do engano
Quase querem formar um novo rio.
(ALORNA, 2007, p. 91)

 As glórias do passado são rapidamente esquecidas pela 
poetisa e viram gosto brando que ela deseja transformar em 
novo rio. No entanto, em uma sociedade e um tempo em que 
não era permitido à mulher sequer a escolha de seus amores, 
Alcipe se detém no querer, que é “quase”, um recurso estilístico 
inteligente para frear a ousadia da jovem poetisa.
 Consciente da importância de D. Leonor na linha-
gem de sua tradição literária, Maria Teresa Horta se reconhece 
igual e diferente, por isso afirma reconhecer o rigor que cerca-
2 A Professora Vanda Anastácio, na introdução aos Sonetos da Marquesa de 
Alorna, aponta o diálogo intertextual estabelecido pela poetisa com Camões. 
Cf. ANASTÁCIO, 2007, p. 55.
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va a produção de D. Leonor, mas percorre o próprio caminho 
e, nele, arrisca seu próprio invento que não mais cede à razão, 
como fazia a sua avó, mas à paixão, ao fogo do corpo.

Rigor

De ti sei a raiz
do sentimento
o lugar do rigor

Rasgando a alma

Entre aquilo que és
não o sendo
no turvado olhar

Nunca se acalma

Percorro solitária
o meu invento
e se à razão tu cedes

Eu arrisco

Ao teu destino retiro
o ferro da paixão 
mas do fogo do corpo

Não desisto.
(HORTA, 2012a, p. 48)

 A paixão, o amor, o fogo, o corpo, explorados na poe-
sia de Maria Teresa Horta, são temas que D. Leonor viveu 
intensamente, mas que procurou modalizar na escrita literária. 
Conforme Anastácio (2007), o amor foi tema que a autora pro-
curou tratar com recato ao longo de toda a sua vida e talvez 
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tenha fundamento na preocupação de resguardar, conforme re-
comendação paterna, a reputação de seriedade e de moral irre-
preensível, com a finalidade de reprimir os perseguidores de sua 
família. É ainda Anastácio (2007) quem nos informa que dos 
110 sonetos deixados por Leonor, apenas 7 tem o amor como 
tema e, em geral, indicando um posicionamento de receio ou 
de desvalorização desse sentimento. No entanto, no soneto 46 
percebe-se que buscar fugir ou regrar o sentimento não implica, 
necessariamente, em conseguir esse feito:

Não vejo, não respiro, escuto ou penso
Sinto só; quem não sente não m’intende
Um receio fatal a voz me prende
Pelas veias me corre um fogo intenso.

Ao meu fogo se opõe um gelo imenso,
E quanto mais o lume em mim se acende,
Mais o susto gelar-me em vão pretende,
Mais luto contra amor, e menos venço.

Dize, Inconstante, dize, não te custa
A desamar o que algum dia amaste?
Ou fui, quando te amei, acaso injusta?

Se das Rochas de Sintra, onde juraste
Eterna fé, o aspecto não te assusta,
Tira delas a chama que apagaste.
(ALORNA, 2007, p. 141)

No poema, Alcipe reclama das contradições internas 
ao sentimento amoroso e de como é vã sua luta contra esse 
sentimento. Rico em antíteses, gosto bastante peculiar a seu 
mestre Camões, com quem dialoga3, ela confessa que ao seu 
3 Impossível esquecer o famoso soneto de Camões “Amor é fogo que arde 
sem se ver”.
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“fogo se opõe um gelo imenso” e indaga ao “Inconstante” se 
não lhe “custa/ A desamar o que algum dia amaste?”.  Impe-
rativamente, pede ao amado que tire das Rochas de Sintra, 
testemunhas e guardiãs desse amor, a chama que ele apagou. 
Maria Teresa, por outro lado, em “Invocação ao amor”, faz 
vários pedidos ao amado, mas em uma linha bem mais eró-
tica:

Pedir-te a sensação
a água
o travo

Aquele odor antigo
de uma parede
branca

Pedir-te da vertigem
a certeza
que tens nos olhos
quando me desejas

Pedir-te sobre a mão 
a boca inchada
um rasto de saliva
na garganta

Pedir-te que me dispas
e me deites
de borco e os meus seios
na tua cara

Pedir-te que me olhes
e me aceites
me percorras
me invadas 
me pressintas



91

Pedir-te que me peças
que te queira
no separar das horas
sobre a língua
(HORTA, 2012b, p. 21)

 O amor, no poema de Maria Teresa Horta, ganha no-
vos contornos, novos significados, já não há apenas um apelo 
ao sentimento, há uma entrega, um desejo, e o corpo é ele-
mento que participa intensamente do envolvimento amoroso 
em todas as suas nuances. O amor é agora alimento do corpo, 
necessidade do corpo, busca e entrega, carne e sangue. De mãos 
dadas com o sentimento, o gozo, por isso, a poetisa elege o pra-
zer, e não apenas o amor, como tema:

Prazer
 
Vai cuidadosa a mão tão leve e torpe
entornar o amor no turvo coração
logo ardente aceitando a culpa breve
se o fogo aceso junto ao peito ouve

Doce se avoluma então insatisfeito
quanto mais amado e mais volúvel for
em turbulência dor ou persistente logro
pois de enamorar-se acabará suspeito

Deixa-me morder tingindo o lábio solto
de carmim febril onde o pudor castiga
apesar de me escusar ao insistente rogo

Mas logo o coração se entrega indecoroso
mal o prazer se despe no olhar
teimando só depois tornar-se venturoso
(HORTA, 2009, p. 813)
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Nessa linha de tradição que se estende de D. Leonor 
a Maria Teresa, o amor ganhou espaço na literatura e ganhou 
também corpo e sangue, ganhou prazer. Maria Teresa Horta 
acolhe o amor em toda a sua essência e em todos os seus mo-
dos. Nessa travessia, transfiguraram-se os mitos. Eros, tantas 
vezes evitado por D. Leonor, é evocado por sua neta e muitas 
vezes ganha corpo em anjos de gozo e matéria. Alcipe alude ao 
amor como importuno, contraditório, árbitro de desventuras:

Como, importuno Amor, ainda procuras
Misturar-te entre as minhas agonias?
Vai, cruel, para onde as alegrias
No seio da Fortuna estão seguras.

Onde em taças douradas, formosuras,
Esgotando o prazer, passam seus dias;
Onde acariciado tu serias
Por quem nem sabe o nome às desventuras.

Ao som de harmoniosos instrumentos,
No peito, que é de pérolas ornado,
Criarás mil suaves sentimentos:

Mas em mim! Que sou vítima do fado?!...
Cercada dos mais ásperos tormentos
Achas uma alma só, e um só cuidado.
(ALORNA, 2007, p. 113)

 D. Leonor remete a Eros, o Deus flecheiro, na linha 
estilística da Arcádia, e se apropria da imagem dos deuses greco
-romanos para construir seus versos e corporificar sentimentos. 
Menciona o prazer, mas como algo que se esgota com a chega-
da do Amor, que traz agonia, pois, vítima do destino (fado) sua 
alma está só, cercada de tormentas e impossibilitada de viver o 
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sentimento. O Fado, as Musas, Tântalo, Aracne e Minerva sur-
gem em seus versos compondo uma constelação de mitos que 
estruturam não só o seu universo pessoal, mas sua vida, seus 
amores e sua pátria, e a sociedade onde se move. 
 O soneto 86, de D. Leonor, representa bem não só os 
elementos greco-romanos trazidos pela linha de estilo neoclas-
sicista, mas também as agruras sofridas por ela e por sua família 
durante o longo período de clausura.

Assim como no Inverno regelado
As marítimas Ninfas tiritando
Estão o Padre Oceano rodiando
No fundo lá do mar frio e salgado

E nem o pescador lasso e forçado
Que as praias cuidadoso anda cercando
Se apercebe do como estão passando
As nereidas no pego prateado

Tais são três corações que su’mergidos
Das angústias cruéis, no grau supremo
Soluçam sufocados e esquecidos

Ah quanto dura Sorte, quanto temo
Que o som dos sentidíssimos gemidos
Nem já fira os ouvidos de Palemo.
(ALORNA, 2007, p. 192)

 O tema deste soneto, bem como o de outros poe-
mas, diz respeito ao sofrimento vivido na clausura por ela, 
pela mãe e a irmã.  “Tais são três corações que su’mergidos/ 
Das angústias cruéis, no grau supremo/ Soluçam sufocados 
e esquecidos”. As três sufocam na prisão, vítimas inocentes 
das artimanhas políticas de seu tempo. Ela compreende e 
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lamenta a sua “dura Sorte”, buscando ouvidos que liberte a 
todos4.
 Esse tom engajado também se encontra na obra de 
Maria Teresa Horta, embora os valores aqui sejam outros, pois 
há nesta autora um engajamento de gênero que a leva a reco-
nhecer a tradição poética feminina e a resgatar a história da 
sua ancestral. Esse engajamento com a condição feminina, fá-la 
seguir os passos da avó sabendo que novos tempos suscitam 
novas formas de luta, novos temas, novas formas poéticas, no-
vas ousadias. Por isso, Maria Teresa espia a avó, mas também a 
guia nessas novas veredas da realidade feminina.

Sou tua espia
Sou tua neta
Tua vigia

Sou tua asa
Sou tua guia
Tua passagem

Crio-te a fresta
Abro-te a porta
Teço-te a aura
(HORTA, 2012a, p. 33)

 No poema, Maria Teresa Horta espia D. Leonor com 
olhos de neta que recolhe os resquícios da história da escritora 
que a precedeu, abrindo seu espaço nessa linha de tradição lite-

4 Neste soneto, D. Leonor dialoga com o episódio do Consílio dos Deuses no 
Oceano (canto VI de Os Lusíadas, est. 15-37), em que Camões narra a admis-
são do pescador Glauco, filho de Netuno e da ninfa Naïs, entre os deuses do 
oceano. Glauco amava a bela ninfa Cila, que fora transformada em monstro 
marinho por Circe, por haver bebido numa fonte envenenada pela feiticeira.
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rária tantas vezes negada às mulheres: uma linha de ajuste com 
o tempo, uma linha de permanência na história, uma linha de 
ruptura com a tradição masculina, uma linha de reconstituição 
histórica, posto que feita de frestas, de vestígios que permitem 
não só reerguer a personagem D. Leonor, mas a condição femi-
nina daquela época.  
 
3 Evocações e prospecções – à guisa de conclusão

 A Marquesa de Alorna e Maria Teresa Horta fa-
zem parte de uma genealogia feminina constituída não só 
por laços de sangue, mas por ousadias poéticas e biográfi-
cas construídas na contramão do que a sociedade espera(-
va) das mulheres. D. Leonor ousou escolher marido, um 
estrangeiro, o que lhe possibilitou sair de Portugal e co-
nhecer a Europa, viver amores clandestinos, ter voz num 
tempo em que se esperava o silêncio das mulheres, pois a 
elas se destinava um papel de subalternidade. Se a poesia e 
a fidalguia lhe asseguravam um lugar de destaque na socie-
dade portuguesa, a sua postura política e o desassombro de 
opiniões lhe custaram caro, valendo-lhe o exílio na Ingla-
terra. 

Em 1844, quando da publicação de suas obras, 
Herculano escreveu na revista O Panorama uma lúcida crí-
tica sobre essa mulher tão notável, colocando o dedo em 
riste contra o preconceito de gênero. Afirmou: “Aquella 
mulher extraordinária, a quem só faltou outra pátria, que 
não esta esquecida terra de Portugal, para ser uma das mais 
brilhantes provas contra as vans pertenções [sic] de supe-



96

rioridade excessiva do nosso sexo.” (apud ANASTÁCIO, 
2007, p. 45).
 Maria Teresa Horta segue a tradição de sua quinta avó. 
Ambas são mulheres que têm voz própria e que manifestam a 
sua rebeldia, assumindo posturas coerentes com seus princí-
pios. Lembramos as agressões sofridas pela escritora, em 1971, 
pela temática inovadora da poesia de Minha senhora de mim, 
que não a intimidaram, tendo continuado a escrever, pois, como 
afirma Cixous “Os verdadeiros textos de mulheres, textos com 
o sexo das mulheres [...]” (2010, p. 40; tradução nossa)5. Em 
2011, foi laureada com o Prêmio D. Dinis pela publicação do 
romance As luzes de Leonor, a marquesa de Alorna, uma sedutora 
de anjos, poetas e heróis, mas recusou-se a receber o prêmio que 
seria entregue por Pedro Passos Coelho, então primeiro mi-
nistro de Portugal, por discordar dos rumos políticos que este 
traçara para Portugal.
 Neste artigo, o olhar foi delineado em busca de temas 
recorrentes às duas escritoras. D. Leonor, por meio de seus so-
netos, Maria Teresa, por meio da ligação com sua ancestral, mas 
também por meio de temas que, sob outra perspectiva, também 
se desenvolvem em seus textos. O posicionamento de ambas, 
a herança de uma tradição masculina, que subvertem e con-
tra a qual se impõem, levam-nas a abordar temas em comum, 
como o amor. Enquanto a Marquesa de Alorna luta contra o 
sentimento amoroso, em busca da razão, Maria Teresa Horta o 
invoca e o preenche de novas nuances. O engajamento político 
também é um aspecto bastante forte em ambas. Uma lutan-

5 No original “ Les vraies textes de femmes, des textes avec des sexes de 
femmes”.  (Cixous, 2010, p. 40)
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do pela pátria portuguesa que almejava, outra lutando contra o 
preconceito de gênero. A Marquesa de Alorna e Maria Teresa 
Horta são escritoras, que carregam em sua obra elementos de 
liberdade e de subversão que garantem a construção de uma 
linha de tradição feminina na literatura de língua portuguesa.
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1 Introdução

A heteronímia pessoana ao emprestar sonhos, 
fisionomias e gestos, através de uma linguagem mui-
to própria a cada uma de suas personas, construiu 
realidades humanas latentes que dialogam e também 
se contradizem.

Um desses personagens performáticos foi 
Álvaro de Campos, o mais problemático e subje-
tivista, surgido “em derivação oposta à de Ricardo 
Reis1” (ALCÂNTARA, 1985, p, 32). Em uma carta 
escrita por Fernando Pessoa e endereçada a Adolfo 
Casais Monteiro, o autor fala sobre o “nascimento 
do poeta”, tecendo sobre ele mais alguns comentá-
rios biográficos: “Álvaro nasceu em Tavira, no dia 
15 de outubro de 1890, às 1:30 da tarde”, e mais, 
“Álvaro é alto (1,75m de altura, mais 2 cm do que 
eu), de monóculo e cabelo liso, ficava entre o branco 
e o moreno” (ALCÂNTARA, 1985, p. 34). Álvaro 

1 Ricardo Reis, 1887, é outro heterônimo de Fernando Pessoa, era 
instruído e formado em medicina, viveu no Brasil expatriado desde 
1919, não existe uma data de sua morte.
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de Campos foi para Glasgow, capital da Escócia, estudar 
engenharia mecânica e posteriormente, engenharia naval.

A produção de Álvaro de Campos, segundo os crí-
ticos, é dividida em três fases: a primeira simbolista-deca-
dentista, cheia de fatalismo; a segunda com teor futurista 
órfica e sensacionista; e a terceira fase, melancólica, angus-
tiada e pessimista. 

O filósofo alemão Friedrich Hegel2 foi de suma 
importância para formação espiritual do heterônimo Ál-
varo, tendo em vista ser o pensamento identificado como 
base principiante do ser do referido poeta, iniciativa que 
modificou o sentido sobrenatural da fé do escritor.

Muito influenciado por Walt Whitman3 e pelos ideais 
futuristas de Filippo Marinetti4, Campos é um poeta que exalta 
a vida moderna, a máquina, a velocidade, tais características es-
tão impressas em seus versos escritos de forma livre (versilibris-
mo), às vezes sem rima, mas direcionados à alucinada captação 
do ritmo da tecnologia e das mais diversas sensações da vida 
moderna. Controverso, o eu lírico intenso nas composições fu-
turistas mostra, além do fascínio pela vida urbana, os impulsivos 
e turbulentos anseios de um heterônimo inadaptado ao cotidia-
no e às regras que norteiam a vida dos homens. A emoção era 
tudo para Campos, todo o sentimento que faltava em Pessoa 
ele-mesmo, transbordava no autor de “Saudação a Walt Wi-
thman”. “Álvaro de Campos é a poesia da máquina que triunfa 

2 George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filósofo alemão, foi um dos 
criadores do idealismo absoluto.
3 Walt Whitman (1819-1892), poeta norte-americano, considerado por mui-
tos como o pai do verso livre.
4 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), fundador do futurismo, cujo ma-
nifesto foi publicado no jornal francês Le Figaro em 1909.
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sobre a inocência do homem natural” (NOGUEIRA, 2003, p. 
76). Por conta disso, encontramos a recorrência da multiplici-
dade de temas e de posturas do heterônimo, que ora evidenciam 
sua inquietude e descrença de tudo, ora o tédio e a frustração. 
Ao tempo em que vibra com a máquina futurista, é marcado 
por uma grande angústia interna.

Álvaro de Campos está inserido no Modernismo 
português, mas o inconformismo, a descrença, a subjetividade, a 
angústia e o spleen, caracterizadores do Romantismo5, presentes 
em sua poesia, o enquadram como um autor residual.

Assim, este trabalho objetiva mostrar a existência de 
resíduos românticos nos seguintes poemas campeanos: “Excer-
to de uma ode”, “No tempo em que festejavam o dia dos meus 
anos”, “Tabacaria” e “Cruzou em mim, veio ter comigo, numa 
rua da Baixa” (PESSOA, 1999), a partir do viés analítico da 
Teoria da Residualidade (PONTES, 1999)6.

A Teoria da Residualidade é uma proposta teórico-in-
vestigativa sistematizada por Roberto Pontes e desenvolvida 
5 O Romantismo teve início em 1774 com a publicação de Os sofrimentos do 
jovem Werther, de Johann Wolfgang Von Goeth (1749-1832).
6 Dentre as diversas publicações sobre a Teoria da Residualidade estão os se-
guintes textos: MARTINS, Elizabeth Dias. Do fragmento à unidade: a lição 
de gnose almadiana. Fortaleza: EDUFC, 2012. PONTES, Roberto. Lindes 
Disciplinares da Teoria da Residualidade. Fortaleza: (mimeografado), s/d. 
PONTES, Roberto. Poesia insubmissa afrobrasilusa. Rio de Janeiro-Forta-
leza: Oficina do Autor/EUFC, 1999. PONTES, Roberto. Entrevista sobre a 
Teoria da Residualidade, com Roberto Pontes, concedida à Rubenita Mo-
reira, em 05/06/2006. Fortaleza (mimeografado), 2006. PONTES, Roberto; 
MARTINS, Elizabeth Dias. Residualidade ao alcance de todos. Fortaleza: 
Expressão Gráfica e Editora, 2015. MARTINS, Elizabeth Dias, PONTES, 
Roberto. Três casos de metamorfose residual para além da alegoria popular 
em verso. Desenredo (PPGL/UPF), v.7, p. 52-64, 2011. PONTES, Roberto. 
O jogo de duplos na poesia de Sá-Carneiro. Fortaleza: EDUFC, 2012. (Prê-
mio PEN Clube de Literatura – 2014).



101

pelos pesquisadores do Grupo de Estudos de Residualidade 
Literária e cultural, do Diretório de Pesquisas do CNPq desde 
1999, que trata do que permanece de uma cultura em outra, a 
partir do seguinte axioma: “Na cultura e na literatura nada há 
de original; tudo é remanescência; logo, tudo é residual”, através 
de alguns processos que são cristalização, mentalidade e hibrida-
ção cultural. 

Em outras palavras, todos os elementos culturais pre-
sentes em uma época, já pertenceram a outra, isso só ocorre 
porque o resíduo é algo que permanece vivo, com força latente 
para ser transformado, diferente do material fossilizado, sem 
vigor para uma possível recriação. 

Porém, é impossível falar de resíduo sem falar de menta-
lidade. Para ilustrar esse segundo conceito recorremos à defini-
ção dada pela École des Annales7, que afirma ser ela “a história 
das ‘sensibilidades’, a dos odores, dos medos, dos sistemas de 
valor (...) que cada época tem” (DUBY, 1993:87). 

Assim, a Teoria da Residualidade aborda tais conceitos 
operativos da seguinte maneira: o resíduo aparece na obra sem 
que o autor tenha consciência do aproveitamento do material 
utilizado; já a cristalização ocorre quando o escritor colhe o re-
síduo e constrói uma nova obra com força cultural e literária. A 
mentalidade trata da forma de pensar de uma época, sendo por 
isso, o que mais demora a se modificar, pois é comum a todos, 
ou seja, a soma de várias individualidades. Portanto, o método re-
sidual não se propõe a indicar as relações intertextuais presentes 
7 Tendo como fundadores Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929, a Ecolle des 
Annales propunha-se a ir além da visão positivista da história como crônica de 
acontecimentos, substituindo o tempo breve da história dos acontecimentos 
pelos processos de longa duração, com o objetivo de tornar inteligíveis a civi-
lização e as “mentalidades”.
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numa determinada obra, mas sim, identificar e analisar o modo 
de pensar e de agir dos indivíduos. Ou seja, reconhecer o es-
pírito de uma sociedade que resta de uma cultura anterior em 
outra posterior e é recriado de forma artística, sobretudo, na 
literatura. Já a hibridação cultural se dá pela fusão de elementos 
socioculturais em que o tradicional e o moderno se unem.

Nesse sentido, resíduo, mentalidade e cristalização se-
rão os conceitos utilizados na análise dos poemas de Álvaro de 
Campos, comprovando a existência de resíduos românticos nos 
textos do heterônimo pessoano.

2 O Romantismo no Modernismo de Álvaro de Campos

O primeiro poema a ser analisado é “Excerto de uma 
Ode”, no qual a imagem da noite aparece de forma muito la-
tente: “Noite antiquíssima e idêntica,/ Noite Rainha nascida 
destronada,/ Noite igual por dentro ao silêncio, Noite/ Com 
as estrelas lantejoulas rápidas/ No teu vestido franjado de In-
finito”, maneira que faz a noite parecer enfeitiçar o eu-poético. 
 Em poucos versos é possível identificar vários resíduos 
românticos. O sujeito poético sente-se triste e desencantado, 
resíduo do sentimentalismo: “oculta vontade de soluçar,/ Tal-
vez porque a alma é grande e a vida é pequena”; insatisfeito 
perante as limitações do homem, resíduo de inconformidade 
com o mundo: “E só alcançamos onde o nosso braço chega, / 
E só vemos onde chega o nosso olhar”. Estado de alma angus-
tiado em face da “inutilidade / Onde vicejo”. No entanto, este 
frisson emocional redunda num desejo de repouso tranquilo no 
seio da noite: “Vem envolver na noite manto branco / o meu 
coração...”. Estes sentimentos do sujeito poético frente à “noite” 
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levam a que esta noite maternal seja também uma imagem da 
morte, a “cósmica maternidade da morte”, além de considerá-la 
uma rainha sem trono. Só a Noite poderá aliviar a dor que nele 
provoca a sensação de fracasso da vida, o niilismo em que está 
afundado, já que tem apenas uma sucessão de sonhos fracassa-
dos e perdidos: “Dos sonhos que vêm ter conosco ao crepúsculo 
/ E que doem por sabermos que nunca os realizaremos”. Todo 
o texto é composto por expressões que imprimem musicalidade 
ao poema, assim, temos versos ritmados que envolvem e enla-
çam o sujeito poético, levando-o para o “manto branco e ma-
terno da Noite”. Esta “Ode à Noite” é praticamente um canto à 
morte, se encararmos a noite como cristalização da mentalidade 
da morte através do eufemismo. 
 Verificamos também em “No tempo em que festejavam 
o dia dos meus anos”, a distribuição livre dos versos e a despreo-
cupação com as rimas demonstrativas da característica român-
tica da liberdade formal, além da forte presença da infância.  As 
primeiras estrofes falam do passado do eu-lírico, do tempo da 
infância feliz e da alegria compartilhada com toda a família, 

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, 
Eu era feliz e ninguém estava morto. 
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de 
       [há séculos, 
E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma 
           [religião qualquer.

 É nítida a referência que o sujeito poético faz à infân-
cia, um tempo que não volta mais, gerando inconformidade. A 
repetição do verso “No tempo eu que festejava o dia dos meus 
anos”, marca a tentativa baldada de reviver o passado; já no fim 
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do poema, o autor toma consciência de que é impossível recu-
perar o que se foi e que o presente é sua única possibilidade. 
Do confronto entre o passado e o presente, o que sobra para o 
futuro é a velhice:

Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega 
              [para o que há aqui... 
A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos 
         [na loiça, com mais copos, 
O aparador com muitas coisas - doces, frutas o resto na 
     [sombra debaixo do alçado -,
As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por 
            [minha causa,  
No tempo em que festejavam o dia dos meus anos...

 Ao lermos “Cruzou por mim, veio ter comigo, numa 
rua da Baixa”, encontramos principalmente o resíduo da solidão 
ontológica, assim como em alguns poemas de Álvares de Aze-
vedo8, escritor da segunda geração da poesia romântica. Nas 
primeiras estrofes nos deparamos com os seguintes versos:

Cruzou por mim, veio ter comigo, numa rua da Baixa 
Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão que 
             [se lhe vê na cara
[...]
Sinto uma simpatia por essa gente toda, 
Sobretudo quando não merece simpatia. 
Sim, eu sou também vadio e pedinte, 
E sou-o também por minha culpa. 
Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte:  
E’ estar ao lado da escala social,   
E’ não ser adaptável  às normas da vida

 

8 Álvares de Azevedo (1831-1852) dramaturgo, poeta e ensaísta, autor de 
Noite na Taverna.
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 O inconformismo e a descrença niilista são marcas pu-
ramente românticas referentes ao escapismo. A inquietude em 
não aceitar o mundo como ele é evidencia-se quando o eu-lírico 
“caminha pelas ruas”, em uma resposta a vida social tradicional. 
A ironia exagerada do romantismo fica presente na parte final 
do poema, 

Coitado do Álvaro de Campos! 
Tão isolado na vida! Tão deprimido nas ensações! 
Coitado dele, enfiado na poltrona da sua melancolia! 
Coitado dele, que com lágrimas (autênticas) nos olhos, 
Deu hoje, num gesto largo, liberal e moscovita, 

Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se 
              [importa! 
Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo!

 A contradição, marca de Campos, é posta aos olhos 
do leitor quando o próprio autor é ironizado pelo eu-poético. 
Em outro poema, “Tabacaria”, o sentimento de solidão é ain-
da mais declarado nos primeiros versos: “Não sou nada/ Não 
serei nada./ Não posso querer ser nada”; também se percebe a 
descrença em relação a sim mesmo e no decorrer do poema em 
relação a tudo. O eu-poético sabe que tudo o que possui está 
apenas no plano do onírico “Tenho em mim todos os sonhos do 
mundo”, mas, ao mesmo tempo fica deprimido ao exprimir que 
sofre de falta de sonhos: “Estou hoje lúcido, como se estivesse 
para morrer”; depois percebe que os sonhos não servem para 
nada, pois são limitados pelo mundo real: “Quantas aspirações 
altas e nobres e lúcidas/ [...] E talvez realizáveis”.
 Mais à frente, ao contemplar a rua de dentro do seu 
quarto o eu-poético recorre à mentalidade da idealização ro-
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mântica, pois se deixa levar mais pelas imagens construídas pela 
subjetividade do que pela sua realidade. Em outras palavras, ob-
serva a realidade objetiva a partir da sua reflexão subjetiva, e 
percebe um mistério que ninguém vê: “Dais para o mistério 
de uma rua cruzada constantemente por gente,/ Para uma rua 
inacessível a todos os pensamentos [...] Com o mistério das 
coisas por de baixo das pedras e dos seres”.  Faz assim referência 
à morte, como sendo um desses mistérios. Também se percebe 
no poema a antítese tudo/nada.
 Tudo o que aprendeu parece querer desaprender, pois, 
pelo seu niilismo, nada foi útil: “talvez tudo fosse nada,/A 
aprendizagem que me recebi”, por isso, quem sabe, o eu-lírico 
tenta encontrar na natureza algum sentido: “Fui até o campo 
com grandes propósitos”. Lembramos então que a natureza e 
sua valorização foram características marcantes do Romantis-
mo, em muito, devido ao processo de urbanização, fazendo com 
que a natureza se tornasse um refúgio para o homem. 
 Em determinado momento o eu-poético nota que não 
possui personalidade alguma, e que na escrita conseguirá provar, 
apesar disso, que é um ser elevado, cristalizando assim o culto à 
individualidade, característica romântica, posta na centralida-
de do mundo por seu espírito criativo e imaginativo. Vendo a 
Tabacaria como representação da realidade, o sentimento nii-
lista toma conta de todo o eu-lírico; percebe-se a desilusão e o 
sentimento de exclusão, trazendo à tona mais uma vez o resíduo 
romântico da fuga: “Quem me dera encontrar-te como coisas 
que eu fizesse/ [...] Como um tapete em que um bêbado trope-
ça/ Ou um capacho que os ciganos roubaram e não vale nada”. 
Frequentemente, esse desajustamento social nasce do conflito 
existente entre os desejos que povoam a alma e os valores vi-
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gentes na sociedade, fazendo com que ele adquira uma atitude 
de rebeldia diante do mundo. Ao ver o dono da Tabacaria, um 
homem comum, o eu-poético demonstra desconforto, mas logo 
o sentimento da inutilidade ganha um aspecto universal, em 
que nada e ninguém é significativo, 

Ele morrerá e eu morrerei./ Ele deixará a tabuleta, e eu 
deixarei versos./ A certa altura morrerá a tabuleta tam-
bém, e os versos também, [...] Morrerá depois o planeta 
girante em que tudo isto se deu./ Em outros satélites 
de outros sistemas qualquer coisa como gente/ Conti-
nuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo 
de coisas como tabuletas,/ Sempre uma coisa defronte 
da outra,/ Sempre uma coisa tão inútil como a outra. 
(PESSOA, 1999)

 Ironizando um cliente que sai da Tabacaria, reconhece-o 
como um homem simples, sem inquietações e reflexões: “O ho-
mem saiu da tabacaria [...]/ Ah, conheço-o: é o Esteves sem me-
tafísica”. Desse modo, o poema chega ao fim, com o eu-poético 
conversando com o conhecido cliente. O que mais nos chama a 
atenção é o nome do homem, Esteves, que no texto é acompanha-
do por “sem metafísica”, para salientar ainda mais sua simplicidade, 
estabelecendo a aproximação do eu-poético, interno, subjetivo, oní-
rico com o cliente e o dono da Tacabaria, externos, objetivos, reais.

3 Conclusão
 
 Após a análise dos poemas, conseguimos ver como é 
evidente a presença de um momento literário em outro, a do 
Romantismo em pleno Modernismo português. Solidão inte-
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rior, descrença em relação a tudo, nostalgia da infância, perple-
xidade, oposição entre sonho/realidade e frustração, são leitmo-
tivs encontrados em textos contemporâneos, o que prova que o 
resíduo é aquilo que permanece, pois tem força, diferentemente 
do arcaico (WILLIAMS, 1979), que fica no passado. O resíduo 
é cristalizado, pois é transformado por uma mudança promovi-
da por influências sociais, culturais, literárias e históricas. Em 
outras palavras: a cristalização é o transporte do resíduo vivo do 
passado, para uma nova obra. Assim, a mentalidade, a forma de 
pensar de uma determinada época não pode ser dissociada do 
resíduo, pois é através dela que a memória coletiva é formada.
 Todo esse processo é encontrado na produção poética 
do engenheiro-heterônimo, modernista, mas residualmente ei-
vada de estética romântica. 
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 Refletindo sobre a arte e, principalmente, sobre 
a literatura do romantismo à vanguarda, Octavio Paz 
propõe em Os filhos do barro a existência de uma “tra-
dição moderna da poesia”, pois se há, sem dúvida, uma 
poesia dita moderna, “o moderno é uma tradição» (PAZ, 
2013, p. 15, grifo do autor). Mais do que isso, o poeta 
e ensaísta mexicano aponta uma “unidade da poesia 
europeia” (idem, p. 74), ainda que faça uma ressalva 
sobre a sua multiplicidade, uma vez que “cada obra é 
uma realidade única e, simultaneamente, é uma tradução 
das outras” (idem, p. 74). Nesse contexto, nota-se que 
há uma consciência da tradição, que é, na modernidade, 
eminentemente crítica. O autor de O arco e a lira percebe 
que

a modernidade é sinônimo de crítica e se identifi-
ca com a mudança; não é afirmação de um princí-
pio atemporal, mas desdobramento da razão crí-
tica que incessantemente se questiona, se examina 
e se destrói para renascer mais uma vez. [...] No 
passado, a crítica tinha o objetivo de chegar à ver-
dade; na idade moderna, a verdade é crítica. (PAZ, 
2013, p. 37)
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A arte moderna é, portanto, aquela que constantemente repen-
sa/ contesta seus os próprios princípios de criação, de modo a 
por em questão até mesmo a noção de modernidade.
 Contudo, apesar dessa “história de subversões, conver-
sões, abjurações, heresias, desvio” (idem, p. 115), que é o percur-
so da poesia moderna, Octavio Paz defende a existência de uma 
tradição moderna da poesia. Desse modo, embora estejamos 
diante de uma tradição marcada por rupturas, é possível notar 
que desde o romantismo até as vanguardas há uma linha (crí-
tica) comum, que parece deixar clara “a persistência de certas 
maneiras de pensar, ver e sentir” (idem, p. 20) na literatura e na 
arte.
 Em Portugal, podemos afirmar, sem dúvida, a existên-
cia de uma tradição moderna da poesia. Tomando por base um 
período mais ou menos semelhante àquele que Paz adota em 
suas análises de Os filhos do barro, observamos que os movimen-
tos que lá surgiram e se sucederam criaram novas estéticas, que 
mantinham um diálogo entre si, ainda que frequentemente de 
uma maneira crítica.
 Lançando aqui um olhar sobre a obra tanto crítica 
quanto poética de um dos maiores expoentes do Surrealismo 
português, Mário Cesariny de Vasconcelos, vemos que a sua 
poesia, segundo Fernando J. B. Martinho (2010, p. 84), “insere-
se claramente no que podemos considerar uma tradição moder-
nista portuguesa”. Como o pesquisador ressalta, diversos auto-
res também parecem ser essenciais na construção da sua poética 
e, dentre eles, destacamos, sobretudo, aqueles que fazem parte 
do que identifico aqui como “tradição moderna portuguesa”, 
a exemplo de Cesário Verde, Teixeira de Pascoaes e Fernando 
Pessoa. Dentre todos estes importantes poetas, é, sem dúvida, 
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com o último que Cesariny parece estabelecer um diálogo mais 
intenso (e tenso), que culminará no livro O Virgem Negra: Fer-
nando Pessoa explicado às criancinhas naturais e estrangeiras 
por M. C. V. – sua experiência mais radical de intertextualidade 
e meu objeto de estudo. Certamente, a opção por Pessoa vai 
muito além da afinidade: é por meio do intertexto com esse 
poeta que foi transformado em mito no seu país que autor sur-
realista parece ver a oportunidade perfeita para mais “uma rup-
tura da tradição” – nos termos de Octavio Paz (2013).
 Fernando Pessoa se tornou, ao longo do século XX, 
um dos maiores nomes da literatura portuguesa de todos os 
tempos. Em seu único livro publicado em vida, Mensagem, en-
contramos uma das frases mais enigmáticas (e repetidas) do 
poeta: “O mytho é o nada que é tudo” (PESSOA, 2008, p. 59). 
Verso inicial do poema “Ulysses”, ele tenta explicar como o 
mito do navegador e herói grego, que supostamente teria tam-
bém fundado a cidade de Lisboa, mesmo retratando uma len-
da, pode ter valor para o povo português, independentemente 
da sua ficcionalidade. Nesse contexto, é necessário afirmar que 
o autor de Orpheu, embora real, teve o seu mito igualmente 
construído e a sua ficcionalidade reside, principalmente, em 
seu “drama em gente”. Numa das experiências mais radicais 
de toda a literatura, Fernando Pessoa criou um mundo de au-
tores fictícios, que parecem tão reais quanto ele próprio. Nes-
se procedimento que ficou conhecido como heteronímia, o 
poeta gerou diversos personagens-autores, entre eles, Álvaro 
de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis que parecem ter 
vida própria para além do seu criador, ao possuírem nome, 
sobrenome, data de nascimento, profissão e mesmo obras tão 
distintas.
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 Diante desse mito-Pessoa que se estabeleceu tanto para 
crítica, quanto para a própria história da literatura em Portugal, 
Mário Cesariny parece querer responder em O Virgem Negra 
à pergunta formulada por Eduardo Lourenço em seu notável 
ensaio “Fernando, rei da nossa Baviera”: “Em suma: como e 
porquê, Pessoa se converteu num mito?” (LOURENÇO, 1986, 
p. 10). O poeta surrealista procura, consequentemente, repensar 
essa questão, “louvando”, mas simultaneamente “simplificando” 
o celebrado poeta modernista. Assim, Pessoa, no livro analisa-
do, é interpretado, exposto, e, mesmo, desnudado por meio da 
poesia irônica e por vezes controversa de Cesariny.
 E de que forma o poeta surrealista consegue “louvar e 
simplificar” Fernando Pessoa nesse livro? Utilizando o mesmo 
recurso que foi responsável pela mitificação do poeta do início 
do século XX, isto é, a heteronímia. Contudo, há uma inversão 
do jogo pessoano e o próprio Pessoa passa a ser uma persona 
de Mário Cesariny, que escreve sobre o íntimo daquele poeta, 
o eu-lírico de todo o livro. E mais: para evitar qualquer tipo de 
hermetismo da suposta linguagem pessoana, Cesariny ainda faz 
as vezes de editor do livro, acrescentando ao final notas explica-
tivas sobre trechos e expressões de diversos poemas de O Virgem 
Negra. Por conseguinte, como o próprio subtítulo nos sugere, 
Cesariny parece querer explicar Fernando Pessoa “às crianci-
nhas naturais e estrangeiras”, fato que aumenta ainda mais a 
carga cômica do livro.
 Diante do reconhecimento da relevância da heteroní-
mia pessoana no contexto do livro O Virgem Negra, somos le-
vados a concordar com Eduardo Lourenço quando afirma que 
“Custa-me imaginar que alguém possa um dia falar melhor de 
Fernando Pessoa que ele mesmo. Pela simples razão de que foi 
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Pessoa quem descobriu o modo de falar de si tomando-se sem-
pre por um outro” (LOURENÇO, 1986, p. 9). É nesse contexto 
que podemos compreender a possível motivação de Mário Ce-
sariny, em O Virgem Negra, a escrever sobre Fernando Pessoa 
utilizando o próprio como sujeito do livro: somente ao se colo-
car em seu lugar é que se torna possível compreendê-lo de uma 
maneira jamais vista na história da literatura portuguesa. De 
fato, como Fernando Pinto do Amaral aponta, nesse livro,

[...] ficamos mergulhados num registro declaradamen-
te parodístico em relação a Pessoa, território onde Ce-
sariny demonstra mover-se com assinalável desenvol-
tura, fruto de longas leituras de Pessoa: seja pelo uso 
bastante frequente do pastiche, seja pelo recurso a fontes 
autónomas, estes poemas sabem exibir uma fecunda 
criatividade verbal, mantendo em simultâneo transitá-
veis as inúmeras pontes que ao longo do livro se erguem 
com todo o universo pessoano [...]. (AMARAL, 1990, 
p. 208)

 
 Uma relevante questão a ser levada em consideração 
sobre o livro é o título, que, à primeira vista, não é claro. De fato, 
não parece haver nenhuma referência ao tal “Virgem Negra” 
na poesia de Fernando Pessoa ou de seus heterônimos. Contu-
do, um dado biográfico menos conhecido parece explicar, pelo 
menos em parte, o motivo pelo qual Mário Cesariny dá essa 
alcunha para o autor. Em 1985, no cinquentenário de morte do 
poeta, seus restos mortais foram transladados para o Mosteiro 
dos Jerônimos, em Lisboa, onde se localiza o mausoléu de outro 
escritor celebrado de literatura portuguesa, Luís de Camões. Ao 
abrirem o caixão, no entanto, algo de surpreendente tinha acon-
tecido: o corpo de Fernando Pessoa estava em perfeito estado 
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de conservação, porém enegrecido. Sobre este fato, há inclusive 
uma menção no poema “Onan dos outros!...”:

[...]

O Virgem Negra, tal me descobriram 
Cincoenta anos depois, 

Em minha infusão estou. Tombam, deliram 
Em vão quantos seguiram 

 
Minha viagem ao nunca ser dois.

[...]

(CESARINY, 1996, p. 69)

Acompanhando este poema, segue uma nota explicativa em 
forma de anedota sobre a situação do corpo de Pessoa:

Na feliz circunstância do primeiro cinquentenário da 
morte, como na de fazer remover os tão esperados ossos, 
a Direcção do Património abriu e viu corpo incorrupto, 
vestiário intacto, pela da cara e mãos completamente 
negras. O poeta não entregava os ossos e estava preto! 
Esta resposta do corpo à diáspora psíquica intentada, 
não foi ouvida pelas autoridades culturais que levaram 
ao limite do ridículo a incapacidade de resposta a tal 
falta de cooperação. (CESARINY, 1996, p. 149, grifo 
do autor)

Assim, “Virgem Negra”, parece fazer alusão ao raro fenômeno 
conhecido como “corpo incorrupto”, que tem sido observado 
com mais frequência em corpos preservados (às vezes também 
enegrecidos) de beatos(as) e santos(as) da Igreja Católica.
   Se nos aprofundarmos ainda mais na significação da 
alcunha, interpretações específicas para “virgem” podem ser 



116

estabelecidas. O estado virginal, em sua acepção mais básica, 
denota “o não manifestado, o não revelado” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1986, p. 1075, tradução nossa) e mais, se 
associado à sombra, ele pode designar “a potência em relação 
à manifestação” (idem, p. 1075, tradução nossa), que está dire-
tamente ligada à noite e aos sonhos. É possível, nesse contexto, 
relacionar essas ideias à própria proposta de Mário Cesariny no 
livro: apresentar toda a potencialidade de um Fernando Pessoa 
ainda não desvendado pela crítica, e esta revelação se dá por 
meio dos sonhos, ou melhor, da imaginação pulsante de um 
poeta surrealista.
 Além disso, deve-se ressaltar que, em termos estrutu-
rais, O Virgem Negra está dividido em quatro partes não nomea-
das (a exceção da última), que são representadas somente por 
algarismos romanos. As duas primeiras partes são constituídas 
por poemas; a terceira apresenta cartas supostamente enviadas 
e dirigidas a Fernando Pessoa e/ou seu heterônimo Álvaro de 
Campos; e a última, as notas, já mencionadas neste trabalho, 
agrupam explicações que buscam solucionar aquilo que não 
está claro nos poemas do livro em questão.
 Em relação às duas primeiras partes do livro, uma 
diferenciação – ainda que não muito precisa – pode ser esta-
belecida. Na parte I, observamos poemas que parecem ter um 
caráter mais supostamente autobiográfico e de introdução ao 
livro: Fernando Pessoa se apresenta. Assim, observamos, por 
exemplo, o eu-lírico comentar a sua trajetória no longo poema 
“Alheio...”, em que o destaque está em momentos da sua vida e 
nos autores que o influenciaram:
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[...]
Por isso que, eu já um tanto grogue
De Shakespeare e de Marlowe
Mas também (ainda não disse) de Donne
De Milton, de Mcpherson, de Coleridge, 
[...]
Fui metido vestido de fato comprido no navio “Herzog”
Rumo a Lisboa, de meias pretas, para a Faculdade de 
Letras
Onde o letargo era tal que nem sinetas
Nem ponteiro acordavam aqueles professores do ódio 
mortal
[...] (CESARINY, 1996, p. 21-32)

 
 A parte II, por sua vez, é constituída por poemas em 
que há mais claramente o exercício da intertextualidade. Desse 
modo, muito além de interpretar a obra de Fernando Pessoa 
(especialmente do ortônimo), Cesariny lança mão dos próprios 
poemas do autor de Orpheu para dar ao autor uma imagem 
nova, dessacralizada. Assim, os textos lá reunidos desmontam 
o hipotexto pessoano, por meio da tradução, da paródia, do co-
mentário e, até mesmo, da cópia ou plágio – termos que, aliás, 
devem ser usados com ressalvas face à riqueza da criação cesa-
riniana.
        Diante da impossibilidade de, neste curto texto, explici-
tar a utilização de cada um desses procedimentos, apresento 
um texto claramente parodístico, isto é, “Dizem que sou um 
chão”, que faz uma releitura cômica e relacionada à polêmi-
ca questão da sexualidade do poeta modernista – tema, aliás, 
recorrente no livro – do conhecido poema “Isto” de Fernan-
do Pessoa ele-mesmo. Na versão original, o ortônimo tenta 
simplificar a ideia de fingimento ao ressaltar que escrever não 
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deve ser comparado a fingir ou a mentir, mas a “sentir com a 
imaginação”:
 

Dizem que finjo ou minto 
Tudo o que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
Não uso o coração. (PESSOA, 2008, p. 165)

O poema de Cesariny, cujo sujeito é Pessoa, mantém igualmen-
te o tom confessional, porém focaliza a suposta “assexualidade” 
do poeta, chegando mesmo a propor que ele não usaria os seus 
testículos:

Dizem que sou um chão
De rodas de veículos, 
Dizem que é assim mas não, 
Eu simplesmente são
Com a imaginação.
Nunca uso testículos. (CESARINY, 1996, p. 63)

Embora o riso seja o mote principal desse e de tantos outros 
poemas do livro, fica visível nesta primeira estrofe, uma referên-
cia à heteronímia e ainda à frase de Rimbaud “JE est un autre”: 
“Eu simplesmente são/ com a imaginação”. 
 Além disso, os poemas são concluídos de modo que 
se assemelham na estrutura, mas diferem drasticamente no 
significado e no vocabulário empregado: enquanto no poema 
original, o eu-lírico já demonstra certa radicalidade ao lançar 
para o leitor o papel da interpretação: “Sentir? Sinta quem lê.” 
(PESSOA, 2008, p. 165); no poema-paródia, por sua vez, o 
poeta surrealista é ainda mais explícito (e crítico) ao retomar 
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a suposta falta de testículos de Fernando Pessoa, e sugerir, fi-
nalmente, que “Colhões tenha quem lê” (CESARINY, 1996, p. 
63). Sem dúvida, se refletirmos sobre esse poema e sobre todo o 
livro de uma maneia geral, notaremos que somente Mário Ce-
sariny teria a coragem de ler e de escrever de modo tão franco 
e sem pudores sobre aquele que é considerado um dos maiores 
poetas portugueses do século XX.
 Analisando, portanto, esse jogo de referências enge-
nhosamente concebido pelo poeta surrealista Mário Cesariny, 
observamos que ele foi capaz de (re)criar o seu próprio Fer-
nando Pessoa, e todo o mundo que nele se insere. Logo, perce-
bemos que, conforme nos lembra Fernando Pinto do Amaral 
(1990), é possível reconhecer traços desses dois importantes 
poetas portugueses do século XX nos trechos aqui apresentado 
e em todo O Virgem Negra, porém é a fusão de vozes que gera 
resultados únicos.
 Por último, repensando a questão da tradição da mo-
dernidade em Portugal, notamos que a proposta do poeta sur-
realista de criar um Fernando Pessoa próprio a partir da leitura 
da sua obra e da sua biografia é, antes de tudo, uma ruptura com 
a própria tradição, uma vez que busca desmitificar esse autor 
que se desdobrou em outros tantos. De todo modo, devemos 
afirmar que diante desse complexo jogo em que Mário Cesa-
riny é um outro Fernando Pessoa, analisar O Virgem Negra é 
sem dúvida tarefa árdua até para aqueles que têm maior fami-
liaridade com a poesia portuguesa do século XX.
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 Maria do Rosário Pedreira tem já publicados vá-
rios trabalhos de ficção, poesia, ensaio, crônicas e litera-
tura juvenil. Para esse estudo, interessa a obra poética da 
autora. No final de 2012, foi publicada sua obra Poesia 
reunida, constando de seus três livros já editados e alguns 
poemas inéditos. Seu primeiro livro de poesia, A Casa e o 
Cheiro dos Livros (CCL), publicado em 1996, institui a 
casa como o lugar feminino que guarda as expectativas, o 
cheiro dos livros, os restos do amor, os animais, lugar onde 
se resguardam também as memórias. O seu segundo livro 
O canto do vento nos ciprestes (CVC), de 2001, é um livro 
que pode ser lido como uma longa história, pois os poe-
mas apresentam uma unidade organizada em torno do 
mesmo núcleo temático que é a ausência do amado. Ne-
nhum nome depois (NND), de 2005, é composto de quatro 
partes: ‘Os nomes inúteis’, ‘Os nomes interditos’, ‘Os no-
mes de família’ e ‘Nenhum nome depois’, dando voz a um 
sujeito que se identifica com alguns dados biográficos da 
poeta portuguesa. 
 Na poesia lírica dessa autora, pode-se verificar 
uma constante centralização do eu, dividido entre as nar-
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rativas e as lembranças do passado, o que torna problemática a 
sua identificação, pois esse sujeito está em constante transfor-
mação, criando-se a todo momento. Seu tom é intimista, carre-
gado de confidências, segredos sussurrados ao leitor pelo fio da 
memória, que traz de volta imagens, lembranças e episódios de 
outros tempos.
 Nas três obras poéticas de Maria do Rosário, o leitor 
depara-se com vários elementos próprios da narrativa, mas em 
geral tanto as pequenas quanto as grandes histórias estão cen-
tradas em um eu que se dirige a um tu. A voz lírica feminina 
clama pelo objeto de seu amor mal vivido, conferindo impor-
tância à voz da mulher e sua escrita como meio de se situar no 
mundo. Nos dois primeiros livros não há uma ligação de enredo 
entre os fatos narrados nos poemas, mas há um fio condutor 
que é o eu lírico e suas relações com o homem amado. A poesia 
é usada como apelo e sedução:

Oh, se pudesses voltar, havia de levar-te a ver o jardim,
por trás da casa, onde há uma nespeira que é só minha
e a cuja sombra podíamos ler no verão, se o verão viesse
e tu quisesses passá-lo só comigo. E também a clarabóia,
no telhado, que tem um vidro a menos por onde, de vez
em quando, caem estrelas; e tão pequenas que se perdem 
          [nos olhos
de quem se põe assim, a olhá-las, sem saber de onde vêm –

dizem que são os anjos que as lançam devagar para aquecer
as noites. Talvez também te mostrasse os anjos se voltasses.
(CCL, 2007, p. 71).

 Segundo Rosa Maria Martelo (2004), a poesia em nos-
sos tempos tem-se tornado mais narrativa, mais marcada pela 
presença da circunstancialidade e mais centrada na experiência 
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sentimental do eu lírico. Todavia, poeta mantém o sujeito sob 
um efeito de reformulação permanente. Quando se julga ter 
definido uma face, ela se dissolve dando lugar à emergência de 
outra, “o que parece mostrar que a ficcionalização do sujeito é, 
de facto, outro modo de conceber a sua desfiguração identitária” 
(MARTELO, 2004, p. 256-7).
 São muitas as máscaras usadas pelo sujeito lírico que 
emite voz na poesia de Maria do Rosário, ora se apresenta como 
o ser abnegado que aceita as perdas que a vida impõe: “guar-
da tu agora o que eu subtamente, perdi/talvez para sempre – a 
casa e o cheiro dos livros” (CCL, 2004, p. 7), ora uma poeta 
consciente de seu fazer, como em muitos metapoemas, outras 
vezes a mulher pesarosa pelas perdas que sofreu. Por vezes, o 
caráter narrativo de sua poesia vem de forma explícita: “Con-
ta-me essa história, mas esquece deliberadamente/os nomes e 
as datas” (CCL, 2004, p. 48). Nessas pequenas histórias, soltas 
no tempo e no espaço, o sujeito poético revela suas emoções, 
seu sofrimento pela ausência do outro. Como esse outro é uma 
figura idealizada, a imagem do amor é de um sentimento subli-
me que, no entanto, nunca se realiza plenamente. Deparamos, 
então, com uma voz feminina que exprime uma necessidade 
premente de criar histórias para contar as suas desventuras e se 
constituir como sujeito poético. 
 A memória do vivido e do lido são elementos muito 
fortes na constituição desse sujeito. Assim, o fim do amor é 
rememorado ou revivido como se essas recordações alimentas-
sem a porção lírica desse ser no anseio de construir uma iden-
tidade. O sujeito é também suas memórias, seja do lido ou do 
vivido, construindo quadros que se fixam em poemas que vão 
rompendo as divisas de tempo e espaço, mas ao mesmo tempo, 
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reapresentando lugares e pessoas que foram importantes para a 
constituição das lembranças que consolidam o mundo inteligí-
vel desse sujeito. 
 Para Rosa Maria Martelo (2004), o protocolo de lei-
tura da poesia atual aproxima-se mais do romântico, sem, no 
entanto, a pretensão da verdade, sem aura do poeta e sem o 
tom exaltado de quem quer ser ouvido por todo mundo com 
um estatuto de verdade. Nesse sentido, a poesia atual apresenta 
algo de partilhado intimamente com o leitor, não porque o eu 
tenha superado sua desfiguração identitária, mas porque o leitor 
reconhece aquela experiência como sendo também sua. Assim, 
a desfiguração do sujeito não configura uma impessoalidade ou 
uma atualização figural e pode reverter para a construção de 
personagens reconhecíveis para o leitor como disfarce. A disso-
lução do sujeito não é muito diferente da impessoalidade, mas 
agora o leitor deve construir um efeito de realismo que não 
havia no abstracionismo. A cumplicidade do leitor redunda no 
estilhaçamento do sujeito, pois o eu do poema pode ser o eu do 
leitor. 
 Segundo Fernando Pinto do Amaral (1988), a mais 
recente poesia portuguesa não tem nenhum movimento orga-
nizado, só experiências pessoais, tendências isoladas, dentre as 
quais se pode destacar a tendência à narratividade apontada por 
Rosa Maria Martelo (2004), cuja articulação com a valorização 
da experiência individual e da memória, se consubstancia na 
experiência transubjetiva.
 Na obra Nenhum nome depois (NND) predominam as 
histórias de família, incluindo alguns dados possivelmente au-
tobiográficos: 
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Queixei-me do nome que me deste
antes ainda de teres podido ver-me
entre os folhos e as rendas do meu

berço – pedra muito rugosa para
carregar ao ombro a vida inteira,
chicote na boca, rasgão eterno no
fundo do ouvido, camisa que nunca

se fez pele junto ao corpo. Disseste
que podia escolher desse patrimônio o
que melhor vestisse meu futuro: ou

uma cruz, como parecia ser, ou dois
paus de bandeira para conquistar o
mundo. Não dei ouvidos. Mas hoje,

enquanto espero de pé que me chamem
ao tampo frio de um balcão, sinto-me
 humilhada por terem transformado a
minha herança num simples número.
(NND, 2005, p. 40.) 

 Para Dominique Combe (1999), o poema narrativo 
apresenta os mesmos problemas dos outros gêneros em primei-
ra pessoa, pois o eu não tem um valor autobiográfico, podendo 
ser fictício.  O poema, por vezes, fornece índices da ficção, como 
nome de personagem, localizando o fato num espaço e num 
tempo numa sequência narrativa. No entanto, a poesia lírica 
não é menos mimética que a épica ou dramática, o mundo re-
presentado no lírico é não-real. A poesia lírica se diferencia por 
ser expressiva, ou seja, os fatos apresentados são filtrados pelas 
lentes do eu lírico. Assim, se num texto de ficção o leitor, para 
fruí-lo plenamente, sai de si e penetra no mundo criado, na 
poesia lírica o poema é que penetra no leitor e os fragmentos 
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narrados são menos significativos do que a perturbação anímica 
que a exlamação lírica pode causar. Combe sugere que a másca-
ra de ficção atrás da qual se dissimula o sujeito não é mais que 
um desvio figural em relação ao sujeito autobiográfico. Afir-
ma COMBE: “o trabalho da ficcionalização reside então, nessa 
tensão interna entre o “eu” e um “ele”, entre o “eu” e um “tu”, (...) 
que aproxima a poesia do romance ou do teatro.” (COMBE, 
1999, p. 125)
 Segundo Michel Collot (2004), essa experiência não 
se separa do desejo de expressão pela palavra que se apodera do 
poeta. Na modernidade, o sujeito que se lança para fora de si 
depara-se com um mundo e com uma linguagem que não cor-
responde ao desejo de seu mundo interior. Deixar-se conduzir 
pelo canto e buscar uma linguagem nova é fugir à alienação 
desse mundo. Dessa forma, o êxtase lírico, desnudado da ilusão 
da transcendência, conduz a uma redefinição do sujeito lírico 
na poesia contemporânea. A voz lírica, ao invés de dar-se à con-
templação, compensa as frustrações, os desejos não realizados 
com a expressão lírica.
 A noção de carne, criada por Merleau-Ponty, permite 
pensar o pertencimento do sujeito ao mundo, à linguagem e 
ao outro. É pelo corpo que o sujeito comunica com a carne do 
mundo, trazendo para sua subjetividade as sensações captadas 
e transformadas por essa visão. Esse é o fundamento da inter-
subjetividade, que é o genuíno gesto do corpo ao se dispor a sair 
de si para perceber o mundo. O sujeito não pode se exprimir a 
não ser por essa carne da linguagem, a qual dá corpo ao pen-
samento. Assim, a abertura para o mundo e para a linguagem 
é fundamental para a poesia, pois ua verdade mais íntima não 
pode ser encontrada apenas dentro de um eu, daí a poesia lírica 
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não poder se restringir à interioridade do poeta. A emoção líri-
ca talvez expulse o sujeito para fora de si. Só fora de si encontra 
sua alteridade, não para ficar olhando a si mesmo, mas para se 
realizar a si mesmo como pessoa. Assim, os fragmentos narra-
tivos incorporados no poema é resultado dessa recolha, do que 
ficou no sujeito daqueles acontecimentos vividos.
 As relações com os familiares, principalmente com o 
pai morto prematuramente, rendem belos poemas em que o eu 
lírico questiona a falta de amor e atenção do ente querido. O 
interlocutor nesse caso é a mãe: 
                    

[...] 
porque foste
sempre tu que me levaste sozinha
para as coisas difíceis da minha vida,
que o meu pai nem nunca quis saber
que coisas eram. Mãe, estão hoje tão
azuis os teus olhos com essas roupas
claras, e eu ainda tenho o nome do
meu pai entre as minhas lágrimas. Mas
agora, que os meus irmãos descansam

no seu quarto, que todos podemos
dizer o nome dele sem nos cortar os
lábios, diz-me a verdade; esse homem
que chorámos era mesmo meu pai?
(NND, 2005, p. 43)

 Os interditos que sufocam vêm à tona em momentos 
de profundo contato com as verdades mais íntimas e o coração 
fala ao único ser que pode entender a alma de uma pessoa, pois 
é desse lugar de mágoa íntima, mas também de profundo sen-
timento, que esse eu emerge para se situar na vida, saber de si e 
confirmar o que intui. Trata-se de um diálogo que não carece de 
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resposta, pois o que importa é o desabafo da falta de um pai que 
se interessasse pela filha. Em outros poemas, a alteridade é meio 
de identidade do eu que olha para uma terceira pessoa, como no 
poema em que o eu se coloca como um observador atento das 
raparigas (NND, 2005, p. 50-51).

As raparigas amam muito. Riem 
atrás das mãos uma manhã inteira 
para esconder o vermelho dos 
beijos que alguém lhes roubou e 
um nome que vão deixar escapar 
entre as primeiras palavras que 
disserem. Vestem do avesso os 
 
aventais de chita e fazem o leite 
sobrar do fervedor e o caldo ser 
mais salgado do que o mar. Mas 
 
é bonito vê-las caminhar descalças 
ao longo do corredor, como se 
pedissem um par para dançar. As 
 
raparigas amam tanto. [...]

O poema se constitui de sequências de tamanhos ir-
regulares, variando as  estrofes de tercetos a sextetos, sendo os 
versos quase regulares na quantidade de sílabas, porém os cortes 
são aleatórios, não levando em conta a sequência sintática ou 
semântica. Assim, o que indica o tom da voz é o ritmo imposto 
por essas rupturas muitas vezes bruscas. As prostitutas são uma 
classe de mulheres consideradas de vida livre. É essa liberdade 
inconseqüente, esse viver o hoje apenas, que dá leveza à lingua-
gem e às personagens olhadas de longe num primeiro momen-
to, porque de perto, cada uma carrega o peso da sua história e 
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da exclusão social que assinalou essas mulheres de rua fechadas 
em redutos, soltas ao avesso do vento e da vida. E, enfim, é nelas 
que o sujeito se funde para afirmar “As/ raparigas amam tanto”

Em seu livro O canto do vento nos cipreste, predominam 
as narrativas mais longas. Aliás, todos os poemas das seis partes 
em que é dividido o livro podem ser lidos numa sequência só. 
O primeiro poema, em forma de prólogo, é uma narrativa cos-
mogônica, influenciada pelo texto bíblico:

A criação do mundo

Olhou as mãos em concha e viu arredondar-se
um sonho dentro delas – um mundo
que ninguém podia adivinhar, pois dele
fariam também parte os magos e os profetas.

Abriu-as devagar e deixou cair as trevas como sementes,
para que então servissem unicamente de sombras
e prolongassem a memória das coisas por vir. Foi assim
que inventou a luz e separou um dia do seguinte.

Depois afastou o céu daquilo que viria a ser o mar,
como quem divide um lenço azul em dois e limpa
as lágrimas apenas a metade. No meio, deixou que
crescesse tudo quanto do chão quisesse escapar-se
para traçar a primeira geografia dos caminhos. E assim

descobriu a cor e encheu a sua paleta de animais
que rasgariam os céus, cruzariam os oceanos e
revolveriam as entranhas da terra na estação
das chuvas. Por fim, semeou pequenas clareiras
[...] (CVC, 2008, p. 9-10)

 Antes era o pó, as trevas e o verbo. Nas mãos do Artífi-
ce, o sonho toma forma e se torna real. No entanto, a fragilidade 
da criação exigiu a presença de um ser que tivesse consciência 
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de sua beleza e o constituísse a partir da carne das palavras. 
No poema de Maria do Rosário, de quem é essa voz que 
enuncia essa gênese? Mesmo sem marcas enunciadoras ex-
plícitas, percebe-se que está por trás da narrativa uma visão 
de mundo, principalmente porque ela estabelece um diálogo 
com o texto bíblico que certamente constitui a memória de 
leitura desse sujeito. Comparando os dois textos, é evidente 
como a visão poética transforma a narrativa de Maria do 
Rosário. Primeiro a imagem das mãos criadoras em concha, 
depois a concretude do sonho que se arredonda, depois o 
ineditismo, o imprevisível da criação, anterior à magia e às 
profecias, pois seus agentes também estavam por ser cria-
dos. Assim todo o poema é marcado por uma visão subjetiva, 
imagética e simbólica da criação do mundo e dos seres que o 
habitam.
 Depois desse prólogo, os poemas que seguem voltam 
à temática da busca pelo outro, tratando-se de um eu que se 
dirige a um tu falando de um amor que não é correspondido, 
como nos outros livros. Entre versos declarativos se interca-
lam versos meditativos, do tipo: “É no momento que encerra 
a beleza de um gesto/que se prolonga a vida” (CVC, 2007, p. 
18). Os eventos que trazem felicidade não dão segurança de 
permanência, por isso o eu que fala está sempre perturbado 
pelas dúvidas, dividido entre situações opostas expressas em 
belos jogos de linguagem: [...] “se partires não me abraces - /
se me abraçares, não partas” (CVC, 2007, p. 27). A poesia, 
que seria uma síntese possível entre os dois, também se torna 
paradoxal [...] “ se terminar o poema, partirás;/e, no entanto, 
se o interromper, desvanecer-se-á/ a última coincidência que 
nos une” (CVC, 2007, p. 31). A dor da partida se transmuta 
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esteticamente em lindas imagens: [...] ”Quem parte /assim, 
com um fardo de lágrimas e um manto/vermelho de feri-
das, parte para sempre.” (CVC, 2007, p. 42). Ou ainda: [...] 
“Quando eu morrer, deixa-me//a ver o mar do alto de um ro-
chedo e não chores, nem/toques com os teus lábios a minha 
boca fria. E promete-me/que rasgas os meus versos em pe-
daços tão pequenos/ como pequenos foram sempre os meus 
ódios; e que depois/os lanças na solidão de um arquipélago e 
partes sem olhar/para trás nenhuma vez: se alguém os vir de 
longe brilhando/na poeira, cuidará que são flores que o vento 
despiu, estrelas/que se escaparam das trevas, pingos de luz, 
lágrimas de sol,/ou penas de um anjo que perdeu as asas por 
amor.” (CVC, 2007, p. 43). O sujeito que fala é um eu poé-
tico que assume sua condição de poeta, que tem consciência 
de que sua obra sempre terá um significado outro para o 
mundo.
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1 Introdução
Integrante da principal tríade do Modernismo 

Português, Almada Negreiros ainda não teve sua obra 
amplamente explorada como os demais participantes 
do grupo de Orpheu. Elizabeth Dias Martins parte des-
se princípio para a construção Do fragmento à unidade: a 
lição da gnose almadiana, obra que contribuiu para inicia-
mos a reflexão acerca do modo como Almada apresen-
tou-se uno em meio à fragmentação da Modernidade.

Fernando Pessoa e Mário de Sá- Carneiro, em 
busca da compreensão e unicidade do eu, acabaram por 
retratar em suas obras a multiplicidade do ser. Pessoa, 
através da construção de inúmeros heterônimos, colo-
cava-se, segundo Lucila Nogueira (2003), como me-
diador de forças divinas. Estaria então essa produção 
heteronímica contra o domínio da vontade. Mário de 
Sá- Carneiro vivia numa duplicidade que, de acordo com 
Roberto Pontes (2012, p.18-19), “possibilita uma leitu-
ra do processo de fragmentação do eu, tanto do homem 
em geral, quanto do poeta da modernidade, cujo recorte 
histórico se dá para nós a partir do Romantismo”.  As-
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sim, ambos demonstram através de seus textos literários buscar 
incessantemente a completude ou a totalidade do eu a partir da 
fragmentação, diferentemente do que aconteceu com Almada, 
que pela produção literária deixou transparecer sua constante 
procura por coesão e unidade. 

2 Endoculturação e identidade almadiana

 Almada Negreiros, como artista, projetou-se em dife-
rentes áreas, dentre elas podemos citar a de poeta, romancista, 
desenhista, pintor, teatrólogo, contista, teórico, agitador cultu-
ral, geômetra e crítico da cultura. Percebemos, desde então, uma 
identidade multifacetada, capaz de tomar em sua essência as di-
versas experiências em voga nos movimentos estéticos de sua 
época. Contudo, caminhando num sentido contrário dos outros 
integrantes de Orpheu, ele busca a unidade, aspecto observável a 
partir dos seus textos literários. 

 Segundo Martins (2013, p.15), o poeta português “ao 
modo de Eça de Queirós também foi um remaker, indicativo 
de que a arte para ele não era fruto de um simples improviso, e 
sim resultado de muito estudo e experimento”. Enquanto para 
Fernando Pessoa a produção literária era fruto de uma inspira-
ção divina, para Almada era a consequência de seu esforço no 
referente ao trabalho como artista. 

Essa ideia pode ser observada ao longo da obra alma-
diana e, para ilustração e identificação de alguns elementos que 
fazem parte dessa construção de identidade do integrante de 
Orpheu, apreciaremos dois poemas que comprovam sua cons-
tante busca pela unidade. 
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Encontro
Que vens contar-me 
se não sei ouvir senão o silêncio? 
Estou parado no mundo. 
Só sei escutar de longe 
antigamente ou lá para o futuro. 
É bem certo que existo: 
chegou-me a vez de escutar. 

Que queres que te diga 
se não sei nada e desaprendo? 
A minha paz é ignorar. 
Aprendo a não saber: 
que a ciência aprenda comigo 
já que não soube ensinar. 

O meu alimento é o silêncio do mundo 
que fica no alto das montanhas 
e não desce à cidade 
e sobe às nuvens que andam à procura de forma 
antes de desaparecer. 

Para que queres que te apareça 
se me agrada não ter horas a toda a hora? 
A preguiça do céu entrou comigo 
e prescindo da realidade como ela prescinde de mim. 

Para que me lastimas 
se este é o meu auge?! 
Eu tive a dita de me terem roubado tudo 
menos a minha torre de marfim. 
Jamais os invasores levaram consigo as nossas torres de 
marfim. 

Levaram-me o orgulho todo 
deixaram-me a memória envenenada 
e intacta a torre de marfim. 
Só não sei que faça da porta da torre 
que dá para donde vim. (NEGREIROS, 1997, p. 204)
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 No poema acima, o eu busca distanciar-se do mun-
do, acreditando ser essa a solução para a paz interior. Mesmo 
consciente de estar inserido no mundo, não o escuta, fazendo 
do barulho o necessário silêncio. A surdez não é absoluta, ela 
é consciente e controlada por ele, que se propõe a ouvir ape-
nas o que está no passado ou no futuro longínquo. Portanto, 
o eu lírico possui o domínio sobre si mesmo, não permite que 
o mundo o controle, pelo contrário, ele controla a sua relação 
com o mundo, tomando deste apenas o que lhe é necessário 
para a sobrevivência. Isso porque, muitas vezes, para se viver 
em paz, o ideal é não saber. Essa tranquilidade da vida, pro-
jetada no desejo de paz, surge quando se ignora o mundo. É 
longe da humanidade, sozinho, que se encontra a serenidade. 
Nesse aspecto, é preciso desaprender a aprender, pois o apren-
dizado que a ciência proporciona não é válido. Válido é o co-
nhecimento interior, pessoal. Este deve ser ensinado à ciência. 

Nota-se, então, a centralização do eu que, dominan-
do a sabedoria, não precisa do mundo para sobreviver, nem 
mesmo para ter acesso ao conhecimento, representado pela 
ciência. Tudo começa e termina em si mesmo. É a busca da 
unidade. O seu alimento é o “silêncio do mundo”. Portanto, 
quanto mais se afasta daquilo que o mundo diz a todo ins-
tante, mais se fortalece, ganha forças. É preciso estar longe da 
cidade, perto das montanhas e das nuvens e viver a solidão. O 
eu poético não cede à pressão do tempo, desviando-se da reali-
dade. E esse é o clímax de sua existência, o instante em que se 
separa do mundo para viver com o que lhe restou dele: a torre 
de marfim. Esta, que tem a ver justamente com os conheci-
mentos distantes da realidade, é a singular companhia de um 
ser que se basta. 
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Do contato com o mundo, além da torre de marfim, 
restou-lhe, também, a memória envenenada, cuja contribuição 
está na edificação de uma identidade cética, que crê somente em 
si mesmo. Nesse mesmo caminho interpretativo, encontramos 
na Obra Completa almadiana o poema “A sombra sou eu”:

A minha sombra sou eu,
ela não me segue,
eu estou na minha sombra
e não vou em mim.
Sombra de mim que recebo a luz,
sombra atrelada ao que eu nasci,
distância imutável de minha sombra a mim,
toco-me e não me atinjo,
só sei do que seria
se de minha sombra chegasse a mim.
Passa-se tudo em seguir-me
e finjo que sou eu que sigo,
finjo que sou eu que vou
e não que me persigo.
Faço por confundir a minha sombra comigo:
estou sempre às portas da vida,
sempre lá, sempre às portas de mim!
(NEGREIROS, 1997, p.215)

Ainda mais enfático que o poema anterior, esse texto 
demonstra o anseio pela unidade do ser, de modo que o eu poético 
não aceita a duplicidade nem mesmo quando se refere ao seu 
próprio reflexo. É inaceitável o fato de a sombra o seguir, por 
isso ele se coloca nela, esquecendo seu próprio eu para adentrar 
o reflexo. A luta pela unificação de corpo e sombra percorre os 
versos do início ao fim. A tentativa de unificação é tão densa 
e significativa que em certo momento passa a fingir ser uno: 
ele ao mesmo tempo vai e o segue. Reportamo-nos à luta não 
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como um combate, mas como o esforço de fazer com que não 
haja fragmentação de sua existência, como se corpo e alma al-
mejassem um encontro pleno que, por ser perfeito, não deixasse 
perceber que se tratara de uma fusão.  

Tomando as palavras de Elizabeth Dias Martins (2013, 
p. 75), podemos dizer que a arte é “a captação ou interiorização 
do mundo, da realidade exteriorizada nas diversas formas ex-
pressivas às quais o artista empresta poeticidade de modo pró-
prio, isto é, com autoridade pessoal”. Portanto, o artista realiza 
uma leitura do mundo e acrescenta a ela a poeticidade, a drama-
ticidade, a profundidade que julgar necessária ao objetivo que 
se queira alcançar. E é assim que Almada Negreiros defende a 
ideia de “não haver palavra nem discurso artístico que não seja 
comprometido, pois todo ele carrega o traço ideológico interio-
rizado pelo autor” (MARTINS, 2013, p. 75). É nesse aspecto 
que podemos observar como a identidade do poeta é delineada 
ao longo de seu produção literária. Isso ocorre porque a palavra 
proferida carrega uma crença, uma linha de pensamento parti-
cular. E a particularidade está justamente na busca incessante 
de compreender a si mesmo e, consequentemente, de compro-
var a unicidade do eu.

É preciso considerar a existência de outros eus no mun-
do, levando em conta que eles também agem e causam diferen-
tes efeitos sobre si. É por isso que, mesmo em direção a uma 
interiorização cada vez maior, Almada Negreiros insere outros 
em seus textos, seja de modo concreto ou de forma hipotética. 
No poema “Encontro” tal ideia torna-se nítida, já que houve 
um diálogo construído com perguntas e respostas que partem 
de um interlocutor de identidade implícita. E podemos notar 
também a inserção de uma voz coletiva quando afirma: “Jamais 
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os invasores levaram consigo as nossas torres de marfim”. Nesse 
caso, há a defesa de uma pluralidade que entrepõe o eu num 
grupo que compartilha os mesmos anseios. 

A relação com o outro, bem como a consciência de que 
o eu está inserido na coletividade, não enfraquece a teoria da 
procura pela unidade. O que se verifica é o fortalecimento dessa 
concepção. Isso porque, segundo Martins (2013, p. 104), “o ho-
mem se forma e vive a partir do conhecimento de si mesmo, dos 
outros indivíduos e das circunstâncias enformadoras da realida-
de”. Assim, o eu se constitui a partir da sua relação com o outro, 
com todas as coisas, com a realidade. “Encontro” é um exemplo 
dessa conscientização do significado das coisas e do mundo. Não 
poderia haver negação do mundo sem um profundo conheci-
mento sobre ele. Sabe-se que nele não há paz. Que é preciso 
distanciar-se para alcançar a tranquilidade necessária. A relação 
entre eu e o mundo já foi vivenciada de modo negativo, já que a 
humanidade o roubou tudo, restando apenas a torre de marfim. 

A identidade do poeta português é edificada pela diver-
sidade (MARTINS, 2013). A própria concepção de identidade 
apresenta essa dupla face: por um lado ela se refere ao que é se-
melhante; por outro, ao que é divergente. O ser humano se iden-
tifica com outro pelas características em comum, seja referentes 
ao modo de ser, agir, apreensão de valores, adesão a determi-
nadas tradições ou inserção em culturas peculiares. Ao mesmo 
tempo, aquilo que torna um ser humano diferente de outro, o 
individualiza, o caracteriza, faz dele um ser único.   Sobre essa 
concepção, Kathryn Woodward defende que: 

A identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é 
estabelecida por uma marcação simbólica relativamente 
a outras identidades (na afirmação das identidades na-
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cionais, por exemplo, os sistemas representacionais que 
marcam a diferença podem incluir um uniforme, uma 
bandeira nacional ou mesmo os cigarros que são fuma-
dos) (2007, p. 14).

A própria inserção de Almada Negreiros no Modernis-
mo, mostra já a demarcação de uma identidade que se propõe, 
pela proposta estética de um dos principais grupos dessa época, 
a ser diferente e revolucionária. 

A construção de uma autoidentidade é possível quando 
há o contato entre eu e o outro. Sozinho, um indivíduo não pode 
alcançar o entendimento daquilo que o diferencia dos demais. 
Por isso, a “unidade deve ser alcançada pelo indivíduo na tenta-
tiva de aproximar-se de sua inteireza a partir do conhecimento 
de si e dos outros” (MARTINS, 2013, p.116). E essa busca pelo 
conhecimento de si é comum à modernidade que, por carregar 
em sua essência um tempo de fragmentação, contribui para que 
os indivíduos tentem constituir uma personalidade em meio ao 
caos. 

Muitas vezes Almada foge do outro e do mundo para 
encontrar a si. Isso pode ser observado no poema “Encontro”, 
quando o eu lírico afasta-se da realidade e valoriza a solidão. 
E mesmo nos momentos em que não acontece literalmente o 
afastamento do mundo, ele deixa claro que é preciso libertar-se 
das “vontades alheias” e pleitear a própria liberdade.

Todas as características que distinguem o poeta portu-
guês dos demais integrantes de Orpheu, bem como aquelas que 
só comprovam a grande diversidade cultural em voga em seu 
tempo, fazem parte de um processo chamado endoculturação.  
Este termo, dentro dos estudos antropológicos, tem a ver com 
o aprendizado, a assimilação e a interiorização de valores e co-
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nhecimentos sistematizados. Portanto, se refere àquilo que o ser 
humano ao longo da vida apreende da sociedade de modo geral. 
A família, a igreja, a escola, enfim, os diversos grupos sociais 
pelos quais um indivíduo passa no decorrer de sua existência 
influenciam diretamente nesse processo. 

A teoria da residualidade também utiliza esse conceito 
para tratar dos resíduos que contribuem para a formação de um 
determinado sujeito. Mas não é só isso. A teoria se ocupa das 
relações existentes entre passado e presente, observando os tra-
ços de mentalidades de tempos passados, de sociedades distintas, 
que ainda continuam vivos atuando sobre a humanidade. A es-
ses traços damos o nome de resíduos.

Do mesmo modo que numa macroestrutura podemos 
estudar os elementos de épocas passadas que se manifestam com 
grande vigor numa dada cultura da atualidade, podemos tam-
bém, com objetivos mais específicos, analisar a maneira como 
se constrói a identidade de um ser que incorpora, durante toda a 
vida, traços da sociedade em que está inserido. Notamos, então, 
que o processo de endoculturação é indissociável da construção 
de identidade, motivo pelo qual unimos aqui tais perspectivas.

Observamos esse encadeamento da endoculturação, 
pelo qual passou Almada Negreiros, a partir de sua atuação 
em Orpheu. Ora, Orpheu não foi uma revista na categoria do 
que conhecemos hoje. Na realidade, ela representa uma sínte-
se de muitos movimentos modernos. Reportamo-nos ao auge 
do Modernismo Português, no qual a confluência dos diversos 
“ismos” comprova a pluralidade de pensamentos que se uni-
ram na tentativa de libertação das ideias defendidas no final do 
século anterior. A independência propagada pelos modernistas 
não significa contraposição total à geração passada, mas tem a 
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ver com a ideia de agregar, ao que já existia, novos valores, no-
vos modos de pensar e de olhar o mundo. Portanto, é comum 
encontrarmos a junção de percepções do passado com noções 
do presente em textos dessa época. Afinal, a convergência de 
ideais é uma das principais características do referido momento 
histórico e literário.

Dos três números de Orpheu, somente o último teve 
uma participação reconhecidamente significativa de Almada 
Negreiros, com o poema “A cena do ódio”, dedicado a Pessoa 
- Álvaro de Campos. Sobre esse texto, José-Augusto França 
afirma:

“A cena do ódio”, datado de 14, 15 e 16 de Maio, que 
foram os dias de uma revolução violenta e mortal que 
inflamou Lisboa para repor uma situação democrática 
que uma ditadura militar, de conivência monárquica, 
alterara, na jovem e frágil república de 1910. Nenhum 
papel teve o poeta, de um lado ou do outro (se bem que 
amigos seus pendessem para o regime de direita ins-
taurado), mas a revolução desencadeara no seu espírito 
uma violenta diatribe contra a sociedade portuguesa 
em cujas contradições, que de longe vinham, tinham 
raiz as forças em presença, no absurdo histórico da pá-
tria em crise (FRANÇA, 1997, p.19).

A realidade da sociedade portuguesa da época provo-
cou grande angústia em Almada, despertando nele um lado 
crítico e agressivo de revolta perante o mundo: “O Meu Ódio 
é Dilúvio Universal sem Arcas de Noé, só Dilúvio Universal” 
(NEGREIROS, 1997, p. 86). Essa inquietude diante dos des-
mandos observados em volta, constrói um eu que se posiciona 
contra as pessoas e suas referidas classes, e contra o estado de 
todas as coisas. Aristocratas, militares, burguesia, o povo que se 
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deixa aprisionar, todos eles são lembrados com fúria, constituí-
dos de pura hipocrisia. 

Segundo Roque de Barros Laraia (1997, p. 46), “o ho-
mem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele 
é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 
conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gera-
ções que o antecedem”. Assim é que os acontecimentos histó-
ricos, bem como o posicionamento dos diversos grupos sociais 
diante dos fatos – considerando-se o processo de endocultura-
ção - contribuem para a formação de um eu poético indignado 
com o mundo, com os outros. Referida característica almadiana, 
além de ser um dos pontos fortes de Orpheu, de um modo geral, 
percorreu as diversas produções artísticas e literárias do poeta, 
que constantemente dialogava com ele próprio e com o mundo. 

Grande impulsionador das ideias futuristas em Portu-
gal, lutava pela construção de uma “pátria portuguesa do século 
XX”. Manifestos, conferências e obras plásticas, realizadas ao 
longo da produção intelectual do poeta português, contribuí-
ram para a propagação das ideias mencionadas. Orpheu foi o 
princípio do despertar almadiano, no que se refere ao futurismo, 
aspecto elementar na construção da identidade desse autor.

3 Considerações finais

Difícil seria elencarmos aqui todas atuações concretas 
de Almada, no setor artístico, que comprovam as perspicácia 
de seu olhar perante o mundo. A indignação e o anseio por 
mudança de mentalidade do povo português nortearam suas 
produções. As diversas formas, estilos e gêneros produzidos 
pelo autor, apesar de serem inúmeros, buscaram a compreensão 



144

do homem e caminharam rumo à unidade. Portanto, a partir 
do momento em que há o diálogo com o mundo, há também 
um processo de conhecimento de si que vai sendo constituído a 
cada etapa de sua vida. 
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Em 1958, ao “Plano piloto para a poesia 
concreta” era acrescentado um post-scrpitum: “sem 
forma revolucionária não há arte revolucionária”. A hoje 
muito citada frase de Maiakovski coloca em cena dois 
ideologemas – para usar uma expressão reincidente de 
Gonzalo Aguilar (2005) no livro em que discute a poesia 
concreta – muito caros à discussão da época: o de forma 
e o de revolução. 

Trazer tais ideologemas à cena é importante para 
a discussão que aqui se fará na medida em que tanto o 
concretismo brasileiro quanto a poesia experimental 
portuguesa se colocaram contra determinado tipo de 
literatura e seus engajamentos por entender que o 
trabalho com a linguagem era desmistificador e ele é 
que seria capaz de produzir rupturas extremas, atuando 
para além de um nível puramente conteudista. Enquanto 
o concretismo brasileiro, já relativamente consolidado, 
contrapunha-se à ideia de um engajamento da arte 
que não levasse em conta a forma, o experimentalismo 
português fazia frente aos ecos do neo-realismo e ao 
que este tinha de mimese direta. Não se pode esquecer, 
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fundamentalmente, o recrudescimento da repressão em 
Portugal ao longo do desenvolvimento da Poesia Experimental, 
produzida pela ditadura salazarista. É Melo e Castro quem 
comenta, em entrevista a Rogério Barbosa da Silva:

O que os neo-realistas queriam em Portugal era 
um simulacro de realidade antifascista. Eles, então, 
desferiam os golpes mais violentos, às vezes, mais 
violentos que os fascistas. (…) Evidentemente, depois, 
durante os anos 60, as coisas foram evoluindo e eles 
perceberam que estávamos a fazer um trabalho que era 
contra o fascismo. Simplesmente, nós usávamos armas 
diferentes” (CASTRO apud SILVA, 2005, p.123).

Para entender melhor tal cena, é necessário traçarmos 
uma breve configuração da situação pré-concretismo brasileiro 
e pré-experimentalismo português. Para realizar o mapeamento 
de certos aspectos da produção concretista, com a qual iremos 
dialogar a todo momento nesta comunicação, precisamos voltar 
um pouco na chamada “linha evolutiva” que compreende as 
vanguardas do fim do século XIX e início do século XX e sua 
recepção. Tal tarefa é importante para detectarmos os pontos 
de contato da poética do Concretismo com outras formas de 
fazer poesia. Para nos ajudar nessa empreitada, tomamos como 
referencial o já citado “Plano-Piloto para a Poesia Concreta” 
(1958), pois, a partir dele, podemos identificar as bases que 
fundamentam esse movimento, embora a crítica de Paulo 
Franchetti ao documento não deixe de ressoar: “O plano 
piloto é, na verdade, um conjunto de frases que já haviam 
pertencido a artigos dos três membros do grupo Noigandres” 
(FRANCHETTI, 2012, p.93), observação que indica o caráter 
não inaugural das afirmações ali contidas, não invalidando, 
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porém, sua posição estruturante no que se refere às propostas 
do movimento.

O citado plano atua, em certos momentos, como 
atestado de filiação dessa nova poética a outras formas artísticas 
surgidas anteriormente e, para brincar com a célebre ideia de 
Jorge Luis Borges, cria seus precursores. Produções como Un 
coup de dés (1897), de Mallarmé, os Calligrammes (1918), de 
Apollinaire, Ulisses (1922) e Finnegans Wake (1939), de James 
Joyce, Engenheiro (1945), Psicologia da Composição (1947) 
e Antiode (1947), de João Cabral de Melo Neto, parecem 
traçar um panorama indicativo dos percursos pretendidos 
pelo grupo de São Paulo, no que são, em parte, secundados 
pelos experimentalistas portugueses. Outros autores e/ou 
movimentos são ainda citados. Entre eles, Oswald de Andrade 
(por seus comprimidos minutos de poesia); Ezra Pound (pelos 
Cantos); Stockhausen, na música; Sapir, na Linguística, e 
mesmo o Futurismo e o Dadaísmo.

Tais “filiações” não se concebem de maneira ingênua. 
Elas fazem o receptor daquela produção notá-la como fruto 
de uma tradição que pensa a poesia de forma “não expressiva”, 
denunciando aí a própria vocação da poesia concreta. Tanto 
um Mallarmé quanto um João Cabral, por exemplo, fogem 
daquele modelo poemático mais ligado a um exacerbar do eu, 
privilegiando uma poesia que se volte para si mesma, como 
produto de linguagem. É Franchetti quem alerta:

Quando se considera não só que aquilo que se chama 
teoria da poesia concreta informa a leitura dos poemas, 
mas também que as abordagens do movimento 
normalmente privilegiam a teoria (ou se detêm num 
apanhado de alguns elementos dessa teoria), é que se 
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pode começar a perceber o sentido da expressão poesia 
concreta (2012, p.24-25).

A coesão do elenco de autores não salta à primeira 
vista. Muito diversos entre si, causa espécie em quem observa 
tal seleção. É o mesmo Paulo Franchetti quem anota: “sempre 
ter em mente que o discurso teórico que acompanha essa poesia 
é que fornece essa unidade” (2012, p.25-26)

Situando a produção concreta em seu momento 
histórico, encontramo-la no Brasil como uma espécie de reação 
à Geração de 45, no que esta tem de existencial e intimista. 
Entretanto, tal reação não é de dissidência completa, pois, ao 
passo que a Geração de 45 retoma um certo passadismo poético, 
evoca também um cuidado com a forma como aquele que irá 
nortear os concretos, guardando as devidas proporções. Já em 
Portugal, esse surgimento rivaliza com certo desconforto social 
decorrente da guerra de libertação e com o clima de censura 
e repressão. Surge também, por influência do concretismo 
brasileiro e alemão, em especial pelo contato de E. M. De Melo 
e Castro com Décio Pignatari  e Eugen Gomringer. 

A recepção dos concretistas brasileiros em Portugal, 
todavia, é obnubilada por um entrevero editorial. Rogério 
Barbosa da Silva esclarece, citando uma entrevista concedida a 
este autor por Melo e Castro:

Ele se refere a uma passagem de Décio por Lisboa entre 
os anos de 58 e 60 (…). Pignatari teria encontrado 
Fernando Guedes, então editor da revista Tempo 
Presente, que publicou importantes textos teóricos e 
poéticos da Poesia Concreta brasileira – fato nunca 
antes mencionado pelos concretos brasileiros em 
suas inúmeras referências a publicações sobre Poesia 
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Concreta no estrangeiro. A razão disso, segundo Melo 
e Castro, foi o desconhecimento de Pignatari em 
relação à real situação vivenciada pelos intelectuais 
portugueses no regime salazarista. Embora Guedes 
fosse, naquela época, um poeta bem informado e tendo 
publicado alguns poemas condensados e interessantes, 
ele era politicamente muito conservador e simpatizante 
da ditadura salazarista (SILVA, 2005, p.127).

Tal dissabor atrasou, por assim dizer, o diálogo efetivo dos 
concretos brasileiros e os que seriam futuramente responsáveis 
pelos Cadernos de Poesia Experimental. Complementa Melo 
e Castro: “Esse foi o começo desastroso da Poesia Concreta 
brasileira em Portugal, porque conotou a Poesia Concreta 
brasileira com essa corrente política, que estávamos todos 
combatendo porque nos estava oprimindo” (CASTRO apud 
SILVA, 2005, p.128).

O primeiro encontro, todavia, não dos portugueses, 
mas daqueles que formariam a base da produção concreta 
brasileira, a saber: os irmãos Campos e Décio Pignatari, ocorreu 
ainda no ano de 1948. Se atentarmos para a situação em que 
se encontrava o Brasil, poderemos perceber que a ânsia por 
evolução não era exclusiva daquele grupo. Os anos 50, reinado 
por excelência desta que é uma das últimas vanguardas artísticas, 
foram marcados por uma relação quase intimista com a cidade, 
por uma tendência marcante ao “progresso”: tanto a construção 
de Brasília como a política dos “50 anos em 5”, por exemplo, são 
claros índices dessa vontade de avanço progressista. 

A literatura, de forma indireta, marcará em sua 
produção os efeitos desse clima evolutivo da realidade exterior. 
Não é à toa que a primeira frase do Plano-Piloto situa a poesia 



150

concreta como produto de uma “evolução crítica de formas”. 
Tal evolução consiste, principalmente, em abolir o estatuto do 
verso. Entretanto, tal escolha recai naquilo que Octavio Paz 
concebe como uma “tradição da ruptura” no Modernismo. Ao 
passo que pretende conceber um novo modo de fazer poesia, 
através de uma ruptura dos paradigmas da linguagem poética 
convencional, sofre, como vanguarda, o apelo do tempo que 
passa.

Surgido dentro de Noigandres, revista do grupo paulista, 
o “Plano-Piloto para a Poesia Concreta” estabelece uma série 
de convenções normativas para a produção que se seguiria. 
Além do abandono do verso e, consequentemente, da estrutura 
frásica (com justaposição direta e quebra da sintaxe tradicional), 
também são alvos do interesse concretista a ocupação dos 
espaços da página – ocupação notadamente não linear –, o 
diálogo com outras linguagens, como a ideográfica, o apelo à 
comunicação não-verbal, o verbivocovisualismo etc.

Norteia a poesia concreta uma intenção de 
“responsabilidade integral perante a linguagem”, de poema 
“como um mecanismo, regulando-se a si próprio”, ou seja, 
fundamenta o fazer concretista a ideia de uma diminuição 
cada vez maior da centralidade de expressão do autor, devido 
a um favorecimento do trabalho com a própria linguagem. 
Uma certa tendência ao internacionalismo é facilmente 
entrevista no Plano-Piloto, através de sua vontade de evolução 
e mesmo de diálogo com as poéticas alienígenas. Entretanto, 
tal internacionalismo se mostra como produto de um certo 
“nacionalismo vendável”, pois, ao querer fundar uma poética 
de exportação, visa colocar o Brasil como centro irradiador de 
uma cultura cosmopolita, antropofagizando aquilo que seria 
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influência externa – propósito, em parte, vitorioso, como o 
atesta a própria influência que exerceu nosso concretismo na 
poesia experimental portuguesa. 

O Plano-Piloto marca uma série de diretrizes que, 
todavia, não são completamente representativas da produção 
em si. Se a poesia da primeira hora dialoga fortemente com o 
cinzento da cidade de São Paulo, com o aflorar da linguagem 
publicitária, negando manifestações em prosa, o amadurecer dos 
concretistas nos trará, além do conhecido “salto participante”, 
uma produção experimentalista como Galáxias, em que, ainda 
que pese a estrutura não-frásica, configura-se como prosa. Para 
Franchetti:

A reflexão sobre os meios de comunicação de massa, 
que, na época (...), poderia parecer o cerne da teorização 
concretista, não passou de um aspecto mais ou menos 
secundário (...): sua única função parece ter sido 
permitir afirmar a especificidade da poesia concreta em 
relação ao paideuma (2012, p.92).

A crítica deste autor é dura na medida em que afirma que o 
salto participante, por exemplo, resolveu-se de forma temática, 
negando, em certa medida, as próprias propostas do movimento. 
Afirma: “Não se trata, então, de um pulo para a participação 
social no sentido de alterar a forma ou o lugar de atuação da poesia 
concreta, ou seja, de atingir outros leitores que não os mesmos a que 
se dirigia a produção ‘não-participante’” (FRANCHETTI, 2012, 
p.99). A questão é diversa também dos dois lados do Atlântico:

as relações, ora tensas, ora cordatas, entre a cultura de 
massas e a cultura erudita no Brasil são essencialmente 
diferentes dessas relações num país europeu, porque, 
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enquanto lá a indústria cultural veio, por assim dizer, 
instalar-se ‘sobre’ um sistema de cultura erudita já bem 
estabelecido, no Brasil, as coisas se deram [de outro 
modo] (FRANCHETTI, 2012, p.130-131).

Tais observações fazem notar como o efetivar da produção 
diferencia-se de suas teorizações. Os manifestos, em sua maioria, 
são a culminância de um pensar que preexiste. No caso do Plano-
Piloto, a existência de Noigandres denuncia uma visão anterior à 
sua publicação e mostra um prosseguir que supera o próprio Plano. 
Parece ser essa uma característica das vanguardas, a efemeridade, 
a auto-superação. Um Décio Pignatari mais maduro, todavia, 
parece acrescentar uma nova visão a tal postulado. No evento 
em comemoração aos 30 anos da Semana Nacional da Poesia de 
Vanguarda, assevera: “Vanguarda não é revolução permanente, mas 
contribuição permanente” (PIGNATARI, 1993, p.58). Aponta aí 
para a inegável contribuição dos poetas concretos, por meio de 
crítica e tradução, ao cenário literário de língua portuguesa.

Como se pôde perceber, o Concretismo guarda um certo 
desejo de controle através de um projeto centralizador, ainda que, 
com o tempo, como demonstra Franchetti (2012), a teoria tenha 
feito deslocamentos para acompanhar a prática. É a partir desse 
projeto centralizador que a ponte com a obra de Hatherly começa 
a se configurar e também a se dissolver.

Como se sabe, o primeiro poema português concretista 
foi feito por esta poeta, “arca seta”, ainda em 1959 – e não, como se 
diz costumeiramente, o primeiro poema concretista em Portugal, 
engano alertado por Rogério Barbosa da Silva (2005, p.133). A 
fortuna crítica da autora, todavia, é firme em demonstrar que sua 
caminhada pelo concretismo foi fugidia, mantendo, entretanto, um 
viés constantemente experimental.
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De Hatherly, pode-se dizer, ainda que tenha se aliado 
a grupos durante seu trabalho poético, que desde sempre os 
olhou com isenção. Silva observa: “Apesar de ser considerada 
pioneira na prática experimental da Poesia Concreta, Ana 
Hatherly não colabora no primeiro número dos Cadernos de 
Poesia Experimental (1964)” (2005, p.134). Segundo a própria 
autora, o experimentalismo aparecia como uma espécie de 
“conceito guarda-chuva” no qual muitas práticas podiam caber – 
esperar para ver o que realmente seria assim rotulado deu a ela a 
tranquilidade para, no segundo número, participar dos Cadernos. 

Franchetti observa: “sob a designação ‘poesia concreta’ 
se costumam colocar vários tipos de poemas que apenas 
numa medida têm características e procedimentos claramente 
comuns” (2012, p.24). É a própria Ana Hatherly, entretanto, 
que nota a umbilical relação entre o que se chamava em 
Portugal “Experimentalismo” e a Poesia Concreta. Diz a autora, 
em entrevista a Rogério Barbosa da Silva: “Se o conceito de 
experimentalismo realmente é muito vasto, para o caso português 
acaba por ser um rótulo justificado. Pelo menos no início, porque, 
na verdade como se chamava Poesia Experimental, repare [lá se 
achava] a Poesia Concreta” (2005, p.135).

Nesse sentido, convém olhar para a prática poética e 
também ensaística de Hatherly e perceber no que ela estabelece 
pontos de contato com a feitura concretista. Seu trabalho em 
muito retomava um olhar para a tradição, na medida em que 
recuperava seletivamente autores do passado, cuja produção 
estivesse em consonância com a ideia de uma poesia para 
além do exclusivamente textual. Assim, não só pela produção 
de poemas visuais, mas pela pesquisa simultânea do Barroco, 
a obra de Hatherly aparece como contribuição permanente, 
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na direção do que asseverava Pignatari, citado acima. A ideia 
de um poema que precisasse de uma base teórico-conceitual 
perpassa a poesia de Hatherly e é tal amálgama entre produção 
e teoria, de um colóquio entre vanguarda e tradição que a filia 
ao fazer concretista, sem necessariamente fazê-la produzir sob as 
designações medianamente impostas por aquele grupo.
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A fragmentação do eu em Sá-Carneiro não 
poderia deixar de manifestar-se na ordem estilística. Sua 
“dispersão” o leva a compor uma obra formalmente he-
teróclita. As coordenadas estéticas que a balizam se dis-
tendem em múltiplas direções, opostas ou desdobradas. 
Uma há ligada ao passado, à tradição, ao obsoleto; outra, 
apontada para o futuro, o novo.

Assim, temos uma residualidade estética com-
plexa com raízes assentadas em quase todos os estilos 
de época. Começa pela traditio ibérica, o Classicismo, e 
prossegue pelo Barroco (ou Neobarroco), o Romantismo 
(especificamente o Ultra-romantismo), Realismo, Natu-
ralismo, Simbolismo, Decadentismo, o Saudosismo por-
tuguês, mas integrando-se com vanguardas: Futurismo, 
Cubismo, Expressionismo, Surrealismo, além daquelas 
geradas no seio de Orpheu: Paulismo, Sensacionismo, In-
terseccionismo. 

Convém chamar atenção para o desiderato da 
poesia de Sá-Carneiro, nitidamente onírico, que lhe con-
cede o privilégio de ser considerado precursor do Surrea-
lismo português, segundo d’Alge (1989, p. 87).

A poética residual 
de Sá-Carneiro    

Roberto Pontes

Universidade 
Federal do Ceará
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Fernando Martinho, em estudo mais recente (MATI-
NHO, 1990, p. 63-64), após censurar Houvens Post, que consi-
dera Sá-Carneiro e Pessoa os “primeiros surrealistas portugue-
ses” (1968, p. 65-79)1, assume posição semelhante à de d’Alge.

A fragmentação estética da obra ora tratada, do prisma 
agora posto, foi observada em inúmeros estudos, muito mais 
para nela salientarem a influência de vários estilos do que para 
nela verem a consequência da fragmentação dum eu poético.

Iniciando a indicação do compósito estético-fragmen-
tário da poesia estudada, não podemos deixar de assinalar seu 
estar à vontade no emprego da medida velha, da quadra ao gos-
to popular, redondilhesca, seguindo a traditio ibérica, força es-
truturante parte da produção lírica sá-carneiriana, talvez a raiz 
mais longínqua de sua carpintaria poética2 a coadunar-se com o 
jogo fragmentário de Novalis e Schelegel. 

A estética relativa a este uso se encontra em “Fim”, in-
dicando que o peso da tradição iberina o acompanhou até os 
últimos momentos. Do mesmo modo, “Caranguejola” se estru-
tura em torno de quatro versos longos. Numa carta (SÁ-CAR-
NEIRO, 1977, p. 49) a Luís Ramos, o poeta alude à espécie 
estrófica que lhe é cara.
1 Houvens, segundo Martinho, escreveu: “ Todas as influências desses poetas 
se patenteiam na obra poética de Sá-Carneiro, um dos primeiros surrealistas 
portugueses juntamente com o seu amigo Pessoa. Em Portugal, o surrealismo 
chama-se “Modernismo”.(...) É, pois, em Portugal, isto é, na periferia da Eu-
ropa, que, pela primeira vez, se escreve então a poesia surrealista, ali chamada 
‘modernista’.” Essas assertivas são disparatadas. Temos o entendimento de 
d’Alge e Martinho.
2 Nunca é demais ressaltar o vínculo de Sá-Carneiro com a tradicão lírica 
portuguesa. Lembremos nesse sentido os versos de Sá de Miranda (1495-
1558), a mais remota raiz da poesia de Sá-Carneiro, dando apenas o incipit: 
“Comigo me desavim” (1960, p. 19). Ou os de Bernardim Ribeiro, vilancete 
do qual damos  só a entrada: “Antre mim mesmo e mim/ nam sei que s’ale-
vantou/ que tam meu imigo sou.” (1942, p. 60).
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  Fiquemos com a perspicácia de Óscar Lopes ao apon-
tar “certo intelectualismo nitidamente estimulado pela cola-
boração com Pessoa” (LOPES, 1994, p. 161), referindo-se aos 
versos do torturado autor de Dispersão. Há que admitir Classi-
cismo, forçosamente, nas ações de planejar, arquitetar e projetar 
a feitura do texto poético, como fez Sá-Carneiro (MARTINS, 
1994, p. 101). Nele, o esboço sempre precedeu à elaboração, 
consabida diretriz classicista.  Seu intelectualismo pode ser 
aproximado da matriz classicizante de onde Pessoa retirou par-
te de sua obra – relembremos a maneira clássica do Neopaga-
nismo heteronímico de Reis, Caeiro e Mora.

 O diálogo intelectual mantido por Sá-Carneiro com 
Pessoa resultou em recíprocas influências, ainda que críticos 
desinformados suponham ter havido exclusivamente a deste 
sobre aquele, suposto equivocado. O intelectualismo pessoano 
é inegável influência a incidir na obra de Sá-Carneiro quando 
este pratica “o constante rebusque de ‘ideias’ de enredo psico-
lógico” intimamente ligado ao “culto de uma missão de artista” 
(LOPES, 1994, p. 161) a manter dependência com o ideal de 
perfeição.

 Não é à toa que Sá-Carneiro recriminará em Pascoaes 
e seu Saudosismo, a “insuficiente reelaboração intelectual e es-
tilística das vivências da saudade” (LOPES, 1994, p. 161-162). 
Compreende-se, como atitude estética tendente ao rigor do 
apuro formal, a crítica de Sá-Carneiro a Pascoaes e seus se-
guidores, apontando-lhes a insuficiência de reelaboração esté-
tico-estilística e burilamento, indispensáveis ao aproveitamento 
da saudade. A propósito, temos passagem de uma carta enviada 
por Sá-Carneiro a Pessoa (SÁ-CARNEIRO, 14.V.1913) em 
que o autor de Dispersão critica os saudosistas.
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O intelectualismo que aproxima Sá-Carneiro do Clas-
sicismo não é a nota principal de seus versos , mas nos leva a 
admitir um rigor de artista capaz de escrever ao amigo, dis-
tinguindo estratos fenomenológicos (INGARDEN, 1979) 
bem definidos do trabalho poético: “Não trabalhar só com 
ideias – trabalhar também com o som das frases” (CARTA, 
26.II.1913). Além disso, oferece-nos o primeiro degrau do 
compósito da fragmentação estética organizadora da poesia 
em questão.

Mesmo assim, o poeta, crítico e historiador do Mo-
dernismo português, José Régio (1941 e 1976, p. 116), não 
hesita: “este revolucionário é um artista de raiz clássica”.

Passemos à preferência de Sá-Carneiro pelo 
hiperbolismo e à ênfase que o poeta pôs na acumulação 
lexical estonteante, ou no exagero de suas construções 
sintáticas, “certo modo neobarroco” (LOPES, 1994, p. 177) 
de compor o poema. A estes se aliam a inclinação para o 
bizarro e o fascínio do inusitado, que explodem em cons-
truções sinestésicas cujo objetivo é fundir os sentidos visual, 
olfativo, gustativo, auditivo e táctil, buscando alcançar a hi-
perestesia da alta gama sensorial e o sexto sentido de um 
universo poético alquímico, neoplatônico e gnóstico. Com 
isso, ocorre no espírito do leitor uma aplastação dos sentidos.

O procedimento é o conhecido por “subtilização do 
eu mágico (de que falava Novalis) como órgão do conheci-
mento, hipertenso pela excitação das sensações” (QUA-
DROS, 1989, p. 150).

A tensão neobarroca latente na poesia analisada não 
é a mesma do Barroco transcendente dominado pela presen-
ça do Deus cristão. A encontrada nos poemas de Sá-Carnei-
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ro tem limites na imanência, na tentativa de autodivinização 
do próprio ser. Por isso, se faz tão dramática, à medida que o 
leitor vai chegando aos últimos poemas.

Quanto ao Romantismo, Sá-Carneiro recolhe o pro-
cesso de fragmentação na esteira daquele ocorrido a partir 
dos românticos alemães, tanto do ponto de vista da interio-
ridade quanto da construção estética parcelar. O centramen-
to do real por meio de um prisma estritamente subjetivo, 
reduzindo toda a realidade ao ângulo de visão individualista, 
ególatra, narcísica e megalômana de Sá-Carneiro, pondo em 
primeiro plano a exacerbação do eu, por si, já são suficientes 
para aproximar essa poesia dos paradigmas do Romantismo.

O grotesco, aspecto importante do Romantismo, é 
um dos apoios mais frequentes do poeta; “Feminina”, “Aque-
loutro” e “Fim” podem ser comparados a esgares convertidos 
em poesia pela dor3. Como disse Martins: “A apoteose de 
energia que desencadeia, grotesca e gritante, é sublinhada 
e modificada pelo momento de ‘desolação’ final” externa-
do pelo poeta a Pessoa em carta: “Creia o meu amigo que 
é absolutamente assim – sem literatura má, sem paúlismo, 
afianço-lhe. A verdade nua e crua. Quando eu morrer, batam 
em latas”. Essa carta de Sá-Carneiro vai metamorfosear-se 
em versos de “Fim”, processo intratextual qualificável como 
reelaboração do fragmento.

Outro postulado do Romantismo é a preocupação 
com o singular, entendida esta como procura constante da 
3 No Prefácio de Cromwell, de V. Hugo, lemos: “a musa moderna verá as coisas 
com um olhar mais elevado e mais amplo. Sentirá que tudo na criação não 
é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do 
gracioso, o grotesco no reverso do sublime, e o mal com o bem, a sombra com 
a luz”. Linhas adiante: “o meio de ser harmonioso é ser incompleto” (1988, 
p. 25).
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genialidade, espírito comum a Carneiro, a Pessoa, Almada e 
a todos os de Orpheu4. 

A singularidade excêntrica e apenas existencial de San-
ta-Rita Pintor salta à vista de quem examine o eclodir do Mo-
dernismo português. As seguidas alusões à própria genialidade, 
por Sá-Carneiro, Pessoa e Almada, testemunham a importância 
atribuída à ideia de gênio pelos que fizeram Orpheu.

É conveniente situar a busca de originalidade na frag-
mentação estética havida no seio do Grupo. É de lembrar que Sá-
Carneiro recriminou em Santa-Rita Pintor a disposição de “ser 
servilmente futurista – e não ele próprio” (CARTA, 03.XI.1915), 
mostrando que o caminho era outro: desobediência a “escolhas e 
estilos comuns, e o Modernismo segundo Sá-Carneiro e Pessoa 
torna-se uma libertação de todas as cadeias poéticas.” (MAR-
TINS, 1994, p. 141).

Martins compreende essa libertação enquanto impulso para 
o novo, “doença-de Novo”, na expressão de Pessoa, que “não suporta 
senão a originalidade, logo nenhuma semelhança se pode forjar entre 
a arte de dois artistas diferentes.” (MARTINS, 1994, p. 141).

Preferimos associar a originalidade ao culto romântico 
da genialidade, porque a manifesta vontade ou os textos artís-
ticos, os egos ou alter egos, deixam patente a atitude romântica 
dos de Orpheu ao se quererem gênios artísticos. 
4 A ideia de gênio na arte foi formulada, primeiro, por Alexander Gerard 
em 1774. Concomitantemente, surge a concepção de gênio de Edward You-
ng, a partir da qual se estabeleceram as de Novalis, Schelling e Coleridge: 
gênio=fenômeno original. A ideia de originalidade está indissociavelmente li-
gada à de genialidade. Pessoa tomou a si a tarefa de refletir sobre o gênio. Suas 
reflexões (1976, p. 476, 477, 479, 535 e 536) indicam como os integrantes de 
Orpheu compreendiam o conceito de extração romântica. Diz Pessoa,  pág. 
476: “a essência do gênio é inadaptação ao ambiente; e eu digo ‘em geral’ e não 
‘universalmente’ porque muito depende do ambiente. Não é a mesma coisa ser 
um gênio na antiga Grécia e na moderna Europa ou no mundo moderno”.
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Assim, os de Orpheu chegam ao processo de despersona-
lização muitíssimo conhecido, que em Sá-Carneiro resta estran-
gulado, pois é ele portador de uma impressionante sinceridade 
romântica que o despe diante de todos nós. Ao afirmar ser Sá-
Carneiro um “artista de raiz clássica”, Régio é levado – referindo-se 
aos temas da consciência da queda, do paraíso perdido, da ânsia de 
infinito e da tentação do desconhecido na obra do autor – a escre-
ver: “o poeta é um romântico, e um dos mais sinceros, direi ainda 
que não só pelo gosto desses temas essenciais senão que também 
pelo tom confessional das suas criações” (RÉGIO, 1958, p.234).     

Dentro da poética da fragmentação ora esboçada, é 
oportuno sublinhar um dos modos de que se reveste na atração 
que o Romantismo exerce sobre Sá-Carneiro. Trata-se do matiz 
ultra-romântico, por ele indicado em carta (22.VIII.1915), quan-
do explica a Pessoa detalhes da trama da “Novela Romântica”: 
“um enredo ultra-romântico: um Antony interseccionista, numa 
palavra”, alusão a um dos mais célebres personagens românticos, 
par de Werther e da Dama das Camélias, mencionados no conto 
“Ressurreição”.    

 Particularmente gritantes em Sá-Carneiro são a auto-
ironia e a morbidez, duas constantes na estética romântica, em 
especial no Ultra-romantismo lusitano. Não vai nessa afirmação 
nenhum absurdo, pois o poeta, refletiindo sobre as diferenças 
existentes entre a poética dos realistas e a que praticava, cogitou 
haver “um remoto elo de parentesco entre o ultra-romantismo” 
(carta, 26.II.1913) e o que provinha do seu fecundo diálogo es-
tético com Pessoa. 

O Ultra-Romantismo, reconhecido pelo poeta, abona 
essa nota referente à fragmentação estética da obra estudada, 
aprofundando-lhe a complexa residualidade textual.
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No tocante ao Realismo, Óscar Lopes (1994, p. 159) 
vê na literatura de Sá-Carneiro e, em sua poesia, uma “aposta 
contra Cesário”. Mas, se temos nos versos do autor o “apogeu 
da ânsia de desrealização que opõe esta poética ao realismo de 
Cesário Verde” (LOPES, 1994, p. 177), o lírico de Camarate 
herda daquele “pequenas ressacas de ternura pelas coisas vulga-
res, pequenas desforras obtidas pelo Realismo à Cesário” (LO-
PES, 1994, p. 177).

Sá-Carneiro abre os olhos à cidade moderna, a Paris 
de seus desvelos, o que nela vem a ser espetáculo, sonho, e 
anseio de luxo e poder. Assim, passagens de sua obra há em 
que o deambulador é, ao mesmo tempo, o voyeur, a descrever 
minimamente o real cotidiano5, como nos versos de “O Lord”: 
“Milord reduzido a viver de imagens/ Pára às montras de jóias 
opulentas/ Num desejo brumoso” (OP, p. 142-143), ou nos de 
“Elegia”:

Ó grande hotel universal
Dos meus frenéticos enganos
Com aquecimento-central,
Escrocs, cocottes, tziganos...

Ó meus cafés de grande vida
Com dançarinas multicolores...
– Ai, não são mais as minhas dores
Que a sua dança interrompida... (OP, p. 129).

Não recusa o método experimental-descritivo concer-
nente ao Realismo, ainda que dele faça uso com moderação: 
“Pinturas a ‘ripolin’/ Anúncios pelos telhados”. 
5 Uma ampliação do real cotidiano de Sá-Carneiro em Paris pode ser lida 
em “As Cidades de Sá-Carneiro”, artigo nosso, publicado na Revista da Pós-
Graduação em Letras da UFRJ – Terceira Margem, ano III, n. 3, 1995. p. 83-87.
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A realidade se converte em poesia, no caso, por for-
ça de um natural sortilégio de floração espontânea: “É como 
o encanto das grandes paredes ‘a ripolin’ e dos anúncios eléc-
tricos pelos telhados de que falo na mesma quadra” (CARTA, 
07.VIII.1915), diz ele a Pessoa, comentando o efeito dos deta-
lhes citadinos sobre seu ânimo acicatado.

Há um relativo Realismo, decorrente do impacto e da 
supremacia da cidade moderna sobre a subjetividade de um ser 
atônito e nostálgico da Unidade, num indivíduo rendido ao 
anonimato que Paris lhe proporcionava, em flagrante contraste 
com a aspiração megalômana a um status deífico.

Mas o Realismo à Cesário abre brecha para que a obra 
de Sá-Carneiro tenha parte fragmentária.      

O Realismo em apreço é o permitido pelo cotidiano 
nada alegre, o mais au rez de chaussé da miúda rotina existencial 
do poeta. Temos em poemas como “Abrigo” e “Cinco Horas”, 
de setembro de 1915, notas de “experiência de namorada e de 
outros pormenores por vezes já provocativamente prosaicos, 
embora ainda alternando com poemas coados pelo seu desejo 
astral de luxo desmedido” (LOPES, 1994, p. 177).

Não podemos deixar de ler como atitude estética rea-
lista as seguidas tentativas de autocompreensão e auto-retrato 
poéticos levados a cabo por Sá-Carneiro. Afinal, o método ex-
perimental-descritivo peculiar ao Realismo é o exercitado pelo 
seu ser narcísico, sempre em desespero com a imagem que de 
si faz.

Mas a radicalidade do processo de autocompreensão 
caminha célere para aquele que é o “pequeno conjunto dos 
poemas mais pateticamente auto-sarcásticos” (LOPES, 1994, 
p.177) da Literatura Portuguesa. A partir de “Caranguejola”, 
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o poeta passa a uma gradação mais atilada do ato de conhe-
cer-se e, aprofundando seu Realismo, logo atinge o patamar 
do Naturalismo quando mergulha no desespero e cede à mais 
desapiedada auto-invectiva. Todos sabemos muito bem quais 
os poemas em que Sá-Carneiro se mostra despido de auto-es-
tima. Estão eles nos “Últimos Poemas”, na edição de António 
Quadros, datando de novembro de 1915 até o ano fatal de 1916.

A respeito dessa gênese naturalista da obra de Sá-Car-
neiro, remetemos ao comentário de Martins (1994, p. 132), que 
explica a poesia naturalista do autor a partir dos antecedentes 
do teatro que deixou.

  Uma impostação realista vem a ser, por exemplo, a tentati-
va de descrever-se física ou espiritualmente, com o claro objetivo de 
orientar-se na existência. Adoção franca do Naturalismo, em con-
trapartida, é a que temos quando o poeta se vê rendido à miséria hu-
mana, vivenciada com intensidade e amargor, ou quando assume a 
degradação, pervertendo a própria imagem, até afrouxar os laços que 
a regulação da escrita lhe concedera para controlar “le déreglement 
du sens” herdado de Rimbaud (MARTINS, 1994, p. 132.)  

Mas “o Naturalismo que o teatro e certos contos revelam 
tem Cesário como referência oculta” (MARTINS, 1994, p. 76), sen-
do evidente a predileção de Sá-Carneiro por temas como o incesto e 
a inversão sexual, entre outros, que pontilham desde o início em sua 
obra em prosa. 

No princípio do século, em Portugal, o Naturalismo 
teve espaço e voga no teatro, por onde começou a atuação ar-
tística de Sá-Carneiro. As peças de então privilegiavam temas 
trágicos relativos à hereditariedade, a casos clínicos, à luxúria, a 
triângulos amorosos, à homossexualidade, sendo óbvio o pen-
dor naturalista de Sá-Carneiro.
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Martins também acolhe o Simbolismo, a mais pro-
nunciada marca estética da poética de Sá-Carneiro, tentando 
compreendê-la por esse viés. Estuda-o destacando-lhe a “ân-
sia”, que identifica com ideal e sonho, e ainda com desamparo 
e medo, ressaltando mais outras características provenientes da 
escola do símbolo.

Procedi até aqui à análise de pelo menos sete (7) resi-
dualidades estéticas conformadoras da poesia de Sá-Carneiro. 
Na impossibilidade de ir além, por razões regulamentares deste 
Colóquio, remeto os leitores interessados às páginas do meu 
livro O jogo de duplos na poesia de Sá-Carneiro, onde será possível 
ler, na íntegra, as considerações sobre o assunto. 
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1 Prolegômenos

Sophia de Mello Breyner nasceu no Porto, em 
06 de novembro de 1916, e faleceu em Lisboa, em 02 de 
julho de 2004. Viveu a sua infância na Quinta do Campo 
Alegre, da qual diz ter sido “um território fabuloso com 
uma grande e rica família servida por uma criadagem nu-
merosa”. A escritora é uma das vozes mais representati-
vas da literatura portuguesa da segunda metade do século 
XX, cuja obra poética perfaz um total de quatorze títulos, 
escrevendo ainda, contos, histórias infantis e ensaios.

Ao lermos a obra poética de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, torna-se possível perceber uma recor-
rência de temas, sobretudo, àqueles intrínsecos ao dilema 
existencial do homem, ser dividido pela perspectiva da 
transcendência e pela consciência de sua finitude. Em sua 
obra poética, há uma valorização dos elementos ligados à 
natureza, sendo a figura do mar, uma das mais importan-
tes, que simbolicamente representa “a totalidade, o infi-
nito; a recuperação genesíaca e purificadora da infância; 
os segredos mais profundos do ser e do mundo; o lugar 
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do Bem, do Amor e da Verdade; a transparência, a exatidão; a 
beleza; a abundância; a pureza; o desejo de aventura, descoberta 
e conhecimento; o eterno movimento; a vida e a morte”. Além 
dos elementos naturais (terra, água, fogo e vento) e dos astros 
(o sol, a lua e as estrela), elementos que cria o locus amoenus em 
oposição ao ambiente da cidade, ou seja, ao locus horrendus.

Torna-se pertinente ressaltar que a figura humana 
possui especial relevo na produção poética de Breyner Andre-
sen, sobretudo, porque nela, o homem marca presença por meio 
de sua moradia, de seu intervencionismo espaço-social, de seus 
sentimentos e atitudes (silêncio, dor, solidão) tanto as admirá-
veis quanto àquelas passíveis de condenação.

Percebemos ainda, que a poesia de Sophia de Mello 
Breyner Andresen é repleta de imagens que apelam para as 
sensações visuais, táteis e auditivas, através das quais a palavra 
funda uma realidade outra, isto é, uma realidade performáti-
ca. Nesse sentido, o poeta Sophia de Mello Breyner Andre-
sen, modo como a escritora preferia ser nomeada, lança mão de 
efígies impregnadas de valores míticos como a praia, o mar, a 
noite, os deuses, as fadas, os animais, o nevoeiro, e etc..

Dentre as inúmeras temáticas que permeiam a obra 
de Sophia, podem-se ressaltar quatro delas, pela constância 
com que aparecem, a saber: a presença dos quatro elementos 
primordiais, a busca pela justiça refletida a partir dos problemas 
sócio-políticos, o trabalho com os mitos gregos e as reflexões 
sobre a poesia, em especial, ao valor da arte poética e sua pers-
pectiva educadora.

Muitos têm sido os enfoques pelos quais vem sen-
do abordada a produção poética de Sophia de Mello Breyner 
Andresen. Neste trabalho, o que se busca é extrair os aspectos 
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residuais, ou seja, perceber os resíduos estéticos intertemporais pro-
venientes dos diferentes estilos de época na poética da referida 
escritora. Para tanto, pautamo-nos na Teoria da Residualidade, 
proposta teórico-investigativa sistematizada por Roberto Pon-
tes (1999), da Universidade Federal do Ceará, alicerçada no 
princípio de que toda cultura contém resíduos de outros tempos 
e espaços. Nessa perspectiva, trabalhamos com os conceitos de 
resíduo, mentalidade, hibridação cultural e cristalização.

Entendemos a residualidade sob o signo da mentalida-
de, de modo a compreendemos haver no seio da cultura, aquilo 
que na teoria se denomina por derivação por remanescência, isto 
é, os estudos residuais partem do princípio de que toda cultura 
contém resíduos de outros tempos e espaços.

O acontecimento residual se dá por meio de um profun-
do mergulho no plano da mentalidade que conserva as estrutu-
ras mentais através do processo de contato entre os povos e da 
transmissão de valores culturais desde a Antiguidade até os dias 
atuais, denominado hibridação cultural e o processo de atualiza-
ção do resíduo, isto é, o polimento estético pelo qual determi-
nado sedimento cultural passa, adaptando-se ao novo espaço/
tempo, a uma nova realidade, chamado de cristalização.

2 Resíduos estéticos intertemporais na poesia de Sophia de 
Mello Breyner Andresen

Concernente ao âmbito temático, um dos primeiros 
resíduos estéticos que podemos apontar são os que advêm do 
Trovadorismo. Através da representação do mar, elemento 
marcante na poética andreseniana, torna-se possível afirmar a 
existência residual da barcarola, modo poemático típico da Ida-
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de Média. Como no poema “VI. Navegavam sem o mapa que 
faziam”:

Navegavam sem o mapa que faziam
(Atrás deixando conluios e conversas
Intrigas surdas de bordéis e paços)
Os homens sábios tinham concluído
Que só podia haver o já sabido:
Para a frente era só o inavegável
Sob o clamor de um sol inabitável
Indecifrada escrita de outros astros
No silêncio das zonas nebulosas
Trémula a bússola tacteava espaços
Depois surgiram as costas luminosas
Silêncios e palmares frescor ardente
E o brilho do visível frente a frente.
(ANDRESEN, 2003, p. 676)

Nele, o eu-lírico fala-nos a partir de uma mentalidade 
próxima à medieva, na qual os homens temiam enfrentar o des-
conhecido e, sobretudo, os mistérios do mar, pois acreditavam 
“Que só podia haver o já sabido: Para a frente era só o inavegá-
vel Sob o clamor de um sol inabitável”.

O olhar é um dos elementos líricos que fazem parte 
da obra de Sophia de Mello Breyner, sendo inúmeras as refe-
rências aos olhos e ao olhar, sobretudo, no livro Geografia, no 
qual os poemas de desenvolvem “como se o olhar fosse carto-
grafando alguns espaços” (SOUZA, 2011, p. 131), e no livro 
Navegações, no qual “o olhar fático e poético apresenta-nos um 
mar, um mundo poético, em que um olhar individual” (SOUZA, 
2011, p. 133) “navega encontrando a beleza do visível luminoso 
e do obscuro, encontrando a vida e a morte” (SOUZA, 2011, p. 
133), como no poema VI “Navegavam sem o mapa que faziam”, 
da segunda parte da obra (Ilhas). Segundo a autora “o tema das 
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Navegações não é apenas o feito, a gesta, mas fundamentalmente 
o olhar, aquilo que os gregos chamavam aletheia, a desoculta-
ção, o descobrimento. Aquele olhar que às vezes está pintado à 
proa dos barcos” (ANDRESEN, 1983, p. 42).

Nesse sentido, podemos perceber que na poética an-
dreseniana o olhar funciona como elemento de reconhecimento 
do mundo. Entretanto, cabe ressaltar que aqui, o ato de ver está 
para além da perspectiva da visualização da matéria física, pois 
olhar aqui exposto é o que perscruta a intimidade imanente 
do mundo. Nessa poesia, há entrecruzamento dicotômico, que 
corresponde a dois modos de conhecer tipicamente barroco. 
Nesse sentido, compreende-se que “conhecer é identificar-se com, 
assimilar o objeto ao sujeito” (MOISÉS, 2005, p. 73). O “co-
nhecimento se faria pela descrição dos objetos, num verdadeiro 
delírio cromático, em que se procurava saber o como das coisas” 
(MOISÉS, 2005, p. 73): como no poema “VIII. Vi as águas os 
cabos vi as ilhas”, de Deriva:

Vi as águas os cabos vi as ilhas
E o longo baloiçar dos coqueirais
Vi lagunas azuis como safiras
Rápidas aves furtivos animais
Vi prodígios espantos maravilhas
Vi homens nus bailando nos areais
E ouvi o fundo som das suas falas.
(ANDRESEN, 2003, p. 688)

Nesse sentido, podemos constatar que “o ser olhado 
percorre a poesia de Sophia, que acredita que a visão que habita 
o ser humano habita também as coisas, o mundo circundan-
te” (SCRAMIM, 2006, p. 73). Dessa feita, percebemos que os 
olhos possuem papel importantíssimo no texto andreseniano, 
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constituindo-se como verdadeiro topos, sendo imprescindíveis 
ao processo de conhecimento autognosiológico. Assim, “pode-
se dizer que o homem espelha o mundo, ou seja, o mundo se 
vê através do indivíduo, e o mundo espelha o homem, que con-
segue enxergar-se por meio do mundo” (SCRAMIM, 2006, p. 
73).

Na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen, 
a visão tem primazia sobre os demais sentidos, tal qual ocor-
reu no período Barroco, abrindo-se visualmente o caminho de 
acesso ao conhecimento de si mesmo e do mundo. De acordo 
com a ensaísta Elizabeth Dias Martins (2007, p. 73), a concep-
ção gnosiológica baseada nos sentidos, que ora apontamos na 
poesia andreseniana:

Brota residualmente da Antiguidade. Começou com 
os sofistas, foi retomado pelos epicuristas e estóicos, 
passou pelo Barroco, cuja gnosiologia era baseada na 
hipertrofia dos sentidos, sobretudo o da visão, até o fi-
lósofo John Locke sistematizar a teoria sensacionista, 
que ao lado do racionalismo serviu de base à filosofia 
iluminista.

No concernente ao amor fiado por Sophia de Mello 
Breyner Andesen, podemos constatar resíduos românticos, 
como no poema “Terror de amar num sítio tão frágil como o 
mundo”:

Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo
Mal de te amar neste lugar de imperfeição
Onde tudo nos quebra e emudece
Onde tudo nos mente e nos separa.
(ANDRESEN, 2003, p. 189)
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No poema, o eu – lírico a despeito de estar consciente 
do amor que sente, mostra-se temeroso por saber que o mundo 
em que está submerso não permite um amor sublime, pois é um 
“lugar de imperfeição”, em que “tudo nos quebra e emudece”, 
nos arrasta para as dificuldades de manutenção da integridade 
tanto moral quanto desse amor, porque os sentimentos são frá-
geis e suscetíveis à ruina, à dissidência: “tudo nos mente e nos 
separa”. É notável o tom pessimista nesses versos, posto que o 
amor cultivado nesse mundo torna-se um mal.

A Natureza ocupa na poesia de Sophia de Mello, lu-
gar de privilégio. Nela o poeta se depara com a perfeição e a 
harmonia que tanto deseja encontrar entre os homens. Deste 
modo, a natureza é o espaço primordial, como podemos perce-
ber no poema “O primeiro homem”:

Era como uma árvore da terra nascida
Confundindo com o ardor da terra a sua vida,
E no vasto cantar das marés cheias
Continuava o bater das suas veias.

Criados à medida dos elementos 
A alma e os sentimentos
Em si não eram tormentos
Mas graves, grandes, vagos,
Lagos
Reflectindo o mundo,
E o eco sem fundo
Da ascensão da terra nos espaços
Eram os impulsos do seu peito
Florindo num ritmo perfeito
Nos gestos dos seus braços.
(ANDRESEN, 2003, p. 116)

No poema acima, podemos perceber que a natureza 
traz o reflexo da alma do eu – lírico, que está num estado de me-
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ditação solitária e profunda, têm verdadeiro êxtases: “impulsos 
do seu peito”, que lhe descortina o infinito: “E o eco sem fundo 
/ Da ascensão da terra nos espaços”. Nesse sentido, vale ressaltar 
que, é na “contemplação dos lagos, rios, montes, o firmamen-
to, prados, etc., os românticos descobrem ‘mistérios’, como se 
pervagassem o seu próprio mundo interior” (MOISÉS, 2004, 
p. 409). Mesmo considerando o que foi dito, faz-se necessário 
ressaltar o tom árcade residual do poema.

Por fim, podemos ainda trazer à baila três elementos 
que atestam a existência de resíduos ultrarromânticos na poesia 
andreseniana: a solidão, a morte e a noite. Leiamos a seguir, al-
guns veros do poema “Passam os carros e fazem tremer a casa”:

Antes a solidão de eternas partidas
De planos e perguntas,
De combates com o inextinguível
Peso de mortes e lamentações
Antes a solidão porque é completa.

Creio na nudez da minha vida
Tudo quanto nele acontece é dispensável.
Só tenho o sentimento suspenso de tudo
Com a eternidade a boiar sobre as montanhas.

Jardim, jardim perdido
Os nossos membros cercando a tua ausência...
As folhas dizem uma à outra o teu segredo,
E o meu amor é oculto como o medo
(ANDRESEN, 2003, p. 183).

No poema, encontramos o tom do pessimismo exis-
tencial. Nele, vemos um indivíduo que se acha incrédulo diante 
da vida, pois “Tudo quanto nele acontece é dispensável” e todos 
os sentimentos cedem lugar ao vazio, uma vez que o homem so-



175

mente tem “o sentimento suspenso de tudo / Com a eternidade 
a boiar sobre as montanhas”. A nota pessimista surge no reco-
nhecimento da finitude humana e na certeza de que a morte é 
um adversário que não pode ser vencido: “De combates com o 
inextinguível/ Peso de mortes e lamentações”.

As palavras do eu-poético permitem-nos afirmar, que 
de todos os seres, a “espécie humana é a única para a qual a 
morte está presente durante a vida, a única que faz acompanhar 
a morte de ritos fúnebres, a única que crê na sobrevivência ou 
no renascimento dos mortos” (MORIN, 1997, p. 13). Em suma, 
somos os únicos seres que temos conhecimento de nossa fini-
tude. 

Esse sentimento de finitude é facilmente percebi-
do no poema “Quando”, no qual o poeta fala da degradação 
do corpo humano e da permanência eterna do céu e do mar: 
“Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta/ Continuará o 
jardim, o céu e o mar,/ E como hoje igualmente hão de bailar/ 
As quatro estações à minha porta”.

É ainda, residualmente do ultrarromantismo, o desejo 
de evasão seja pela morte ou pelo distanciamento espaço-tem-
poral. No poema “Evadir-me, esquecer-me, regressar”, o resíduo 
da evasão faz-se presente:

Evadir-me, esquecer-me, regressar
À frescura das coisas vegetais,
Ao verde flutuante dos pinhais
Percorridos de seivas virginais
E ao grande vento límpido do mar
(ANDRESEN, 2003, p. 124)

O eu-poético deseja evadir-se para um lugar primor-
dial, “percorrido de seivas virginais”, um lugar inexplorado, que 
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ainda não foi maculado pelo homem. Busca assim, uma 
Natureza que é “encarada como confidente passiva e leal, e 
mãe-consoldadora: espécie de alter-ego do poeta, que lhe 
oferta as respostas que sua sensibilidade reclama” (MOI-
SÉS, 2004, p. 409). Nesse poema, entrecruza-se o desejo de 
evasão característico do romantismo, com a integração do 
poeta a Natureza, tema residualmente extraído da estética 
árcade.

Faz-se necessário atentarmos para os verbos e sua 
ação sobre o próprio sujeito: evadir-me, esquecer-me e re-
gressar. O eu-poético evidencia o desejo de fuga de si, não 
pela morte, mas por um esquecimento, passível de ser en-
tendido como loucura, tema precioso aos românticos.

Do espaço citadino representado na poesia andre-
seniana, recolhemos os resíduos da poesia realista, ao gos-
to de Cesário Verde, no poema “Cidade”, uma vez que “ao 
invés de retratar o objeto exterior”, no caso, o ambiente 
citadino, “o poeta identifica-o com o que lhe vai na sensi-
bilidade e na consciência poética, isto é, com o seu mundo 
interior” (MOISÉS, 2005, p. 177), portanto, apresenta ain-
da ressonâncias do subjetivismo romântico, sobretudo, no 
concernente ao desejo de evasão. Enquanto que, a busca 
por um lugar ideal é residualmente extraído do Arcadismo.

Leiamos o poema:

Cidade, rumor e vaivém sem paz das ruas,
Ó vida suja, hostil, inutilmente gasta,
Saber que existe o mar e as praias nuas,
Montanhas sem nome e planícies mais vastas
Que o mais vasto desejo,
E eu estou em ti fechada e apenas vejo
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Os muros e as paredes, e não vejo
Nem o crescer do mar, nem o mudar das luas.

Saber que tomas em ti a minha vida
E que arrastas pela sombra das paredes
A minha alma que fora prometida
Às ondas brancas e às florestas verdes
(ANDRESEN, 2003, p. 26).

A vontade de evadir-se é quase que uma necessi-
dade, pois o poeta aspira à liberdade vislumbrada através dos 
grandes espaços e dos vastos horizontes, marcado pelo “vasto 
desejo”, que é mostrado em contraste com as paisagens aber-
tas, que são ainda mais vastas que o próprio desejo de fuga. 
O contraste em “Saber que existe o mar e as praias nuas, / 
Montanhas sem nome e planícies mais vastas”, faz com que 
o ambiente da cidade seja visto como uma espécie de prisão, 
posto que nela, o eu-lírico se sente aprisionado: “eu estou em 
ti fechada e apenas vejo / Os muros e as paredes, e não vejo / 
Nem o crescer do mar, nem o mudar das luas”.

No que concerne à caracterização da cidade, esta é 
vista como um local de intensa movimentação e intranquili-
dade: “rumor e vaivém sem paz das ruas”, marcada pelo tom 
agressivo, cheia das impurezas que lhe são inerentes, cons-
tituindo um verdadeiro locus horrendus: “Ó vida suja, hostil, 
inutilmente gasta”. Na cidade, marcada pela opressão dos mu-
ros e das paredes, que impedem a contemplação do espaço 
exterior, surge um mundo de sombras que sufoca a alma do 
poeta: “Saber que tomas em ti a minha vida / E que arras-
tas pela sombra das paredes”. Entretanto, mesmo oprimido o 
poeta anseia poder desfrutar de um espaço agradável, intoca-
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do, ou seja, primordial: “A minha alma que fora prometida / 
Às ondas brancas e às florestas verdes”.

É notável que o poema não foi construído com gran-
des imagens, ao contrário, pauta-se por uma descrição simples, 
que constrói a cidade através de elementos que buscam dar a 
ideia de aprisionamento, tais como: paredes, muros e sombras. 
Essa descrição opõe-se frontalmente ao espaço fora da cida-
de, posto que este seja visto como possibilidade de libertação e, 
para tanto, utiliza-se de elementos como o mar, as montanhas, 
as planícies. Portanto, o poema é laborado a partir do câmbio 
entre dois planos distintos, aquele formado pelas coisas exte-
riores ao poeta e aquelas composta das imagens de dentro de si.

3 Considerações finais

Acreditamos haver alcançado nosso objetivo, à medi-
da que foi constatada a existência de uma cor e de uma men-
talidade típicas de variados espaços e tempos, levando-se em 
conta a concepção de tempo unitário e as hibridações culturais 
neles inscritos, o que justifica a ocorrência de múltiplas marcas 
estéticas existentes na obra analisada, que a coloca fora de uma 
classificação periodológica estanque.

Com esta análise almejamos dar apenas uma mostra 
do rico compósito de temas para investigação, contido na poéti-
ca de Sophia de Mello Breyner Andresen. Cabe lembrar de que 
estas páginas não esgotam o assunto, como é óbvio, havendo 
muito mais a ser desvendado dentro dessa obra de universo tão 
abrangente.
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Para o poema é inconcebível não haver
corpo humano que o não suporte. [..] O que quero 

dizer é que

não nasce de uma falta
ou de uma carência,

nem da falta de uma carência.[...] 
                                                                                                 

Um poema que procura um corpo sem-eu, 
e um eu que quer ser reconhecido como seu

escrevente. 

Maria Gabriela Llansol

Tomemos como ponto de partida a epígrafe de 
Maria Gabriela Llansol, extraída do livro Onde vais, Dra-
ma-Poesia?. Nela, lemos sobre o nascimento do poema, 
que não se dá pela falta, carência ou carência de uma falta, 
mas, sim, pelo encontro com um corpo que, embora, de-
seje ser reconhecido como seu escrevente, não o faz pela 
via de uma posse. Como escreve Paul Celan (1996, p. 57): 
“o poema quer ir ao encontro de um Outro, precisa desse 
Outro, de um Interlocutor. Procura-o e oferece-se-lhe.” 
Assim, o movimento do poema, na escrita llansoliana, 

A voz de um “poema sem-eu”: 
o “dom poético” em Maria 
Gabriela Llansol 

Tatiane da Costa 
Souza

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais



181

parece seguir pelo caminho da “des-possessão”,1 ao buscar um 
corpo sem-eu, que lhe dê suporte e o escreva nesta voz: o pró-
prio texto.

Nesse sentido, encontramos, ainda, em Onde vais Dra-
ma-Poesia?, por meio do anuncio do “abater de uma árvore”, 
uma mensagem: “um eu é pouco para o que está em causa” (LLAN-
SOL, 2000, p. 182). Essa afirmação da autora, que converge 
com um descentramento do eu, coloca em causa outra questão: 
a expansão da escrita por meio do “dom poético”. Pois, se sa-
bemos, com Llansol (2011, p. 35), que “escrever é amplificar 
pouco a pouco”, parece ser nessa aposta que o eu se alarga, ou-
tras vozes adentram no espaço da escrita e, nesse gesto, que se 
compõe como um sonho – “sonho de que temos a linguagem”2 
–, escreve-se a voz de um “poema sem-eu”.

Guiados pelo “dom poético”, lancemo-nos, pois, pelos 
rastros deixados por esse poema.

1 Escrever o ritmo das vozes que flutuam pelo tecido do texto

 N’O livro das comunidades, que inaugura a “Geografia 
dos rebeldes”, Maria Gabriela Llansol (1994, p. 120) nos conta 
sobre um movimento, em seu texto, que permitirá a partilha 
dos mundos, ao buscar reunir, pela dispersão dos fragmentos, 
como observa Silvina Rodrigues Lopes (2014, p. 83), “mundos 
que não existiam antes do texto mas foram trazidos (desco-
bertos-inventados) do tempo vazio do seu acontecimento pelo 
tempo vazio do novo acontecimento”. Nesses mundos “existen-
1 Essa ideia, trabalhada por Silvina Rodrigues Lopes, como a “Teoria da 
des-possessão”, será desenvolvida ao longo deste texto.
2 Essa formulação, que é título de um texto de Maria Gabriela Llansol, será 
trabalhada adiante.
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tes-não-reais” (LLANSOL, 1994, p. 120), há uma sobreposição 
de coisas e lugares, criando um novo espaço textual. Sobre isso, 
Llansol (2014a, p. 55) escreve:

Leio um texto e vou-o cobrindo com o meu próprio 
texto que esboço no alto da página mas que projecta 
a sua sombra sobre toda a mancha do livro. Esta so-
breposição textual tem por fonte os olhos, parece-me 
que um fino pano flutua entre os olhos e a mão e acaba 
cobrindo como uma rede, uma nuvem, o já escrito. O 
meu texto é completamente transparente e percebo a 
topografia das primeiras palavras. Concentro-me em 
São João da Cruz quando o texto fala em Friedrich N.

 Na transparência do tecido da escrita, outras vozes 
se disseminam, fundando uma comunidade poética, na qual 
Llansol “partilha da escrita com outros escritores, chama-
dos por ela de figuras” (ZÍNGANO, 2010, p. 191) – tal 
como podemos perceber, especificamente, em Onde vais, 
Drama-Poesia?, no Aestheticum Convivium. Nesses encon-
tros, como ressalta Eduardo Prado Coelho (2014, p. 219), 
“corpos, sinais do rosto, manchas dos vestuários, gestos do 
quotidiano, [...] sons, às vezes melodias, restos de cantatas, 
poeira solta dos poemas, tudo se mistura, se confunde, se 
penetra, se atravessa” – uma “partilha desigual gera movi-
mento” (LLANSOL, 2003, p. 215). Esse exercício de so-
breposição é, também, efeito das leituras que Llansol fez 
ao longo de sua vida – uma leitura que buscava escutar os 
movimentos silenciosos e sonoros das palavras e as vozes 
que as compunham.3 A respeito disso, lemos em A restante 
vida: “Escrevo na plena posse de minhas faculdades de lei-
tura” (LLANSOL, 2014b, p. 12).
3 Sobre isso, ver LLANSOL. Um falcão no punho: diário I, p. 124.
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No que se refere a esse exercício de leitura-escrita, cabe 
lembrarmos que Llansol foi tradutora de alguns poetas. Nesse 
sentido, podemos pensar que há, em seu exercício de tradução, 
um deslocamento de vozes poéticas, que se dispersam e se mis-
turam à voz da própria autora no espaço da escrita. Como ob-
serva Maria Esther Maciel (2004, p. 137), em uma referência 
ao livro Onde vais, Drama-Poesia?, Maria Gabriela Llansol “é 
convertida não em personagem de ficção mas em um delinea-
mento (ou uma sensação) [e] passa a integrar a própria comu-
nidade dos poetas”. Será, portanto, desse modo, tal como indica 
Lucia Castello Branco (2011, p. 105), que Llansol, “inspirada 
pela vocação dos poetas de sua linhagem e, particularmente, 
pela voz de Fernando Pessoa [...] defenderá a perspectiva do 
poema como um discurso esvaziado do eu”.

Para avançarmos um pouco mais, apresentamos uma 
questão levantada pela autora, no prefácio à tradução dos 
Últimos poemas de amor, de Paul Éluard:

_________ digo, às vezes, a mim mesma que os poe-
tas não podem ser traduzidos, mas procuro que não 
seja verdade; procuro é a palavra. O que está escrito – 
a forma, o ritmo, a textura – não é a poesia; o que se 
oculta em sua realidade é a sua realidade – só essa; sem 
dúvida, o acesso a esse material oculto não é evidente, 
mas não faz desesperar; faz apenas esperar; admito 
muito mais voltar a traduzir os poetas que já traduzi, 
do que reescrever qualquer dos meus textos; voltar a 
traduzir o traduzido é saber que só nesse sentido de 
forma aberta se pode atingir e dar estatura definitiva a 
qualquer poema em si; se ele se mantiver unido, através 
de tentativas de tradução diversas, estou em face de 
poesia sem impostura; se se esvai, se se torna impreciso, 
é porque não havia sentido a conviver com as palavras, 
e a poesia, inexistente ou incompleta, na sua aparência, 
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finalmente fugiu. O poema não soube, então, responder 
à única procura da poesia: será possível olhar sem 
cindir? (LLANSOL, 2002, p. 13).

Procurar é a palavra. Nesse gesto, há a busca pela forma, 
pelo ritmo, pela textura, pela materialidade da linguagem; nesse 
gesto, há uma escrita que procura traduzir a “áspera matéria do 
enigma” (LLANSOL, 2000, p. 10); nesse gesto, há, ainda, um 
“mundo prometido ao Drama-Poesia” (LLANSOL, 2000, p. 
10) e uma pergunta que resta: “será possível olhar sem cindir?”. 
Em Che Cos’è la poesia?, de Jacques Derrida, encontramos uma 
formulação do autor que nos possibilita elaborar algo sobre esse 
olhar. Ao circunscrever uma ideia acerca da condensação do 
poema, Derrida (2003, p. 5-6) trabalha com a imagem do ouri-
ço – “animal lançado na estrada, absoluto, solitário, enrolado em 
bola junto de si”. Para o autor, o poema, em um só algarismo, 
“sela juntamente o sentido e a letra, como um ritmo espaçando 
o tempo” (DERRIDA, 2003, p. 6). Tal operação de selagem, de 
dobra que condensa o dentro/fora, parece caminhar na direção 
de um “olhar sem cindir” – olhar que sobrepõe vozes, coisas, 
lugares, ao buscar no poema sem-eu uma “inelutável unicidade 
da língua” (CELAN, 1996, p. 69); olhar que, “des-possuido”, re-
nuncia a um eu absoluto, ao dar espaço para “um eu-passagem 
entre o eu e o outro” (LOPES, 1998, p. 25). 

2 Fazer a voz e poema percorrerem um caminho

Logo nas primeiras páginas de Onde vais, Drama-Poesia?, 
encontramos uma passagem que estabelece uma confluência de nas-
cimentos: o nascer de Maria Gabriela Llansol e o nascer do poema.
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_____ eu nasci em 1931, no decurso da leitura silencio-
sa de um poema. Só havia tecidos espalhados pelo chão 
da casa,      as crenças ingénuas de minha mãe. Estavam 
igualmente presentes as páginas que os leitores have-
riam de tocar (como a uma pauta de música), apenas 
com o instrumento da sua voz. Eu fui profundamente 
desejada. Profundamente mal desejada e com amor. 
– A voz está sozinha – disse minha mãe, ainda eu estava 
no seu ventre, a ler-me poesia. 
– Não por muito tempo – responderam àquela que me 
iniciava na língua. E eu nasci na sequência de um ritmo. 
Eu nasci para acompanhar a voz, fazê-la percorrer um 
caminho (LANSOL, 2000, p. 11).

Nascer no “decurso da leitura silenciosa de um poema”; 
nascer para acompanhar a voz; nascer para fazê-la percorrer 
um caminho, tornando-a, então, poema sem-eu. Nessa direção, 
Llansol (2000, p. 12) revela, também, uma descoberta feita pelo 
olhar, que marca a origem do poema pela via da matéria vegetal:

Descobri que se, em vez de me concentrar na sombra 
do corredor, me deitasse de costas a olhar a mancha ru-
tilante, o meu olhar poderia realizar o caminho inverso 
da luz e pousar no ramo mais alto da árvore e aprender 
com esta a produzir clorofila – a primeira matéria do 
poema. 

Temos, então, um olhar que aprende a fazer poemas, ao 
se deslocar da sombra do corredor para o ramo mais alto de uma 
árvore, um olhar que descobre que o poema é feito de matéria 
pura. Desse modo, “o corpo e poema formaram um só ambo” 
(LLANSOL, 2000, p. 25) e passaram a acompanhar a voz. No 
entanto, se lermos a passagem que demarca esses encontros/
nascimentos, poderíamos nos perguntar: se um eu é pouco para 
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o que está em causa, porque ele ainda aparece? Ao que podería-
mos pensar que ele aparece, justamente, para desaparecer.

Ainda que Llansol escreva “_____ eu nasci em 1931” 
– data real de seu nascimento –, notamos que há antes do eu, 
a inscrição de um traço e logo adiante, lemos: “A imagem que 
me deixa a mulher que está a escrever é a de um traço amplo e 
veloz a captar o poema que passa rápido” (LLANSOL, 2000, 
p. 15). Há nesse movimento, uma passagem do “eu” ao “ela” e 
do “ela” ao traço. Nesse espaço de suspensão do tempo, há um 
“devir-outro” (LOPES, 2014, p. 83), no qual se desenham cami-
nhos do encontro, modulações de vozes que alargam o espaço 
da escrita, criando, assim, a sequência de um ritmo. 

O poema segue, então, acompanhado por uma sequen-
cia do há: “Há ritmo, há espaço, há voz” (LLANSOL, 2000, 
p. 13). Como indica Silvina Rodrigues Lopes (1998, p. 23), as 
vozes “participam do anónimo por excelência [...] A voz é pre-
sença, na escrita, de um outro sentido: do grito ao canto cada 
voz é uma modulação da forma, a ponto de permitir esta afir-
mação: ‘Todo espaço é música’”. Talvez seja por isso que os lei-
tores haveriam de tocar as páginas do livro, como a uma pauta 
de música, apenas com o instrumento de suas vozes. Cabe lem-
brarmos, ainda, que essa voz que se escreve não está somente na 
linhagem de poetas que acompanham o texto de Llansol, mas 
em qualquer lugar que fale: 

Se vim para acompanhar a voz,
irei procurá-la em qualquer lugar que fale,
montanha,
campo raso,
praça da cidade,
prega do céu _____ conhecer o Drama-Poesia desta arte. [...] 
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Poema […] me deixe absorver, me deixe evoluir para
pobre e me torne, a seu lado, uma espécie de poema sem-eu
(LLANSOL, 2000, p. 13).

Tudo escreve, tudo fala – a voz do poeta, a montanha, o 
campo raso, pois “coisas, ideias, lugares, tudo é escrita, tudo par-
ticipa da mutação e da permanência da escrita” (LOPES, 1998, 
p. 7). Eis, aí, nesse tudo, aquilo que foi concedido à Llansol “por 
uma tão grande graça da textualidade” (LLANSOL, 1994, p. 
122): o “dom poético”.

3 Sonhar com uma língua tocada pela expansão do universo

Em 1991, em Tróia, por ocasião de um prêmio recebido 
pelo livro Um beijo dado mais tarde, Llansol profere um discurso 
intitulado “Para que o romance não morra”.  Ao distinguir a 
narratividade da textualidade, a autora define também aquilo 
que seria o “dom poético”:

A textualidade pode dar-nos acesso ao dom poético, de 
que o exemplo longínquo foi a prática mística. Porque, 
hoje, o problema não é fundar a liberdade, mas alargar 
o seu âmbito, levá-la até o vivo,
fazer de nós vivos no meio do vivo.
Sem o dom poético, a liberdade da consciência definha-
rá. O dom poético é, para mim, a imaginação criadora 
própria do corpo de afetos, agindo sobre o território das 
forças virtuais, a que poderíamos chamar de existentes
-não-reais (LLANSOL, 1994, p. 120).

 Ao propor um alargamento da liberdade e a renúncia 
do poder sobre os corpos, Llansol o faz pela via do dom poético, 
já que em seu texto, não há um privilégio dos humanos, mas 
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isso que a autora nomeia como “existentes-não-reais” – forças 
virtuais advindas de um corpo de afetos. Afinal, como ela escre-
ve em a “Boa Nova anunciada à natureza”: “tudo participa das 
diversas partes: a boca, a copa frondosa, o cogumelo, a falésia, 
o mar, a erva rasteira, a leve aragem, os corpos dos amantes. Os 
três sexos que movimentam a dança do vivo: o homem, a mu-
lher, a paisagem” (LLANSOL, 2000, p. 44).
 Desse modo, o vivo, ao participar das diversas partes, 
é responsável por um movimento textual. Talvez resida, aí, a 
responsabilidade do poeta, em “ir mais além” (LOPES, 2001, 
p. 11), já que são “os poetas que vêem e anunciam a geografia 
imaterial por vir” (LLANSOL, 2000, p. 45), ao captarem, na 
poesia, uma língua tocada pela expansão do universo. 

fiquei a saber que o dom poético é a língua tocada pela ex-
pansão do universo,
que este caminha para o vivo,
e que meu vivo é apenas uma forma dos vivos que, de fac-
to existem (LLANSOL, 2000, p. 21).

 
 O dom poético procura, então, expandir, descentrar, ao 
caminhar para o vivo. Esse movimento permite também “afir-
mar que nós somos criados, longe, à distância de nós mesmos” 
(LLANSOL, 1994, p. 118) e que “procuramos os estados fora-
do-eu” (LLANSOL, 1994, p. 118). Nesse caminho, da textuali-
dade, nasce um sonho:

Sonho com o dia em que a presença que de nós ficará 
dos textos não será a do nosso nome próprio. Em que 
os signos da nossa travessia serão destroços de comba-
te, toques de leveza_____________ o que eu esperava 
ficou, 
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ficou a chave, ficou a porta, 
ficou a pedra dura ao luar (LLANSOL, 1997, p. 18).

Há um sonho: “a presença que de nós ficará dos textos 
não será a do nosso nome próprio”, ao que poderíamos pensar, 
com Jacques Derrida (2003, p. 7), “nunca assino um poema. O 
outro assina”. Esse gesto de apagamento pode ser articulado 
com a noção de contra-assinatura desenvolvida por esse autor. 
Tal noção se refere a uma assinatura que excede o significado 
do nome próprio ou sistemas de marcas idiomáticas. Portanto, 
é um movimento no qual uma contra-assinatura, ao apagar uma 
assinatura, faz emergir algo de uma impessoalidade no texto. 
Do eu ao ela, do ela à escrita do sonho: 

Não havia percurso, apenas um decurso e vários sonhos 
deitados em torno de uma mesa, sem que se visse quem 
dormia e estava a ser sonhado.
Eram animais que sonhavam, sonhos em preto e bran-
co mas, mesmo assim, sonhos. Perguntaram se também 
eu os queria ter.
Como? Se a voz me transformara num poema sem eu? 
(LLANSOL, 2000, p. 14).

 Desse modo, já não se trata de possuir a linguagem ou ob-
ter poder sobre os corpos, mas dar voz, na escrita, a um poema sem
-eu. Neste momento, cabe perguntarmos, com Llansol (2000, p. 
13): “poema, que vens me acompanhar”, onde vais? E, se sabemos, 
com Paul Celan (1996, p. 57), que “o poema é solitário. É solitário 
e vai a caminho”, talvez seja no rastro de um poema sem-eu, caído 
ao rés do chão da voz, que o poema, a caminho, encontre com-
panhia em um corpo-voz que, “des-possuído”, receba-o. Então, o 
dom poético poderá ter se realizado como um sonho.
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1 O desejar e o tempo

O filósofo e psicanalista brasileiro Joel Birman, 
em seu livro O sujeito na contemporaneidade:  espaço, dor 
e desalento na atualidade (2014), faz uma análise do mal
-estar do sujeito contemporâneo. O termo utilizado pelo 
filósofo - mal-estar - relaciona-se ao ser/estar no mun-
do, e, tomando como os eixos da existência o espaço e o 
tempo, Birman defende, a partir de conceitos freudianos, 
que o mal-estar na atualidade deve-se justamente à forma 
como, dentro desses eixos, o espaço sobrepõe-se paulati-
namente ao tempo, ou em como a relação do sujeito com 
a realidade passa progressivamente de um eixo temporal 
a um eixo espacial.

Birman traz ao leitor a imagem do sonho - en-
tendido, como já dito, sob uma ótica freudiana - como 
alegoria dessa (nova) forma de relação com o espaço-
tempo. O autor elucida que os processos psíquicos pro-
dutores do sonho são organizados linearmente a partir 
da rememoração do sonho depois que o sujeito sonhador 
acorda. Ao rememorar o sonho, que, psicanaliticamente, 
corresponde a uma série de imagens breves e não rela-

A impossibilidade do desejar 
em Uma viagem à Índia, de 
Gonçalo M. Tavares  

Valquíria Luna 
Arce Lima

PUC-Rio



193

cionadas - portanto, imagens dispersas no espaço psíquico -, o 
sujeito sonhador organiza estas imagens em um discurso linear, 
dispondo-as em um eixo temporal  e, somente a partir dessa 
organização discursiva das imagens oníricas, ao pô-las em se-
quência, o sujeito é capaz de criar uma narrativa temporal que 
lhe permita interpretar e analisar o sonho:

A evocação do sonho pelo sonhador não corresponde 
precisamente ao que foi sonhado por este. Isso porque 
a evocação coloca em marca, de maneira ostensiva, a 
categoria do tempo. A evocação inscreve o sonho numa 
sequência e uma ordenação das imagens, o que implica 
uma concatenação e seriação destas. A temporalidade 
da experiência se impõe então aqui, na cadência que 
se estabelece entre os diferentes momentos do antes, do 
agora e do depois. Portanto o instante pontual das ima-
gens se transforma numa sequência regulada pela cate-
goria da temporalidade, mediante a qual a experiência 
produzida pelo sonho pode ser efetivamente inscrita 
como forma de subjetivação. Não existiria subjetivação 
possível do sonho se a incidência da dimensão tempo-
ral. (BIRMAN, 2014, p. 16, grifos do autor)

Compreendo, dessa forma, que as características do 
entendimento e interpretação do sonho possam ser relaciona-
das aos processos de elaboração do desejo, comprometidos pela 
tendência do sujeito na atualidade a projetá-lo e expandi-lo  
em um eixo espacial, através da criação e da multiplicação de 
imagens do desejo, mas que falha em projetá-las em um eixo 
temporal e em criar uma narrativa, ou uma linha discursiva, que 
permita a sua análise e interpretação, impossibilitando a consti-
tuição de planos para sua concretização. 

Diria, de um modo simplista e generalista, que o sujei-
to contemporâneo, sob tal perspectiva, tende a criar séries de 
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desejos - de imagens psíquicas -, mas incapaz de aprofundar-se 
em tais imagens, numa relação discursiva que lhe permitiria an-
tever os processos para sua elaboração, bem como os percalços e 
possíveis obstáculos à concretização do desejo. Por isso, o título 
desta comunicação se trata da impossibilidade do desejar, como 
o processo discursivo e temporal que gira em torno do desejo.

2 Bloom, sujeito contemporâneo, desejante e imediato

Em Uma viagem à Índia, (2010), conta-se a história de 
Bloom, homem que parte de Portugal em viagem à Índia em 
busca de sabedoria e esquecimento. O discurso é elaborado sob 
o ponto de vista de um narrador irônico e dado a aforismos 
poéticos, cuja voz se confunde em diversos momentos com a 
da protagonista, portadora do mesmo tom discursivo irônico e 
peremptório.

A narrativa se passa no século XXI, como explícito no 
texto, o que permitiria à protagonista realizar a viagem ao país 
asiático em menos de 24 horas; no entanto, Bloom leva alguns 
meses (pelas indicações no livro, entre 6 e 9 meses), pois seu 
itinerário passa por vários países europeus - Inglaterra, França, 
Alemanha, Hungria... -, garantindo que ele não chegue tão logo 
(eixo temporal) ao seu destino, ao mesmo tempo em que lhe 
propicia uma extensão espacial ao longo deste tempo.

O motivo da viagem, a busca por “sabedoria e esqueci-
mento”, anunciado já no início do primeiro canto (a narrativa, 
que mimetiza Os Lusíadas, é também dividida em 10 cantos), é, 
no terceiro canto, acrescido pelo que parece ser o “real” motivo 
da empreitada de Bloom: este matou o próprio pai depois que 
ele mandou matar Mary, amada de Bloom.
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Pode-se entender que a busca por sabedoria e esque-
cimento seja, depois que se revela o caráter fugitivo da per-
sonagem, uma mera desculpa pouco elaborada para justificar 
o longo trajeto ao país asiático. No entanto, por mais que o 
papel de um homem em busca de sabedoria e esquecimento 
se trate de um fingimento, o protagonista e o narrador (que 
podem, inclusive, ser o mesmo) sustentam o papel do fingidor 
que acredita que a Índia, como destino final da viagem, seja um 
ponto espacial onde alcançar-se-á a plenitude. A ideia de que 
não se trata somente de um fingimento - buscando convencer 
o leitor - é sustentada também pelo fato de Bloom retornar a 
Lisboa depois que sua empreitada falha, quando, na Índia, ele é 
assaltado pelo mestre que lhe instruía. 

Note-se que Bloom busca a Índia, um lugar no espaço, 
mas que os motivos que o fazem eleger o país asiático nada têm 
de empíricos ou pragmáticos. A Índia de Bloom ainda é uma 
imagem fetichizada de um lugar de sabedoria e espiritualidade, 
imagem que não corresponde à realidade do país (como de ne-
nhum outro), o que é constatado por Bloom diante da desilusão 
da imagem da Índia idealizada.

No livro, o país asiático é o lugar onde a protagonis-
ta almeja chegar, o local geográfico da sabedoria e do esque-
cimento. O intuito do deslocamento físico, no entanto, tendo 
um ponto de chegada fixável em um mapa é uma simbolização 
da utopia − de “sabedoria e esquecimento” −, fato de que o pró-
prio Bloom possui consciência − e o narrador, mais consciência 
ainda −, como é possível perceber quando ele se refere a outros 
“meios de se chegar à Índia”, como o amor ou a amizade.

Ao exprimir sua vontade ou seu trajeto de viagem, 
Bloom deixa ver ao seu interlocutor - o personagem, si mesmo 
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ou o leitor − o conceito abstrato Índia, como meta, sem, no 
entanto, detalhes do desejo que envolvam aspectos concretos da 
realidade sócio-cultural indiana. 

Não se sabe ao certo o que Bloom procura, as respos-
tas à materialização do desejo permanecem em território vago, 
conceitos abstratos. Bloom procura “a Índia”, “o amor”, “a ami-
zade”, e encontra, ao longo da sua viagem, diversos eventos e 
personagem que lhe podem proporcionar tais sensações, mas 
cuja sutileza de aproximação impedem  que Bloom os veja. Tal 
incapacidade de perceber meios para alcançar seu desejo de fe-
licidade e escapar do “definitivo tédio” (TAVARES, p. 452) me é 
percebida como mais um indicativo da incapacidade de Bloom 
de elaborar seus desejos, transpondo-os de um plano abstrato 
e vago - uma imagem - a um plano concreto - uma narrativa -.

O intuito do deslocamento físico de Bloom, através de 
um longo percurso que cruze vários países, “como se a terra 
fosse uma extensão temporal capaz de medir teus dias.” (TA-
VARES, 2010, p. 31), pode ser lida como a obsessão atual em 
expansão espacial através da ação em detrimento de uma nar-
rativa temporal que exigiria paciência e, de certo modo, passivi-
dade do sujeito desejante.

Essa possível crítica á relação da espacialização do de-
sejo manifestando-se numa extensão espacial ao invés da sua 
temporalização pode ser entendida como a incapacidade/im-
possibilidade/dificuldade do desejar - ou da temporalização do 
desejo - que se apresenta à medida em que se mudam as rela-
ções de subjetivação na contemporaneidade, e à “necessidade 
imposta” de expansionismo espacial - mesmo que mental.

Para Birman, a tendência contemporânea à espacializa-
ção do desejo ao invés da sua temporalização, ou ainda, a forma 
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com que o homem contemporâneo lida com o tempo-espaço 
interfere em sua prática desejante − pulsão de vida − pois coíbe 
os processos temporais para a concretização do desejo, que são 
substituídos e paralisados pela abrangência espacial psíquica 
que envolvem o processo de elaboração do desejo. (BIRMAN, 
2014)

Assim, é possível dizer que Bloom pretende alcançar 
seu desejo através do espaço e não do tempo, o que é justa-
mente o que sabota sua busca, pois, incapaz de aprofundar-se 
nas imagens que compõem seu desejo, transpondo-as de uma 
nível abstrato à uma elaboração concreta e possível concretiza-
ção empírica do ideal, Bloom perde diversas oportunidades de 
encontrar ou de perceber que encontrou aquilo que tanto dese-
ja, principalmente por ainda não ter chegado espacialmente ao 
suposto local do seu desejo, a Índia.  

Para Birman, uma das evidências da espacialização so-
brepondo a temporalização é a forma de interação do sujeito no 
mundo, cada vez mais ativa: “o agir é o imperativo categórico na 
contemporaneidade” (BIRMAN, 2014, p. 82, grifo do autor). 
Ele observa as hiperatividade, violência e criminalidade como 
efeitos da falta de aprofundamento (temporal) psíquico sobre as 
formas de interferência no mundo. Grosso modo, o sujeito in-
capaz de aprofundar-se temporalmente sobre seus desejos, sem 
o vislumbre de um futuro, é compelido a agir, mesmo que sem 
pensar sobre suas ações, quase como uma comprovação de sua 
existência. 

O autor elenca termos como “explosividade”, “afetação”, 
“irritabilidade”, “delinquência” e “criminalidade”, enfatizando a 
“disparidade entre o motivo e a violência desencadeada” (Idem, 
idem, p. 83), como características do sujeito que sofre o mal-es-
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tar contemporâneo. Tais características são facilmente identifi-
cáveis em Bloom, especialmente em dois eventos da narrativa. 
O primeiro ocorre no Canto I, quando, sem qualquer motivo 
aparente (narrado) para além de seus pressentimentos descon-
fiados, Bloom ataca uma família de ingleses que lhe ofereceu 
hospedagem em Londres. O segundo, no Canto 10 (mostrando 
que Bloom, mesmo algum tempo e várias cidades depois, ainda 
permanece o mesmo do início da viagem), quando Bloom, no-
vamente sem nenhum motivo justificável, mata uma prostituta 
que o acompanhava com uma pedrada na cabeça, depois que 
esta o começou a irritar por falar demais. 

Sobre este último evento, é interessante que se diga 
que o espaço dado a ele no texto é muito pequeno, não mais 
que uma estrofe, e que Bloom, apesar de ser alguém que faz 
comentários e tem observações sobre diversos aspectos da exis-
tência, nada comenta sobre seu crime inesperado, o que me leva 
a interpretar tal silêncio como evidência da explosividade de 
Bloom, e também da sua incapacidade/indisponibilidade de 
reviver o fato psiquicamente, o que, para Birman, também in-
cluiria o fato em um eixo temporal, através da evocação (como 
ao sonho), levando Bloom a rever suas atitudes e, quem sabe, 
evitá-las numa ocasião futura.
 
4 Leitura linear (temporal) x leitura paratática (espacial)

Em um texto sobre biopolítica, o filósofo húngaro Pe-
ter Pál Pelbart, comenta a forma como o homem contemporâ-
neo interage (ou des-interage) com o mundo ao seu redor. Para 
ilustrar a maneira como ele enxerga o homem contemporâneo 
que sobrevive mais que vive, Pál Pelbart cita o tipo Bloom:
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A essa vida sem forma do homem comum, nas condi-
ções do niilismo contemporâneo, uma revista francesa 
chamada Tikkun deu o nome de Bloom.[...] Bloom 
designa essa tonalidade afetiva que caracteriza a nossa 
época. Essa tonalidade de decomposição niilista, o mo-
mento em que vem à tona o que se realiza em estado 
puro, o fato metafísico de nossa estranheza e de nos-
sa inoperância. Para além ou para aquém de todos os 
nossos problemas sociais de miséria, precariedade, de-
semprego etc. Bloom é a figura que representa a morte 
do sujeito e a morte do seu mundo, onde tudo flutua 
na indiferença sem qualidades, em que ninguém mais 
se reconhece, na trivialidade do mundo de mercadorias 
infinitamente intercambiáveis e substituíveis. (PEL-
BART, 2007, p. 8-9)

É possível pensar que o Bloom de Gonçalo M. Tavares 
corresponde a este tipo Bloom, sujeito contemporâneo morto-
vivo que incapaz de se aprofundar e de sentir psiquicamente, é 
alvo de uma certa letargia, e só se manifesta como vivo através 
da ação impensada (e jamais repensada ou planejada), vivendo 
momentos pontuais, mas alheios a uma narrativa vital.

Pode-se especular a presença de uma crítica a esse 
modo de sobrevida e a essa espacialização em detrimento da 
temporalização dentro do próprio livro, tanto através da histó-
ria de Bloom, quanto na comparação entre os efeitos da leitura 
da narrativa com o que enxergo como uma outra possibilidade 
de leitura do texto que o livro sugere.
 No final do livro de M. Tavares, após sua última estrofe, 
segue uma espécie de índice-itinerário: melancolia contemporâ-
nea (um itinerário), que consiste em uma lista de cada canto, 
onde se remarcam algumas estrofes do canto sob um título ou 
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conceito (tema) presente na estrofe remarcada, e onde localizá
-las (as estrofes são numeradas) na narrativa.

As estrofes selecionadas ou os conceitos que as no-
meiam - que vão desde “avião” a “morte”, passando por “nature-
za”, “segundo sol”, “tragédia” - não apresentam nenhuma relação 
entre si, salvo sua presença no índice, e sua leitura sequencial faz 
um resumo ruim, deixando diversos buracos, da narrativa da 
história de Bloom, o que me leva a crer que a seleção de tais 
estrofes no índice visem à sua leitura de forma paratática, como 
poemas inteiros e não mais como estrofes de um longo poema.

O procedimento de isolamento das imagens (no caso, 
estrofes) serve, como apontado por Gilles Deleuze em análise 
dos quadros de Francis Bacon, para conjurar seu caráter narrati-
vo (DELEUZE, 2007, p. 12), desvinculando as estrofes remar-
cadas da narrativa da viagem de Bloom.

Tal leitura paratática das estrofes garante-lhes o caráter 
de poemas completos, não mais estrofes, e pode ser entendida 
como uma leitura dentro da obra que mimetiza a relação atual 
apontada por Birman de pregnância da espacialização psíquica 
do desejo correlatada à rarefação da sua temporalização (BIR-
MAN, p. 30-31), em comparação a uma leitura linear da nar-
rativa do livro.

Se tomarmos o texto de Uma viagem à Índia como local 
espaço-temporal, a leitura linear das estrofes corresponderia à 
relação temporal com esse local, onde se construiria uma nar-
rativa a partir da concatenação linear das imagens apresenta-
das, requerendo paciência e passividade do leitor. Já a leitura 
paratática induzida pelo índice-pósfácio seria uma forma muito 
mais espacial de se lidar com o texto, por abranger todo o espaço 
do livro (todos os 10 cantos), recolhendo imagens pontuais em 
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detrimento da relação temporal, que requer uma profundidade 
narrativa e compreensiva não exigida das imagens isoladas. Tais 
imagens apesar de efêmeras, instantâneas, atingem o leitor de 
forma diferente da sua leitura na narrativa, principalmente se-
manticamente, o que evidencia as diferentes formas de experi-
mentação da realidade (no caso, o texto), mediante o privilégio 
de um ou outro eixo (temporal x espacial).

Tomando ainda a leitura paratática das estrofes rela-
cionadas no posfácio como um eixo de leitura espacial da nar-
rativa - que se opõe ao temporal - é possível analisar o título 
deste mesmo posfácio - melancolia contemporânea (um itinerá-
rio) - como revelador de uma crítica, ou um posicionamento, 
que, assim como Birman, observa na espacialização das relações 
temporais a causa da melancolia no século XXI (nas palavras de 
Tavares), ou do mal-estar na atualidade.
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Autorretratos:
as imagens do poeta e da poesia na produção 

poética portuguesa dos séculos XX e XXI
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Fernando Paixão, poeta contemporâneo nascido 
em Portugal, apesar de ter lá constituído apenas a expe-
riência infantil, cultiva um “sentimento português1”, no 
contexto da experiência que Eduardo Lourenço cunhou 
pela expressão “melancolia feliz”, para falar da moderni-
dade poética em relacionamento com o tempo. Segundo 
Lourenço, nos ensaios de Mitologia da Saudade (1999), a 
saudade é um topoi da moderna cultura portuguesa, sau-
dade da própria Poesia como sonho revificante do tempo 
para sempre perdido que afirma a prioridade portuguesa 
no cenário ocidental. Fernando Paixão se coloca em rela-
cionamento saudoso com a tradição portuguesa. Poeta-
crítico, publicou em 1980 o seu primeiro livro de poemas 
chamado Rosa dos Tempos; depois em 25 azulejos, de 1994, 
reúne poemas como “Sá-Carneiro” e “Desassossego”; no 
ensaio de 2003, Narciso em sacrifício, interpreta a morte 
de Sá-Carneiro como suicídio da poesia e crítica do mal 
tempo. A minha fala, de todo modo, contempla poemas 
de Palavra e Rosto, de 2010, para pensar o problema da 
retrospecção melancólica do espaço poético português da 
modernidade, especialmente encenada no poema “Adágio 

1 Título de poema do livro Poeira, de 2001.

Sob o manto daquelas palavras, 
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para Fernando Pessoa”, porque a partir dele vê-se a imagem do 
poeta moderno na sua relação com a morte e as deambulações 
do escrever, sintomáticas desde Baudelaire.

Palavra e rosto, de Fernando Paixão, coleciona poemas 
em prosa, ou seja, como descreve Walter Benjamin em Paris 
do segundo Império, o sonho e a ambição do poeta moderno, 
forma que “deveria ser musical, mas sem ritmo ou rima; bas-
tante flexível e resistente para se adaptar às emoções líricas da 
alma, às ondulações do devaneio, aos choques da consciên-
cia” (BENJAMIN, 1989,  p. 69). F. Paixão coleciona blocos 
de anotações de escritor, diários das experiências do escrever, 
formas ensaísticas, breves narrativas, cenas do cotidiano da 
criação.

Como eu dizia, a poesia de F. Paixão apresenta uma 
relação importante com o tempo: o tempo da imagem, o tem-
po do escrever, o tempo da crise do autor, o tempo da poesia, 
o tempo português. O que eu chamo de atitude melancólica, 
no caso da poesia de Paixão, corresponde ao sentimento de 
perda, como S. Freud (especialmente no ensaio Luto e melan-
colia, de 1917) e W. Benjamin apontam, face à irreversibili-
dade do tempo: escrever para passar o tempo (a poesia como 
jogo) e, de uma só vez, para deixar o tempo passar (a poesia 
como adiamento da morte). Assim mesmo, paradoxalmente, 
os poemas de Paixão são desacompanhados de tristeza e de 
autodegeneração aparentes. Fato que aproximaria o quadro da 
linguagem de Paixão como sugestiva do luto psicanalítico. De 
toda maneira, a reclamação da perda da terra natal, Portugal, 
nas apresentações do poeta, desde o seu primeiro livro, expres-
sam um tipo de prejuízo subliminar, como é manifesto recor-
rentemente no melancólico, perda de natureza inconsciente 
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(FREUD, 2010, p. 130). A condição do “exílio”, como em Ca-
mões, Pessanha e Sena, é para F. Paixão condição do escrever.

A sensação de tempo incontornável e de desejo do es-
paço irreconciliável aproxima a poesia de Fernando Paixão ao 
paradigma da melancolia moderna. A encenação melancólica 
adquire expressão no comportamento compulsivo do ver e do 
escrever, indefinidamente, sem deixar nada para trás, sem per-
der o menor acontecimento, o que se manifesta na atitude da 
poesia de Paixão como por uma mania de descrição, como no 
poema: 

Sem palavras
 
Enquanto observava a mãe sentada, com o cotovelo fi-
xado no espaldar da cadeira e o queixo apoiado na pal-
ma da mão, inclinou-se a pressentir um verso que redi-
misse aquele momento único entre ambos. Ela, doente 
e atarantada, com a confusão que o corpo lhe armava, 
dizia de novo que tinha um formigueiro na cabeça. E 
punha os olhos no chão fitando qualquer detalhe do 
assoalho. [...]. (PAIXÃO, 2010, p. 73).

A impossibilidade de restituição do espaço e do tem-
po, a não ser por meio da saudade, abre a possibilidade poética 
como experiência de fantasia e de sublimação, como ilusão subs-
titutiva da realidade – o trabalho da escrita como “trabalho do 
luto” (FREUD, 2010, p. 129), na poesia de Paixão. As oscilações 
entre luto e melancolia na poesia de Paixão atestam uma luta 
(vã) com a morte e a esperança na palavra poética como com-
portamento de criação e de transgressão do mundo, assim como 
na poesia moderna, de Baudelaire a Pessoa:
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Sem saída

Vem o jovem da periferia ao canto escuro da rua para 
lançar a pergunta, engasgado: o que devia fazer com a 
irmã, tão nervosa e fora de rumo? Por qualquer coisa ela 
partia para a briga contra a mãe, o pai, todos. Que livro 
de poesia poderia ajudar nisso? 
[...].
E lhe ocorria tão pouco a dizer: talvez sim, as palavras 
sempre têm mil maneiras de se jogar [...]. Que será que 
tem naquelas mãos, já que seu olhar parece tão ator-
mentado? Esconde algo, alguma lâmina afiada? [...].
Enquanto ela gritava, as mãos do irmão tremiam e dei-
xavam uma suspeita no ar: o que segura esse pergun-
tador? Um sanduíche ou um poema amassado? (PAI-
XÃO, 2010, p. 61).

Os cadernos de anotações do escritor desenvolvem um 
tempo de ausência, sempre presente e sem presença, como ob-
serva M. Blanchot no Espaço Literário (1955). A forma de diá-
rio de viagem urbana indica a submissão da obra ao “recurso ao 
diário”, na expressão de Blanchot (1987, p. 19), ao movimento 
do escrever a pedido da história cotidiana do poeta, por não 
saber que escrever. Os diários de Paixão correspondem, porém, 
a diários impessoais, diários da perda, diários das deambulações 
do escrever. Registros da escrita em circunstância de experiên-
cia. A experimentação do escrever. Por isso o traço de inacaba-
mento, fragmentação e indecisão formal. O tempo do escrever 
é um instante de acometimento pela poesia, da sua imposição 
sobre o cotidiano e sobre a vida do escritor.
   

Rosto e resposta

Publicar um romance ou um punhado de poemas, en-
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cobri-los com o rosto de uma capa com nome e sobre-
nome costuma ser um gesto de queimar navios, sem 
possibilidade de retorno. Impressas, emolduradas no 
quadro branco das margens, ali estão as linhas desfi-
lando palavras tiradas à liberdade; ficam recolhidas em 
estado de texto. 
O que está dito ajuda a compor o nome e a face do 
autor; atracados foram os navios daquela vontade que 
m dia vagava líquida e incerta. Em nome de quê? (PAI-
XÃO, 2010, p. 35).

 
Diz o poema “Rosto e resposta” que o escritor é escri-

to pela sua obra. Ainda assim, o poema é testemunha da mão 
trabalhadora do escritor, não da sua vida individual, mas da sua 
realidade poética. A fantasia e sublimação atinge a ele mesmo o 
poeta, aquele que tem o próprio rosto transfigurado pelo talhe 
da faca do poema, para lembrar a imagem do poema “A Marca”: 
“Toda cicatriz em rosto de mulher suscita um poema [...]. Sob 
o rosto daquelas palavras a cicatriz crescia em vermelho” (PAI-
XÃO, 2010, p. 19).

O Rosto-Palavra de mulher que faz atear o desejo à 
pena do escritor é também o mesmo a condena-lo à agudeza 
da dor e ao sofrimento perpétuo, pela perda da mesma palavra 
e do contorno preciso do mesmo rosto. O desenho das letras 
delineia com imperfeição e infidelidade a fisionomia do outro, 
produzindo uma imagem necessariamente instável e inacabada, 
sequer dá a imagem fechada da própria palavra, a qual opera 
também em constantes fugas e repercussões indefinidas. 

De toda maneira, a palavra protege o rosto, a tal de 
ponto de ocultá-lo tornando-o para sempre enigmático e secre-
to. O rosto da escrita é por isso inatingível, o escritor soçobra 
de palavra em palavra, de projeto em projeto, na busca de uma 
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imagem redentora, favorecedora de um contentamento conten-
te. A palavra, no entanto, só pode ocupar a posição de “marca”, 
enquanto ferida recém-dolorosa e ainda passível de sangrar. A 
dor do escrever é a dor do perder a palavra e o rosto da expe-
riência originária da escrita. 

A ferida nascente acomete o escritor no instante do seu 
trabalho, ou seja, a palavra acende como ferida aberta em jorro 
incessante de sentidos, “também os versos queimados são fruto 
da brevidade” (PAIXÃO, 2010, p. 19). Fernando Paixão sugere 
que a poesia se volta contra si mesma, atacada pelo seu próprio 
desejo, no seu próprio gesto de autoamor. O narcisismo das pa-
lavras (a autopoesia ou a metapoesia), a relação amorosa dos 
signos, condena não só a poesia à autopunição, mas também o 
escritor. A poesia de Fernando Paixão reencena a morte do au-
tor, a crise do autor, muito cara a modernidade poética, pensada 
por Mallarmé, Blanchot, Barthes, Foucault. A face do autor é, 
segundo Paixão, constituída de palavra, uma imagem que almeja 
uma fixação, a qual, por outro lado, ganha uma forma precária 
e impertinente. O escritor pertence a obra, dizendo de outro 
modo, o escritor não consegue se defender dos imperativos do 
escrever, da exigência da obra. Assim como, Baudelaire assume 
o escrever como “uma estranha esgrima” (BENJAMIN, 1989, 
p. 68), Fernando Paixão admite a escrita como artesanato do 
rosto.

O poema “Metamorfose” que diz “no meio da praça, 
no centro desta cidade sem litoral, cria-se o mar” (PAIXÃO, 
2010, p. 77) é patente o processo de alteração do rosto, por uma 
geografia imaginária, projetada, de todo modo, por uma sin-
gularidade escrevente. Assim como Baudelaire, na leitura de 
Walter Benjamin em Paris do segundo império, A modernidade, 
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teria projetado na cidade o imaginário que lhe vem, Fernando 
Paixão, enquanto flaneur e topógrafo do rosto da escrita e da 
cidade-labirinto do poema, é um observador compulsivo das 
relações entre os vocábulos, das contradições das imagens, dos 
choques sonoros, desse modo impondo a sua dominância sobre 
o espaço. O flaneur domina a cidade, não é dominado por ela, 
não atravessa “a cidade distraído, perdido em pensamentos ou 
preocupações” (BENJAMIN, 1989, p 69.).  

É Maurice Blanchot quem diz, sobre Nerval: “vaguear 
já é a morte” (1987, ANO, p. 99), diz o poema “Face disfarce” 
de F. Paixão: “é na rua que o voyeur acelera as engrenagens de 
uma usina sensível” (2010, p. 85). O flaneur-voyeur, o viajante
-olhante, no poema, pode, segundo os desígnios da poesia, criar 
um nome a uma passante “pode chamar-se Luciana, nome que 
imita um movimento lírico da língua entre os dentes. Ou Ma-
riana. Jamais Rita, Teresa ou Lúcia” (2010, p. 85). 

O poeta tem o prazer de ver as palavras em luta cor-
poral e no amor entrechocarem-se, na sua indecisão. Do mo-
vimento do corpo do escritor em relacionamento com o corpo 
da palavra, resulta o abatimento do autor, o desfazimento da 
autoridade dominadora do movimento do escrever, o autor-
voyeur se esconde por detrás de uma máscara tornando a sua 
presença observadora sutil e indescoberta. É no poema “Adá-
gio para Fernando Pessoa” onde Fernando Paixão se posiciona 
voyeristicamente à contemplação fascinada da poesia de Fer-
nando Pessoa.

Dos teus passos nas ruas de Lisboa, posso te imaginar 
subindo e descendo ladeiras, vestido em terno comum, 
as mãos metidas nos bolsos da sobrecasaca e acalentan-
do palavras que depois ganharão o papel, ao chegares 
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no escritório, formal e cotidianamente, quando te sen-
tares à mesa e puderes tomar a máquina de escrever ao 
lado, eu te vejo observando a manhã com uma intuição 
a crescer nos dedos, maneira lenta de estar abraçado a 
mais esse dia que, sem a linha do calendário, para onde 
seguiria?. [...].
De olhos pequenos encimando a magreza do corpo, 
vem a ponta de um verso brotar entre as mercadorias 
das lojas em redor. É quando vejo os teus sapatos do-
brando a esquina, suspensos, deixando apenas um ras-
tro de sombra. (PAIXÃO, 2010, p. 91).

Olhar com Pessoa a rua, o espetáculo da cidade e da 
multidão, os negociantes. Fernando Pessoa como flaneur, sobre 
o qual incide a observação e a imaginação do flaneur Fernando 
Paixão. Flânerie sobre flânerie. Voierismo do voierismo, escalo-
namento do olhar, escalonamento da linguagem da poesia de 
Paixão sobre a linguagem de Pessoa, para quem a navegação 
poética é também incerta e incontrolável.

A melancolia e a modernidade atingem profundamen-
te, na leitura de Benjamin, a figura do poeta na atitude da flâne-
rie. A restituição da circunstância e da paisagem perdidas, nos 
poemas de Palavra e rosto, de F. Paixão, só pôde se dar por ação 
de uma “melancolia feliz”, ou de uma saudade do que não se vi-
veu efetivamente, mas afetivamente, escrita da perda que marca 
para sempre o rosto do poeta, define a sua máscara, impõe a sua 
ferida2, de contágio e de transferibilidade para o mundo, que 
não cessa de sangrar.

Dedico este ensaio à Marcilene Araújo.

2 “O complexo melancólico se comporta como uma ferida aberta” (FREUD, 
2010, 137).
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En outre / le visage vivant / c’est le masque.
Tadeusz Kantor

As referências ao poeta inglês John Keats pulu-
lam pelos textos teóricos e críticos de Jorge de Sena, rei-
terando o seu apreço pelas composições poéticas de “um 
dos mais puros poetas de todos os tempos” (SENA, 1986, 
p. 20), “como poeta, como personalidade humana, e como 
crítico de poesia e da poesia que crescia nele, um génio” 
(SENA, 1989, p. 255). Em A literatura inglesa (1989), 
Sena capta com agudeza os ideais estéticos manifestados 
por Keats em suas cartas e poemas, e resume, como quem 
toma para si, o fundamento principal de suas proposições:

A poesia é, antes de mais e no fim de tudo, uma 
obra de arte, o poema, em que tudo deve harmo-
nizar-se – alegrias, amarguras, ideias – numa vi-
vência integral que, por isso mesmo, se despega e sepa-
ra do poeta, “o menos poético dos seres”. A beleza é 
essa unidade da contemplação e da realização, que 
leva em si o melhor de nós, aquilo que, connosco 
e a toda a hora, não poderíamos ser. É essa a úni-
ca verdade, e não precisamos, para viver, de saber 
mais nada. (SENA, 1989, p. 255-256, grifo nosso)

As máscaras do poeta: 
Sena, Pessoa, Keats   

Daiane Walker 
Araujo

Universidade 
de São Paulo / 
FAPESP
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Essa definição de poesia glosa as palavras do próprio 
Keats quando da sua proposição do “poeta camaleão”, segunda 
a qual o poeta “é tudo e nada [...], é o ser mais impoético de 
tudo o que existe, porque não tem identidade” (2010, p. 36)1. 
Trata-se de uma das passagens mais fundamentais da busca do 
poeta inglês por transcender uma visão romântica de caráter 
egotista, preconizando a “impoeticidade” do poeta enquanto tal 
e a sua posição periférica como matéria de criação. Na leitura 
de Sena, entretanto, destaca-se a ideia de harmonia entre poesia 
e subjetividade, numa “vivência integral” em que a experiência 
individual não se exclui, mas é um elemento a mais na configu-
ração do objeto estético. Por esse mesmo caminho, sabe-se que 
Sena traçou a sua “poética do testemunho”.

Mas é, ainda, naquele esforço do poeta em “despegar-
se” de si mesmo que Sena reconhece as afinidades entre Keats 
e Pessoa e a influência que aquele teria exercido sobre este na 
formação de sua consciência estética. Em Fernando Pessoa & Cª 
Heterónima (1982), Sena situa as reflexões de Keats sobre o es-
tatuto do poeta como um dos antecedentes das formulações da 
poética pessoana, uma vez que Keats servira-lhe como exemplo 
de “uma clara consciência da diferença e das relações entre o 
poeta que concebe e o artista que realiza” (SENA, 2000, p. 134). 
É nesse sentido que Keats teria participado, segundo Sena, do 
“despertar de uma consciência poética ‘fernandina’” (SENA, 
2000, p. 246), pois o que para um fora a reação ao subjetivismo 
romântico, para o outro, que escrevia em uma época em que o 
romantismo ainda afirmava as suas cores numa poesia pós-sim-
bolista, servira como “o correctivo de uma segurança esteticista 
da linguagem” (SENA, 2000, p. 247).
1 Carta destinada a Richard Woodhouse, Hampstead, 27 de outubro de 1818.
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Quando Jorge de Sena escreve, em 1959, um poema in-
titulado “A máscara do poeta” (2013: 350-353), que se desdobra 
como uma espécie de écfrase da life-mask de John Keats2, visi-
tada por Sena na National Portrait Gallery em uma de suas via-
gens à Inglaterra, a associação entre máscara e poeta ecoa muito 
sugestivamente aos leitores de poesia portuguesa. É importante 
lembrar que esse poema antecede em apenas um ano aquele 
“Prefácio” (1960) em que Sena refuta a “poética do fingimento”, 
em favor de uma proposição própria, a do “testemunho”. Tam-
bém não é menos relevante destacar que o motivo principal 
das Metamorfoses (1963), livro em que aquele poema foi publi-
cado, corresponde ao “desejo definido, ainda que impreciso, de 
meditar poeticamente no sentido, para mim, de determinados 
objectos estéticos” (SENA, “Post-fácio” a Metamorfoses, 2013, p. 
368). Diante disso, parece-nos que “A máscara do poeta”, para 
além de manifestar uma clara ligação com as intuições de Keats, 
faz uma alusão manifesta à poética pessoana, inserindo-a num 
diálogo dialético em que Jorge de Sena propõe a sua concepção 
de máscara – aquela da qual não deverá participar “a parte de 
fingimento” que não cabia para si.

O poema se desenrola num jogo de sucessivas máscaras 
que surge da ambiguidade do próprio objeto. Num primeiro 
momento, o que parece sugerir é que a máscara de Keats – o ar-
tefato que ela é – não se relaciona com a função básica que esse 
objeto assume nas representações teatrais, nos bailes de carna-
val ou, por extensão, no exercício de certos papéis sociais e na 
afirmação de uma personalidade enganosa: a de camuflar uma 

2 Cf. Fig. 1. O modelo em gesso foi moldado sobre o rosto do poeta em 1816 
(Keats morre em 1821), por Benjamin Robert Haydon, e apenas em 1884 
fundido em bronze por Elkington & Co.
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outra realidade, um outro rosto que se mantém protegido e incógnito 
sob a face “plástica” que se dá ao público. Esta máscara tem como mol-
de o próprio rosto do poeta, portanto, coincide com este, é uma ma-
neira de eternizá-lo, de presentificá-lo na sua forma estática e exata: ao 
contrário das máscaras que procuram esconder, esta pretende revelar.

A coincidência entre “tua máscara”, “teu rosto” e “tu próprio” 
é descrita no poema como uma presença “palpitante” do ser do poeta, 
que estaria latente abaixo da máscara:

[...]
Tu próprio. A carne, o sangue, a sensação de ser,
o pensamento arguto penetrando as coisas,
o sofrimento e o amor, o aproximar da morte,
e essa beleza que era uma alegria eterna,
poderiam todos palpitar por sob
aquele bronze, se ele fosse a pele
que tinhas no momento da moldagem
qual palpitavam, te oprimiam, te
matavam pouco a pouco pela mão de versos
tão esquivos e distantes como Fanny Brawne.

Fig. 1. Life-mask de John Keats, © National Portrait Gallery, London.
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Ora, esse momento inicial do poema contradiz, em 
grande medida, a proposição de Keats de que o poeta “has no 
self”. O que vemos, aqui, é exatamente a afirmação de uma indi-
vidualidade, física e psicológica, com todas as suas sensações e 
pensamentos. Sena instaura uma provocação para afirmar que, 
sim, o poeta existiu como carne e osso, não foi um ser etéreo, 
mas um homem que sofreu o amor, a beleza e a morte, evo-
cando diretamente dados da biografia de Keats, ao referir-se 
a Fanny Brawne, com quem entretera um romance. Podemos 
considerar que esse passo está diretamente relacionado com as 
percepções de Jorge de Sena face ao objeto estético que evoca 
uma realidade histórica e humana. Esse é um dos aspectos que 
impulsionou a escrita dos poemas de Metamorfoses, uma vez 
que, segundo o autor no seu “Post-fácio” ao livro, a “alegria” que 
sentia ao frequentar os museus, que dispõem de “colecções onde 
palpita uma vida milenária, não provém de esta ser milenária, 
estranha, distante, bárbara ou requintada, mas sim de eu sentir 
em tudo, desde as estátuas aos pequeninos objectos domésticos, 
uma humanidade viva, gente viva, pessoas, sobretudo pessoas” 
(SENA, 2013, p. 369). Ainda dessa perspectiva que toma a 
máscara pela pessoa, Jorge Fazenda Lourenço chama a atenção 
para o verso “Não é uma obra de arte. Mas tu próprio”, o qual 
sugere que “Keats se entregou à moldagem sem qualquer pose 
artística” (LOURENÇO, 2013, p. 70), ou seja, sem a intenção 
de ser representado como uma persona, “pose” que, segundo o 
crítico, era procurada pelos poetas românticos.

O plano de leitura se amplia quando Sena passa do co-
mentário da máscara como símile do rosto para um diálogo 
direto com a poética de Keats. Nos versos “Ah bem sabias, e o 
teu rosto o mostra/ [...]/ quanto a poesia te era uma dormência 
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alheia/ até ao instante em que já escrita a vias”, a noção de “dor-
mência alheia”, que Sena afirma, em nota, ter retirado de uma 
carta de Keats, parece sintetizar tanto o estado de “indolência”, 
que Keats defendeu em uma de suas odes, quanto a situação de 
alheamento da personalidade do poeta na sua condição de “ca-
maleão”. Os versos seguintes vêm confirmar essa interlocução: 
“Tu bem sabias que essa máscara, o teu rosto/ assim moldado 
e a conter-te a vida,/ não era essa poesia que esperavas”. Sena 
está nos dizendo que não desconhece a recusa do poeta à poesia 
egotista e sentimental (aquela que “contém a vida”): os versos 
afirmam que Keats sabia, dispunha de uma profunda intuição, 
de que o seu rosto – a instância do seu próprio eu – e a poesia 
que esperava não poderiam coincidir, posto que “o poeta não 
tem identidade”.

Mas se Keats também rejeita a ideia de persona como 
“uma exteriorização artificial, para os outros, de uma personali-
dade” (LOURENÇO, 2010, p. 70-71), ideia na qual este poema 
parece se ancorar, onde se situa a noção de “máscara” que Sena 
está nos propondo? O que se segue não é nem a afirmação de 
uma máscara contendo um eu latente, nem a negação completa 
da personalidade: Sena propõe uma “outra” máscara, que é jus-
tamente a síntese dos contrários:

Outra era a máscara, que dentro dela
a carne, o sangue, a sensação de ser,
[...]
não só não palpitavam como não
chegavam a oprimir-te ou a matar-te,
mas repousavam na sombra, destilavam-se
na tepidez que vinha de uma luz distante,
ou decantavam no sereno poço da memória,
[...].
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Ao repetir a enumeração que corresponde ao eu “palpi-
tante” do poeta, Sena muda o estatuto dos elementos empíricos, 
na medida em que estes se encontram, agora, “repousantes” no 
interior da máscara. Fazenda Lourenço propõe uma interpreta-
ção desse estado como algo que remete diretamente à indolên-
cia a que Keats entregou-se para se tornar o poeta que almejava: 
“Quer isto dizer, se leio bem, que se está perante uma descrição 
do “estado poético” – desse momento, de duração variável, que 
antecede e/ou acompanha o acto da escrita [...] como uma ex-
pectante disponibilidade.” (LOURENÇO, 2013, p. 72)

A outra máscara é aquela em que os sentimentos não 
palpitam, mas repousam na sombra, destilam-se, decantam no poço 
da memória. Quer dizer, Sena compreendia a proposição poé-
tica de Keats, não como uma negação absoluta do eu, mas sim 
como a predisposição para um estado em que o eu se encontra 
silenciado, porém presente. Isso implica uma disponibilidade para 
acolher e dar voz ao outro, à alteridade, mas sem excluir-se en-
quanto matéria do fazer poético. O estado poético compõe um 
momento de interrupção da vivência do poeta enquanto sujeito 
empírico, porém é apenas por meio de sua experiência existen-
cial que o poeta é capaz de dar lugar às vozes que lhe são alheias. 

Se essa leitura crítica vale para compreendermos com 
profundidade o que foi a experiência poética de Keats, é tam-
bém uma indicação muito sagaz da identificação de Jorge de 
Sena com a proposição do poeta inglês. Pode-se dizer que, se 
para Keats o poeta representa “o mais impoético” ser de toda a 
existência, Sena se apropria dessa “impoeticidade” para trans-
formá-la em matéria de poesia, atualizando o que T. S. Eliot 
definira como o compromisso do poeta: “o poeta [está] com-
prometido com o seu ofício de transformar o impoético em 
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poesia” (apud LOURENÇO, 2013, p. 47, n.8, tradução nossa). 
Isso porque esse estado de presença repousante do eu, no mo-
mento da criação, é um dos princípios básicos de sua poética 
do testemunho, a qual se define pela “humildade expectante, a 
atenção discreta, a disponibilidade vigilante, com que, dando 
de nós mais que nós mesmos, testemunhamos do mundo que 
nos cerca, como do mundo que, vivendo-o, nós próprios cerca-
mos do nosso material cuidado” (SENA, “Prefácio” a Poesia-I, 
2013, p. 775-776). Para poder testemunhar, o poeta dispõe de 
sua própria voz para as vozes do mundo, sem, contudo, anular 
a sua subjetividade: é esta que estabelece a ligação humana, 
procurada por sua poética, entre o mundo objetivo e a lingua-
gem.

Assim é que, ao final do poema, Sena revela a circula-
ridade dos versos, estabelecendo um retorno ao eu através do 
uso da máscara:

Foi essa que puseste quando te moldaram:
não a do homem que eras e a máscara cingia
como a do poeta que só esse homem era,
mas a outra, que nenhum artista te veria
senão tu próprio, nem mesmo ficaria
em moldagem alguma [...]

O escultor, ao moldar esse rosto, não é capaz de captu-
rar o estado das virtualidades do poeta, porque o poeta nunca é 
apreensível na sua pura subjetividade; é somente vestindo uma 
máscara que ele se dá a ver. Por isso a máscara é ambígua: é “tu 
próprio”, mas, mais profundamente (e é essa revelação que cabe 
ao poema de Sena) é a máscara que o poeta assume no instante 
da criação em linguagem.
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O que o poema nos sugere é que Sena se apropria 
da noção de máscara como conceito estético, conferindo-
lhe uma atualização muito próxima à do dramaturgo polonês 
Tadeusz Kantor, que não defendia o uso do artefato no palco, 
visto como mera “embalagem” do ator, pois acreditava que o 
rosto, na sua potencialidade de encenação, é que era a verda-
deira máscara (1988, p. 219-220). Entretanto, ao inserir essa 
“poética da máscara” na sua poesia, Jorge de Sena estabelece 
uma remissão ao caráter dramático da arte de fazer versos e 
um diálogo tenso com a noção de “poeta dramático”, con-
cepção pela qual Fernando Pessoa se autodesignou. Pode-
se dizer que o poema “A máscara do poeta” e a poética do 
testemunho de um modo geral são, ao mesmo tempo, uma 
resposta e uma assimilação dialética do poeta-dramaturgo, 
uma vez que Jorge de Sena procura dramatizar a sua própria 
experiência, conferindo-lhe um caráter de universalidade 
que passa, necessariamente, por aquele “despegar-se” de si 
mesmo que desencadeia o processo de despersonalização em 
Fernando Pessoa:

Sabe que, como poeta, sinto; que, como poeta dramá-
tico, sinto despegando-me de mim; que, como dramático 
(sem poeta), transmudo automaticamente o que sinto 
para uma expressão alheia ao que senti, construindo 
na emoção uma pessoa inexistente que a sentisse ver-
dadeiramente, e por isso sentisse, em derivação, outras 
emoções que eu, puramente eu, me esqueci de sentir. 
(PESSOA, 1976, p. 66, grifo nosso)

Assim, o que Sena definiu a propósito da experiência 
estética de Fernando Pessoa, e do vazio instaurado pelo seu “an-
ti-eu”, como uma “dolorosa e entediada manifestação da dis-
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ponibilidade de um espírito” (SENA, 2000, p. 217)3, é tomado, 
subversivamente, como o centro da sua poética testemunhal: 
um estado de disponibilidade que pretendia abarcar, pelo teste-
munho poético, o seu tempo histórico, a sua vivência cotidiana 
e a condição humana em seus mais complexos desdobramentos. 

Não sabemos, no entanto, o que pensaria Pessoa da 
leitura de Sena acerca de seu processo criativo, a qual, se por 
um lado introduz uma crítica audaz a um suposto artifício en-
gendrado pela inteligência, por outro mostra a grandeza e o 
sacrifício que o poeta soube atingir na realização de suas prin-
cipais obras. O que temos de Pessoa é uma (entre tantas) versão 
própria dos elementos que atribui ao ato criador – versão a qual 
em muito se assemelha aos princípios propostos por uma poé-
tica do testemunho. Trata-se do texto que introduz o primeiro 
número da revista Athena, datado de 1924, revista que deverá, 
segundo Sena, introduzir uma nova fase da produção ortônima, 
na qual o poeta se propõe a “acentuar o carácter ‘sério’ da sua 
poesia” (SENA, 2000, p. 207):

A arte é a expressão de um equilíbrio entre a subjectividade 
da emoção e a objectividade do entendimento, que, como 
emoção e entendimento, e como subjectiva e objectivo, 
se entrepõem, e por isso, conjugando-se, se equilibram.
Tem a arte, para nascer, que ser de um indivíduo; para 
não morrer, que ser como estranha a ele. (PESSOA, 
1976, p. 253)

Na abertura da revista em que Pessoa teria assumido a “se-
riedade” de sua criação literária, como interpreta Sena, não são as 
noções de “despersonalização”, “dramaturgo”, “máscara”, “vazio”, as 
3 Cf. o estudo “‘Ela canta, pobre ceifeira’” (1965-1966), em que Sena procura 
compendiar as suas ideias sobre Fernando Pessoa.
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que aparecem. O que vemos é um poeta afirmando que a arte parte 
de um indivíduo e que é na fusão entre subjetividade e objetividade 
que ela se faz. Se tal criação, no caso de Pessoa, desenvolveu-se 
através de um jogo complexo entre várias personalidades literárias, 
cujas poéticas dialogam e diferem autenticamente, a proposição do 
texto da Athena opõe-se à ideia de um desdobramento artificial, 
descolado inteiramente de uma experiência existencial do próprio 
indivíduo. Nesse sentido, Pessoa, como Keats, não seria apenas a 
forma de uma máscara que falava por si mesma; haveria “um den-
tro”, oculto, sim, porém transfigurado num processo de alheamento 
extremo, apagando os caminhos que levariam à sua individualidade. 
E era, justamente, nesse despegar-se de si que o poeta vislumbrava 
o caráter múltiplo de sua personalidade: “Fingir é conhecer-se”.

Também Jorge de Sena concebeu a poesia como algo que 
deve “ser como estranha” ao indivíduo, ao afirmar, na seção “Poé-
tica” de Pedra Filosofal (1950), “Não sei, meus versos, que dizeis 
de mim” (2013, p. 179), ou no fecho do poema “Os trabalhos e os 
dias”, de Coroa da Terra (1946), “este papel, esta mesa, eu apreen-
dendo o que escrevo” (2013, p. 88). Assim, se pensarmos em termos 
de experiência poética, e não de estratégia de composição, uma vez 
que o expediente heteronímico não se assemelha em nada à poe-
sia de Sena, podemos dizer que há um ponto de contato entre os 
conceitos de “fingimento” e “metamorfose”, bem como de “poeta 
camaleão”, e que se resume na epígrafe de abertura das Metamor-
foses de Jorge de Sena: “METAMORPHOSE – Transformação, 
ou mudança de hua pessoa em outra forma (Raphael Bluteau)”. 
Essa noção, que orienta tais poéticas e as dispõe em um complexo 
tecido de relações, reflete o movimento da própria criação literária 
em seu contato com a tradição: ser metamorfose, ultrapassagem, 
transfiguração.
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Questão fundamental na obra de Almada Ne-
greiros é a da “autognose”, sendo imprescindível para 
tocar no problema da voz que traça o roteiro de autoco-
nhecimento almadiano resultante do processo de trans-
bordamento, ou seja, da transposição da leitura do mundo 
que foi internalizado pelo escritor através de seus sentidos 
e “lhe escorregou do corpo pela mão para o papel” (NE-
GREIROS, 1997, p. 189). Esse processo, que se constitui 
pela endoculturação, está metaforizado numa velha histó-
ria escolhida por Almada para iniciar o ensaio “O dese-
nho”, no qual fala da importância de se obter a autoridade 
pessoal. A história trata de um pintor que andou a ver o 
mundo para, só depois, pintar um painel num mosteiro. 

Portanto, o desenho e a arte são a captação ou 
interiorização do mundo, da realidade exteriorizada nas 
diversas formas expressivas às quais o artista empresta 
poeticidade de modo próprio, ou com autoridade pessoal. 
Destarte, faz-nos ver também não haver palavra nem 
discurso artístico que não seja comprometido, pois toda 
expressão carrega um traço ideológico conformado pelo 
autor.

Duas peças formam um 
todo na poesia de Almada    

Elizabeth Dias 
Martins

Universidade 
Federal do Ceará
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Na obra literária almadiana essa concretização da es-
sência do mundo se faz às vezes sob registro poético ingênuo, 
embora eivado de teor filosófico (“Invenção do dia claro”, “Me-
nino d’olhos de gigante”); noutras, de maneira mordaz, irôni-
ca, frenética, e mesmo irada (“Cena do ódio”, “Manifesto an-
ti-Dantas”). Porém, o mais importante é o fato de todos eles, 
independente do gênero ou linguagem, abordarem a temática 
do homem em busca da compreensão de si mesmo para atingir 
a inteireza, a unidade.

A uniformidade das idéias expostas nos ensaios, na fic-
ção e na poesia constitui até certo ponto o aprofundamento 
de um topos, de modo a enfatizá-lo, ou mesmo sistematizá-lo; 
nesse sentido, basta recuar um pouco no tempo e lembrar a 
confusão de gêneros dos românticos, a exemplo dos fragmentos 
de Novalis, Schlegel e Schiller, que, independente de serem afo-
rismo, filosofia ou poesia, expressam a própria visão-de-mundo 
dos autores.

Em Almada dá-se o mesmo processo de escrita, pos-
sivelmente, pois não houve de sua parte preocupação em dis-
tinguir qual seria o gênero apropriado para expor sua visão de 
mundo, ou repensar problemas da modernidade, como os da 
perda da identidade e do sentimento de nacionalidade. Entre 
estes, o constante inquietar-se do cidadão Almada com o fato 
de Portugal não estar na mesma linha de desenvolvimento do 
restante da Europa. Enfim, prendiam-lhe a atenção os proble-
mas do homem, do artista, das inovações estéticas que se deli-
neavam no período, do rebuliço que tomava conta da Europa 
por conta da Primeira Guerra, das mudanças de valores em 
todos os níveis da vida humana, da sociedade e do momento 
histórico no qual ele estava mergulhado. Esse todo foi inter-
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nalizado pelo autor e transformado em obra; melhor dizendo, 
“em ação, processo, Ultimatum”, como bem observou Ernesto 
de Sousa (1970, p. 47).

Foi justamente o não alheamento de Almada diante 
dos problemas enfrentados pelo homem naquele começo de 
século, que ditou a matéria de seus textos, pautados numa ati-
tude valorativa que “tem que ver diretamente com a coerência 
que, em relação a seu tempo e espaço históricos, bem como 
à consciência coletiva dominante, é própria da visão do mun-
do”(REIS, 1997, p. 85) do poeta. 

Porém a perspectiva de Almada não foi a da fragmen-
tação em si mesma. O drama da cisão que se lê na obra de 
Almada não é pessoal; é o de seus semelhantes, dos homens 
de seu tempo. E não foge da fragmentação estética, constan-
te do Modernismo português, sendo possível comprovar o que 
se afirma, principalmente em obras como Invenção do dia claro, 
estruturada basicamente de fragmentos de prosa poética, e En-
gomadeira, que paga tributo ao Cubismo e ao Interseccionismo, 
que trabalham notoriamente como o fragmento.

Almada percebia o homem cindido, distante da totali-
dade, desprovido da possibilidade de interiorização, mas o que 
desejava era vê-lo unificado, decorrendo daí as inúmeras passa-
gens em que há uma insistência no desejo fáustico e ao mesmo 
tempo órfico, de alcançar o todo, a unidade, como nos seguintes 
versos:

O meu corpo de menino
‘tava todo atarantado,
quanto via tudo queria 
e não sabia escolher.



228

Com tanta riqueza à roda
tinha  vergonha de dizer
que não sabia escolher
senão a riqueza toda.

[...]
Eu não qu’ria  só pedaços,
só pedaços não me serve,
faz-me pena um pedaço
um pedaço não é tudo;
então, punha-me a pensar:
parece, sem m’enganar,
todos os pedaços juntos,
sem faltar um só pedaço,
fazem justamente tudo.
(NEGREIROS, 1997, p. 162-163)

  
Este é o significado da igualdade almadiana, 1+1=1, 

perseguida e reiterada em toda a obra, fórmula que se aplicava 
ao homem e à mulher, ao indivíduo e à coletividade, mas antes 
de tudo ao homem consigo mesmo, pois a unidade individual, 
moral e física é o primeiro estágio a ser alcançado no proces-
so de conhecimento, sendo esta a primeira das duas idades da 
educação do artista estabelecidas por Almada (NEGREIROS, 
1997, p. 803).

Outros autores do grupo de Orpheu puseram em suas 
obras a crise do ser fragmentado, decadente. Sá-Carneiro, por 
exemplo, nunca conseguiu uma solução para si mesmo e a vida. 
Em seus poemas encontramos o drama de um indivíduo ator-
mentado por não conseguir exteriorizar um outro eu que nele 
havia enquanto possibilidade. Tal conflito gera em Sá-Carneiro 
“a recusa do real”, segundo expressão de Roberto Pontes (1998, 
p. 76), causando-lhe “confusão formada em seu espírito ator-
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mentado que o impede de distinguir entre aquilo que é e o que 
parece ser. 

Já Pessoa foi um autor que se deixou levar pelo esteti-
cismo, viveu o quanto pôde sua obra. Por ocasião da morte do 
poeta de Mensagem, Almada escreveu em tom memorativo o 
texto “Fernando Pessoa o poeta português”, no qual, entre ou-
tras considerações, diz não ter conhecido “exemplo igual ao de 
Fernando Pessoa: o do homem substituído pelo poeta!” (NE-
GREIROS, 1997, p. 886).

Em Almada, ao contrário, encontramos a ênfase na 
unidade e, seja na poesia seja no ensaio, o tema é o do necessário 
alcance da personalidade, da busca do “próprio”, faço uso aqui 
do termo almadiano. Segundo Almada, o homem e o artista 
devem ir ao encontro da autoridade pessoal na arte e na vida, 
porque não podemos nos encontrar no que é alheio. A propósi-
to, vejamos trecho de “A cena do ódio”:

Ladram-me a vida por vivê-La
e só Me deram Uma!
Hão-de lati-La por sina!
Agora quero vivê-La!
Hei de Poeta cantá-La em Gala sonora e dina
Hei-de glória desanuviá-La
Hei-de guindaste içá-La Esfinge
da Vala pedestre onde Me querem rir!
Hei-de trovão-clarim levá-La Luz
às Almas-Noites do Jardim da Lágrimas!
(NEGREIROS, 1997, p. 85)

O trecho do poema enaltece o valor da luta de cada 
um pela conquista de vida própria. Isso pode ser observado no 
emprego de maiúsculas em todos os pronomes referentes à vida 
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e ainda no tom camoniano do quinto verso, encerrado, inclu-
sive, com o arcaísmo “dina”. Se em seu poema Camões (1988, 
p. 9-10) deseja cantar os feitos de seu povo e, para tanto, pede 
às Tágides um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e 
corrente, uma fúria grande e sonorosa, encontramos em Alma-
da equivalente ânsia, mas para cantar a vida, a única que lhe foi 
dada. E o canto do poeta do século XX será também ostentati-
vo, sonoro, digno, em fúria de “Trovão-clarim”, para conduzi-la, 
a “Luz”, aos que estão sem vida e, portanto, em trevas, eufemis-
ticamente designados nos versos citados como “Almas-Noites”. 

Entretanto, a grande vitória não é somente alcançar a 
vida, mas a inteireza; esta, a meta do roteiro de autognose iden-
tificado na obra almadiana: “Serei Vitória um dia / – Hegemo-
nia de Mim!” (NEGREIROS, 1997, p. 87). 

De onde surge essa experiência de totalidade aconse-
lhada pedagogicamente nos textos de Almada? Do português 
que preza a profissão de poeta e aos 22 anos, fortes de saúde e 
inteligência, se reconhece resultado consciente da própria expe-
riência (NEGREIROS, 1997, p.649).

Nesse autorretrato é possível reconhecer Almada, autor 
do Ultimatum? Há quem responda negativamente, pois ali tudo 
não passaria de blague. 

Tendo sido o jovem poeta um “experimentado na com-
pletude desde o nascimento”, buscou, portanto, registrar em sua 
obra a crise do homem moderno no que tem de oportunida-
de de recomeço, aquilo que Mumford (1955, p. 445) chamou 
de “o momento benigno da desintegração”. Nesse ponto sur-
ge a questão: – Tal realidade seria autobiográfica? Celina Silva 
(1994, p. 76) em análise acerca da ficção do eu em Almada diz:
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Ela é particularmente nítida na lírica, expressão prio-
ritária e primordial do eu, nomeadamente em “A cena 
do ódio”, “A invenção do dia claro”, “As quatro ma-
nhãs”, “Rosa dos ventos”, “De 1 a 65”, “Contos pe-
queníssimos”, “Presença”, “As cinco canções mágicas”. 
Estes poemas dão corpo a uma autêntica autobiografia 
poética que é também uma auto-história literária.

Quanto ao romance almadiano, José-Augusto França 
(1974, p. 292) afirma que “a sageza do protagonista de Almada 
é totalmente a dele próprio”. 

Diante de tais proposições e tendo em vista ser a obra 
em análise um exemplo do que podemos chamar de “escrita 
de si”1, diríamos que a pessoa e a poesia, no caso de Almada, 
explicam-se uma pela outra não havendo entre elas solução de 
continuidade2.

De fato, não negamos nem afirmamos o teor autobio-
gráfico da escrita almadiana. Preferimos dizer que nela há uma 
realidade outra instaurada pela linguagem e pelas repetições 
reiterativas, num mesmo texto ou não, assim como nos vários 
gêneros.

Sena foi quem melhor e longamente definiu o processo 
de criação dessa realidade outra do discurso Almadiano. Ana-
lisando a repetição como recurso típico da linguagem do au-
tor, diz Sena (1985, p. 17): “É como se começasse a descobrir-
se que a linguagem só descobre por aproximações sucessivas. 
A linguagem dá uma nova versão, procura uma nova versão, 
1 Tomamos de empréstimo a expressão de Michel Foucault, “escrita de si”, 
empregada no livro O que é um autor (Almada: Vega/Passagens, 1992), a con-
vergir para Camões que disse serem seus versos “de experiência feitos”.
2 Fazemos nossas e aplicamos a Almada as palavras de Maria Armanda Pas-
sos referentes a Sophia de Mello Breyner. “O poeta por trás da poesia”. In: 
Jornal de Letras. Linda-a-Velha. Ano XIX, nº 749, 16-29 de junho, 1999. p. 6.
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acrescenta uma nova versão como se a mesma coisa só pudesse 
ser apreendida totalmente se for dita de diversos ângulos dela 
ser dita.”

Após analisar alguns trechos de d’A invenção do dia 
claro, demonstrando a opção por uma linguagem coloquial e 
familiar, o poeta-crítico chama atenção para a existência de ou-
tra realidade, a da criação poética, inscrita no plano da criação 
expressionista, pois “não é a expressão realística o que importa, a 
linguagem cria a sua própria realidade” (SENA, 1985, p. 18-19).

Esta realidade instaurada pela linguagem performática3 
é vivida não apenas por Almada, mas por todos os “eus” que 
couberem na sua representação verbal, tal qual por ele definido 
em Invenção do dia claro4. E digo representação, pela teatralida-
de que há em Almada não só no plano da palavra, mas no das 
ações que desenvolveu culturalmente, e na maneira própria de 
manifestar-se. 

O movimento e a dramaticidade latentes em Almada 
têm um cariz Barroco no qual há eloquente imagem do mundo 
numa concepção dramática, evidenciando o caráter residual da 
proposta dramática de Almada.

A linguagem performática significou para Almada a 
libertação da subjetividade. O Eu nela expresso “representa o 
Homem em si mesmo, na aventura da sua própria consciên-
cia” (SENA, 1985, p. 27-28). Nele estão todos os que couberem 
“dentro do jeito em que está empregado o verbo na primeira 
pessoa” (NEGREIROS, 1997, p. 183). Nisso reside o segredo 
3 O conceito de linguagem performática provém da terminologia de J. L. 
Austin.
4 Almada definindo o eu: “Quando digo Eu não me refiro apenas a mim, mas 
a todo aquele que couber dentro do jeito em que está empregado o verbo na 
primeira pessoa”. (NEGREIROS, 1997, p. 183).
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de Almada, seu “mistério de ser, cuja morada é a própria lin-
guagem” (D’ALGE, 1997, p. 126). Esta observação de d’Alge 
coincide com a fórmula heideggeriana: “a linguagem é a casa 
do ser” (HEIDEGGER, 1967, p. 24), que resume a dialética 
ser-linguagem. 

Na obra de Almada o sentido de todo esse processo 
está na procura da unidade entre o homem e a arte, integrante 
do desejo de totalidade, de entrega absoluta ao fazer artístico. 
Sendo esse o cometimento e a essência da vida de Almada, foi 
por e pela arte que viveu, sempre associando a atitude pessoal 
à do artista.

Em 1926 escreveu: 

desde pequeno e especialmente desde que terminei o 
Liceu tudo o que não fosse Arte não era comigo, era 
com os outros. O Comércio, a Ciência e todas essas coi-
sas que também se escrevem começadas por maiúsculas 
eram-me interditas. A Arte não, a Arte era para mim. 
(NEGREIROS, 1997, p. 738)

Em 1965, escreveendo sobre Orpheu, faz uma declaração 
equivalente à anterior, demonstrando a conexão de seu ponto de 
vista, num intervalo de trinta e nove anos entre os dois escritos. 
No segundo texto, afirma não ter nunca se apresentado “em pú-
blico senão como pessoa de arte”. Sua pretensão é que “na pessoa 
de arte não se separe a obra da sua coerência com a atitude huma-
na que arte representa”, pois para ele “a Arte é sobretudo atitude 
universal da pessoa humana”( NEGREIROS, 1997, p. 1089).

Portanto, a partir de sua obra podemos inferir que a lin-
guagem é um meio de  desocultamento do ser, não do autor em 
si, mas do humano em geral. 
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Onde estaria então o Almada autor de textos, após se-
rem estes dados à luz? Haveria neles algum resquício pessoal 
do poeta? Como não encontrá-lo, se a arte, particularmente a 
poesia, é o meio pelo qual o homem pode dizer-se e sem o qual 
não haverá jamais quem o diga? “Poesia é senão por onde é para 
cada um” (NEGREIROS, 1997, p. 1077), do que se infere a 
condição para a criação ser única, pessoal e intransmissível.

Na linguagem artística está o desocultamento do ho-
mem em si e da humanidade. Na obra fica traçado para sempre 
o perfil do(s) homem(ns) (NEGREIROS, 1997, p. 1078). Na 
de Almada, literária e literalmente, ficaram muitos perfis, cari-
caturas, autorretratos. Em cada escrito, desenho ou peça, tem-se 
uma tentativa do homem-artista de dizer-se ou fazer-se intei-
ro ao apresentar sua obra em qualquer dos gêneros artísticos 
exercitados. Almada não fazia senão “cumprir o mundo da arte” 
(NEGREIROS, 1997, p. 614) em que viveu e esteve sempre a 
serviço, como declarou na “Mensagem estética” e em inúmeros 
outros textos: “A razão de eu estar hoje aqui, ao lado dos meus 
companheiros de Arte, é muito simplesmente a de serviço de 
honra. Estou de minha parte servindo a causa, a única pela qual 
me tenho batido sempre e como português – a Arte.” (NE-
GREIROS, 1997, p. 819).

Para Almada, não especializar-se em nenhuma das 
artes não representava qualquer problema para o trabalho do 
artista. O essencial era que nunca atuasse fora do universo artís-
tico, pois assim “como os cinco sentidos físicos são a aparência 
da Unidade individual humana, assim as determinadas várias 
artes são os sentidos da Unidade Arte” (NEGREIROS, 1997, 
p. 614). O desdobramento de Almada em múltiplas linguagens 
de arte caracteriza o transbordamento, como explosão artística 
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plural e multiexpressiva, daquele que foi um verdadeiro mili-
tante da Arte. Cabe, entretanto, ressaltar que, apesar desse des-
dobramento nos diversos gêneros, a obra de Almada se cons-
titui num todo, a despeito do puzzle, que, armado, se revela a 
nós, leitores, como roteiro conducente ao alcance de uma gnose. 
Isso prova que em meio às especializações do mundo moderno, 
que levaram o homem a perder a idéia de unidade, Almada 
não se afastara da imagem da totalidade que havia no homem 
medieval, notada por Burns: “Se houve uma tendência que o 
homem medieval se esforçou por evitar, foi a de especializar-
se em qualquer ramo de determinado de atividade.” (BURNS, 
1968, p. 385-6).

Esta é uma das marcas de residualidade que permeiam 
o discurso/percurso artístico almadiano. Mas é também resíduo 
da “busca da Gesamtkunstwerk – do Santo Graal, que é a ‘forma 
de arte total’” (EKSTEINS, 1991, p. 44), tendência universal do 
fim do século XIX, em tudo análoga à procura da unidade das 
artes da época feudal, e, no tocante a Almada, a busca constante 
da unidade, da direção única na vida e na arte.
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1 Leitura do poema
Proponho-me aqui a apresentar a poética de 

Herberto Helder não tanto como quem apresenta um 
rosto ou uma fotografia em movimento, mas por um co-
mentário à margem de seu “longo texto fluindo, denso e 
venenoso, a imitar a substância vivificante e corruptora do 
sangue” (HELDER, 2014b, p.65), pois aí reside a potên-
cia que anima sua escrita.

No livro A poesia ensina a cair, Eduardo Prado 
Coelho se dedica ao exercício de escrever ensaios sobre 
poesia, pensando modos possíveis de aproximação da 
crítica ao poema. Seu método é “deixar que duas línguas 
se tornem cúmplices e acabem por formar uma só lin-
guagem.” (COELHO, 2010, p. 7). Em um dos textos 
do mesmo livro, “Como uma corda de alegria”, Coelho 
formula duas premissas para a leitura da obra do autor 
que aqui nos interessa – HH1.A primeira é que essa obra 
se lê por incisões, “cortes encurvados para o lado negro 
em que cada coisa se silencia” (COELHO, 2010, p. 17). 

1 Utilizarei, ao longo do texto, apenas as iniciais HH para Herberto 
Helder.

Herberto Helder: 
corpografia simbólica, 
simbologia corporal     

Erick Gontijo 
Costa

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais
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Trata-se de um modo interessante de abordagem de um sistema 
textual que tende à amplificação contínua de relações internas 
entre suas imagens, pois parece estancar a proliferação de signi-
ficados do texto para nele perceber os movimentos estruturantes 
da obra e as energias que ali circulam. A segunda é a necessidade 
de se “abandonar drasticamente os códigos da verossimilhança, 
ou mesmo os meios de representação (não há modelação, mas 
modulação)” (COELHO, 2010, p. 17). Desde a modernidade, a 
poesia (tal como algumas literaturas) tende a abolir o mecanis-
mo de referenciação da linguagem a um suposto exterior, ao qual 
tentaria representar eficazmente, para se voltar, em movimento 
circular, para si mesma, referenciando-se a si e, assim, se tornando 
toda ela uma imagem, ou, ainda, entrando numa espécie de devir 
não-referencial2.Mas interessa-me, entre outros aspectos dessa 
obra, aproximar do mecanismo não representativo de HH e nele 
perceber o que de singular há, e, não tanto, aprofundar a discus-
são a respeito da mímesis e sua negação ou ausência. 

2 Nascer do poema

É preciso cautela quando se adentra em uma poética 
como a de HH, caso não se pretenda apenas repetir, num gesto 

2 Maurice Blanchot, na nota 3 ao texto de abertura do livro Espaço literário, 
formula da seguinte maneira a questão sobre a representação na moderni-
dade: “Será que a própria linguagem não se torna, na literatura, imagem in-
teira, não uma linguagem que conteria imagens ou colocaria a realidade em 
figura, mas que seria a sua própria imagem, imagem da linguagem – e não lin-
guagem figurada – ou ainda linguagem imaginária, linguagem que ninguém 
fala, ou seja, que se fala a partir de sua própria ausência, tal como a imagem 
aparece sobre a ausência da coisa, linguagem que se dirige também à sombra 
dos acontecimentos, não à sua realidade, e pelo fato de que as palavras que os 
exprimem não são signos mas imagens, imagens de palavras e palavras onde 
as coisas se fazem imagens?” (BLANCHOT, 1987, p. 25).



239

de fascínio, o que já lá está escrito. Mas, sem algum fascínio 
e possessão rítmica pelo texto, o processo de leitura tende a 
interromper-se. Assim, escolho, entre o sistema reticular dessa 
poesia, um nó, um norte: “um nó de sangue na garganta,/ um 
nó apenas duro”(HELDER, 2014a, p. 9-10). Voz e sangue, um 
grão da voz3, um nó: o da experiência de escrita. A respeito, o 
autor escreve em Photomaton e Vox: “A experiência é uma in-
venção. Sou um registro vivamente problemático. A biografia é 
uma hipótese cuja contradição não esgoto. E quando uma cria-
tura não atinge as garantias de sua criação, não encontra provas 
de sua existência.” (HELDER, 2013, p. 70).

Em HH, a experiência de escrita e seus efeitos se dão 
no jogo de composição de símbolos unificadores de potências 
desordenadas. Em Os passos em volta, livro de narrativas bio-
gráficas – se entendermos que a biografia de HH é a biografia 
da obra, no sentido de que só há a vida escrita –, a operação de 
escrita como ordenadora das potências se depura como estilo:

O estilo é um modo subtil de transferir a confusão e vio-
lência da vida para o plano mental de uma significação. 
Faço-me entender? Não? Bem, não aguentamos a desor-
dem estuporada da vida. E então pegamos nela, reduzi-
mo-la a dois ou três tópicos que se equacionam. Depois, 
por meio de uma operação intelectual, dizemos que esses 
tópicos se encontram no tópico comum, suponhamos, do 
Amor ou da Morte (HELDER, 2014b, p. 7).

3 Refiro-me ao conceito barthesiano de “grão da voz”, que aqui nos auxil-
ia para pensar a língua reduzida ao seu potencial de toque musical: “espaço 
(gênero) muito preciso onde uma língua encontra uma voz. Darei imediata-
mente um nome a esse significante ao nível do qual, creio eu, a tentação do 
ethos pode desaparecer – e, consequentemente, o adjetivo pode ser dispensado: 
será o ‘grão’: o grão da voz, quando a voz tem uma postura dupla, uma pro-
dução dupla: de língua e de música.” (BARTHES, 1990, p. 238).
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A confusão e a violência, equacionadas em tópicos, 
constituem-se em símbolos condensadores e organizadores em 
meio à desordem das potências (ou pulsões, tais como pensadas 
por Freud) de morte e de vida. O poema equaciona, por via 
da centralização que a ordem simbólica permite, a experiência 
atravessada por vida e morte. O estilo é, portanto, um recurso 
contra o terror, “o terror que há sempre/ no fundo informulado 
de uma vida” (HELDER, 2008, p. 12). Entretanto, a experiên-
cia de criação, além de consistir em um jogo simbólico, salva-
guarda daquele que escreve, é um modo de veicular a morte de 
palavra em palavra, porque “a morte passa de boca em boca/ 
com a leve saliva” (HELDER, 2008, p. 12). Se por um lado tem 
como efeito o nascimento, é por outro um ofício moribundo, 
sem anulação possível entre esses movimentos contrários pre-
sentes no poema. Morte e vida, jogando-se simultaneamente, 
participam no ofício do canto, o qual se constitui às voltas com 
o terror que ecoa do “fundo informulado de uma vida”. Dessa 
tensão, morte e vida atritando-se, nasce a coerência muito par-
ticular deste texto: “A coerência dos meus poemas é a coerên-
cia da energia” (HELDER, 2013, p.136); “a forma é o ritmo; 
o ritmo é a manifestação da energia”, dirá HH (2013, p.137). 
Coerência rítmica, energética, portanto.

A coerência energética do texto não busca estabelecer 
simetria entre escrita e realidade. Antes, “produz uma tensão 
muito mais fundamental do que a realidade. É nessa tensão real 
criada em escrita que a realidade se faz.” (HELDER, 2013, p. 
54). Ou seja: quando se fala em corpo e obra compostos na ex-
periência de escrita, há tensão energética, visto que, no poema, 
morte e vida operam como símbolos criados e criadores da ma-
téria escrita, continuamente se decompondo e se recompondo. 
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Somente no plano do poema, em suas imagens, assina-
la-se a verdade verificável no poema: a que ele mesmo produz. 
Tal seria “o talento de saber tornar verdadeira a verdade” (HEL-
DER, 2013, p. 55) da experiência: “Chega a mão a escrever ne-
gro e conforme vai escrevendo mais negra se torna” (HELDER, 
2013, p. 54-55). A escrita, ao “dar razão às inspirações que evo-
ca” (HELDER, 2013, p. 54), adensa a experiência por meio da 
própria experiência, o poema por meio do poema, o mundo por 
meio do mundo, o corpo por meio do corpo, sua verdade por 
meio da sua verdade. Resta a mão negra, obra imanente.

3 Corpo do poema

A noção de corpo não é simples. Tanto mais complexa 
é, se pensada como corpo textual. Por mais que se queira pre-
cisar um conceito para corpo, algo resta irredutivelmente opa-
co à linguagem. Conceitos como corpo imaginário, eu, sujeito 
do inconsciente, voz, olhar, desejo, pulsão e letra, da psicanáli-
se freudiana e lacaniana; potência, das filosofias de Espinosa, 
Nietzsche e Deleuze, e escritura, em Lacan, Derrida e Barthes, 
são imprescindíveis para delinear um esboço do que se pode 
entender por corpo em sua articulação com a escrita4.

Sem explicitar toda a pesquisa necessária para esboçar 
o que aqui entendo por corpo, mas sem dela abrir mão, po-
deríamos dizer que um corpo é uma estrutura composta por 
elementos somáticos, palavras e imagens, articulada a uma pai-
4 Na tese de doutorado “acurar-se da escrita – Maria Gabriela Llansol”, de-
senvolvo um estudo mais detalhado sobre os conceitos referidos. Disponív-
el no seguinte endereço eletrônico: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/
dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-9GQPUK/tese_erick_gontijo_costa.
pdf?sequence=1

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-9GQPUK/tese_erick_gontijo_costa.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-9GQPUK/tese_erick_gontijo_costa.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-9GQPUK/tese_erick_gontijo_costa.pdf?sequence=1
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sagem. Um corpo é um edifício de imagens colhidas em outros 
corpos e na paisagem em que habita. Essas imagens são orga-
nizadas, em certa medida, pela linguagem, pela sua potência de 
nomeação, a qual estabelece uma sintaxe entre as imagens, que 
delimitam um espaço interior e um exterior, não excludentes, 
com aberturas de circulação entre dentro e fora. A esse edifício 
especular de imagens entrelaçadas pela linguagem, fortificação 
que resiste à dissolução entre interioridade e exterioridade, mas 
assegura a circulação contínua entre uma e outra, podemos no-
mear eu ou corpo imaginário. Nesse edifício, nos lugares onde a 
visibilidade (e a consciência) é menor ou inexistente, um sujeito 
pode habitar à maneira do que aparece e desaparece, sempre 
que interior e exterior encontram vias comunicantes, isto é, ori-
fícios que não se recobrem no edifício: janelas, portas. Olhos, 
boca e ouvidos, por exemplo, são vias entre dentro e fora, lu-
gares de condensação e dispersão de energias ou potências. É 
onde o olhar e a voz têm lugar, entre o corpo e a paisagem, que 
o poema pode ser lugar de passagem, de circulação e produção 
de energia. Esse corpo tem também órgãos e sangue. As ener-
gias vitais e mortíferas aí circulam, indo da paisagem ao corpo, 
do corpo à paisagem. Energia pulsional, poderíamos dizer com 
Freud. 

A escrita pode ser um modo de contínua decomposi-
ção e recomposição desse edifício e pode fazer circular nele as 
energias. Nesse sentido, escrita e sangue são símbolos corporais 
ou corpos simbólicos dotados de reversibilidade entre si. “Um 
nó de sangue na garganta: um nó apenas, duro” – voz, sangue, 
escrita. Há poema, principalmente, onde corpo e linguagem se 
enodam, podendo aí haver ou não aparição de um sujeito arti-
culado a objetos:
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que um nó de sangue na garganta,
um nó de ar no coração,
que a mão fechada sobre uma pouca de água,
e eu não possa dizer nada,
e o resto seja só perder de vista a vastidão da terra,
sem mais saber de sítio e hora,
e baixo passar a brisa
pelo cabelo e a camisa e a boca toda tapada ao mundo,
por cada vez mais frios
o dia, a noite, o inferno, o inverno,
sem números para contar os dedos muito abertos
cortados das pontas dos braços,
sem sangue à vista:
só uma onda, só uma espuma entre pés e cabeça,
para sequer um jogo ou uma razão,
oh bela morte num dia seguro em qualquer parte
de gente em volta atenta à espera de nada,
um nó de sangue na garganta,
um nó apenas duro 
(HELDER, 2014a, p. 9-10)

Um nó de sangue, um nó de ar, um coração, a mão fe-
chada ante a vastidão da terra: cada elemento, orgânico ou não, é 
uma imagem cerrada, símbolo sem referenciação a uma realida-
de exterior à língua. Símbolo tendendo à imanência, dispositivo 
condensador e dispersor de energias num circuito rítmico que vai 
do poema ao poema, passando por quem escreve e quem lê. Na 
circulação rítmica constitutiva do poema, que, como se vê, opera 
em campos distintos da metáfora, já que símbolo, nessa poética, 
não é apenas instrumento de significação, mas principalmente 
órgão vital do corpo, a escrita se torna “forma concreta, uma for-
ma de vida, nunca uma formulação mental ou ideológica” (HEL-
DER, 2013, p. 134). Forma concreta orientada para a contínua 
modelação do fundo informulado de uma vida:
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Trata-se de uma operação, e o que pode tornar-se vi-
sível é o modo – sempre arriscado, livre (de inspiração 
libertária) –, nunca um modelo. Modelações da maté-
ria-prima, sob a força de um pensamento aberto a to-
dos os poderes e solicitações, mas orientado para o final 
objetivo do domínio da <<coisa>> que está nas coisas. 
O mundo do espírito é uma organização simbólica e 
o seu fundamento encontra-se na matéria, no corpo. 
O espírito deve entender-se como apenas o tecido de 
alusões simbólicas do próprio corpo. A escrita realiza 
a circulação do símbolo no plano material; é uma sim-
bologia corporal e também uma corpografia simbólica. 
Na escrita reside o símbolo do corpo, mas o corpo é 
a última e verdadeira escrita. O silêncio (HELDER, 
2013, p. 134).

O corpo é a verdadeira escrita, porque no cerne da ex-
periência do poema está o nó entre corpo e língua: “nó corpo
-linguagem”, conceito elaborado por Silvina Rodrigues Lopes, 
em “A inocência do devir”: 

Quando se fala de um nó corpo-linguagem fala-se 
sempre de uma ligação pela qual se entra em proces-
so de metamorfose. Daí que um nó seja um ponto de 
voragem, um umbigo, o lugar onde se manifesta uma 
energia que não refigura, que estratifica sensações não 
integráveis no funcionamento orgânico (LOPES, 2003, 
p. 35).

No que do corpo resta sem significação e se expres-
sa fora do sentido, porém, por meio da operação poética, na 
linguagem, está a verdade da experiência de escrita: o silêncio 
do que não se deixa dizer, mas se escreve. Operação que confi-
na com a impossibilidade estruturante da língua: articular em 
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palavras as coisas do mundo (o corpo orgânico ou os objetos, 
por exemplo). Mas, sabemos, em princípio, a palavra, em seu 
estatuto metafórico, jamais toca as coisas. 

Entretanto, diferentemente do drama moderno em 
torno do sujeito, e aí reside o impulso do poema em HH, há 
nas palavras o seu tanto de coisa, porque nessa poética corpo e 
linguagem não se dissociam, antes só se constituem se se articu-
lam em alguma medida5. Se a palavra não é capaz de significar 
a completude do corpo ou das coisas, é, no entanto, um refúgio 
para o que resiste à nomeação. O que da significação se sub-
trai retorna à palavra como ritmo, energia, pulsação corpórea. 
Assim, podemos dizer que as palavras, no poema, comovem o 
corpo, movem o corpo junto a si. Há palavra e corpo em forma 
de nó, um nó vocal: “Um nó de sangue na garganta”. Ou “sim-
bologia corporal”, “corpografia simbólica”.

4 Paisagem do poema

Até aqui, foi investigado o nascimento simultâneo 
do poema e do corpo na experiência de escrita. Corpo, poe-
ma e vida arrancados à morte, a cada escrito. Mas o corpo 
do poema não existe no nada. Há “um nada de nada, e tudo, 
eximiamente com/ muita força” (HELDER,2014c, p. 559). 
Paisagem ou “o mundo arrancado aos limbos” (HELDER, 

5 João Amadeu Oliveira, em A poesia de Herberto Helder, demonstra, na poe-
sia de HH, o desenvolvimento de uma poética de articulação entre corpo e 
linguagem, ficando a questão do sujeito, digamos assim, num segundo plano: 
“Em Herberto Helder, ao contrário de uma consciência de si, encontramos 
uma consciência centrada bipolarmente no corpo e nas palavras: transfere-se 
o espaço do drama da alma dos modernistas para um espaço condensado na 
palavra poética, filtro ou imagem do corpo.” (SILVA, 2004, p. 147).
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2008, p. 153). A rigor, o poema de HH é ele mesmo uma 
paisagem entre paisagens:

Ver sempre o poema como uma paisagem. Esta paisa-
gem é dinâmica. Preocupa-me a natureza do solo, por 
isso me imponho certa unidade de flora e fauna, uma 
ligação mineral, as articulações meteorológicas. Mas a 
paisagem move-se por dentro e por fora, encaminha-se 
do dia para a noite, vai de estação para estação, respira e 
é vulnerável. Ameaça-a o seu próprio fim de paisagem. 
Pela ameaça e vulnerabilidade é ela viva. E é também 
uma coisa do imaginário, porque uma paisagem brota 
do seu mesmo mito de paisagem. Aquilo que lhe firma 
a existência situa-se nas condições do desejo: o movi-
mento entre nascença e morte. A tensão criada pela 
ameaça destruidora afiança-lhe a vitalidade. A árvore 
da carne (HELDER, 2013, p. 133-134).

Entre nascimento e morte, o desejo, potência ou ener-
gia fundamental na obra de HH, move-se do corpo à paisagem, 
da paisagem ao corpo: do poema ao poema, porque o poema é 
corpo e paisagem. A circulação do desejo é ela mesma o ofício 
de viver, o ofício de “arrancar à morte a vida” (LOPES, 2003, 
p.29). Se o poema é também uma paisagem, já não há separação 
entre interior e exterior. Poema, corpo e paisagem – um nó: “a 
árvore da carne”. 

A árvore da carne – corpo e paisagem do poema ou 
poema e corpo como paisagem – se aproxima do que Deleuze 
conceitua plano ou campo de imanência6. Campo fora da re-
presentação, em que o desejo se movimenta metonimicamen-
te por contiguidade de imagens, em constante metamorfose. 

6 A respeito, ver:“Imanência e desejo” (DELEUZE; GUATARI, 2014, p. 81-
96).
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Uma vida, a vida desprendida do indivíduo, criada na operação 
poética, habita esse campo, o campo de amarração entre corpo, 
poema e paisagem: nó imanente, fora da representação, articu-
lando em texto uma vida desejante. Campo de tensão, já que 
o desejo, energia que vivifica o poema, corre a todo o tempo 
o risco de desaparecer, pois, uma vida é o próprio movimento 
de dessubstanciar a morte e lançá-la ao movimento. Passar da 
morte substantiva à “morte no gerúndio”, eis uma das direções 
do poema em HH:

traças devoram as linhas linha a linha dos livros,
o medo devora os dias dia a dia das vidas,
a idade exasperada é ir investindo nela:
a morte no gerúndio 
(HELDER, 2014c, p. 693).
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A word is dead
When it is said,

Some say.
I say it just

Begins to live
That day.

(Emily Dickinson)

Publicações como Mulheres de abril (1977) po-
dem ser entendidas como marcos de compromisso po-
lítico de Maria Teresa Horta em lutas femininas. Além 
disso, a revisão ideológica proposta por sua poética traduz 
um desejo de luta por direitos fundamentais à cidada-
nia, muitos deles sufocados pelo tripé que sustentava a 
organização do Estado salazarista. O lema Deus, pátria 
e família instituía uma fachada de paz, que circundava to-
das as atitudes políticas do Estado. Associada a essa ideia 
de tranquilidade, a Ditadura criava a polícia política, que 
perseguia e aprisionava “inimigos do Estado”, com ob-
jetivo de harmonizar todos os movimentos sociais pelos 
toques dos seus acordes.
 Em dissonância à força ditatorial, Maria Teresa 
Horta inscreve em seus poemas uma série de imagens que 
engendram um campo semântico ao redor da palavra re-
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sistência, como núcleo da ação (embora não necessariamente es-
teja escrita): corpo, palavras, anjos e bruxas são imagens comuns 
à poética (antes e depois de Mulheres de abril). Sobre o livro em 
questão, Ana Maria Domingues aponta que ele “[...] sinaliza 
desde seu início a questão da sobreposição das esferas pública 
e privada, usando como instrumento dessa operação o corpo 
da mulher [...]” (2005, p. 8). Isso significa que sobre o corpo 
feminino são inscritos valores sociais que atualizam políticas 
do Estado, porém, não em caráter aderente. Pelo contrário, for-
mas de controle são rejeitadas pelo corpo poético, a espelhar, 
noutro plano, o domínio recusado pelo corpo referencial. Ela 
elabora uma fórmula de ação, na qual busca um complemento 
que extrapola o texto poético, quando assume caráter político. 
O corpo, assim, torna-se um mecanismo de operação em que se 
encontram outras ferramentas de luta. Dentre elas, destaca-se 
a presença da voz, num movimento igualmente insurrecto às 
vontades da ideologia do patriarcado por trás do lema salaza-
rista.
 Desde o teatro popular dos séculos XVIII e XIX a voz 
era interpretada por lentes arbitrárias, registrando valores so-
ciais prescritos para seus tons: o soprano era relacionado à fe-
minilidade idealizada, enquanto o baixo registrava personagens 
que encarnassem sabedoria. Com esse esclarecimento, Paul 
Zumthor indica que as sociedades humanas são caracterizadas 
por identificar sua própria voz. Nesse sentido, também “[...] a 
identificam como um objeto, como alguma coisa que está ali, 
jogada diante delas, em torno da qual se cristaliza um laço so-
cial... e (na medida em que se trata de linguagem) uma poesia” 
(2005, p. 62). Dizendo doutro modo, a voz dinamiza-se na rela-
ção emissor-receptor, estabelecendo uma zona de contato entre 
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sujeitos no seio da comunicação. No corpo da linguagem, ela 
ensaia a possibilidade de diálogo social entre corpos humanos, à 
medida que veicula ideias sem necessidade de que haja contatos 
físicos (sendo, esse diálogo, nem sempre amistoso). Desdobran-
do suas palavras sobre a poesia de Teresa Horta, é possível notar 
que a voz assume valor de prótese, isto é, de algo que se estende 
por um território não alcançado pelo corpo. O laço de que fala 
Paul Zumthor pode ser associado à territorialização do desejo 
(ROLNIK, 2011). Explico: no campo acústico, a voz é o eco de 
um corpo vibrátil, ou seja, daquilo que em sua poesia é símbolo 
de resistência política. Ela emerge, então, do corpo individual 
feminino, em resposta ao corpo coletivo do patriarcado.

Leio o poema “Violência”, em que a voz já se anunciava:

Ó secreta violência
dos meus sentidos domados

em mim parto
e em mim esqueço

senhora do meu
silêncio
com tantos quartos fechados

Anoitece e desguarneço
despeço aquilo que
faço

Ó semelhança e firmeza
mulher doente de afagos
(HORTA, 2006, p. 76)

 A violência possui a característica de ser “secreta”. Em-
bora isso queira dizer que não possa ser revelada, não significa 
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que não esteja presente. Antes de ser proferido, o poder doma os 
sentidos. Resta ao eu lírico a dor de partir-se em si mesmo, vol-
tando-se para um campo em que a violência externa não tenha 
controle sobre sua voz. Nota-se que a voz é percebida não pela 
ausência, mas pelo contraste ao silenciamento. Os “quartos” são 
“fechados”, denotando o claustro que impede a propagação do 
som. A violência também é “senhora”, o que corrobora o seu po-
der de instituir as rígidas grades, literais e simbólicas, que cer-
ceiam o mesmo som. Ele apenas terá alguma possibilidade de 
trânsito quando “Anoitece”, ou seja, quando chegar o momento 
de desprover o revestimento social projetado sobre a ação da 
mulher. Ao final do poema, “semelhança” e “firmeza” são termos 
que espelham a “mulher doente de afagos”: a busca pelo que é 
comum associa-se à busca pela força no momento da doença; 
os “afagos”, por sua vez, são os objetos do desejo enunciado pelo 
eu lírico, o qual força o rompimento do que o limita. O som das 
palavras do poema pesa sobre as sibilantes, a soar num leve eco, 
como se a voz vazasse pelas vagas que a instauração do silêncio 
deixa escapar. A sonoridade do texto apela ao leitor que ouça 
o som abafado. Assim, constrói-se o laço social comunicante 
entre leitor e poema, espaço em que o eu lírico compartilha 
sua ânsia. A voz propaga-se, ultrapassando o concreto, o rígido, 
pelas frestas do domínio instaurado. Por meio do “toque pelos 
ouvidos”, a poesia traduz a procura da sensibilidade lírica. 

Estabelecendo um paralelo entre sensibilidade e insen-
sibilidade, tem-se a primeira voltada para a abertura da cons-
ciência do eu lírico, em contraface à alienação da segunda. Nes-
se sentido, a voz do eu lírico tenta conduzir o leitor à percepção 
de sua presença, mais clara a cada poema que se segue. Veja-se 
o poema “Enquanto calas”, de Mulheres de abril:
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Enquanto calas
dobas o medo
que te cresce na fala

E a solidão bordas
a ponto de silêncio
(HORTA, 2006, p. 110)

 Considerando o medo igualmente transitivo, como é 
a busca da voz, sempre se tem medo de, voltando-se para um 
objeto sobre o qual recai a ação do medo. Nesse poema, o si-
lêncio está para o medo assim como a voz está para a coragem 
de dizer. Nesse duelo de forças, a voz é retraída pela presença 
do silêncio, posto que seu fator determinante não é a satisfação, 
mas a ação de terrificar. O sujeito que se silencia duplica o es-
paço do medo, não só permitindo que ele deixe de ser focal, mas 
também estendendo seu poder em forma generalizada. Nesse 
sentido, o momento do silêncio faz-se desesperador, pois ele 
não advém mais exclusivamente de fora, todavia, é reproduzi-
do no interior daquele que teria a capacidade de transformar a 
realidade. O “tu” procurado pelo eu lírico – na sua tentativa de 
diálogo – agora também é um agente do medo institucionali-
zado, o qual está a tomar conta de tudo, destituindo os sujeitos 
de uma vida compartilhada, para amarrá-los à “solidão” criada 
pelos próprios. A tessitura da “solidão” equivale a um novo en-
clausuramento, agora de ordem ideológica. Em atitude de re-
signação, acredita-se na própria incapacidade e colocam-se as 
próprias palavras no campo do silêncio.

Em Cartografia sentimental, Suely Rolnik compreende 
que o desejo é responsável pelo processo de produção e de des-
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manchamento de mundos psicossociais, engendrando no afe-
tado pela força do desejo as sensações que lhe trarão imagens/
percepções particulares. Destarte, a voz é o recurso poético que 
afeta e desestrutura bases rígidas, as quais, “[n]o encontro, os cor-
pos, em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou se repe-
lem. Dos movimentos de atração e repulsa geram-se efeitos: os 
corpos são tomados por uma mistura de afetos” (2013, p. 31). 
Afetar é correlacionado à identificação, ao reconhecimento, isto 
é, à alteridade que se abre: aquele que pode ouvir as palavras do 
eu lírico, compreendendo as razões de suas existências políticas, 
é afetado pelo poder das suas palavras. O discurso do eu lírico 
entrelaça-se, então, ao outro, ouvinte. A reprodução dessa nova 
mensagem audível insurgirá como preparo a uma revolução.

Corroborando o que se discute, evoca-se a antiga cren-
ça no poder das palavras, mencionada por Octávio Paz, no mo-
mento em que ele compreende

[...] a experiência poética como uma experiência vital 
da qual participa a totalidade do homem. O poema não 
é apenas uma realidade verbal: também é um ato. O 
poema diz e, ao dizer, faz. Esse fazer é antes de mais 
nada um fazer a si mesmo: a poesia não é só autoconhe-
cimento, mas também autocriação. O leitor, por sua vez, 
repete a experiência de autocriação do poeta e assim 
a poesia se encarna na história. No fundo dessa ideia 
ainda sobrevive a antiga crença no poder das palavras: 
a poesia pensada e vivida como uma operação mágica 
destinada a transmudar a realidade. [...] (2013, p. 68-
69)

 Pela voz, a experiência vital encarna no corpo da lingua-
gem, desdobrando-se sobre a sociedade. Dizer o poema é um ato 
de insurgência; lê-lo, por sua vez, igualmente o é. Como aponta 
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Ana Luísa Amaral (2010), o conceito adequado à poesia de Ma-
ria Teresa Horta é o de subversão, pois ela assimila os motivos da 
poesia portuguesa tradicional, lendo-os por lentes que iluminam 
a política portuguesa coetânea. Sua perspectiva elucida o quão 
agressiva qualquer imagem do corpo feminino poderia ser aos 
olhos do patriarcado. Durante muitos séculos, a poesia que tinha 
como motivo o corpo feminino era escrita por homens, o que não 
causava desconforto ao sistema. Todavia, no momento em que a 
própria mulher declara seus desejos, ela se torna “razão” de ofen-
sa. Se a poesia de Horta não fosse encarada como ofensa, como 
“justificar” a agressão que a poetisa sofreu em Lisboa?

Dentre os desejos encerrados ao corpo, abstrai-se aquele 
que se relaciona à enunciação da palavra. Na equação de Oc-
távio Paz, dizer = fazer, isto é, a poesia como ato é declarativa, 
acusatória (não apenas do outro, mas também de si). Ela abre 
espaço para a gênese da consciência política que vai de mim para 
o outro, a fim de operar sobre a história. Por esse caminho de 
leitura, nota-se que a poesia de Maria Teresa Horta energiza po-
tencialmente sua força, não só a fim de ganhar novo espaço para 
o desejo manifesto, como também a fim de territorializá-la no 
poema “O grito”, em que declara:

O grito que se solta
espaço a espaço

que se adivinha
curvo e apertado

que é atmosfera
inconsistente

O grito que se insinua
pela tarde
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se desdobra mudo
incoerente

no vértice do mar
no espelho em face

na face que recorda
e se pressente

[...]
(HORTA, 2006, p. 43)

 Novamente, as aliterações sugerem vibrações vocais que 
nascem de dentro para fora. Sua intensidade prevê a libertação 
progressiva, de “espaço a espaço”. O eu lírico traduz a reverbera-
ção da voz pelos traços curvos, expandidos até o limite, represen-
tado pela extremidade da curvatura da parábola. Sua extensão é 
expressa não apenas pela potência da voz ao gritar, mas também 
por sua reconstrução no ar em movimento acelerado. Da mesma 
maneira, a expressão no verbo “adivinhar” sugere que, antes de 
enunciado, ele é pressentido. Seu movimento parte da incons-
ciência para a consciência despertada; do que é “inconsistente” 
para o que ganha corpo. “Tarde”, “mar” e “face” são caminhos pe-
los quais a voz transita. Enquanto a primeira imagem sugere uma 
presença menos perceptível, a segunda devolve o reflexo do medo 
instituído: ver-se no mar-espelho é reconhecer-se diante do pre-
sente político que se enfrenta. Só depois disso é que a expressão 
agônica do grito sai do campo sonoro e é vista na “face”, em que 
o semblante denota a forma violenta de romper o que impõe 
limites. O eu lírico continua, declarando:

[...]
O grito que se sabe antigo
imenso
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que ao sol se alastra
levemente

e levemente oscila e se contorna
assim e devagar
serenamente

Serenamente finge
e se ignora

serenamente nu
serenamente

O grito que em tristeza
cai lá fora
no espaço que da chuva se desprende
(HORTA, 2006, p. 43-44)
 

 De “atmosfera” ele é transformado em módula que 
“oscila e se contorna”. Seus desdobramentos o fazem espraiar 
pelos espaços, disfarçar-se pelos lugares, até o ponto de fingir 
uma ausência. A lentidão aplicada à sua dinâmica faz pensar na 
inércia portuguesa diante das ações do Estado. Sabe-se que a 
Revolução dos Cravos não adveio abruptamente, mas que foi 
alimentada pelas aplicações ditatoriais contínuas. Ao final do 
poema, o eu lírico observa a nudez do grito, sua pureza, despida 
de valores que o amarrem. Essa imagem projeta o desejo do 
próprio eu lírico feminino, a almejar expandir-se como faz o 
som. A “tristeza” mencionada pelo texto diz respeito à impossi-
bilidade de compartilhar o seu grito com os ecos que se ouvem 
à distância, “lá fora”. A relação grito-chuva, por sua vez – igual-
mente sonora – traduz duas intenções: a primeira é a tentativa 
de abafar o grito ouvido, reiterando que o eu lírico está num 
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ambiente fechado, ironicamente inócuo, pela redoma visual da 
liquidez; a segunda é a territorialização de um espaço que se 
desata dos limites da chuva, tornando-se autônomo, indepen-
dente.
 Retomam-se as palavras de Octávio Paz: “[...] [u]m 
poema é um objeto feito com a linguagem, os ritmos, as crenças 
e obsessões deste ou daquele poeta e desta ou daquela socieda-
de. [...]” (2013, p. 9). No caso de Maria Teresa Horta, verifica-se 
que a atitude lírica é um ato de resistência, traduzida pelo ato 
vocal por meio da palavra poética. Considerando, assim, a pala-
vra como a manifestação do desejo, ela prescinde da articulação 
do discurso. Octávio Paz continua, afirmando que “[o] poema é 
uma máquina que produz [...] anti-história. A operação poética 
consiste numa inversão e numa conversão do fluir temporal; 
o poema não para o tempo: ele o contradiz e transfigura. [...]” 
(2013, p. 9).
 Em último quesito desta análise, leio o poema “Pacto”, 
encontrado em Os anjos (1983):

Temos um pacto
com aquilo que
        voa

– as aves
       da poesia

– os anjos
            do sexo

– o orgasmo
               dos sonhos

Não há nada
que a nossa voz não abra
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Nós somos as bruxas
da palavra
(HORTA, 2006, p. 115)

 A primeira pessoa do plural aponta que a voz, agora, é 
agenciada em conjunto, como um coro. Esse sujeito lírico co-
letivo evoca uma série de imagens análogas à poesia ascensional 
de Goethe (CANDIDO, 2010): as “aves” remetem à liberdade, 
alcançada por meio da palavra poética; os “anjos”, a formas eté-
reas, cuja face do sagrado não pode ser dominada pelo controle 
humano. Horta descaracteriza a impureza, geralmente conferida 
ao sexo, ao passo que compõe um quiasmo imagético: as carac-
terísticas angelicais encarnam na matéria corpórea, enquanto o 
mesmo corpo ascende ao angelical. Os termos são subvertidos 
conjuntamente à ideia mariana conferida à mulher por analogia. 
Vale lembrar: na mitologia judaico-cristã, a personagem Maria 
recebe a visita de outra personagem, o Anjo Gabriel. A partir 
do encontro, ela torna-se mãe, o que pressupõe a cópula. Maria 
Teresa Horta subverte, dessa maneira, a base do lema salazarista. 
Com essa ação sobre o tema feminino, tradicional desde antes 
das cantigas trovadorescas, ela inscreve no corpo a maior potên-
cia ascensional: o orgasmo, como experiência da pulsão de morte, 
leva as mulheres ao onírico, isto é, ao que liberta o espírito poético 
das amarras da racionalidade que se encontra institucionalizada.
 O poema tem como termo principal o “pacto / com 
aquilo que voa”. As mulheres declaram em coro que a magia das 
palavras é um poder antevisto pelo acordo primevo. Assim, suas 
ações, consideradas conjuro, bruxaria, são justificadas por uma 
aura incompreensível aos olhos dos homens. Elas estão num pa-
tamar superior porque ascenderam, ou, ainda, nasceram altivas. 
Sua voz advém como revolução à ordem instituída pelo patriar-
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cado. Por esse motivo, Horta alude à imagem da bruxa, subver-
tendo o estigma em força; bruxaria em poder.
 Ao fim deste trabalho, verifica-se que o manuseio das 
palavras por Maria Teresa Horta é um jogo com esferas políticas, 
elaborando um espaço em que suas imagens poéticas traduzem 
as formas do desejo, para que, além de visíveis, tornem-se audí-
veis, em coro.
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 Ao falar da modernidade, Octavio Paz (1989, p. 
62) aponta o século XIX como sendo o seu apogeu, época 
essa que revelou grandes nomes, como Walt Whitman, 
Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire. Este, o divisor de 
águas da modernidade, chega a caracterizar, em uma de 
suas declarações, o artista moderno como tendo “a capaci-
dade de ver no deserto da metrópole não só a decadência 
do homem, mas também de pressentir uma beleza miste-
riosa, não descoberta até então” (FRIEDRICH, 1978, p. 
35).

É a partir de Baudelaire que surge o conceito 
da “despersonalização”. Procurando neutralizar o sujei-
to empírico (partindo assim para um afastamento entre 
poeta e sua criação), ele abstrai toda a pessoalidade de 
seus poemas, separando da poesia a “capacidade de sentir 
do coração”. Em Portugal, encontramos um descendente 
em Fernando Pessoa, que, a partir da alterização, apaga os 
traços do poeta no poema.

Luiza Neto Jorge, poeta pós-Pessoa e integrante 
do grupo Poesia 61, leva a cabo a ideia da despersonali-
zação. No entanto, o que notamos na poeta é algo que se 
difere da ideia que antes tínhamos em Baudelaire ou em 
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Pessoa. Observamos nos dois últimos uma tendência ao afasta-
mento do poeta de sua criação; em Luiza Neto Jorge, no entan-
to, há o entrelaçamento de ambos, partindo para uma visão de 
dentro do poema (uma despersonalização interna). O poema, 
por sua vez, se torna agente, voz autônoma, e o poeta se priva da 
sua voz. É preciso dizer, contudo, que, para tal, o papel do corpo 
se faz importante. Através de sua mediação é possível que poe-
ma e poeta se unam – o primeiro cedendo corpo à escrita; esta, 
por sua vez, se tornando uma escrita feita com o corpo.

Na poesia de Luiza Neto Jorge encontramos, antes de 
tudo, um fator que serve de base para os seus poemas. Através 
do erotismo sua poesia se torna, para além de questões sociais e 
políticas, uma escrita revolucionada – e por revolucionada po-
demos entender a afirmação de Manuel Gusmão ao caracte-
rizar a poesia de Luiza como “a exasperada insurreição de um 
corpo amante” (2010, p. 471).

Essa obra portadora de uma linguagem insurrecta e 
orgânica, substancial, nos mostra o quanto a poesia, em Luiza 
Neto Jorge, se faz matéria. A partir da linguagem, podemos 
perceber o corpo que se vai delineando, dando solidez e trans-
formando a escrita em um corpo “não escoado ainda” (poema 
“Homem”, p. 60):

Homem
não escoado ainda
pelas costuras das ruas
e dos fatos
nas noites volumosas
brinca
com os dedos
inventa-lhes um ofício
com eles fura
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a tua solidão
a tua ave dura
o estribilho
das noites apertadas

fumega coaxa
apressa
atinge as esquinas
aumenta sela
homem
pouco visível
ainda
espera no fogo
bebe o teu sangue
homem
quase escoado já
pela memória dentro
( JORGE, p. 60)

 Rosa Maria Martelo classifica a poesia de Luiza Neto 
Jorge como um “corpo verbal” (2001, p. 36) e que, tal como 
matéria, possui densidade. E é através da linguagem que essa 
poesia se lança à transfiguração do real, criando sua própria rea-
lidade, pois sempre recria a si mesma. Logo, através da lingua-
gem que “fumega coaxa”, o poema vai dando existência à figura 
do homem, mas não como figura social já direcionada, e sim 
como uma construção psicológica ligada ao corpo.
 O poema, como escrita corporal, acaba ganhando for-
ma não apenas devido ao seu vocabulário orgânico, como uma 
estrutura cortante, uma sintaxe desvirtuada, dicção torcida e 
uma presença convulsiva de enjambements – como afirma Gas-
tão Cruz: “Em Luiza Neto Jorge, a violência brota da própria 
dureza da prosódia repartida em unidades rítmicas breves, en-
trecortada de exclamações, vocativos, enumerações” (1973, p. 
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167). Tão rapidamente nos voltamos à forma do poema, ele nos 
revela um ritmo ofegante, apressado (seu maior verso não ul-
trapassa quatro palavras) – um verso tal como as “costuras das 
ruas/ e dos fatos”, em uma espécie de bordado que vai sendo 
construído.
 No entanto, mais frequente é a questão da plurissigni-
ficação nos poemas de Luiza Neto Jorge. Podemos dizer, por 
exemplo, que o “Homem/ não escoado ainda” se deve ao fato de 
que ele ainda não tenha deixado de existir (um sinônimo para 
“escorrer”), como seja a razão na qual ele ainda não tenha ad-
quirido uma forma (que ainda não tenha sido filtrado). Outro 
sentido pode ser estabelecido a partir do homem que “aumenta 
sela”, o que nos permite fazer duas leituras: uma em que “sela” 
seria um substantivo (um sinônimo para “apoio” e homófono 
de “cela”, “prisão”), como se ao homem fosse necessário ampliar 
seu alcance e, paradoxalmente, seus limites, e outra em que a 
palavra seria o verbo “selar”, dando origem à ideia de existência 
do homem. O mesmo ocorre se nos atentarmos para os versos 
na segunda estrofe: “homem/ pouco visível/ ainda”. Há uma 
ideia, a princípio, de uma pouca nitidez. Contudo, ao mesmo 
tempo em que acompanha uma cissura, “ainda” também se tor-
na um advérbio que une os versos que o acompanham. Logo, 
também temos a leitura de um homem que “ainda/ espera no 
fogo” – e aí a ideia de forjar uma forma humana.
 Por sua vez, o poema também busca a forma. Podemos 
notar, assim (e levando em conta a relação entre poema e poe-
ta), que se trata de um metapoema, uma vez que ao poeta cabe 
ceder sua voz ao poema (e, mais que sua voz, sua pessoa em-
pírica), tornando-o agente. Não seria anormal, portanto, pen-
sarmos no poema como sendo o homem. E, se observarmos as 
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ações que esse homem executa, todas se encontram no presente do 
indicativo (ele “brinca/ com os dedos”, “fumega”, “coaxa”, “atinge as 
esquinas”), conferindo agentividade a seu autor. Portanto, levando 
a cabo a relação poeta-poema, fala-se não do poema agente e da 
consequente perda de voz do poeta, como de uma internalização 
do segundo pelo primeiro, resultando em uma “percepção interior, 
em que o corpo, em vez de ser olhado de fora, é expresso a partir de 
dentro” (MAGALHÃES, 1995 apud GUSMÃO, 2010, p. 479). 
 Essa poesia que se faz corpo está sujeita a uma dinamici-
dade que, em contato com o tempo, erotiza a escrita – como Oli-
veira afirma: “o tempo é a eternidade da qual emerge a substância 
sob a forma de seres e objetos, que se reúnem e se desagregam 
indefinidamente” (2010, p. 94). Logo, se nos depararmos com as 
marcações de tempo “ainda” e “já”, percebemos que elas apontam 
para o exterior e interior, respectivamente. Enquanto “ainda” re-
mete a uma ideia de não se estar escoado “pelas costuras das ruas/ 
e dos fatos/ nas noites volumosas”, ou aponta para um “homem/ 
pouco visível/ ainda” (ou que “ainda/ espera no fogo”), o “já” nos faz 
pensar em um movimento interno, de um homem que, embora 
não tenha ainda uma forma fixa, já tem uma formação “pela me-
mória dentro”.
 Essa relação da matéria com o tempo presente na poesia 
de Luiza Neto Jorge dá lugar a várias sobreposições de imagens 
que podem suscitar séries de significados diferentes. No poema em 
questão, as imagens são uma concentração de ações que tentam 
construir o homem como agente, mas não este que se encontra na 
pessoa empírica; o homem, por sua vez, se enlaça ao poema, eroti-
zado e consubstanciado em uma despersonalização interna e, se as 
várias sobreposições de imagens resultam em uma ressignificação 
das palavras, uma sobreposição de ações resultaria em uma ressig-
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nificação destas também – o que é significativo, pois indica que o 
homem é resultado da influência de suas ações.
 Como Elizabeth Grosz afirma:

[Os fluidos do corpo] denunciam certa materialidade 
irredutível; eles afirmam a prioridade do corpo sobre a 
subjetividade; eles revelam os limites da subjetividade 
no corpo, a irredutível especificidade de determinados 
corpos. (GROSZ, 1994, p. 194 apud KLOBUCKA, 
2008, p. 98-99, tradução livre)

Na poesia de Luiza Neto Jorge encontramos uma materia-
lidade que não se limita ou minimiza, mas amplifica, pois, tal como 
os líquidos, ela não é confinadora, e, portanto, “atinge as esquinas” 
e “aumenta sela”; também, como os sólidos (e como o corpo), ela é 
imanente como “o estribilho/ das noites apertadas”. O poema, en-
tre um estado e outro (e como ambos) assume suas mais variadas 
formas, portador dos mais diversos significados, se afirmando como 
autor de si mesmo, criador e ator de sua própria realidade.
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1 Introdução

Hugo Friedrich, em seu texto “Perspectiva da lí-
rica contemporânea: dissonâncias e anormalidade”, situa 
a lírica europeia do século XX como enigmática e obscu-
ra, o que fascina e desconcerta o leitor dessa poesia, pois 
a “magia de sua palavra e seu sentido de mistério agem 
profundamente, embora a compreensão permaneça de-
sorientada” (FRIEDRICH, 1978, p. 15). Para o autor, a 
obscuridade da lírica moderna é intencional, evita a inti-
midade comunicativa e é preciso acostumar os olhos a ela. 

Para Alfonso Berardinelli (2007), essa visão de 
Friedrich apresenta uma descrição sistemática e sintética 
da estrutura da lírica moderna, “sobretudo [...] em se tra-
tando de ‘lírica’, ou seja, de um gênero literário que man-
tém e exacerba sua ligação com a centralidade do sujeito 
poetante” (2007, p. 17). Mas, dessa forma, menospreza a 
fusão e o rearranjo dos gêneros, fenômeno típico da mo-
dernidade. Citando as “três vozes da poesia”, delimitadas 
por T. S. Elliot em um ensaio, Berardinelli analisa que a 
lírica de Friedrich apresenta apenas uma das vozes, a es-
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tritamente lírica, a do poeta que fala a si mesmo, ou a ninguém, 
desconsiderando a pluralidade de vozes que agem ou podem 
agir na poesia1. Berardinelli critica a lírica de que nos fala Frie-
drich: “Poesia despersonalizada e alheia à história, ela deve ser 
lida e analisada como um organismo cultural e estilístico auto-
suficiente” (2007, p. 21) e “se apresenta em seu conjunto como 
uma criação sem sujeito, uma obra sem autores. Como um so-
nho ou labirinto dentro do qual os autores aprenderam a morar 
e de onde não podem sair” (2007, p. 21).

Essas considerações iniciais sobre a poesia moderna 
justificam-se, uma vez que o texto pretende discutir aspectos 
relacionados à poesia autorreflexiva em Nuno Júdice, poeta 
português contemporâneo, a partir de poemas selecionados de 
seus livros Meditação sobre ruínas e As coisas mais simples. A poe-
sia judiciana não se encaixa no molde da única estrutura esti-
lística da lírica moderna, apontada por Friedrich. Também não 
apresenta, dadas as “três vozes da poesia”, de Elliot, apenas a voz 
estritamente lírica do poeta que fala a si mesmo ou a ninguém. 
Parece aproximar-se mais da segunda, em que a voz do poeta se 
manifesta diante de um auditório, grande ou pequeno. Assim, 
distancia-se do modelo de Friedrich. Em Júdice, também po-
dem ser encontrados a fusão e o rearranjo dos gêneros, fenôme-
no típico da modernidade, para Berardinelli, e menosprezado 
por Friedrich2. 
1 Para Elliot, além da primeira voz, já citada: “A segunda é a voz do poeta que 
se manifesta diante de um auditório, grande ou pequeno. A terceira é a voz 
do poeta que tenta criar uma personagem dramática cuja expressão seja em 
versos, que não diz aquilo que gostaria de dizer ele mesmo, mas apenas o que 
pode dizer dentro dos limites de uma personagem que dialoga com outros 
seres imaginários”. 
2 Em Júdice, é corrente o fenômeno da narratividade, a “atração da poesia pela 
prosa”, como nomeia Berardinelli. A poesia judiciana apresenta, muitas vezes, 
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2 A poesia autorreflexiva de Nuno Júdice

Nuno Júdice publicou o seu primeiro livro, A noção de 
Poema, em 1972. Mais de quatro décadas depois, possui uma 
produção vasta, é poeta consolidado, além de prosador, ensaísta 
e professor universitário. Para Ricardo Marques (2012), a pro-
dução judiciana pode ser lida como um “longo poema” e o poeta 
é uma “das mais conhecidas e consagradas poéticas contempo-
râneas, dentro e fora de Portugal” (2012, p. 23). Esse longo poe-
ma de Júdice traz como uma de suas marcas a autorreflexivida-
de. Para Haroldo de Campos, o poeta “é levado a poetar pelo 
próprio acto de poetar, [...] ele é complementarmente movido 
por uma função metalinguística: escreve poemas críticos, poe-
mas sobre o próprio poema ou sobre o ofício do poeta”. (apud 
GOTLIB, 1985, p. 28). Para a pesquisadora de poesia portu-
guesa contemporânea Maria Bochicchio, a metapoesia, “acarre-
tando uma reflexão sobre a palavra poética e os seus problemas, 
é provavelmente tão antiga como a própria poesia” (2012, p. 
157). Segundo Nuno Júdice (2012, apud MARQUES, 2012), 
em sua produção cada poema é uma reflexão indireta sobre o 
que é a poesia. Assim, a metapoesia, ou a autorreflexividade da 
poesia, como a trataremos aqui, é uma constante em Júdice. 
Poemas sobre o próprio poema, sobre o ofício do poeta, poemas 
críticos, essa reflexão sobre a palavra poética delineia-se ao lon-
go das páginas de seus livros de poesia, como em “Poema”, de 
Meditação sobre ruínas3:
caráter ensaístico. A defesa da percepção, nela, da segunda voz delimitada por 
T. S. Elliot dá-se em função de, em vários momentos, termos a impressão 
de que sua poesia é dirigida a um público que o lê (ouve), como um filósofo 
dando explicações, um professor discorrendo sobre uma teoria. 
3 Na obra poética de Júdice, o título “Poema” é uma constante, reiterando a 
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POEMA

Quero de volta o mar, esse mar
escuro quando o sangue do poente
o mancha; e branco com as 
indecisões de setembro.
 
Mas o mar não existe, aqui,
onde o papel pousado  na mesa
repeliu a maré de uma
última inspiração;
nem o rumor da maresia
se confunde com a 
hesitação obscura de uma
luz tardia.
 
O mar, porém, entrou por 
aqui dentro: inundação
de que restam as algas
abstractas do sonho.
( JÚDICE, 1999, p. 30)

Nesse poema, reflexão sobre o ofício do poeta, o eu 
poético instaura-se em meio a uma cena de escrita: sentado à 
mesa, tentando escrever, proliferam no texto imagens referen-
tes ao mar, à força das marés. O mar, temática cara à poesia 
portuguesa, é “desejado” pelo eu, como sinônimo de inspiração. 
Ao mesmo tempo, também pode sugerir que “esse mar que não 
existe” ali, é porque em Júdice ele não terá a mesma carga sig-
nificativa que em poetas de outros tempos, para os quais o mar 
apresentava outras conotações. Ainda assim, não se pode negar 
que esse mar também invade o sujeito: “O mar, porém, entrou 
por / aqui dentro, inundação / de que restam as algas / abstrac-
perspectiva metapoética de seus textos. Nesses assim intitulados, geralmente 
se tecem considerações sobre o fazer poético, analisando-o criticamente e/ou 
configuram-se cenas de escrita, como no caso desse poema analisado.
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tas do sonho”. Em As coisas mais simples, outro “Poema” pode ser 
observado:

POEMA

As coisas mais simples, ouço-as no intervalo
do vento, quando um simples bater de chuva nos
vidros rompe o silêncio da noite, e o seu ritmo
se sobrepõe ao das palavras. Por vezes, é uma
voz cansada, que repete incansavelmente
o que a noite ensina a quem a vive; de outras
vezes, corre, apressada, atropelando sentidos
e frases como se quisesse chegar ao fim, mais
depressa do que a madrugada. São coisas simples
como a areia que se apanha, e escorre por
entre os dedos enquanto os olhos procuram
uma linha nítida no horizonte; ou são as
coisas que subitamente lembramos, quando
o sol emerge num breve rasgão de nuvem.
Estas são as coisas que passam, quando o vento
fica; e são elas que tentamos lembrar, como
se as tivéssemos ouvido, e o ruído da chuva nos
vidros não tivesse apagado a sua voz.
( JÚDICE, 2007, p. 25)

O eu poético, em uma reflexão intermitente, ouve as 
“coisas mais simples” no intervalo do vento. Essas coisas mais 
simples representam vozes diversas: ora é uma voz cansada, que 
“repete incansavelmente / o que a noite ensina a quem a vive”, 
talvez uma referência à tradição, dado que em Júdice a tradi-
ção sempre sofre reordenamento, revisitação; ora é uma voz que 
“corre, apressada, atropelando sentidos / e frases como se qui-
sesse chegar ao fim, mais / depressa do que a madrugada”. Ao 
longo do poema, um recurso linguístico deixa entrever a natu-
reza da invenção poética, o uso da expressão “como se”: “como 
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se quisesse chegar ao fim”, “como se as tivéssemos ouvido”. O 
poema revela uma contradição interessante: no início, as coisas 
mais simples são “ouvidas”, mas ao final, por meio do uso do 
“como se as tivéssemos ouvido”, denota-se a invenção poética 
quanto ao ouvir, vez que o poema termina com a inserção dos 
versos “[...] e o ruído da chuva nos / vidros não tivesse apagado 
a sua voz”.

Para Rogério Barbosa da Silva (2012, p. 55), Júdice 
“conjuga a tradição literária e os próprios processos de fabula-
ção como proposta de construção de uma voz singular e de uma 
poética (possível) na modernidade”, reordenando os elementos 
da tradição ocidental. Para Silva, pautado em Américo António 
Lindeza Diogo, a poesia de Júdice tem como traço fundamental 
a “reordenação diversa dos elementos que a tradição ocidental 
lhe legou e que, assim, ela afirma, a um só tempo, a descrença 
nos poemas e a consequência da adoção da atitude, menos do 
poeta que da voz”. (SILVA, 2012, p. 55). Observe-se o poema 
“Lugones”, de Meditação sobre ruínas:

LUGONES

Só a poesia inspira a poesia,
como in vino veritas;
se a metáfora varia
as imagens são pretéritas.

O poeta ilude a hora,
o dicionário fica inconcluso.
Mas tudo o que se ignora
deixa o homem confuso.
Celebrava os pombais
que lhe nasciam do peito,
tão fortes como os ais
que o tornavam suspeito.
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“Farol glacial do inverno”,
neste poema em que o meto
quis fugir do inferno
com um copo de cianeto.
( JÚDICE, 1999, p. 22)

O título refere-se ao expoente do modernismo argen-
tino, o poeta Leopoldo Lugones. Os versos iniciais do poema 
já remetem aos necessários diálogos entre textos literários: “Só 
a poesia inspira a poesia / como in vino veritas”. Assim como 
no vinho está a verdade, a “verdade” da poesia está na própria 
poesia, no fazer poético em diálogo. Mas tanto podem fazer 
referência a um largo aspecto, de que todos os poetas “bebem” 
de outros, para reiterar ou refutar, como pode ater-se ao caso 
do próprio Lugones, em seu processo criativo. O poeta argen-
tino, homem de vasta cultura, manifestava admiração por auto-
res como Hugo, Whitman, Baudelaire, Dante, Homero, dentre 
outros, comprovando a máxima que abre o poema judiciano. 
Outros elementos no poema fazem referência à existência con-
turbada de Lugones, “os pombais / que lhe nasciam do peito, / 
tão fortes como os ais / que os tornavam suspeito”. Júdice cita 
diretamente um verso de Lugones, “Farol glacial do inverno”, 
do poema El sol de media-noche, até concluir com uma alusão 
ao suicídio do poeta: “quis fugir do inferno / com um copo de 
cianeto”. Também a estrutura do poema remete à tradição, com 
o uso de quadras e rimas, já que para Lugones “la rima es el 
elemento esencial del verso moderno”, como consta no prólogo 
de Lunário sentimental. 

Para Rogério Silva (2012, p. 61), “o pensamento preside 
a poesia de Nuno Júdice, na medida em que seus poemas ates-
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tam a preocupação tanto com a sua elaboração formal quanto 
com o lugar do poeta em sua dupla condição de leitor crítico 
e criador”. E essa “dupla condição” é essencial em seus poemas, 
estejam neles explícitos ou não diálogos intertextuais entre a 
poesia judiciana e outras produções literárias. Outro poema 
judiciano que atesta o reordenamento da tradição ocidental é 
“Catábase interior”, de As coisas mais simples:

CATÁBASE INTERIOR

Neste tempo sujo em que as migrações de aves
desertaram o céu, uma tinta de séculos derrama-se
pelos limites da mesa. Apanho as suas manchas do chão
da estrofe, e deito-as para o limbo das imagens
que me esperam. Ao cair, turvando a negra superfície
em que as nuvens se espelham, acorda um lamento
de gerações adormecidas – mas logo se esvai
no esquecimento do fundo. Desço até lá, procurando
rostos que se perderam; e sinto-me puxado para
o caos das vozes nascidas de uma exasperação
de lábios. Mando-as calar; e o silêncio torna-se
definitivo, como se tivessem deixado de querer
contar as suas vidas, ou as suas histórias se tivessem
afundado na melancolia do sono. 
 
Que fazer das flores caídas na campa do tempo,
espalhando à sua volta o perfume dos
mortos? Arranco-as dos vasos em que secaram,
e junto-as às imagens inúteis, vendo-as criar
raiz num lodo de antigas ressacas. Agora, poderei
lê-las; e descobrir no intervalo das pétalas
as significações obscuras, como se nelas houvesse
novas mensagens a indicar uma saída. Mas
só encontro uma elegia lenta, com a sua música
ressequida; e repito-a devagar, para que 
o seu ritmo erga de entre as pedras os corpos
que amei. E o som embebe as paredes, e
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escurece-as com o musgo que se alimenta
da solidão que as velhas imagens nos deixaram.
 
Como sair daqui? Por que escada me libertarei
desta abóboda de sensações amortalhadas? Empurro
a porta, porém; e logo o ar do dia entra por mim,
limpando-me da noite de todas as memórias.
( JÚDICE, 2007, p. 86-87)

O poema começa provocando o leitor, no processo de 
construção de sentidos, a desvendá-lo a partir de seu título. A 
significação de catábase, aqui, associada ao universo da litera-
tura, é uma importante chave de leitura, demanda uma malí-
cia em relação à linguagem. Embora catábase possa se referir 
a qualquer tipo de descida, na mitologia o termo é usado para 
designar a descida ao inferno, ao mundo dos mortos, geralmen-
te com o propósito de consultá-los, a fim de obter conhecimen-
to. Na mitologia greco-latina e na literatura, diversas persona-
gens desceram aos infernos, como Orfeu, na mitologia grega, 
Odisseu e Aquiles, na Ilíada e na Odisséia, Eneias, na Eneida e 
Dante, na Divina Comédia. Toda catábase, para ser verdadeira, 
deve ser seguida de uma anábase, o movimento de saída do 
mundo dos mortos, caso contrário, ocorreu a morte, de fato, e 
não catábase genuína. No poema de Júdice, a catábase é interior, 
mas também demanda uma anábase, ao final. Já nos primeiros 
versos, apresenta-se ao leitor um eu poético angustiado, posto 
em um “tempo sujo em que as migrações de aves / deserta-
ram o céu, uma tinta de séculos derrama-se / pelos limites da 
mesa”. As expressões em negrito remetem à tradição literária, 
estabelece-se um diálogo com essa tinta de séculos que se der-
rama sobre a mesa e parece obstruir a escrita, uma vez que se 
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configuram “limites”. A saída é o processo da catábase interior, 
o que parece representar o próprio processo de reordenamento 
da tradição ocidental, tão caro a Júdice, ou a busca da própria 
voz. Assim, o eu poético apanha as manchas da tinta do chão da 
estrofe e deita-as para o limbo das imagens que o esperam e cai. 
Ao longo da descida, são suscitados encontros com elementos 
que aludem à tradição, mas que sofrem revisitações: “lamento 
de tradições adormecidas”, mas o eu pede que as vozes se calem; 
“flores caídas na campa do tempo” são arrancadas dos vasos e 
anexadas às imagens inúteis para que criem raízes “num lodo 
de antigas ressacas”, possibilitando novas leituras e a tentativa 
de descoberta de significações obscuras, a indicação da saída, o 
que não ocorre. Para constituir-se a anábase, o eu lírico precisa 
tomar suas próprias atitudes, construir a sua saída e empurrar 
a porta: “e logo o ar do dia entra por mim, / limpando-me da 
noite de todas as memórias”. 

Rosa Maria Martelo, em texto que discute a poesia ju-
diciana, afirma:

Nuno Júdice recupera muitos dos diálogos que a litera-
tura foi mantendo com o indizível, valorizando, como 
os românticos o tinham feito, o sonho e a imaginação 
criadora. No entanto, numa atitude irónica, o Poeta 
mostra-nos as tradições com que trabalha, isto é, colo-
ca-se depois delas; e usa-as como linguagens possíveis 
e como motivos de meditação. (MARTELO, 2010, p. 
150) 

Para Martelo, a poesia de Júdice é irônica por desen-
volver a todo o tempo uma parábase permanente, na acepção 
de Friedrich Schlegel, “isto é, por fazer com que o leitor não 
possa esquecer que aquilo que está a ler é poesia, e que só a 
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poesia lhe permitiria conhecer o mundo a que assim tem aces-
so” (2010, p. 150). 

3 Considerações 

Nuno Júdice, ao longo de seus 43 anos de trajetória de 
escrita, vem se consolidando como um dos mais significativos 
poetas portugueses contemporâneos. Para Ricardo Marques 
(2012, p. 32) o poeta é “um mestre sem par no panorama da 
poesia portuguesa actual” e sua poesia configura “uma meta-
poética sólida e essencial no panorama da literatura portuguesa 
contemporânea, uma poesia que ao reflectir activamente sobre 
si, soube renovar caminhos já trilhados e reinventar-se, ex-
plorando o seu próprio trilho, o seu próprio ‘registo’ poético”. 
(MARQUES, 2012, p. 32). Esse texto pretendeu tecer breves 
considerações sobre a poesia autorreflexiva de Júdice, a partir de 
poemas selecionados dos livros Meditação sobre ruínas e As coisas 
mais simples.  Não se teve a pretensão de fornecer leituras abso-
lutas, nem tal tarefa seria possível. Mas apresentar olhares sobre 
a característica da poesia judiciana delimitada para esse estudo. 
Os livros aqui selecionados oferecem possibilidades várias de 
outras leituras, entrecruzadas com essa aqui proposta.   
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 Nosso interesse pelo tema advém de trabalhos 
realizados por nós sobre poetas e escritores portugueses 
dos séculos 20 e 21, sobretudo aqueles fundadores do 
Primeiro modernismo português. O marco desse evento 
foi o lançamento do primeiro número da revista Orpheu, 
em 1915, cujos dois únicos números lançados em abril e 
junho daquele ano, rompendo com os limites temporais, 
chegando aos dias de hoje já tendo celebrado seu 
centenário em 2015.
 Para melhor situarmos os poetas e as imagens 
da poesia na produção poética em Portugal nesse 
período, é importante considerarmos que Portugal viveu 
o fim de século de forma agônica, tendo em conta os 
inúmeros problemas provenientes de uma crise política. 
Por isso, não acompanhou em sincronia e em sintonia 
o desenvolvimento econômico e social dos grandes 
países da Europa, bem como o espírito de setores 
revolucionários para quem a arte era o instrumento de luta 
ou de quadrantes de inovação no devir da modernidade 
estética. Esses movimentos eclodiram mais tardiamente 
em Portugal.
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 Nem todos os atores daquele cenário partilhavam 
do compromisso da arte como veículo de intervenção na 
sociedade, uma vez que muitos faziam dela um escape ou a 
projeção de suas crises existenciais, numa atitude estreita de 
tradicionalismo anticosmopolita que Fernando Pessoa chamou 
de “Provincianismo” e que ele aplica para “[...] definir o estado 
da mentalidade portuguesa” (PESSOA, 1980, p. 59).

Com o advento de Orpheu – mais que ousada, uma 
revista provocativa – ficam os seus escritores e artistas expostos 
à sorte de toda e qualquer tipo de críticas que não lhes são nada 
afortunadas; pelo contrário. Os clamores eram provocadores, 
incluindo zombarias, afrontas, alcunhas pouco lisonjeiras e 
outros adjetivos que a imprensa e os meios literários não lhes 
poupavam, e entre elas a de loucura. Era esta a resposta que 
esperavam, de tal forma alardeante e escandalosa, para que 
tivessem visibilidade para além das fronteiras portuguesas, 
embora o seu foco fosse Portugal, numa luta contra o 
Provincianismo que Fernando Pessoa adotou para aqueles que 
cultuavam Paris e outras metrópoles. Tratava-se de um núcleo 
reduzido, mas intrépido e bastante consciente do que fazia e do 
quanto queria alcançar.

Esta revista, que introduziu o Modernismo em Portugal, 
trouxe em seu projeto importantes nomes das letras e outras 
artes como, Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, Almada 
Negreiros, Santa-Rita Pintor, Ronald Carvalho, conhecidos 
como Geração d’Orpheu. Os fluxos e refluxos orfaicos espelharam 
o inconformismo próprio de cada autor, deixando um legado à 
literatura que atravessaria o século 20 com fortes repercussões 
no terceiro milênio. Aglutinador por excelência, o termo Orpheu 
reuniu vários sentidos: o nome da revista, os participantes no seu 
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movimento, os que apenas testemunharam o evento ou, ainda, 
aqueles que vieram depois, mas nela se inspiraram.

A nós, interessa por ora, nos debruçar sobre os 
autorretratos do poeta e da poesia portuguesa nos séculos 20 
e 21, concordando com Eco (2009, 125), que aponta que, em 
estética, a relação entre intérprete e obra sempre foi uma relação 
de alteridade e que a arte vem a ser um modo estruturante 
da personalidade do artista, da sua biografia, sua linguagem, 
a tradição na qual se insere, ou seja, um esquema específico, 
uma hipótese formal. O autor, porém, coloca essa hipótese em 
dúvida e afirma que, ao contrário, é a própria arte que pode 
orientar o discurso sobre o mundo e reagir à história da qual 
emana, cabendo ao intérprete conjeturar ao seu respeito, julgá-
la, mas isso na medida em que, no exame da obra da forma que 
analisamo-la poderemos alcançar sua fisionomia específica, suas 
fontes.

É nesse ponto, pois, que nos debruçamos sobre a poética 
de Mário de Sá-Carneiro de modo mais atento, uma vez que 
fora um dos ícones do Primeiro Modernismo em Portugal, 
senão o maior, e cuja obra nos chega ao século 21 com tamanha 
vivacidade, entre outros aspectos, graças à sua capacidade de 
ironia que, se em um primeiro momento pode nos conduzir 
a uma abordagem biografista, foca mais atentamente nosso 
olhar em seu aspecto teatral, mesmo que nos textos em verso. 
Ao situar Sá-Carneiro nesse contexto, notamos certas situações 
adversas, dado que a princípio, buscara se firmar diante da 
crítica positivamente, tendo a sua narrativa como maior fortuna. 
Contudo, foi sua lírica quem o firmou em definitivo nas letras de 
língua portuguesa, confessando isso ao amigo Fernando Pessoa 
por meio de correspondência.
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A questão de sempre se perceber os escritos sá-
carneirianos aprisionados em sua história de vida parece ser uma 
constante nos biógrafos e ensaístas que se debruçaram em sua 
obra ávidos de reposicionar o escritor em lugar de visibilidade 
no campo literário, uma vez que o mito individual e familiar 
não cessava de aparecer num ponto ou outro das críticas e 
interpretações. Tal mitificação biografista concorreu para o 
estabelecimento de uma aura enigmática aos seus textos, tendo 
no suicídio do autor o seu ápice, o que vem a ser pernicioso, 
justamente por se antepor à obra em si, ao seu potencial 
provocativo. Romper com essa lógica, evita que nos percamos 
em uma dubiedade de sentimentos, de impressões apressadas, 
ao tentar compreender o poeta para além do seu final trágico, 
que fora por ele encenado vindo sua morte a ser tão somente 
um erro de cálculo (MACEDO, 2012, p. 306). 
 A contumácia dos teóricos em atrelar a vida à obra de 
Sá-Carneiro deve-se talvez à análise de suas cartas (que em 
nossa concepção podem ser fingidas e literárias) e também 
ao fato do autor português diluir sua vida em literatura. Seu 
contemporâneo Fernando Pessoa, o redime da costumeira 
posição crítica calcada no biografismo ao apontá-lo como 
o precursor da arte modernista. Outrossim, ofuscado pela 
grandeza incontestável de Pessoa, é na década de 1920 que 
notamos sua influência na qualidade de pensador, inclusive, 
do Segundo Modernismo. É no conjunto de Dispersão que 
vislumbramos em definitivo Mário de Sá-Carneiro no quadro 
do Modernismo na medida em que ele deslinda para a poesia 
ao deixar em segundo plano os textos em prosa e a dramaturgia, 
gênero com o qual inicia a sua escrita e que incidirá em toda 
sua lírica sob a forma da alegorização teatral do imaginário e 
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de um fazer poético que é reflexo da intransitividade do desejo 
do sujeito em se projetar no texto literário compreendido como 
uma realidade nova, plena, pulsante e autônoma.
 Não há como ler a obra de Sá-Carneiro sem o ver em 
um palco, cujo cenário descreve com tantas minúcias e palavras 
fortes, ou ainda sem o encontrar interpretando os seus textos, 
sejam as novelas, sejam, principalmente, os poemas. Imaginamos, 
desta forma, que ele é, ao mesmo tempo, o autor, o roteirista, o 
diretor e, sobretudo, o ator de seus escritos. Acreditamos que, se 
tivesse um pouco mais de longevidade, teria criado e produzido 
muito mais nesse sentido, mormente se tivermos em conta sua 
fulgurante produção artística em tão poucos anos. Impossível 
ainda é ler os seus poemas sem perceber as alusões que ele faz a 
um espetáculo, no qual ele é o protagonista como, por exemplo, 
na segunda estrofe de “Torniquete”:

[...] Abriu-se agora o salão
Onde há gente a conversar.
Entrei sem hesitação –
Somente o que se vai dar?
A meio da reunião,
Pela certa disparato,
Volvo a mim todo o pano:
Às cambalhotas desato,
E salto sobre o piano...
– Vai ser bonita a função!
Esfrangalho as partituras,
Quebro toda a caqueirada,
Arrebento à gargalhada,
E fujo pelo saguão...

 Diante desses versos, concordamos com Martins (2007, 
p. 6), quando este observa que a performance de sua vida conduz 
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à encenação de sua poesia, sempre levando a um sentimento de 
impossibilidade, embora se possa antever que “[...] nele habita 
a força de uma paixão pelo original e inaudito que passa pela 
refundição das palavras, tornando-as capazes de criar mundos 
antes impossíveis” presentes, acrescentamos nós, nas tramas do 
Inconsciente só possíveis na arte de interpretar. Por isso, não 
deve ser nada coincidência, Sá-Carneiro ter iniciado sua vida 
literária com uma peça de teatro, a Amizade em parceria com 
Tomás Cabreira Júnior.
 Nesse sentido, apontamos ainda para o recurso da 
teatralização na lírica Sá-carneiriana, inclusive quando o poeta 
se vale de elementos míticos, mantendo-os atuais. Na obra de 
Sá-Carneiro (que, quanto a este ponto, em nosso entender, 
admite aproximações com seu autor) a encenação ocupa um 
lugar de destaque. Por exemplo, em Sete Canções de Declínio: “– 
Num programa de teatro / Suceda-se a minha vida: / Escada de 
Oiro descida / Aos pinotes, de quatro em quatro”.

Coincidência ou não, Sá-Carneiro chegou a ser ator 
(quando ainda no Liceu), interpretando a sua dor, esta de fato 
real e todos os seus sentimentos e angústias que o acometiam. 
A peça que encenou, e que melhor ilustra o que acabamos de 
dizer, é Amizade. Deste modo, à medida que fomos avançando 
na análise dos textos do autor, percebemos a importância da 
teatralização, o que nos levou a antever a possibilidade de cada 
um dos seus escritos (mesmo os poemas) serem interpretados 
em um palco, similarmente à interpretação ritualizada que 
colocava os mitos clássicos no palco da tragédia.

Nesse quadro, cabe perguntar se Mário de Sá-Carneiro 
não encenou durante todo o tempo, pondo em prática as suas 
aspirações, agindo contra o Real e o Ideal. Com efeito, mesmo 
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partindo deste mundo aos 26 anos quase completos, apresenta 
variadas ligações com o teatro. Vejamos a sua peça O Vencido, 
representada no Clube Simões Carneiro, em 1905. Por outro 
lado, em 1907, ele “entra numa récita teatral organizada por 
Mário Duarte” (MARTINS, 2007, p. 137); e, no ano seguinte, 
participa de outra récita teatral, vindo a ser coautor de uma das 
peças.

É notório que, desde o Liceu, nosso poeta, como já 
referimos, havia manifestado uma tendência para a ribalta e 
as artes, projetando essa aspiração na maioria, especialmente, 
de seus protagonistas, os quais eram, quase em sua totalidade, 
artistas. Declarava em suas novelas uma admiração por tudo 
que fosse artístico em geral, o que nos faz acreditar – aqui, 
pontualmente, numa interpretação biográfica – ter sido o 
teatro uma de suas paixões mais proeminentes. Talvez porque 
esse tipo de arte ofereça um cenário para a potencialização dos 
vários sentimentos, nos quais se interpretam cenas que vão do 
fantástico ao realismo das tragédias, às fantasias e aos sonhos 
humanos. Aliás, o gênero dramático (e o correspondente texto 
espetacular da representação teatral) nasce de um movimento 
solicitado pela inquietação do homem face aos mistérios da 
vida, tendo como finalidade o locus onde o seu criador poderia 
manifestar suas preocupações, os seus anseios, seus desejos mais 
ocultos ou inconscientes (MACEDO, 2012).

Sabemos que o teatro, como confirmam as palavras de 
Artur da Távola (1999, p. 102)

[...] é simbolizado por duas máscaras com reações 
extremas: comédia e tragédia. A máscara é o símbolo 
da representação humana. E cada pessoa em sua vida 
vai formando uma carapaça de defesas que esconde ou 
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recalca o seu verdadeiro eu como uma máscara, em uma 
mistura profunda de dois planos: o da representação e 
o da realidade.

É esta duplicidade que se encontra expressa nos versos 
de Sá-Carneiro e nos dramas vividos pelas suas personagens, 
uma vez que na ribalta nada é impossível, podendo-se tornar 
verossímeis os próprios sonhos. Acreditamos, portanto, que a 
arte do palco “real ou imaginada”, influenciada pelo espírito 
do tempo e sua grande força: a interpretação, seja atemporal, 
o que nos possibilita, tal como fez Jose Régio, interpretar os 
textos de Sá-Carneiro como se estes fossem o roteiro para ser 
encenado. Encontramos respaldo de nossa tese em Fernando 
Cabral Martins (2007, p. 5), quando apresenta o livro Mário de 
Sá-Carneiro Poemas sob o título feliz de A Força da Paixão, no 
ponto em que o estudioso cita um excerto do artigo O Teatro-
Arte, publicado pelo jornal O Rebate, que transcrevemos a seguir: 
“Para saber a que arte pertence qualquer obra, há primeiro que a 
pesar, que reflecti-la com cuidado em alma e corpo”.

Sendo assim, o nosso poeta lusitano se confirma, 
de fato, nas linhas do Primeiro Modernismo português, por 
fazer de sua lírica o palco onde aflora em espetáculo a escrita 
do absurdo, do escandaloso, do onírico, que fica melhor numa 
representação teatral que, por sua vez, nos afasta da hipótese de 
uma aproximação veemente entre sua vida e sua obra, cabendo 
destacar, então, que essa perspectiva analítica pode esconder o 
real valor de sua fortuna crítica, a qual aqui desejamos assegurar 
por meio da divulgação, especialmente no Brasil, de sua obra, 
destacando sua colaboração, sua presença, sua influência nas 
literaturas de expressão em língua portuguesa.
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A encenação leva o poeta a interpretar e a sentir a sua 
obra. E quem o ler acederá às expressões própria do teatro do 
absurdo, que poderá repetir Martins (2007, p. 6) “Eis pois, no  
seu mais puro, o teatro-arte de Sá-Carneiro”. No poema “Fim”, 
reencontramos o poeta em cena, já no cerrar das cortinas da 
ribalta da vida, com toda exuberância de sua lírica potente. 
Vejamos:

– Quando eu morrer batam em latas,
Rompam aos berros e aos pinotes –
Façam estalar no ar chicotes,
Chamem palhaços e acrobatas.
 
Que o meu caixão vá sobre um burro
Ajaezado à andaluza:
A um morto nada se recusa
E eu quero por força ir de burro.

O poema encena um provocador rito de sepultamento 
no arrependimento de um desejo, e não há como lermos Fim, 
não vislumbrarmos a cena, sem que ela se passe num teatro. Em 
suma, a força e a riqueza performática do eu lírico de Mário 
de Sá-Carneiro, confirmam-no em sua genialidade, ajudando 
a entender sua obra situada no século 20, a qual se comunica 
conosco hoje com tal força expressiva que nos leva a questionar 
se ao cabo tudo não passara de encenação, se o poeta, posto 
na ribalta, confirma sua imagem com fina ironia diante da 
impossibilidade de plenitude altamente consciente do seu fazer 
e certo de sua importância para a posteridade.
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A poesia de Ruy Belo, em consonância com 
outras de matriz moderna-e atualizando-as-como, por 
exemplo, as de Charles Baudelaire, Mallarmé e T. S. Eliot, 
põe como problema o tema-forma da morte ou do fim 
como um procedimento para se poetizar num “tempo 
detergente” (BELO, 2014, p. 133) porque de crise.
 No século XIX, nas duas grandes dicções poé-
ticas modernas, falo da de Baudelaire e da de Mallarmé, 
percebe-se que, por conta de todo o processo de moder-
nização, crescimento das cidades, revoluções nos meios 
transportes e, sobretudo, da emergência do capitalismo, 
houve uma grande mudança em relação à percepção do 
tempo, do modo de experimentar o mundo por parte do 
homem. Pelo processo de urbanização, a cidade que exis-
tia não existe mais, por conta da luz artificial a noite vira 
dia, pelos boulevares passam e se condensam, de modo 
vertiginoso, pessoas, mercadorias, tempos e espaços.  A 
cidade torna-se um grande teatro em que são expostas 
as múltiplas e simultâneas cenas da vida moderna. Esta 
que erige o novo sob os escombros e ruínas do velho, em 
que tudo, sob o peso do vil metal, se desmancha no ar, 
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como nos vai dar conta em livro Marshall Berman (BERMAN, 
2007) ao retomar uma frase de Marx. 

Em mercadorias também são transformados o poeta e 
a poesia. A aura do poeta cai na lama, e da lama vêm as marcas 
sujas da vida urbana e moderna. O poeta precisa arrancar as 
palavras com as quais dizer o lugar (ou não) da poesia e do 
poeta de um mundo em ruína, e de um homem em Queda, 
deserdado por todos os Deuses, em contínuo exílio. Não sem 
razão a imagem, por excelência, que perpassa quase todos os 
poemas de Flores do Mal (BAUDELAIRE, 1985) é a da mor-
te. Ela se torna alegórica. E falar da morte, em suas múltiplas 
imagens e aspectos, é falar da experiência do e no tempo, da 
temporalidade sentida e experienciada, da fugaz passagem do 
tempo que tudo transforma em morte: mercadorias, pessoas e 
palavras. Como exemplo, pensemos no poema “A uma Passan-
te” (1985, p. 345). No mesmo efêmero instante em que o sujeito 
poético, no meio da multidão, olha uma bela mulher que passa, 
se apaixona por ela e tenta segui-la, frustra-se ao perceber que a 
moça que suscitou a sua atenção e paixão tornou-se tão-só uma 
evanescente imagem que nunca mais vai ver ou encontrar. O 
amor mal acontece e já se transforma numa experiência de luto, 
porque de perda; logo, de morte. O poema “Albatroz” (1985, p. 
111) pode ser lido como uma imagem alegórica da Queda do 
homem-poeta. Este, antes belo, alado e senhor dos mares, se 
apresenta “canhestro e envergonhado” (1985, p. 111), caído e 
exilado é humilhado, zombado e agredido pelos marinheiros. 
As gigantes asas que antes o faziam voar, atrapalham, agora, o 
pobre coitado de andar.

Eis, então, uma resposta possível, ou uma dramatização, 
como vai defender Marcos Siscar em Poesia e Crise (2010, p. 
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10), de Baudelaire para problematizar, via palavra poética, o pre-
sente ou de como dizer o lugar de crise da poesia e do poeta na 
Modernidade: através de alegorias da morte. A palavra poética, 
como a arte, apresenta dois lados: um, o de perceber e inscrever a 
transitoriedade do tempo, logo, a fragilidade de pessoas e coisas. 
Dois, o lado eterno, o de fazer permanecer, no instante que passa, 
aquele e aquilo que passam pelo instante, ou seja, fazer fulgurar 
e eternizar a “sua” história na História que passa na imagem das 
marcas e fraturas do tempo inscrita na/pela palavra poética. Daí, 
a necessidade de se voltar para o valor formal da arte e da poe-
sia, a fim de tentar fazer com que a palavra poética não se torne 
moeda corrente e de troca num mundo em que o capitalismo 
se torna religião, como afirma Walter Benjamin (BENJAMIN 
apud AGAMBEN, 2007, p. 70). A forma vai se configurar como 
um dos procedimentos de dizer de um tempo de crise. Portanto, 
coloca-se em xeque uma certa leitura tradicional da crítica da 
poesia de Baudelaire que só o via e o estudava como um poeta 
da rua, da cidade, do cotidiano, da circunstância, isto é, como um 
cantor eufórico da vida moderna e do presente. O poeta moder-
no configura-se, face a uma conjuntura de crise, como aquele 
a trazer as contradições e a revelar os paradoxos inscritos nas 
palavras e imagens vindas dos dias de seu tempo (BELO, 2014, 
p. 119).

Outra Poética seminal da Modernidade é a de Stépha-
ne Mallarmé. Considerado pela grande maioria de leitores e da 
crítica como um poeta difícil, hermético e “alienado”, Mallarmé 
nos revela, no entanto, com o seu procedimento formal, a cri-
se de verso e diversa, como nas alegorias da morte que apare-
cem em sua obra. Fiquemos, como título de exemplo, com três 
“tombeaux”: o de Charles Baudelaire, o de Edgar Allan Poe e o 
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de Analote. Três homenagens pósteras em forma de epitáfios 
poéticos. No de Baudelaire resume a obra do antigo mestre em 
duas palavras: horror e beleza. A que nos dar a ver a existência 
precária e o apodrecimento do mundo, dos homens, das coisas e 
as suas sombras, mas, de modo paradoxal, nela fulgura o eterno 
captado pela poesia. A tumba de mármore metaforiza a per-
manência da frágil palavra em tempos de desaparecimentos de 
toda ordem. Por isso: a obstinada obsessão de Mallarmé de bus-
car, como diz no poema ‘A tumba de Edgar Poe’: “Um sentido 
mais puro às palavras da tribo.” (MALLARMÉ, 2002, p. 67). É 
preciso arrancar, pelo processo do labor limae, a palavra do uso 
comum a fim de fazer resplandecer a Ideia: “Que ao túmulo de 
Poe luminescente indique.” (MALLARMÉ, 2002, p. 67).

Seria Mallarmé alienado de fato ou o seu objetivo era 
colocar o verso e a palavra para revelarem o reverso ou a ambi-
valência da crise que se instalou no mundo moderno? Não sem 
razão, em seu texto crítico “A crise de verso” (2010, p.157), ele 
advoga não a favor da morte do verso, mas, ao contrário, perce-
be que, irritado, o verso instaura e inscreve em seu espaço a crise 
cultural, política e econômica do presente. Não morre, explode 
a ponto de se tornar espaçado na página em branco como nos 
faz ver, literalmente, no poema Um Lance de Dados. Isto posto, 
vemos que o poeta não intenciona matar o verso canônico nem 
abrir mão da tradição, do passado, mas friccioná-lo, tensioná-lo 
a ponto de, partindo de seu pseudo-fim, renová-lo, numa pala-
vra, atualizá-lo, para criticá-lo, e dele poder vir a se tornar um 
contemporâneo.

Em Mallarmé, o tema da Queda também aparece, na 
imagem do naufrágio, no poema Um lance de dados, dando-nos 
a ver, como em Baudelaire, o lugar que a poesia e o poeta ocu-



295

pam neste espaço e tempo de crise. As palavras e as imagens 
da Queda e da morte são outros nomes para a Crise da e de 
Modernidade inscrita na poesia mallamaica.

Passemos agora a pensar a terceira dicção poética mo-
derna, esta mais recente, que é a de T. S. Eliot, o poeta e o crítico 
que, decerto, atualizando Baudelaire e Mallarmé, duas grandes 
vozes que o influenciaram, também veio a fazer da ideia de cri-
se, de fim, o seu começo de elaboração, ou de perlaboração, para 
usar um conceito advindo da Psicanálise freudiana, de sua obra 
poética. Em dois de seus grandes poemas, falo de Terra Desola-
da, de 1922, e de Quatro Quartetos, de 1943, Eliot leva a cabo a 
sua “Poética do Fragmento”. O fulcro de Terra Desolada, como 
o título já sugere, nos dá a ver uma terra em declínio, apocalíp-
tica, em ruína, só sendo possível ser percebida e concebida pelos 
inúmeros restos de um antigo mundo, ou de um mundo morto, 
de uma terra morta. Não sem razão, o procedimento lançado 
pelo poeta para dar conta da crise que tornou deserto o mundo, 
foi o da fragmentação e da citação, fazendo de seu poema um 
grande mosaico, que Ivan Junqueira denomina de “purgatorial” 
(2000, p. 135) em que mobiliza fragmentos de memória mítica, 
cultural e literária para, assim, como vai dizer o poeta: “Com 
fragmentos tais foi que escorei minhas ruínas.” (apud JUN-
QUEIRA, 2000, p. 134). O poeta mobiliza, para atualizar, todo 
um passado, toda uma tradição. Para dizer o lugar da poesia e 
do poeta no presente lança mão do recolhimento e do traba-
lho das ruínas, da morte, do fim. Portanto, a crise se revela na 
forma poética, nos procedimentos com os quais o poeta diz a 
crise. Como Baudelaire e Mallarmé, põe em xeque a velha e vi-
ciada e improdutiva dicotomia forma-conteúdo, pois a crise se 
apresenta na linguagem que a diz: na da fragmentação. E nesta 
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fragmentação se encontram as ruínas históricas de um homem 
fragmentado pela guerra, a Primeira Guerra, e afrontado e con-
frontado com um mudo em desconcerto. Neste em que a tecno-
logia o tornou automatizado e levado a mais extrema solidão e 
incomunicabilidade. Daí a múltipla e variada gama de referên-
cias culturais apropriada e mobilizada por ele, confusa porque 
cifrada, revelando a impossibilidade de comunicação entre os 
homens ocos, caídos--de novo a imagem da Queda--abandona-
dos por Deus num mundo reificado e transformado em “terra de 
cacto”, numa terra morta, logo, póstuma.

Em Quatro Quartetos ele aprofunda e intensifica as es-
tratégias e procedimentos criativos, e traz à tona o tema fulcral 
do poema: o tempo. E o sentido escatológico, anunciado des-
de Terra Desolada, apresenta-se na necessidade de se lançar ao 
passado e às tradições para, com esta estratégia, revelar o caráter 
desértico da terra no presente. Diz ele no segundo movimento 
de ‘Burnt Norton’: “Somente através do tempo é o tempo recu-
perado.” Qual seria o tempo recuperado? O tempo presente, de 
ruínas e falências de toda ordem. De tom elegíaco e meditativo, 
o poema revela o Pathos da condição humana, que é dada e re-
velada na dramatização do sentido do tempo: presente e morto, 
entediado porque sem sentido, do homem/poeta moderno. Por 
isso: mobiliza no presente, no aqui e agora, do poema a síntese 
de todos os tempos, a fim de que na recuperação da memória e 
do tempo e das histórias passadas, o homem possa experimen-
tar a sua história para além de um tempo e de uma história. E 
este lugar seria o da palavra poética: o que instaura, no aqui e 
agora, no eterno presente do poema, o “sempre e o nunca”, “A 
Inglaterra e parte alguma”, o “Princípio e o Fim”. Ou o começo 
do fim.
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Segundo o crítico e professor Pedro Serra em seu Um 
Nome Para Isto (2003, p. 34) o terceiro nome, talvez o mais im-
portante, porque aparece como o fulcral procedimento arqui-
tetônico com o qual Ruy Belo vai dizer o lugar da poesia e do 
poeta em tempos detergentes, porque de crise, é o da morte. 
Morte aludida e referenciada já no título do primeiro livro pu-
blicado em 1961, que é Aquele grande rio Eufrates, que, como se 
sabe, remonta a frase proferida no cap. 16, versículo 12, do Livro 
Apocalipse: “O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio 
Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho 
dos reis do Oriente.” (1990, p. 1130). Livro em que também 
aparece a expressão, no capítulo 22, versículo 13: “Eu sou o Alfa 
e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim” (1990, p. 
1135). E aqui ecoam os temas caros aos três poetas modernos já 
tratados: o da alegoria da morte e o do tempo. 

Creio na hipótese de leitura de que no livro de Belo, 
Aquele grande rio Eufrates, se espraia o espaço desértico e desola-
do da terra de Eliot, pois nele há inscrita a imagem escatológica: 
a dos fins do tempo e do mundo. Logo no primeiro poema, in-
titulado “Para a dedicação de um Homem”, lemos nos primeiros 
versos: “Terrível é o homem em que o senhor/desmaiou o olhar 
furtivo de searas/ou reclinou a cabeça” (BELO, 2013a, p. 29), 
isto é, a imagem de um homem abandonado por Deus. No fim 
do poema arremata: “A morte é a grande palavra desse homem/
não há outra que o diga a ele próprio/É terrível ter o destino/da 
onda anônima morta na praia” (BELO, 2013a, p. 29. Grifo meu). 
No segundo poema, “A multiplicação do Cedro”, está dito: “O 
senhor deus é o espectador desse homem” (BELO, 2013a, p. 30). 
Nota-se que a palavra Deus vem grafada na 2ª edição de 1972 
em minúscula. Decerto a palavra Deus, para Belo, não estivesse 
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morta, porém, já, talvez, profanada, como diz Agamben (2007, 
p. 65). Seria Deus visto sob a clave da pequenez, porque, se-
não morto, posto em questão? Mais abaixo diz: “E foi a folha 
verde que deus passou/pela terra desolada e ressequida (BELO, 
2013a, p. 30. Grifo meu). O tema da Queda e da morte apare-
ce, outra vez, no poema “Homem perto do chão”. Nele o poeta 
diz: “Aí temos um homem perto como nunca nem ninguém do 
chão” (BELO, 2013a, p. 33). Não sem razão, no segundo livro 
intitulado O Problema da habitação--alguns aspectos, de 1962, no 
primeiro poema “I –Quase Flos”, lemos no primeiro verso: “A 
morte é a verdade e a verdade é morte” (BELO. 2013b, p. 15). 
No último poema inscreve, como lugar da crise, logo, da condi-
ção da história trágica do homem, com destino anônimo como 
onda na praia, abandonado por Deus, a “Figura Jacente”, ou seja, 
a da imagem paradoxal do rosto de um sujeito que nasce, “Meu 
rosto nasce desta condição horizontal” (BELO, 2013b, p. 53) 
morto, póstumo, porque se configura na imagem de um homem 
decaído, em condição jacente. A condição horizontal, jacente, 
também pode ser vista como a linha do verso--na horizontal-
-como defende Manoel Ricardo de Lima em seu Fazer, lugar 
[a poesia de ruy belo] a desenhar “uma espécie de paisagem para 
dentro” (LIMA, 2011, p. 60). E ouso dizer: uma linha horizon-
tal para inscrever e escrever, com palavras póstumas, porque a 
partir da consciência de uma condição póstuma, a crise de verso 
deste homem de palavras de Portugal, de parte alguma, porque 
de toda terra.

Não por acaso, o livro Homem de palavra[s], que teve a 
primeira edição em 1969, traz duas epígrafes bíblicas que fazem 
referência à palavra e à terra. A primeira de Mateus, 12, 37, que 
diz: “Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas pa-
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lavras serás condenado”. A segunda de João, 3, 31: “Aquele que 
é da terra, pertence à terra e fala da terra.” A primeira remete à 
ambivalência irônica do título do livro, que fala de um homem 
que honra os seus compromissos e empenha a sua palavra nal-
guma causa, seja ela social ou política ou moral, e um homem 
de palavra feito. Um sujeito de escrita. A segunda faz referência 
à terra, talvez terra seja um outro nome da morte, nesta que o 
poeta vai se enterrar e jazer para se dispersar e se transformar em 
qualquer coisa nalgum tempo e nalgum lugar. Conta-nos Ruy 
Belo em prefácio ao livro Transporte do Tempo: 

(...) quando houver mais justiça, mais beleza sobre esta 
terra sob a qual jazerá, finalmente tranqüilo, finalmente 
pacífico, finalmente adormecido, finalmente senhor e 
súbdito do silêncio que em vão tentou apreender com 
palavras, finalmente disponível não já tanto para o som 
dos sinos como para o som dos guichos e chocalhos dos 
animais que comem a erva que afinal pôde crescer no 
solo que, apodrecendo, adubou com o seu corpo mere-
cidamente morto e sepultado (BELO, 1973, pp.16-17).

Também não por coincidência, porque, como sabemos, 
a morte, como tema e forma, configura-se não só como projeto 
poético de Belo, mas também como projeto político, a única 
ética concebível em sua obra é a estética, que o seu único, por-
que último e (im)possível autorretrato configura-se no que ele 
desenha/escreve no último poema − portanto  no fim do livro 
Homem de Palavra[s] − intitulado “Cólofon ou epitáfio”. Talvez 
ecoe, na auto-homenagem, isto é, no auto-epitáfio, as alegorias 
de morte que lhe chegam transportas no e pelo vento do tempo, 
uma homenagem a Baudelaire, a Mallarmé e a Eliot. Poetas 
que erigiram nos ombros os escombros da morte, e fizeram do 
fim um recomeço possível: ruy belo, era uma vez...
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No ensaio O nu na Antiguidade Clássica (1975), 
Sophia Andresen retoma algumas ideias basilares de sua 
poética, sendo que a reflexão se dá por meio da escultu-
ra grega do período arcaico, clássico e helênico, na qual 
predomina o nu. Esse modo de esculpir o corpo humano, 
segundo Sophia, confirma a concepção do homem grego 
da Antiguidade de que “o divino é interior ao universo” e 
que o homem se constitui como um módulo do “mundo 
belo-ordenado”. Por meio da escultura do nu, daquilo que 
é fruto do cosmos, o artista da Grécia Antiga descobre, 
decifra e mostra a ordem do universo. Sophia cita Ho-
mero, Aristóteles e Píndaro, que se referem à relação do 
homem com o divino, pois, para eles, homens, deuses e 
todas as coisas existem em equilíbrio, sendo o homem, 
neste caso, o “portador do divino” (1992, p. 19).

Por esse motivo, a arte grega antiga é naturalista 
e, ao mesmo tempo, religiosa. Naturalista porque rein-
venta o cosmos na coisa esculpida segundo a proporção, 
a simetria, a medida da natureza; religiosa porque, dessa 
maneira, o artista inventa e revela o divino, o ato de apare-
cer das coisas. No poema O búzio de Cós, do livro O búzio 
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de Cós e outros poemas (ANDRESEN, 2004, p. 10) Sophia 
reinventa os traços naturalista e religioso da arte grega antiga, 
quando o sujeito do poema mostra um búzio cujo som remete 
aos indefinidos tempo e lugar em que o homem tomou conhe-
cimento de sua existência no mundo. O poema é datado de três 
anos após a terceira edição de O nu na Antiguidade Clássica ter 
sido publicada, e a ideia de que todas as coisas portam o divino 
mostra-se na imagem do búzio construída como metonímia ou 
metáfora do homem em sintonia cósmica. A propósito dessa 
ideia, Sophia escreve: “os corpos que vemos na escultura gre-
ga (...) [são] portadores duma perfeição à qual o homem está 
religado, corpos que revelam a harmonia do cosmos, como a 
concha que apanhamos na praia.” (1992, p. 19).

Ainda no poema O búzio de Cós, observa-se a dualidade 
por meio do jogo do tempo e espaço da enunciação em que o 
sujeito dá a conhecer o búzio e o tempo e espaço imemorial, 
da criação das coisas, por meio do que se mostra e daquilo que 
a coisa mostrada evoca. As imagens seguem da “mediterrânica 
noite azul e preta” para “mastros baloiçantes dos navios” e” longa 
vasta praia\ Atlântica e sagrada”, construindo uma gradação a 
partir da natureza misteriosa do búzio para sua decifração, em 
que os três últimos versos revelam a alegria da descoberta do 
vínculo ancestral de todos os elementos do universo.

Para Sophia Andresen, em O nu na Antiguidade Grega 
Clássica, o contraste entre as linhas das montanhas e as linhas 
da praia na paisagem da Grécia é exemplo da excelência da ar-
ticulação e conciliação de opostos, e o artista da Grécia An-
tiga reinventa essa dualidade quando trata da relação da vida 
humana com o divino. O tratamento artístico ocorre de modo 
complexo, tendo em vista que a citada relação é indissociável da 
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tensão entre o chaos e o cosmos, entre o espírito dionisíaco e o 
apolíneo. 

Também no ensaio “A poesia de Cecília Meireles” So-
phia trata da aliança de contrários e da invenção na arte da pa-
lavra. A respeito da primeira questão, a poetisa portuguesa cita 
a presença simultânea do estilo clássico e romântico, da objeti-
vidade aliada à subjetividade, da transmissão de atmosfera sere-
na e ao mesmo tempo desesperada, intemporal e marcada his-
toricamente, elementos que indicam o equilíbrio de oposições 
na obra ceciliana. Sophia cita como exemplo Motivo, o segundo 
poema de Viagem, de Cecília Meireles, construído como um 
corpo que sintoniza dualidades. Também, segundo a ensaísta, 
conhecer a poesia de Cecília é conhecer sua ideia sobre o mun-
do, pois a mensagem do poema reflete a imagem do mundo da 
autora, e esta condensa com perfeição tal pensamento no poe-
ma acima citado. Desse modo, a poesia de Cecília constitui-se 
no espelho do mundo, sendo sua poesia dual porque o mundo é 
dual, ou, esclarecendo de outro modo, sendo o mundo dual, sua 
poesia também assim se apresenta.

Essa atitude poética remete à ideia de que todo ges-
to do homem exige atenção, pois implica a construção de sua 
relação com o mundo. A dualidade está, portanto, ao mesmo 
tempo, no interior e exterior do homem. Este precisa exercê-la 
tanto na ação individual quanto coletiva, sabendo que as duas 
partes se relacionam de modo tenso e sob a constante amea-
ça de aniquilamento uma da outra. Tal equilíbrio de contrários 
não é dado por um deus ou pelo kosmo, antes, é conquistado 
a cada gesto ou é perdido. A isso os gregos chamavam ética da 
ação. As batalhas e os jogos olímpicos são exemplo da dualidade 
que favorece a sintonia perfeita.



304

A noção de dualidade andreseniana converge, ainda, 
para a ideia sobre a natureza do conhecimento, de Emannuel 
Kant, baseado no dualismo, segundo o qual o real se divide em 
fenômeno e númeno. Este modo de real, o númeno, constitui-se 
naquele absolutamente incognoscível, pois corresponde a obje-
to ou evento cuja existência é postulada sem ser conhecida pelos 
sentidos, enquanto o fenômeno consiste na realidade primei-
ramente experimentada ou conhecida pelo homem por meio 
de seus sentidos e que, por isso, fornece perspectiva parcial. É 
preciso, em seguida, que ele utilize a inteligência para explicar a 
experiência, e, assim, ocorra o entendimento ou reconhecimen-
to da realidade. Conforme propõe o filósofo, para conhecer o 
real o homem é movido tanto pela necessidade de buscar a cau-
sa pela qual algo acontece de um modo e não de outro, quanto 
pela liberdade de querer empreender a procura do conhecimen-
to por se constituir como sujeito racional autônomo.

Na poética da ensaísta portuguesa, a necessidade é pos-
tulada como exigência da Poesia feita ao poeta para que ele 
escreva o poema. O poeta possui, neste caso, autonomia relativa, 
tendo em vista que ele ouve o canto da deusa da Poesia, mas 
encontra dificuldades na escolha das palavras para dar corpo, 
matéria e espírito ao poema. Em algumas situações de escrita, o 
poeta se desumaniza, se despersonaliza para mais se aproximar 
da voz da Poesia. Neste sentido, ele se transita entre o fenôme-
no e o númeno para conhecer o real.

A ideia de aproximação entre o fenômeno e o númeno 
está implícita no ensaio Poesia e realidade, de Sophia Andresen, 
publicado em 1960, pelo exemplo de Poesia, com letra maiús-
cula, dado por ela, o de que os anéis de Saturno sempre existi-
ram, independentemente de o homem ter conhecimento deles. 
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Encontra-se também na demonstração da dualidade que So-
phia Andresen apresenta no poema “Motivo”, de Cecília Mei-
reles, dualidade relacionada ao modo de viver orientado pela 
ética da ação, pela procura, da poeta brasileira, de reinventar a 
ligação tensa entre a realidade sensível e a incognoscível para se 
reconhecer em sintonia com a vida.

A ensaísta discorre, também, sobre a reflexão apresen-
tada, em “Motivo”, a respeito do ato poético. O título do poema 
refere-se à explicação do canto e da função de quem o compõe: 
o poeta canta a alegria e a dor de viver. Este ato está bem mar-
cado pelo emprego da primeira pessoa nos verbos de estado 
e ação e na identificação do sujeito lírico com a temporalida-
de das coisas. Ele entra na dinâmica da vida, embora cada dia 
possa mostrar situação diferente e o deixe incerto sobre o que 
irá experimentar, pois a vivência inclui ações em que o homem 
destrói pseudoverdades, ao mesmo tempo em que deixa aber-
tura para a construção e/ou reconstrução de outras, em que a 
aparente indiferença do sujeito lírico diante da fugacidade da 
vida corresponde à necessidade de usufruir de todas as expe-
riências, as mais ambivalentes entre si, porque elas, como ele, 
são transitórias e, para isso, ele precisa se entregar totalmente 
a cada uma delas. Nisso consiste a beleza de viver e de cantar 
a vida. Por isso, o sujeito não se preocupa com o amanhã. Esse 
é seu modo de assumir a plenitude de viver. Ainda no mesmo 
ensaio sobre a poesia de Cecília, Sophia escreve que o reconhe-
cimento do poeta a respeito de seu lugar no mundo confirma-se 
na mensagem metalinguística da poeta brasileira. Entende-se a 
aceitação do nada, por parte do poeta, como o estado de pleni-
tude, espécie de nirvana que os budistas procuram alcançar, e é 
dessa maneira que ele estará vivo por meio de seu poema. 
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A ideia de que o poeta, após sua morte, permanece em 
seu canto remete aos estágios diferentes de um processo inva-
riável e único, referidos nos fragmentos 199 a 202 de Heráclito 
de Éfeso, em que cada fase de um processo possui unidade e, ao 
mesmo tempo, forma, com outra(s) fase(s), uma unidade dual 
ou plural. No caso do poema Motivo, as unidades da vida e da 
morte correspondem à fase constituída de outra unidade, sendo 
esta dual, entendendo que a morte significa vida de outra or-
dem, apesar de ainda assim não ser explicada cientificamente. 
Esse pensamento integra a noção heraclitiana de logos, cons-
tante nos fragmentos 194 a 196, nos quais se lê que todas as 
coisas, embora aparentem ser múltiplas e distintas, se ordenam 
em um complexo coerente, conforme a proporção entre elas, e 
que os homens precisam entender tal correlação para agirem 
segundo o mesmo princípio. Nesse contexto, o canto de Motivo 
é dual, porque reinventa o logos, a perfeição do kosmo, no sen-
tido de que esse poema espalha para além da temporalidade a 
mensagem do poeta, mesmo depois de terminada sua existência 
como parte do mundo sensível.

Há também semelhança entre o pensamento de Herá-
clito sobre o logos com o de Poesia, com letra maiúscula, e poe-
sia, com minúscula, apresentado por Sophia Andresen no ensaio 
“Poesia e realidade” (1960, p. 53), a poesia é a Poesia na proporção 
em que se constitui como procura de alcançar a realidade das coi-
sas. Tal procura realiza-se no poema, entendido como invenção 
artística em que o homem e as coisas são religadas harmoniosa-
mente. Essa imagem de completude predomina no citado poema 
de Cecília, por meio da construção metalinguística. Sophia An-
dresen refere-se a esse elo. As palavras empregadas por Cecília 
em sua obra são tão exatas que mostram a sua verdade e nisso 
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reside a beleza do poema ceciliano, acontecendo, desse modo, o 
encontro do poeta consigo mesmo e com a Poesia.

A função do poeta e do poema consiste em “dar a ver”, 
conforme escreve Sofia Sousa Silva (2006, f. 1), o elo do homem 
com todas as coisas. Assim, cada poema revela uma vivência, é 
indivíduo que fala de dramas e da felicidade para reconhecer a 
si e aos outros como seres inteiros. Ser inteiro, possuir inteireza 
consiste, para Sophia, em conquistar projetos na vida. A esse 
respeito, Helena Buescu (2001, f. 3) confirma que, na poesia an-
dreseniana, estar inteiro na vida é buscar entender a realidade, 
compartilhando as descobertas. Essa ideia, apresentada no en-
saio “Poesia e realidade”, é reiterada no discurso de recebimento 
do Grande Prêmio de Poesia atribuído ao Livro sexto, quando 
Sophia destaca, no poema de Homero, a “felicidade nua e intei-
ra”, o “esplendor da presença das coisas”. (1964, p. 26). 

Também no ensaio Caminhos da Divina Comédia, 
(2003, p. 38-49) a inteireza é tratada pela poeta portuguesa, 
agora mais claramente relacionada com a ideia de salvação e 
de engajamento político. Segundo a autora, este mostra-se pela 
verdade imprimida na memória de cada personagem criada por 
Dante e pelas coordenadas do tempo e do espaço que orientam 
a viagem do poeta pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. Tal pro-
cesso poético indica a atenção do poeta italiano às coisas con-
cretas, que lhe confere um modo de olhar chamado por Sophia 
de “falar visível” (2003, p. 44). O modo como se dá o amálgama 
de olhar-falar na obra desse poeta gera o encontro, a descoberta, 
a fúria e a paixão do homem preocupado em contribuir com a 
construção do tempo e espaço de sua vida (2003, p. 46).

O estado de atenção do poeta para a vida favorece a 
descoberta da realidade das coisas. A esse fenômeno poético, 
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Sophia chama encontro, diferentemente de conhecimento. Ela 
pontua a questão no ensaio “Poesia e realidade” (1960, p. 53), ci-
tando que essa experiência se dá, para Arthur Rimbaud, como vi-
são maravilhosa; para Maria Helena Vieira da Silva, como o olhar 
para as coisas como elas são; e para Teixeira de Pascoaes, como 
comoção. 

Aliada à atenção encontra-se o caráter didático do poema. 
Sophia disso trata quando escreve sobre a obra de Dante, Höl-
derlin, Camões e sobre a escultura da Grécia Clássica, nos ensaios 
“Caminhos da Divina Comédia”, “Hölderlin ou o lugar do poeta”, 
“Camões: ensombramentos e descobrimentos” e O nu na Antigui-
dade clássica, respectivamente. Para Sophia, a obra é o exemplo para 
o homem se colocar inteiro no mundo.

Desligamento, desprendimento e desumanização, nos 
ensaios de Sophia Andresen, são gestos imbricados ao que é es-
sencial, isto entendido como poético e em oposição a acidental. 
Adiantando que “a poesia de Cecília Meireles é tão naturalmente 
intemporal e distante, tão diafanamente pura, tão alheia a todos 
os problemas, acidentais”, a escritora portuguesa cita o poema ce-
ciliano “Despedida” como exemplo dessa realização artística. Na 
primeira e última estrofe desse texto, o poeta revela a necessidade 
de ficar sozinho para reencontrar pela memória, pelo amor e pela 
imaginação, pois o poeta abandona a matéria para se entregar à 
aventura do descobrir o inefável. A salvação é uma categoria poé-
tica tratada por Sophia no ensaio Caminhos da Divina Comédia 
e também no discurso acima citado. No primeiro texto, a autora 
concentra a ideia de salvação no gesto manifestado na linguagem 
da poesia de comunicar a existência de outra realidade diferente 
daquela apreendida pelos sentidos e a essa ligada por uma força 
centrípeta e ao mesmo tempo centrífuga. No segundo texto, a poe-
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ta emprega o significado de salvação como fenômeno análogo ao 
de quatro outros.

A respeito do real, para Sophia, seu significado asseme-
lha-se à Realidade das coisas, realidade inteira e Poesia com letra 
maiúscula, conforme fica explícito no ensaio “Poesia e realidade”. 
O significado de destino implica a possibilidade de escolha me-
diante a consciência de determinada realidade. Neste caso, um 
indivíduo alheio aos fatos que acontecem no tempo e no espaço 
em que vive não possui destino, porque não tem a alternativa de 
compartilhar da sua construção. Ele não existe porque não sabe 
de sua essência. A respeito de realização, esse termo consiste na 
ação resultante do pensamento combinado à emoção, construída 
com princípios éticos e morais. A palavra gesto possui significa-
do próximo. O termo vida inter-relaciona os demais termos para 
significar o reconhecimento de que a existência se configura por 
acontecimentos marcados tanto pela temporalidade quanto pela 
atemporalidade, pelo sofrimento ou pela alegria mediante os quais 
o homem necessita posicionar-se.

Para concluir, proponho haver uma teoria poética nos en-
saios andresenianos, que pode ser visualizada como um quadri-
látero em cujo vértice superior ela situa a Poesia, em maiúscula, 
correspondendo ao cosmo, ao logos, ao real, à ordem das coisas 
mantida pela sintonia de tensões contrárias; em cada um dos vérti-
ces laterais da figura, situam-se a poesia, com minúscula, e o poeta. 
A primeira entendida como o reconhecimento da existência do 
kosmo, e o segundo como aquele que sente a necessidade de viver 
e comunicar aos outros homens que eles são parte do todo e que 
esse elo se manifesta na realidade sensível pelo fato de eles serem 
movidos pela dualidade. Enfim, o vértice inferior do quadrilátero 
constitui-se do poema, a realidade sensível por meio da qual são 
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revelados os modos exemplares de tomar consciência e assumir vi-
ver segundo a dualidade. Assim, o poeta alcança a inteireza quando 
escreve o poema e, nele, inventa um mundo com o qual partilha sua 
preocupação com as questões que rompem o equilíbrio da vida e 
sua descoberta sobre o significado da existência.
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 Maurice Blanchot, no capítulo de abertura de O 
espaço literário, faz uso de uma imagem, a que chamou 
preensão persecutória, para ilustrar o que, para ele, é o em-
bate do autor com o mundo no momento da criação lite-
rária. Nesse capítulo, presenciamos os movimentos con-
trários da mão direita e da mão esquerda de um mesmo 
sujeito. Esse sujeito, escritor, segura o lápis da escrita li-
terária com a mão esquerda, aquela que Blanchot chama 
mão “doente” (BLANCHOT, 2011, p. 15), enquanto a 
direita opera movimentos de interceptação da ação ca-
nhota. Ainda que a mão direita seja aquela que detém 
o poder de ação ativa, a mão esquerda, com seu lento 
movimento, movimento de um “tempo pouco humano” 
(BLANCHOT, 2011, p. 15), consegue firmar êxito nesse 
jogo de fluxos distintos, ainda que esse êxito seja da or-
dem da sombra, portanto irreal, na medida em que não 
podemos ter acesso.
 A “exigência imperiosa” (BLANCHOT, 2011, p. 
16) de que fala Blanchot não é de domínio do escritor. 
É reservado a ele somente a possiblidade de impor uma 
pausa à escrita, ação primordialmente infinita, nas pala-
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vras de Blanchot. Assim, o escritor apenas ilusoriamente assu-
me as rédeas da escrita literária, sendo muito mais vítima desse 
movimento que acontece na sombra das coisas, no negativo 
inacessível e inoperante que é a sombra da mão, a sombra do 
tempo, a sombra do lápis: espaço da obra.
 Lembramos o episódio da preensão persecutória de Mau-
rice Blanchot para abrir nossa reflexão sobre a presença da mão 
esquerda, canhota, em alguns dos poemas que compõe o livro A 
faca não corta o fogo, de Herberto Helder, pois, como iremos já 
poder observar, o poeta português tem uma visão parecida com 
aquela que aqui nos referimos: escritor refém da mão canhota.

As referências às imagens da mão canhota fazem parte 
da ampla insistência do poeta à volta com a inquietação sobre a 
escrita ela-mesma e os modos como ela se nasce. São, portanto, 
parte das reflexões metaliterárias que dominaram o projeto de 
poema contínuo de Herberto Helder.

Em livros anteriores, como é o caso de A última ciência 
e A cabeça entre as mãos, por exemplo, Helder faz uso da imagem 
da mão e da mão canhota para ilustrar a medida corporal no 
acesso às matérias poéticas, transmutando-se corpos e maté-
rias em um só elemento: o poema-mundo. Em A última ciência, 
por exemplo, “A mão convulsa manobra a vida máxima” (HEL-
DER, 2009, p. 427) e nesse ato o sujeito é “devorado pelos no-
mes / selvagens” (HELDER, 2009, p. 427). Devora o sujeito e a 
sua mão, ainda, a noite devagar e furiosa. Leio: “Devora, a noite 
furiosamente externa / entrando, / não só a água suave e a má-
quina da guerra / e a soberba ondulação do fogo / nas formas, 
/ mas a doce e dolorosa mão que ergueu a fábula” (HELDER, 
2009, p. 428). O exercício doloroso da escrita ergue a fábula, 
mas sucumbe na noite (“outra noite”, para Blanchot), espaço em 
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que temos duas mãos, as “mãos que [..] arrumam entre chama 
e sono” “as coisas do mundo” (HELDER, 2009, p. 429). A mão 
da chama, canhota, demoníaca, “trabalha / nas superfícies cen-
trífugas” (HELDER, 2009, p. 433). 

A mesma imagem se repete em A cabeça entre as mãos: 
“Mão que revolves a substância primordial, / Barro / funda-
mento, [...]” (HELDER, 2009, p. 378). A substância do mundo 
e do poema são agora uma única substância: poema-mundo. O 
poeta, a partir da ação de sua mão, revolve o oculto e trabalha 
nas massas transmutadas poemas (“Em que poça de ouro / se 
implanta / soberbamente a mão?”, pergunta o poeta, p. 386). 
Com isso, notamos que, para Helder, fazer poesia é ser submeti-
do ao processo de aniquilamento do ser (“Queima tudo”, p. 384, 
“As labaredas atravessam as membranas”, p. 387); calcinado, ex-
tinto, o poeta devém poema, contínuo poema, portanto, massa 
poemática em movimento.

Se as labaredas queimam tudo, queimam principalmen-
te a mão, a mão-escrita-poema em “idioma demoníaco” (2009, 
p. 441), feito refém (mas não seria também algoz partícipe?), 
da “espécie de força absoluta” (p. 441), imperiosa exigência aos 
moldes blanchotianos: “a imagem de uma pessoa com a mão 
gloriosa nas chamas não pára de gritar mas não tira a mão do 
fogo / compreende-se? como se compreende!” (2009, p. 441). 
Essa imagem de Os selos está em sintonia com as imagens aqui 
vistas e que podem nos ajudar a ver como o poeta resolveu con-
tinuá-las e/ou reescrevê-las em A faca não corta o fogo. 

Esses elementos se imbricam na formação de uma poé-
tica que, no caso de A faca não corta o fogo, faz conviver o caos e 
a matemática em vista da maravilha, com especial atenção para 
a encenação da escrita. Aqui, a “mão queimada” (2009, p. 604) 
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ilumina a si mesma, por “luminotecnia”, central no palco-escri-
ta. A demoníaca mão “sem Deus”, como já veremos, dança em 
vertigem para arrancar a “linha cantante” (HELDER, 2009, p. 
599-600). Leio:

dúplice
lírica, dúbia mão sem Deus a trabalhar em música,
e tu respiras e pareces ligeiro,
mas abrem-se e fecham-se linhas, sangram unhas, e és
ávido, atento, áspero,
e o ritmo que tiras de ti regula a como que excessiva
dança à beira da vertigem: perigo
e poesia, que não são nada,
mas faz com que os dias mais se desarrumem,
e a tensão crie em ti profundidade, sêca
elegância, e delas dances, cabelo
batido a oxigénio,
a terra mudando de estações, e a mão
desenvolvida pela
luminotecnia
se ilumine a si mesma, e os fusíveis
nos circuitos eléctricos:
caia a noite ou não caia sobre o papel salgado,
escreves ambidextro entre caos e matemática,
porque és ardentemente indefeso,
porque tens de arrancar ao barulho, indecifrável e
     [indemne, a linha

cantante

A mão lírica, “mão que mediu o mundo” (p, 586), tra-
balha “perigo / e poesia” em vista da criação de “profundida-
de”: tirar de si, de suas cavidades obscuras, iluminação; caos e 
matemática que costurem a “linha cantante”. Imagem deveras 
caótica e turbulenta, a criação, no poema lido, é fruto de uma 
interferência do/no corpo. Se lembrarmos da ideia aqui descrita 
do processo de criação para Blanchot, iremos perceber algumas 
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similaridades, a se destacar, principalmente: a ordem do dia é 
subvertida com a operação inoperante e inacessível da criação: 
“perigo / e poesia, que não são nada, / mas faz com que os dias 
mais se desarrumem”.

Se são vastos os exemplos de representação da força e 
do vigor corporal na concepção poemática de Herberto Helder, 
principalmente nos poemas até a publicação de Do mundo, em 
1994, também não são raros, notadamente a partir do livro em 
questão, A faca não corta o fogo, a presença de momentos de re-
conhecimento de alguma impotência, que tanto é do corpo do 
poeta quanto da energia que por ele circula, a lembrar uma ideia 
romântica de inspiração agora em certa decadência. O fôlego 
curto do poeta, em inflexão final, é reconhecido na dificulda-
de do sopro, “poema tão difícil aprendido até ao último erro” 
(2009, p. 580). Ainda sim, para Helder, a “mão plenária” é capaz 
de apreender o dia em sua plenitude, aqui entendido como o 
tempo (parar o tempo, portanto), “entre o caos e melancolia”, a 
mão deste fim de idade:

acima do cabelo radioso,
abaixo do cabelo,
sentado à mesa brilhando ou em pé brilhando muito,
acima de onde as obras,
abaixo de onde as obras se lavraram,
o dito assintáctico do poema, o exercício, o poema físico, 
    [o de abrupto sentido, o poema absoluto,
acima da camisa sobre o sangue,
abaixo da camisa,
poema tão difícil aprendido até ao último erro,
e entre o caos e melancolia,
a mão:
pela escrita da memória assoprada na folha:
a actividade prática,
rápida:
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mão plenária apanhando o dia de cada sítio transbordado:
[...] (2009, p. 580)

Há, ainda, casos em que o fluxo declina de tal modo 
que o poeta abdica da propriedade musical, portanto poética, 
de seus escritos, agora um som difícil, “precaríssimo”. A “mão 
aprendiz” do fim de idade ainda busca (a)colher na boca o ali-
mento do mundo, “com mãos estilísticas”:

e eu que sou louco, um pouco, não ao ponto de ser belo 
     [ou maravilhoso ou assintáctico ou mágico, mas:
um pouco louco,
porque faço com mãos estilísticas um invento fora
             [e dentro dos

estados naturais:
[..]
com mão aprendiz colho o áspero alimento do mundo,
e rosto, membros, torso, radiações dos dedos,
trabalho no meu nome,
obra pequena de hemoglobina, enxôfre, células, osso, lume,
para estar mais perto de quem acaso me chame ou toque
– eu,
sem beleza ou maravilha,
só dor,
desamor ou descuidada memória –
mas me conheça por isso que não é bem música,
talvez sim um som
dificílimo, sêco, acerbo, rouco, côncavo, precaríssimo
de apenas consoantes,
pregos (2009, p. 583-584)

O poeta “sem beleza ou maravilha” contrasta direta-
mente com a imagem que aqui apresentamos inicialmente: o 
pacífico embate entre caos e matemática em vista da maravi-
lha poética. O elogio à loucura como fundamento poético dá 
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o tom desse poema, que, como podemos perceber, não alivia 
o caminho para o sopro criador do poeta: um som “de apenas 
consoantes”, “pregos”. Com certa subjetividade marcada, o su-
jeito poético reclama “dor, / desamor ou descuidada memória”, 
que mais à frente, serão descritos como canhotos (“dor e estilo, 
quando são canhotos, / não os há mais vivos”, 2009, p. 587). 
Dor e estilo canhotos, loucos, demoníacos. Leio:

o fôlego rouco irrompe nas pronúncias bárbaras
dos nós da língua:
voz, escrita:
linhas que se refractam umas nas outras,
bolhas cardíacas:
tanto louvor da terra movido a custo
na frase fracturada: o acordo entre
ritmo e
iluminação, enquanto as mãos intermináveis
lavram as obras, às meadas, ríspidas, rútilas,
               [curtas, compridas, no

escuro, obras
que se ensinam a quem as saiba já na confusão da luz:
arcaicas
matérias, melancolias, memórias, magnificências,
quero esses dons e dias,
esses erros, se emendam, o certo contemporâneo,
      [quero-os todos,
esveltos, essoutros, exímios:
dor e estilo, quando são canhotos,
não os há mais vivos (2009, p. 587)

Apesar da resistente força, o poeta lamenta não ter al-
cançado de modo suficiente a loucura criativa, a profundidade: 
“morro já faz bastante tempo, / ou não ganhei a mão esquerda 
certa, / ou não perdi a razão suficiente,” (2009, p. 591). A “inin-
terrupta cacofonia desarruma a átona música mínima” (p. 602) 
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e o “ar / falado, a fino ouvido: cacofónico, / mas de um modo 
exacto, acho, / música inquieta, inconjunta, impura, / isso: essa 
música” (p. 603). Tal movimento, entretanto, ainda torna redi-
vivo o poeta que, “esquerdo”, “canhestro”, “à custa / de fôlego e 
lenta / bebedeira”, extrai com sua “mão torta” “força da / esfero-
gráfica dolorosa” (2009, p. 595-596). 

É, pois, diante dos poemas aqui lidos que penso 
as imagens associadas ao canhoto e à mão esquerda como 
constituintes do imaginário poético de Herberto Helder, com 
especial lugar para a ampliação de seu universo, tendo culmina-
do na importante aparição feita em seu título póstumo: Poemas 
canhotos. Se, como ficou claro a partir de A morte sem mestre, 
esse último canhoto esteja mais próximo do canhestro, porque 
livros e poemas desajeitados (se pensarmos no poema contí-
nuo longamente elaborado pelo poeta, é também uma maneira 
(aqui lembro Agamben), no sentido de propor uma mudança 
no curso da mão da escrita, poema contínuo sob inflexão até 
então inédita).

Se, como Helder disse a partir de John Cage, “um poe-
ma é a melhor crítica a um poema” (2009, p. 603), leio, para efeitos 
de conclusão:

obscuridade, sangue, carne inundada, la beltà?
um toque apenas, com que delicadeza!
dor e canção:
e mergulhas na água branda, e sais molhado nos
           [dedos e nas

pálpebras,
e esgotas o mundo,
tu, o confuso, o queimado,
o luminoso:
ninguém mede aos palmos uma queimadura:
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a parte interna da luz fervilha se lhe metem as unhas:
que potência e inclinação de cabeça!
que te toquem,
que te tornem pleno: mas se
de tão lenta mal te mova a força rítmica,
não te movas, antes
te doas todo, e te atravesse um sopro:
e a jóia violenta suba do deserto:
e a imagem estrita te revele bruscamente:
mais concreta a cada letra a morte sentada escrita:
porque a radiação bruscamente te revela no escuro:
canhoto,
absoluto (p. 596-597)
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[...]
o poeta foi três ante o papel secreto:
o dois de sempre dois quem em dois se funde,
e o três que é três no dois que se transforma
cada um com seu contrário num sujeito.
[...]
30/12/1972
(SENA, 2013, p. 693. “Do maneirismo ao barroco”)

O presente trabalho é parte das investigações 
que elaborei na minha Tese, na qual busquei estudar 
a relação entre as poesias de Camões e Jorge de Sena, 
tendo como fio norteador nessa relação o Maneirismo, 
um movimento artístico ocorrido entre os séculos XVI 
e XVII, exatamente num espaço intervalar entre Renas-
cimento e Barroco, muitas vezes se confundindo com 
características expressas nesses dois movimentos. No 
meu trabalho de doutorado, aponto que, para Jorge de 
Sena, o poema se dá enquanto espaço de metamorfose 
de experiências, como as da guerra, do exílio e do ero-
tismo (os pontos sobre os quais me detive), revelando 
uma consciência nítida de ir do conhecido ao desconhe-
cido e transformar o apetite em razão. Destarte, o poeta 
conduzido “por um instinto cego” compõe o seu poema 

“Duplos são todos e um ter-
ceiro oculto”: a escrita 
andrógina de Jorge de Sena

Rodrigo Corrêa 
Martins
Machado

Universidade 
Federal
Fluminense
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enquanto “passagem (ou a volta) da harmonia à dissonância 
(na sua história e em cada obra)” (BATAILLE, 1992, p. 62), 
deixando-nos os resquícios dessa dissonância interior. 

Esse espaço intervalar também pode ser pensado en-
quanto o abismo que separa os seres descontínuos dos quais 
nos fala Bataille. Entre eles haverá sempre uma fenda, mesmo 
após se entregarem um ao outro na conjunção carnal. Logo, 
o poema enquanto inscrição de descontinuidades é um es-
paço intervalar-andrógino. Acerca do andrógino, Aristófanes 
– personagem a que Platão, na obra O Banquete, empresta voz 
para discorrer acerca desse ser em união –, diz ter sido um dos 
três gêneros da humanidade (os outros seriam o masculino 
e o feminino), que tinha como particularidade carregar em 
si a forma comum aos outros dois gêneros. Ser de “força e 
vigor terríveis, e uma grande presunção”, o andrógino voltou-
se contra os deuses olímpicos, sendo por Zeus dividido em 
dois para tornar-se mais fraco e mais útil. De tal forma que 
o próprio Aristófanes diz que “desde que a nossa natureza se 
mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade”, 
num ardor de se enlaçarem e se confundirem, “morriam de 
fome e de inércia em geral, por nada quererem fazer longe um 
do outro. E sempre que morria uma das metades e a outra fi-
cava, a que ficava procurava a outra e com ela se enlaçava [...] e 
assim iam se destruindo (PLATÃO, 1973, p. 23). Diante desse 
quadro de horror e desespero, Zeus mudou o sexo dos seres 
para a frente, fazendo que através dele se processasse a geração 
um no outro. Desta maneira, “Cada um de nós portanto é uma 
téssera complementar de um homem, porque cortado como os 
linguados, de um só em dois; e procura então cada um o seu 
próprio complemento” (ibidem, p. 24).
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Ao considerar o que disse a personagem platônica acerca 
do andrógino, é possível relacioná-lo à própria escrita poética 
de Jorge de Sena, uma vez que ela, em total consonância com os 
preceitos maneiristas expressos na escrita de Camões, também 
se constitui enquanto palco a comportar o “cada um com seu 
contrário num sujeito”. A respeito do caráter andrógino da es-
crita de Sena, que desenvolvo mais neste instante, e sobre o qual 
Luciana Salles (2010) já havia prevenido. No entanto, ela segue 
os ditos de Mircea Eliade para investigar esse personagem mi-
tológico transformado em fenômeno poético. Nisso me afasto 
dela e parto para um andrógino puramente visceral, fenômeno 
erótico manifestado através de uma experiência interior, o qual, 
a meu ver, muito bem posto está nos versos de “‘Romeu e Julie-
ta’, de Tchaikowsky”:

Ele era muito jovem quando imaginou este poema
das ânsias triunfantes contra tudo e a morte.
Por certo ainda tinha intacta a confusa esperança
de que possível fosse, na vida, ser-se como ele era:
Romeu e Julieta num mesmo adolescente apaixonado e tímido
que não se conhecia como um falso homem para Julietas,
e como impossível mulher para o Romeu que via
nos seus sonhos ambíguos. Por isso pôde conceber
Tão belo cântico, cheio de estrondos e lirismos fáceis,
em que o mesmo fácil tem a doçura ingênua
 da confiança pura e de uma ignorância inocente
que faz ser bela a morte. E já nestes requebros há de tudo
o que fará mais tarde a ilusão de música,
com que ele encherá de público desprevenido a sua solidão:
os passos de bailado, os soluços patéticos, a melodia casta
fingindo sabiamente que não é obscena.
Mas há também premonição do desespero harmônico,
estridente e lamentoso, oculto sob o sorriso amável.
É este um poema da juventude que se desconhece no horror
de não se diferenciar. Não canta a união de Romeu
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e de Julieta; canta o que seriam ambos
antes de os sexos serem dois na infância.
Canta a paz e da certeza, antes do bem e do mal.
e sonha e faz sonhar, nesta grandeza tão sonora e fútil,
do horror de ser-se  e não ser-se dois.
(SENA, 2013, p. 421)

Este poema de Arte de Música, me propõe já no título 
uma dupla retomada: primeiramente à composição musical ela-
borada por Tchaikowsky que, por sua vez, já era uma retoma-
da de uma das mais conhecidas peças teatrais shakespearianas. 
Jorge de Sena revisita, portanto a música e o teatro para criar o 
seu “terceiro oculto”, poema-andrógino. Nele, criação a carregar 
consigo a força musical e teatral, simultaneamente, o eu lírico 
também é um ser em união, um “adolescente apaixonado e tí-
mido/ que não se conhecia como um falso homem para Julie-
tas,/ e como impossível mulher para o Romeu que via/ nos seus 
sonhos ambíguos”. Trata-se de um ser descontínuo, demoníaco, 
único, andrógino em que os sexos não se diferenciam.

É possível, para a minha leitura deste poema, estabelecer 
uma conversa entre os postulados de Platão a respeito da 
figura do andrógino e Georges Bataille no que diz respeito à 
descontinuidade e à continuidade na reprodução assexuada. 
Diz o filósofo francês que, na reprodução assexuada, a célula, 
enquanto ser simples e único (descontínuo), se divide em 
certo ponto do seu crescimento, formando dois núcleos, dando 
origem a dois seres distintos. Para ele, não é possível dizer que 
um primeiro ser deu nascimento ao segundo, já que os dois 
são produto do um inicial que desapareceu no momento em 
que os núcleos se separaram. O ser inicial, não morre, apenas 
cessa de ser. Em certo momento de separação, um ser que era 
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único, descontínuo, chega à continuidade e, desde que há dois 
novamente, surgem novos seres descontínuos. “O primeiro ser 
morre, mas aparece em sua morte um instante fundamental de 
continuidade de dois seres” (BATAILLE, 2014, p. 38).

Assim como na reprodução sexuada em que está em jogo 
a descontinuidade e continuidade de uma célula, antes de ser 
separado por Zeus, o andrógino era um ser descontínuo único, 
porém, no instante da separação, esse primeiro ser é levado à 
continuidade pela morte. Ele desaparece e dá lugar a outros 
dois seres descontínuos, completamente distintos do primeiro. 
Esses dois novos seres carregam consigo a tragicidade, a violên-
cia, a dor e o prazer da separação, e, concomitantemente trau-
matizados e prazerosos da continuidade a que foram expostos, 
buscam incessantemente se unir com intenção de retornarem 
ao ser inicial. No entanto, esse “milagre” é impossível e, mes-
mo que se unissem novamente, eles jamais retornariam ao ser 
primevo, pois a separação criou em ambos um abismo intrans-
ponível que só poderia ser vislumbrado minimante através dos 
espasmos eróticos da “pequena morte”.

Zeus, que havia submetido o andrógino ao mundo do 
trabalho, já que dividi-lo em dois seria também torná-lo mais 
útil, teve que lidar com seres que se rebelaram contra essa lógica 
racional e preferiram se enlaçar lascivamente um no outro até a 
morte. Ou seja, o erotismo se fez mais presente nesses seres que 
preferiam, em primeiro lugar, o prazer. Novamente, o deus-pai, 
intentando submeter-lhes à ordem moral do trabalho, vira-lhes 
o sexo para a frente e permite-lhes gerar os filhos. Entretanto, 
mais uma vez eles se rebelam contra a moral divina e encontram 
no erotismo uma forma de driblá-la, bem como no gozo uma 
maneira de se aproximar da continuidade perdida.
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Essa leitura do mito do Andrógino pautada no erotismo 
batailleano é imprescindível para que eu interprete o poema de 
Jorge de Sena, uma vez que ali se encontra um ser andrógino 
angustiado. O poeta português dá pistas ao longo de mais de 
um poema a respeito desse ser “oculto” que carrega consigo a 
singularidade de ser-se dois, como é delineado no poema “O 
hermafrodito do Museu do Prado”: “o filho és tu e mais que 
o filho a forma/ do jovem deus teu pai porém quebrada/ em 
gestos ondulados como se/ tiveras seios e ancas invisíveis/ qual 
é da carne a tua mãe a imagem”. Em conformidade com o que 
Aristófanes enfatizou, o andrógino seniano é um ser de união 
erótica-sensual-intelectual-afetiva que nada gera “senão nas al-
mas corpos como o teu: amor comércio inferno e a doce ima-
gem do jovem deus que dorme reclinado”, ser em que coexistem 
pacificamente a doçura juvenil e o monstruoso infernal. Ele é, 
pois, transgressão do interdito, descontinuidade em constante 
jogo com a continuidade, está constantemente no limiar do 
sexo e da morte.

Relacionar a leitura batailleana ao mito do andrógino 
instiga-me, após a leitura do poema seniano, o não reconhe-
cimento do sujeito poético ali presente como um ser de per-
feição em que carne e espírito unem-se em plenitude – como 
Aristófanes o havia caracterizado na Antiguidade Clássica. Na 
modernidade, me deparo com um ser angustiado não tanto pela 
procura da sua metade perdida e complementar, mas sim pela 
possibilidade de “ser-se como ele era:/ Romeu e Julieta num 
mesmo adolescente apaixonado e tímido”. Por isso Bataille aqui 
torna extremamente fértil a minha leitura.

Após a separação inicial do andrógino feita por Zeus, 
os dois seres descontínuos, anteriormente levados à continui-
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dade com toda violência que só a morte (ou o seu vislumbre) 
pode causar, não poderiam novamente se unir sem que entre 
eles houvesse um abismo intransponível. Enquanto discurso na 
modernidade, associo o andrógino seniano a um retorno, a uma 
nova tentativa de união do ser que Zeus havia separado. E esse 
sujeito poético, levando ao extremo o poema como experiência 
interior, se encontra na modernidade angustiado, incompreen-
dido, melancólico, uma vez que jamais alcançará a forma pri-
meira que havia lhe dado lugar antes da separação.

A angústia do sujeito poético criado por Sena pratica-
mente se constrói num mundo em que é possível ser-se dois em 
um único ser, mas impossível recobrar a unicidade genesíaca 
que lhe precedeu. O que ele sente e exprime pode ser relacio-
nado ao próprio mundo moderno, caracterizado por fragmen-
tações, por hedonismos e egoísmos extremos, o qual à data de 
publicação de tal poema, 24 de maio de 1964, remete também 
a estrondos e lirismos advindos de duas guerras mundiais, de 
uma ditadura fascista em Portugal e início de outra no Brasil. 
Mundo estranho, em constante crise e tensão, em que cada su-
jeito nega o seu contrário, em que o andrógino, na mitologia 
tido como dotado de “força e vigor terríveis”, vê-se subjugado 
diante dos Outros e da impossibilidade de ser-se plenamente, 
mas sobrevive sobretudo através da ilusão de música que, por 
sua vez, se torna simulacro de vida diante daqueles que com ela 
tomam contato.

Há, por trás da figura andrógina no poema de Sena, uma 
melodia que finge não ser obscena, que finge ser pueril, um sor-
riso amável que esconde em seu íntimo o “desespero harmôni-
co, estridente e lamentoso”; há o revelar de uma juventude que 
não se conhece senão se diferenciando, confrontada por aquele 
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sujeito emblemático a representar a dramaticidade por trás da 
não diferenciação de Romeu e Julieta (e da impossibilidade de 
serem um só, mesmo após a união). A famosa peça shakespea-
riana em que dois jovens lutam para se unir serve de palco para 
Tchaikowsky compor uma de suas obras-primas musicais e, por 
sua vez, palco para Jorge de Sena encenar o momento “antes de 
os sexos serem dois na infância”. Certamente, o poema represen-
ta a injustiça, não mais de Zeus ao separar o andrógino, porém 
a impossibilidade angustiosa deste ser volver à descontinuidade 
inicial que o gerou, obrigado a ver-se como a outra parte de si 
jamais atingível.

O próprio poema seniano torna-se a escrita de um sujei-
to que, castrado de seu desejo mais profundo, tem que conviver 
pacificamente com as suas impossibilidades e a sua dualidade. 
Mais do que um ser descontínuo, ele carrega duas descontinui-
dades que jamais se unirão de maneira a tornarem-se um só, a 
não ser através do gozo erótico.  Possivelmente, pela angústia 
causada por essa impossibilidade, o Romeu-Julieta continua a 
existir angustiado “nesta grandeza tão sonora e fútil,/ do horror 
de ser-se e não ser-se dois”. Essa condição paradoxal, de alguma 
forma, pode ser esclarecida se volvermos ao texto “O paradoxo 
da soberania” de Giorgio Agamben (2005, p. 92) e notarmos que 
este estudioso se refere ao sujeito soberano enquanto aquele que 
“está, ao mesmo tempo, fora e dentro do ordenamento”, alguém 
que, conforme definição que o filósofo toma de empréstimo a 
Carl Schmitt, “tem o poder legítimo de proclamar o estado de 
exceção e de suspender, de tal modo, a validade do ordenamento 
jurídico”. Ou seja, o andrógino seniano, enquanto sujeito sobera-
no, está onde não está, é não sendo e não é sendo, vive, moderna-
mente, e de forma maneirista, sob o signo dessa dupla condição.
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No que diz respeito ao nível estrutural do poema, acre-
dito ser “’Romeu e Julieta’, de Tchaikovsky” uma construção 
andrógina. Essa minha afirmação advém do fato de, ao mes-
mo tempo em que homenageia dois grandes artistas mundiais 
que foram (e ainda são) Shakespeare e Tchaikovsky, o poema 
retoma duas das grandes obras por eles elaboradas, sendo que 
a peça teatral precedeu, e de certa maneira deu origem, à musi-
cal. O poema se faz, destarte, um “terceiro oculto”, que contém 
esses gênios e gêneros, mas não é nenhum deles, é outra coisa 
(paradoxo – ele é não sendo e não é sendo). Ele se constitui de 
uma doce ilusão, fazendo jus aos argumentos platônicos n’A Re-
pública utilizados para justificar a expulsão do poeta da cidade 
ideal: “— E quanto ao amor, à ira e a todas as paixões penosas 
ou aprazíveis da alma, que afirmamos acompanharem todas as 
nossas ações, não produz em nós os mesmos efeitos a imitação 
poética?” (PLATÃO, X, p. 472).  Platão vislumbra todo o cará-
ter dionisíaco, violento e transgressor que a literatura carrega e 
é exatamente esse caráter que faz dos escritos de Jorge de Sena 
palcos onde se encena um constante mergulho em experiências 
interiores e que tanto nos toca em nosso mais íntimo, nos dá o 
prazer bartheano.

No poema “‘Romeu e Julieta’, de Tchaikovsky” o lei-
tor, bem como o escrito, são convidados à baila por Sena para 
unirem-se num movimento demoníaco, transgressor (erótico), 
porque profanatório: “dois para o inferno com a nossa bênção”. 
O poema se torna espaço andrógino, palco em que se unem dois 
seres em paradoxal condição – “Romeu e Julieta”, Shakespeare 
e Tchaikovsky, os quais, ali, não mais o são e nem o deixarão 
de ser. E isso é revelador de uma ética da poesia pautada no 
testemunho metamorfoseado que, surgida na década de qua-
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renta do século XX, ouve a voz camoniana sem furtar-se a re-
conhecer também em Fernando Pessoa um de seus precursores, 
um de seus Adamastores a serem contornados (uma poesia que, 
de forma maneirista, repousa em tensões – entre sensualismo 
e espiritualismo; tradição e inovação –, fazendo de Sena nova-
mente o “terceiro oculto”, o andrógino ponto em que se unem 
preceitos de dois imensos escritores portugueses que o prece-
deram). Em mais de um ensaio – “Metamorfoses+Mensagem
-Os Lusíadas” (2006), “O Retorno do Épico: A Nau e a Nave” 
(2010) – o estudioso Jorge da Fernandes da Silveira desenvolve 
a hipótese de ser Metamorfoses, de Sena, um “terceiro oculto” na 
comparação aceita entre Os Lusíadas camoniano e Mensagem 
seniano, tendo como fio agregador a História de Portugal, de 
forma que Mensagem possa ser um “terceiro termo” entre o pas-
sado antigo e outro recente.

Destarte, acredito que escrita da metamorfose em Jorge 
de Sena é refúgio e construção de uma experiência interior, ela 
ao mesmo tempo em que conduz do desconhecido ao conheci-
do “liga-se contudo ao conhecido que lhe dá corpo, e ainda que 
ela o dilacere e ele dilacere a vida nessa dilaceração, apega-se 
a ele”. Ela é feita de imagens, de história, de política, da vida 
objetiva e real, suspendidas “da ruína interior que dá acesso ao 
desconhecido” (BATAILLE, 1992, p. 157). Como possessão de 
ruínas, a poesia é fluida, e nela “a verdade é sempre outra”, é 
sempre um vir a ser, não sendo. Através desse caráter de devir, 
de verdade inalcançável, de sinceridade-insincera que o poeta se 
conhece interminável.



330

Referências Bibliográficas

AGAMBEN, G.. “Bataille e o paradoxo da Soberania”. Trad. 
Nilcéia Valdati. In: Outra Travessia, Florianópolis, nº 5, jan. 
2005, p. 91 – 94.

BATAILLE, G.. O erotismo. Trad. Fernando Scheibe. 1ª ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

____. A experiência interior. Trad. Celso Libânio Coutinho et 
all. São Paulo: Ática, 1992.

PLATÃO. A República. Tradução e notas Maria Helena da Ro-
cha Pereira. 9ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1972.

____. “O Banquete”. In: Diálogos. Seleção José Américo Motta 
Pessanha. Trad. José Cavalcante de Souza et all. 2ª ed. São Pau-
lo: Abril Cultural, 1979.

SALES, L. Poesia e o diabo a quatro: Jorge de Sena e a escrita do 
diálogo. São Paulo: Livronovo, 2009.

SENA, J. de. Poesia 1 (obras completas). Edição e coordenação 
Jorge Fazenda Lourenço. Lisboa: Guimarães, 2013.

SILVEIRA, J. F. da. “O retorno do épico: a nau e a nave”. Me-
tamorfoses. Revista da Cátedra Jorge de Sena da Faculdade de 
Letras da UFRJ, v. 10.2, 2010, p. 33-40.

____. “Metamorfoses+Mensagem-Os Lusiadas. In: SANTOS, 
Gilda (Org.). Jorge de Sena: Ressonâncias e cinquenta poemas. 
Rio de Janeiro: 7Letras, 2006.



331

[...] O poema é um caracol onde ressoa a música 
do mundo e metros e rimas são apenas corres-
pondências, ecos da harmonia universal. [...]
(PAZ, 2013, p.21)

Transferir o quadro o muro a brisa
A flor o copo o brilho da madeira
E a fria e virgem liquidez da água
Para o mundo do poema limpo e rigoroso

Preservar de decadência morte e ruína
O instante real de aparição e de surpresa
Guardar num mundo claro
O gesto claro da mão tocando a mesa
(ANDRESEN, 2015, p.453)

Começo minha fala com duas belas epígrafes. A 
primeira delas, um trecho da introdução do livro O arco 
e a lira, de Octavio Paz, apresenta-nos uma definição de 
poema concreta e quase tátil, condizente com a realidade 
de um mundo exterior, ao qual estamos ligados enquanto 
seres humanos vivos: o poema é um caracol. Na segunda, 
cito os versos de “No poema”, de Sophia de Mello Brey-
ner Andresen, publicado em Livro sexto, em 1962. 

Sophia de Mello Brey-
ner Andresen - Poesia, 
travessia do olhar

Sofia Glória de 
Almeida Soares

Universidade 
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Os dois textos se ligam neste trabalho e guiam o ra-
ciocínio em um percurso de leitura que se desloca, ou se mo-
vimenta entre dois eixos de questionamento: “como” e “o quê”. 
O fragmento de Octavio Paz talvez esteja mais relacionado 
ao “como”, por trazer à tona a imagem de um caracol, cuja 
abstração, podemos dizer, é uma espiral, vários círculos com 
diferentes alturas cujos centros coincidem. O poema de So-
phia nos revela o “o quê” de sua poesia: transferir o mundo 
da realidade concreta para o mundo do poema, recriando o 
primeiro no segundo. 

Um poema é para a autora, uma “forma justa” (como 
ela afirma em “Arte poética III” 2015, p. 893) e assim o é, pois 
nasce a partir de uma coisa, daquilo que o mundo tem de mais 
substancial, espesso e visível. Afirmar a existência dessa cor-
poralidade e dessa nitidez não significa, porém, que a poesia é 
ou pretende ser uma cópia do real, mas o contrário. Estamos 
diante de uma poesia que se concebe enquanto representação 
criadora e assim se quer. Sophia não afirma que um poema é 
uma coisa, ele é um círculo desenhado à volta de uma coisa, 
um círculo que abraça o voo. Por isso é livre e é forma justa. 

A segunda estrofe de “No poema” é iniciada por outro 
termo-chave (além de transferir): preservar. “Preservar de de-
cadência morte e ruína / O instante real de aparição e de sur-
presa”. Aqui se mostra a potência poética, pois transformado 
em linguagem, o instante da aparição e da surpresa é como 
que poupado da decadência de um mundo em ruínas, um 
mundo no qual as coisas são passíveis de decomposição. Mas 
não nos enganemos, pois a poesia diante da qual estamos não 
é ingênua e não se deixa enganar, mas é consciente de si, de 
sua construção e de seu lugar. A poesia de Sophia sabe. Sabe 
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que é linguagem.  Sabe e nos ensina que para que haja essa 
restauração clara de um mundo recriado no poema é preciso 
perder uma instância. 

É nesse momento que introduzo o terceiro «elemento-
guia» neste nosso percurso de leitura, que nada mais é do que 
um modo de ler a poesia dessa autora: o olhar. Quando conheci 
a já referida “Arte Poética III”, pensei: “Ela escreve como quem 
pinta”. Aquela era uma escrita do olhar. Era uma escrita de Or-
feu. Digo isso, pois a escrita de Sophia suscita uma atenção toda 
especial ao que é visível, ela é uma poesia que se faz ancorada 
no que a autora chama de “real”, “presença das coisas”.  Um 
pouco mais à frente, no mesmo texto, e chamo a atenção para 
o repetido emprego do verbo “ver”, ela completa: “Aquele que 
vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver 
o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno 
quer ver todo o fenómeno.” (ANDRESEN, 2015, p. 893). A 
necessidade de olhar, e mais, de ver, está cifrada nesse modo de 
fazer poesia, e desde muito cedo se colocou como exigência do 
texto a mim, como leitora.

Ao retornar do Hades, trazendo Eurídice de volta a 
este mundo sensível, Orfeu precisa vê-la. Mais do que tocá-la 
ou possuí-la, ele precisa contemplar sua imagem. E o que é uma 
imagem senão a ausência daquilo que ela evoca? Seu olhar é 
o da não-posse e é também transgressor. Transgressor porque 
contraria a lógica daquilo que não deve ser olhado. O olhar de 
Orfeu é o olhar de compromisso do poeta frente ao mundo. Ele 
é aquele que não se contentou em olhar apenas à sua frente, mas 
a certa altura do percurso, foi impelido a volver o rosto para trás 
para observar e certificar-se da existência de uma evidência do 
seu  passado. Ele nos diz: é preciso lembrar, é preciso revisitar, é 
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preciso rememorar, para que o passado se transforme em potên-
cia presente e futura, para que possamos aprender com ele.  Por 
isso seu olhar representa também uma grande liberdade. Olhar 
apenas para a frente não é suficiente no mito, e também não o 
é para Sophia. 

Observando atentamente sua obra poética, encontra-
mos um número considerável de poemas dedicados, de alguma 
forma, ao mito grego. Em oito poemas essa referência é explíci-
ta. Trata-se de uma escolha que merece atenção, não apenas por 
ser recorrente, mas porque essas aparições não se restringem 
a momentos pontuais da obra, mas acompanham a trajetória 
de escrita da autora em um movimento de caracol. A primei-
ra aparição é “Eurydice”, em Dia do mar (1947), e a última é 
“Eurydice em Roma”, em Musa (1994). Como Orfeu, Sophia 
avança em sua poética lançando sobre ela o seu olhar atento. E 
agrega a esse modo de fazer poesia o movimento de espiral, que 
se mostra enquanto percurso e aproxima diferentes momentos. 
São círculos diferentes que se aproximam a partir de um centro 
comum. Círculos que contêm dentro de si o “pássaro do real”. 

Em No tempo dividido (1954), estão duas aparições: 
“Eurydice” e “Soneto de Eurydice”. Neste trabalho, proponho 
uma leitura do primeiro, pensando no conceito de imagem 
como instância dupla. Passo, então, à leitura do poema:

EURYDICE

Este é o traço que traço em redor do teu corpo amado
       e perdido
Para que cercada sejas minha

Este é o canto do amor em que te falo
Para que escutando sejas minha
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Este é o poema – engano do teu rosto
No qual eu busco a abolição da morte
(ANDRESEN, 2015, p. 312)

Destaco que esse poema está situado em uma primeira 
seção do livro, intitulada “Poemas de um livro destruído”, título 
que corrobora com a noção de perda, desgaste, destruição e ruí-
na de um mundo que se desfaz.

Analisando a estrutura do poema, percebemos que ele 
se constrói de forma bastante simples: três pequenas estrofes 
iniciadas pela forma dêitica “este” expressam o propósito, a fi-
nalidade de uma voz, que se assume como “eu”. Seu funciona-
mento de leitura, porém, segue uma lógica altamente sofisti-
cada, que engloba duas instâncias cindidas, ou duas distâncias. 
A primeira é aquela à qual temos acesso imediato enquanto 
leitores do poema em mãos, é a voz da poeta que coincide com 
a de Orfeu (também poeta), o encantador artista devoto de sua 
arte, Eurídice. Eurídice é o “tu”, ausente do “eu”, ao qual ele se 
dirige, 2ª instância. É nesse intervalo, ou melhor, nessa dobra 
que o poema acontece.

Se o termo “este” ancora o poema no âmbito da proxi-
midade, poderíamos pensar que o “tu”, representado pelo “corpo 
amado” de Eurídice, também é presença e está diante do poeta 
que escreve os versos. Porém, o corpo amado está perdido, a 
própria organização dos versos na página demonstra essa perda. 
O corpo amado está quebrado, perdido num recuo e num verso 
curto, separado. O “tu”, então aponta para a experiência da dis-
tância e de todas as suas potencialidades, é Eurídice que escapa 
às retinas de Orfeu quando ele se volta para trás, permanecendo 
a sua imagem e o canto. 
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Resta então o traço, que compõe o círculo ao redor do 
corpo perdido (e aqui deixo ecoar o trecho citado de “Arte Poé-
tica III”).  Resta o canto, ao qual Maurice Blanchot se refere 
em O livro por vir, como uma navegação: “[O canto] Era uma 
distância, e o que revelava era a possibilidade de percorrer essa 
distância, de fazer, do canto, o movimento em direção ao canto 
[...]” (BLANCHOT, 2013, p. 4). Sendo o canto uma navegação, 
o poema, entendido como objeto estético, é o caminho da dis-
tância, uma vez que aponta para o seu rumo, a saber, ele mesmo, 
como nos é explicitado nos versos finais: “Este é o poema – en-
gano do teu rosto / No qual eu busco a abolição da morte”. Nes-
se sentido, chama a atenção o fato de as duas primeiras estrofes 
estarem focadas nos respectivos objetivos, enquanto a última 
deixa sobressair o objeto, o poema.

 Resta o engano, a trama, a arte. Resta um poema sem corpo.
E aqui termino a minha fala, citando uma estrofe do 

primeiro “poema-aparição de Eurídice”1, de Dia do Mar:

Voam no firmamento os seus cabelos
Nas suas mãos a voz do mar ecoa
Usa as estrelas como uma coroa
E atravessa sorrindo os pesadelos.
(ANDRESEN, 2015, p. 205)

Nesse encontro com a aparição de Eurídice, cujas mãos 
são conchas/ caracóis/ espirais, ouvimos pelo canto de Sophia 
a voz do mar, recriado e revivido enquanto linguagem poética, 
num movimento contínuo de marés: aproximação (presença) e 
distanciamento (ausência). Eurídice-imagem atravessa as ruínas.

1 O poema se intitula “Eurydice”.
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Formas de conhecimento: 
articulações entre poesia (portuguesa
moderna e contemporânea) e filosofia
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A ideia de sombra, conforme apresentada por Pla-
tão no livro VII da República, constitui-se como desdobra-
mento da questão exposta ainda na parte final do livro V 
(476E – 478E; 497E) e se fundamenta na diferenciação 
entre doxa e episteme, ou seja, opinião e conhecimento. A 
correta categorização daquilo que é possível saber sobre os 
seres sensíveis é tema caro a Platão, muito mais por se tratar 
de um ponto fundamental no seu projeto pedagógico do que 
por mera tratativa de caráter metafísico. Marques (2011, p. 
1) diz que ao se estabelecer a diferença acima referida seria 
justificado dizer que o filósofo grego propõe compreender 
a realidade como cingida entre duas totalidades paralelas: o 
mundo da aparência e o mundo das ideias. No entanto, rei-
tera que esta afirmação não se sustenta, uma vez que, à luz da 
teoria, postula-se também que o fundamento ontológico de 
uma instância da realidade está na outra. Portanto, se a sepa-
ração é radical, o fundamento da instância das coisas sensí-
veis não pode estar contido na instância das coisas inteligí-
veis. Sobre este ponto o autor ainda argumenta: “A meu ver, 
por definição, basta um ponto de contato entre duas supostas 
paralelas para que não sejam mais tidas como tais...”, ora, é 
justamente neste sentido que acredito ser possível abordar 
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algumas imagens poéticas presentes na obra herbertiana, ou seja, 
abordar as imagens poéticas enquanto fatos artísticos autônomos 
subjacentes apenas às estruturas da sua própria totalidade.

O dicionário Houaiss define sombra como: “1 – obscu-
ridade produzida pela interceptação dos raios luminosos por um 
corpo opaco; 2 – espaço menos iluminado onde não bate luz direta, 
escuro, obscuridade.” Se pensamos, por exemplo, no jogo de criar 
imagens de sombra de animais utilizando a mão e uma fonte de 
luz, seja uma lanterna ou uma vela, à noite, fica mais fácil com-
preender tanto o questionamento do filósofo grego, quanto a apro-
ximação que tento promover. Para Platão, a sombra não é aquilo 
de que ela é sombra. Em Helder, as imagens não são aquilo que de 
que são imagens. Se vemos na sombra a figura de um cão é porque 
ela assim nos aparece, porque houve a intencionalidade de um ato 
configurado por um mecanismo específico. No caso do poeta, con-
forme ele mesmo expõe em “Imagem”, publicado em Photomaton 
& Vox, de 2015, p. 137:

Mitologia, linguística, psicologia, ideologia não esclare-
cem o poema. O poema é que, acidentalmente, pode es-
clarecê-las a elas. Mas não parece ser este o seu propó-
sito. O propósito do poema é esclarecer-se a si mesmo 
e neste esclarecimento tornar viva a experiência de que 
é o apuramento e a intensificação. O poema inventa 
a natureza, as criaturas, as coisas, as formas, as vozes, 
a corrente magnética unificando tudo num símbolo: a 
existência. (HELDER, 2015, p. 137).

Toda imagem é, à priori, para o olho, para o deleite 
do entendimento de base visual, pelo reconhecimento do cho-
que entre as cores, dos padrões de proporção, etc. Explicar uma 
imagem que serve ao propósito de produzir desentendimento é 
desreconhecer a possibilidade de própria limitação que ela traz 
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em si. Por isso, acredito que para falar de Herberto Helder é pre-
ciso um esforço, diria, negativo. A negatividade específica de não 
ter objetivo epistêmico. Se a verdade para Platão é aquilo que é, no 
poema herbertiano aquilo que é, é aquilo que está escrito. É preciso 
buscar de algum modo a paridade com a obra quando se fala dela, 
aprender sua língua, falar nela e de maneira nenhuma arrastar para 
dentro dela uma tradução sequer que seja. Aprender a ter fé para 
acreditar quando se lê que são os vasos que sugam as flores, não ce-
der à tentação de recodificar a imagem seletivamente, por exemplo, 
na tipologia: vaso é espaço, flor é pessoa, e concluir – o espaço que 
habitamos drena-nos a vida. A vida não se deixa conformar, mas 
toma para si todos os enquadramentos. Os critérios de represen-
tação da arte estão para a vida e não o contrário. É o poema que 
regressa pela caneta, “atravessando seu próprio impulso” (HELDER, 
1979, p. 110-111). Perguntar ao poema é um movimento impró-
prio. Arrancar dele uma confissão só é possível talvez sob tortura, e 
“nas torturas toda carne se trai” (RAMALHO, 1978).

A Enciclopédia Princeton de Poesia e Poética, no ver-
bete imagem, chama atenção para os perigos deste procedi-
mento:

De acordo com Burke, um poema é uma revelação 
dramática disfarçada e simbólica de tensão e conflitos 
emocionais do poeta e se, portanto, uma ideia desses 
conflitos em sua vida pessoal pode ser formada, o leitor 
irá, então, ser alertado para o aparecimento simbólico 
em sua obra.

E contrapõe: “essas abordagens tendem a ser tão vagamente 
orientadas e vagamente definidas que permitem partir de qualquer 
coisa e tudo em uma obra possam ser vistas em termos de qualquer 
coisa e tudo o mais.”
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Um poema (como Fonte II, Tríptico, Selos, entre outros) 
é uma porta aberta na dimensão. Abandonado o modelo clássico 
enquanto forma, o poema, pequeno ou grande, foge à classifica-
ção padronizada que já serviu como instrumento de medida. No 
entanto, quando digo que um pequeno poema abre uma porta na 
dimensão não me refiro a qualquer ato ficcional que lhe poderia 
ser imputado, nem que a dimensão aberta seja separação temporal. 
Não. A porta aberta dá para outro lugar, para um espaço em que 
a experiência da fala e da escrita muda sempre em favor da neces-
sidade do novo, da beleza do novo, inventando ao mesmo tempo 
tanto a necessidade, quanto a beleza e o novo. Roberto Piva dizia 
que a sua poesia era dinamite: “abre caminhos sozinha.” (PIVA, 
2005). Ora, se um poema pode ser dotado da capacidade de abrir 
caminhos por si mesmo, semelhante ao leito de um rio, é porque 
sua matéria básica é energia criadora. Se considerarmos as palavras 
de Piva, ela destrói mais do que cria. Mas neste sentido a destruição 
não é malefício. “Aceite-se que os versos são placas tectônicas, isso 
é, unidades de convergência ou de divergência que, por movimento 
de contração ou de expansão, exercem entre si uma acção mútua: 
colisão e contra e afastamento de.” (PIMENTEL, 2015, p. 40)

A ambivalência entre destruição e criação é relativa, pois 
a mutabilidade de uma paisagem está sujeita à interferência. Ao 
abrir um caminho na mata fechada, tanto o que some quanto o 
que permanece intocado, manifestam-se, a seu modo, a chegada 
do novo. A poesia helderiana, como poesia que cria, apresenta a si 
mesma ao contrário de representar qualquer coisa. Estes espaços 
de apresentação em relação à vida podem ser entendidos como 
porções de totalidades encerradas em si mesmas e, não obstante, 
inter-relacionadas. Sua independência está no fato de que sua de-
terminação ontológica não provém da instância contígua.
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De explosão em explosão, de novas trilhas abertas, de ár-
vores que se dobram perante o concreto, (e o concreto como uma 
fenda que se abre), há sempre a questão de alguém que passa pelo 
novo caminho, porque nenhum caminho é aberto para nada, e o 
autor é o primeiro a saciar a necessidade. Depois dele, quem mais? 
Qualquer um que queira. Mas como ficam estas categorias – ca-
minho, coisas que ficam, coisas que somem – se a poesia de alguém 
não se propõe a dizer nada além do que está dito, não oculta nada 
sob o amontoado de pedras, nem oferece respostas às perguntas 
do leitor, nem comunica qualquer verdade e, ao contrário, é capaz 
de tirar de quem lê tudo o que ele tem de mais valioso? Talvez não 
seja possível saber, ou melhor, nem seja preciso pensar. Zaratustra 
(NIETZSCHE, 1882, p. 125) anunciou a morte de deus como 
metáfora do fim da pretensão de verdade. Um poema se apresenta 
e toma da boca de quem lê toda palavra a seu respeito, toda pala-
vra que pode ser dita a seu respeito enquanto medida, enquanto 
explicação. O poema não é o anúncio de Zaratustra. Por este todos 
souberam a verdade de que não há verdade. Pelos poemas de Her-
berto Helder sobreveio-nos um grande silêncio. O caminho novo 
é um grande deserto (da Arábia Saudita, do lugar que não existe?) 
e é nele que vai dar a porta aberta na dimensão. No deserto em 
que determinadas construções ficam indefesas, onde estradas são 
soterradas diariamente. Nele não há a fantasmagoria da referência 
passada, não existe o espaço intocado da margem de um bosque 
como manifestação da necessidade de desbravamento do caminho, 
pois o deserto é ele mesmo todo caminho e,ao mesmo tempo, todo 
paisagem inalterada. Este poema (todo poema) não é a destruição 
positiva enquanto progresso, ele não é a superação de nada, por que 
não é permanência. Por isso a necessidade de buscar uma palavra 
na medida certa insuficiente, até que a suprema beleza também 
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ensine a morte da suprema vontade, até que a delicadeza se torne 
pedagogia.
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Imanência, às bordas de uma possível – embora 
sempre superficial - definição, significa existir ou perma-
necer no interior. No interior de algo, algo orgânico. Para 
Gilles Deleuze (1995, p.10), em “A imanência: uma vida”, 
último texto do autor, o processo de produção da vida 
se encontra contido na própria vida, e nunca em causas 
aquém, quaisquer que sejam. Em termos de pensamento, 
isso implica na potência de uma consciência a-subjetiva e 
sem objeto, não teleológica e ainda menos metafísica. O 
mesmo ocorre na maneira da arte que sinta e faça sentir, 
sobretudo, a vida. Ou seja, trata-se de estar fora da pre-
sença do Ser; é, pois, suplementá-la, como quis Jacques 
Derrida: descarregar toda a ontologia da tradição que 
submete a singularidade da vida à impostação essencia-
lista do Homem premeditado e fruto da transcendência 
que o codifica, que lhe prende à violência do eu-único, ao 
artigo definido. É preciso, portanto, viver na imanência, 
ou então, nas palavras de Peter Pál Pelbert (2010, p.2), 
“na utopia imanente”, contracorrente de alguns dos arbi-
trários fluxos niilistas pós-modernos que ocupam a cena 
contemporânea. A tarefa é viver nessa própria vida, pura 
existência, virtualidade e desejo, movimento político: 
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Fernando Pessoa e Gilles Deleuze: 
sensação em “Chuva Oblíqua” e Fran-
cis Bacon: Lógica da Sensação

Diego Lock 
Farina 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul



347

“vida impessoal, mas singular, que desprende um puro aconteci-
mento, liberado dos acidentes da vida interior e da vida exterior, 
isto é, da subjetividade e da objetividade daquilo que acontece” 
(DELEUZE, 1995, p.13-14). 

Na imanência, criam-se conceitos e traça-se um pla-
no para que estes se movimentem e possam ser partilhados, 
no sentido rancièriano de partage (“partilha”): ter em comum 
e dividir em partes. Para escapar da repetição de uma ideia de 
absoluto ou de totalidade, devem haver sempre diversos pla-
nos, sem a preponderância de um único e superior. Eis uma 
saída pensante, operatória, sob a emancipação da possibilidade 
de criar. E é nesse sentido que se pode pensar Fernando Pessoa 
e Gilles Deleuze agindo sobre um mesmo plano de imanência 
das ideias.

Apesar do distanciamento temporal, dos distintos cam-
pos da escrita e de diferentes motivações vinculadas ao contexto 
de cada um, são inúmeros, de fato, os possíveis diálogos en-
tre Pessoa e Deleuze, muitos deles inclusive já anunciados nas 
obras do ensaísta moçambicano José Gil Diferença e negação na 
poesia de Fernando Pessoa e Fernando Pessoa ou a metafísica das 
sensações. 

De acordo com José Gil (2000, p.12), apresenta-se nes-
te fortuito encontro um mesmo plano de imanência do pen-
samento, em que os dois autores articulam, ao longo de suas 
obras, diversas reflexões a respeito da alteridade, da diferença, 
da multiplicidade, do devir, do desejo e da criação estética, sem-
pre em direção ao que se pode ser referido como um verdadei-
ro jogo duplo entre uma poética e uma filosofia da sensação. 
Objetivos convergentes, nesse viés, são sintetizados pelo intuito 
comum de acabar com a transcendência metafísica (ao menos 
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num certo Pessoa), pelas investidas de um pensar e de um es-
crever que produza multiplicidades na imanência, e, por fim, 
por levarem ambos ao limite extremo o projeto epistemológico 
da modernidade. Ainda, num último sentido, aponta Gil (2000, 
p.14): 

Pessoa foi o representante mais radical, mais sistemá-
tico e rigoroso, que não só escreveu mas também teori-
zou constantemente a sua experiência. E Deleuze é sem 
dúvida o filósofo moderno que levou mais longe, de 
modo coerente e com maior invenção crítica, o progra-
ma nietzschiano de derrube e inversão do platonismo.

 
 Dito isso, a composição de “Chuva Oblíqua”, dividida 
em seis poemas, constrói-se por meio de imagens que interrela-
cionam-se, transitam, forçam os significantes e as relações entre 
eles num plano de imanência limítrofe ao devaneio, à superfície 
do absurdo (que nunca se realiza por completo), nonsense que 
cria o sentido dentro do paradoxo, fronteiriço à catástrofe do 
caos, onde o movimento infinito das sensações parece atingir 
sua velocidade plena. São conceitos, impressões, sucessões de 
interior e exterioridade, em que oscilam tempos e espaços dos 
mais distintos e improváveis, mas que contudo ganham aos 
poucos coerência na construção de uma Realidade poética. En-
tre linhas de recorte e colagem, tangentes futuristas e cubistas, 
funda-se uma nova ótica sensorial e real através de fragmen-
tação e sobreposições. Como se as imagens quisessem escapar, 
conjurando a soberania da representação e da materialidade. O 
funcionamento só é coeso, em meio à sintaxe desconstruída e 
à sede de fluxo, devido ao inaugural e insistente projeto pes-
soano de sentir tudo e ao mesmo tempo de todas as maneiras, 
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aplicado, sobretudo, a Álvaro de Campos, mas aqui estendido 
a Pessoa ele-mesmo – ou, noutra concepção, Pessoa ortônimo. 
Vontade de simultaneidade, vontade de torna-se tudo e extra-
polar-se, potência nietzschiana: devir outros, às bordas da atua-
lização de Deleuze, devir outras coisas, devir-mulher, devir-
molécula, outras possibilidades até o limite de seu esgotamento, 
pois, conforme Deleuze (1997, p.11), “escrever é um caso de 
devir, sempre inacabado, sempre em via de se fazer, e que extra-
vasa qualquer matéria vivível ou vivida”. 

Num campo ficcional comum a Mallarmé, joga-se um 
lance de dados ao acaso, à intensidade de potência do acaso, 
embora Pessoa prefira programadamente analisar este acaso 
antes de considerá-lo dentro de um poema pronto. É o mesmo 
como, segundo Deleuze (2001), o pintor moderno Francis Ba-
con, trata o acaso. As sensações portanto devem ser conscienti-
zadas, como quer o Sensacionismo. Para passar de “mera emo-
ção sem sentido à emoção artística ou suscetível de se tornar 
artística, essa sensação tem de ser intelectualizada” (PESSOA, 
2005, p.448). Desde o título do poema pessoano, já se pode de-
duzir o processo: trata-se de uma chuva inclinada, que persegue 
e incomoda a quem dela não pode escapar. Uma chuva de inter-
secções, cruzamentos e atravessamentos incalculados, onde os 
elementos molham (ensopam) a cabeça humana interpretativa. 
Os significantes, porém, esgotam-se de fato? A sensação cúbi-
ca sensacionista faz com que rompam-se os clichês, à maneira 
similar de Bacon?

Pessoa (2005, p.442) define a sensação cúbica em “Sen-
sacionismo” (1916?): 

Ora, todo cubo tem seis lados: estes lados olhados do 
ponto de vista sensacionista, são: a sensação do obje-
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to exterior como objeto; a sensação do objeto exterior 
como sensação; as ideias objetivas associadas a esta sen-
sação – isto é, o “estado de mente” por meio do qual o 
objeto é visto naquele momento; o temperamento e a 
atitude mental fundamentalmente individual do obser-
vador; a consciência abstrata por trás desse tempera-
mento individual.

 
Lembrando que o interseccionismo é já um sensacio-

nismo primário, no poema V de “Chuva Oblíqua”, há uma ní-
tida dificuldade de leitura entrelaçada pela vertigem das pro-
posições, que, entretanto, não deve desencorajar a compreensão 
do texto. A proposta de Pessoa era que fosse deixada de lado 
a leitura treinada (coesa, racional, linear) para que se desse 
abertura a uma leitura-outra, que leve em conta, sobretudo, os 
agenciamentos arrancados das sensações que são fabricadas en-
tre leitor e poema, através de blocos de sensações. Como se os 
significados fossem surgindo no e pelo contato do leitor com 
a obra, para depois se extrapolarem em relação à presença do 
olhar singular rumo à esfera específica da arte. No “redemoinho 
de sol” entrecruzam-se “cavalos de um carroussel” (PESSOA, 
1995, p.29), junto a demais elementos da natureza que bailam 
dentro do eu-lírico. As imagens e os elementos, portanto, dan-
çam entre si. “E as luzes todas da feira fazem ruídos dos muros 
do quintal...” (Ibidem, p.29). É interessante reparar como a re-
ferência ao todo é sempre marcada, seja indiretamente ou explí-
cita. Um todo que contudo se dissolve. A descrição de uma feira 
tumultuada, portanto, articula as sensações em palco, enquanto 
é dia e noite, há luar e sol, sublinhando que o princípio que guia 
o poema é o da sobreposição de colagens, de momentos disper-
sos que se sustentem somente em meio à sua duração, “todos” 
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evocados num mesmo plano, resultando numa única ruptura 
acontecimental. 

Não só o tempo é uma soma de distintos momentos, o 
próprio espaço é simultaneamente feira e penedos. Em seguida, 
vem-se a saber, no entanto, que tal mosaico de imagens sob 
palavras, “toda esta paisagem de Primavera, é a lua sobre a feira 
/ E toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste dia de sol...” 
(Ibidem, p.29), ou seja, os sentidos humanos e as percepções 
mesclam-se e transformam-se de um modo gradual em percep-
tos e afectos1; tudo vira algo, que vira outro, em meio a séries de 
metamorfoses ouvidas, vistas, senão tocadas. É Pessoa quem se 
contorce no seu atletismo híbrido, frágil e entretanto irresistí-
vel, para usar a analogia de Deleuze em relação ao campeão de 
natação que não sabia nadar, de Kafka2.

Na lista a seguir, apresentada por Deleuze e Guattari 
(1992, p.89) em O que é a filosofia, há “filósofos pela metade”, 
mas que:  

são também bem mais filósofos, embora não sejam 
sábios. Que força nestas obras com pés desequilibra-
dos, Hölderlin, Kleist, Rimbaud, Mallarmé, Kafka, 
Michaux, Pessoa, Artaud, muitos romancistas ingleses 
e americanos, de Melville a Lawrence ou Miller (...) 
certamente eles não fazem uma síntese de arte e de filo-
sofia. Eles bifurcam e não param de bifurcar. São gênios 
híbridos que não apagam a diferença de natureza, nem 

1 “A sensação composta, feita de perceptos e de afectos, desterritorializa o 
sistema da opinião que reunia as percepções e afecções dominantes num meio 
natural, histórico e social” (DELEUZE;GUATTARI, 1992, p.253).
2 “Do mesmo modo Kafka, o campeão de natação que não sabia nadar. Toda a 
escrita comporta um atletismo, mas não tem nada que ver com uma reconcil-
iação da literatura com o desporto, ou com o fazer da escrita um jogo olímpico 
- este atletismo exerce-se na fuga e no eclipse orgânicos: um desportista na 
cama, dizia Michaux” (DELEUZE, 1997, p.12). 
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a ultrapassam, mas, ao contrário, empenham todos os 
recursos de seu “atletismo” para instalar-se na própria 
diferença, acrobatas esquartejados num malabarismo 
perpétuo. 

 
A ruptura sensacionista com a tradição poética, seja 

irônica ou nem tanto, é estrondosa e os próprios paradigmas 
modernos parecem tremer. A última estrofe do poema V de 
“Chuva oblíqua”, num ritmo alucinante, beira a uma explosão 
diagramática3 no sentido de Deleuze, uma queda num abismo 
dentro de outros abismos à luz de uma saída à frente: alguém 
exterior sacode a hora dupla (múltipla), sacode o cenário e os 
agenciamentos que vinham se interpenetrando, e a partir de 
uma peneira faz o pó das duas realidades cair sobre a mão do 
eu-lírico coberta por desenhos de portos, formando uma ima-
gem de intenso lirismo, alinhada ao universo de uma crian-
ça que pinta desenhos na mão. Que cria seu próprio mundo. 
Nisso, as imagens anteriores já se dissolveram, porque as naus 
desenhadas “se vão e não pensam em voltar”; são, como tudo, 
efêmeras e agora então desimportantes. E as mãos, por fim, 
tornam-se os “passos daquela rapariga que abandona a feira 
/ Sozinha e contente como o dia de hoje” (PESSOA, 1995, 
p.29).

Com a finalidade de apresentar a investida relacio-
nal entre o pensamento dos dois autores, serve como exem-
plo ainda ver como funcionam os processos desenvolvidos por 
Bacon, ligadas à lógica da sensação que Deleuze cria a partir 
da sua pintura, em “Figura deitada com Seringa Hipodérmi-

3 Na pintura de Francis Bacon, a instância diagramática é “caos, germe de ordem 
ou de ritmo. Abre domínios sensíveis, como diz Bacon. O diagrama termina o 
trabalho preparatório e começa o ato de pintar” (DELEUZE, 2001, p.173).
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ca”4. Como afirma Roberto Machaco (2009, p.228), “O estudo 
deleuziano da figura privilegia o corpo”. O que é pintado como 
figura é experimentado não como a representação de um objeto, 
mas sim como um bloco de sensações. No quadro, o corpo en-
volve-se à pesquisa de uma união de ordem e desordem, horror 
e sua rejeição, presenciado unicamente pela própria Figura sem 
espectadores. O corpo sem órgãos artaudniano se manifesta no 
processo de desconstrução ou dissipação das formas de con-
trole do organismo. No lugar da carne, há a viande, que pode 
ser traduzida como carniça ou mesmo vianda, ou melhor, pela 
carne no seu estado pronta para ser digerida. O conceito de 
viande para Deleuze: “é o estado do corpo em que a carne e os 
ossos se confrontam localmente (...) é como se a carne descesse 
dos ossos, os ossos se erguessem da carne” (Ibidem, p.229). A 
Figura despida e deitada sobre a cama tem as coxas levantadas 
como um osso, por onde a carne pode escorrer. Ou seja, esca-
par do corpo, do sistema orgânico que aprisiona os órgãos. É 
pela seringa também que a viande tenta fugir. Deste modo, dirá 
Deleuze (2001, p.56), a seringa “funciona como órgão-prótese”, 
muito antes do ensejo de contar a possível história de alguém 
que se injeta com alguma droga específica, a narrativa de um 
junkie (“viciado em droga”) que se encontra perdido, ou mesmo 
o contrário disso tudo. A Figura deforma-se, contrai-se numa 
espécie de dilatamento em que, por sua vez, ganha movimento. 
É a síntese das características que Deleuze vê em Bacon. O 
movimento portanto percorre o corpo, e a viande vai ganhando 
força, enquanto seu potencial de devir cresce. A fuga navega ao 

4 Link para acessar uma imagem do quadro: http://www.francis-bacon.com/
paintings/lying-figure-with-hypodermic-syringe-1963/?c=62-63

http://www.francis-bacon.com/paintings/lying-figure-with-hypodermic-syringe-1963/?c=62-63
http://www.francis-bacon.com/paintings/lying-figure-with-hypodermic-syringe-1963/?c=62-63
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infinito, à zona deleuziana de indiscernibilidade, pois a viande 
busca juntar-se ao material. Um processo de devir-animal se 
projeta; devir-outro, em último nível. Devir inclusive como um 
ser de sensação, vida plena imanente.     

O contorno, de início isolante, passa a desterritorializar, 
ao passo que uma outra Realidade, como em Pessoa, desenvol-
ve-se via lógica da sensação. A Figura, agora mais nítida do que 
qualquer outra ordem, no quadro, parece sofrer. Não se trata de 
um personagem que sofre, mas sim da Figura que sofre. Figura 
sem rosto, sem rostidade e sem subjetividade, apenas dotada de 
cabeça. É dizer, dotada da animalidade da cabeça, como as fi-
guras acopladas de Bacon para Deleuze (2001, p.61): “o homem 
em acoplamento com o seu animal, numa tauromaquia latente”. 
Acoplado com seu traços de animal, com seu contorno, com a 
cama, com o ambiente de poucas cores e formas. A insistên-
cia pela figura, contrária à abstração, nega também o figurativo, 
porque na pintura de Bacon nada é comunicado, nada é narra-
do ou transmitido, a não ser sua estética de sensação. A obra é 
também e, antes de mais nada, acontecimento. O movimento é 
convergente com o de “Chuva Oblíqua”, onde as imagens inter-
cruzam-se, saltam, oscilam entre tempos e lugares, para trazer 
a sensação à tona, ao primeiro plano. É dizer não ao figurativo, 
negando-o com intensidade. Ao invés do olhar ótico padrão, o 
quadro requer o olhar tátil, como analisa Deleuze, o olhar em 
que os olhos tateiam. Não será esse tipo de olhar uma possibi-
lidade de olhar também para a obliquidade pessoana, tão em 
fuga e inconstante? É pela ponta da agulha, ao mesmo tempo 
em que o corpo tenta escapar, que é preciso passar o olho. A 
sensação estará na duração dessa passagem. O próprio quarto 
no quadro não remete-se a um lugar preciso, o cenário pode 
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sugerir outros vários. Trata-se, lá e cá, de suspensão. Catástrofe 
e acaso são manuseados pelo pintor, através do diagrama, para 
que a queda ao caos não seja completa ou derradeira. Na poesia 
de Pessoa, o movimento parece aí convergir. E nisso, a sensa-
ção faz com que as forças e os movimentos sejam pintados ou 
escritos sob imagens poéticas, ampliando as conexões entre o 
que Pessoa projeta e resolve ao seu modo e Deleuze constroi 
conceitualmente em filosofia acerca, no caso, de Bacon e, numa 
esfera maior, a respeito da construção artística e do ser na sua 
diferença. No seu dissenso. Inscrição política. Atenta a quais-
quer fascismos – da forma, da vida, ou da potente e perigosa 
conjunção de ambas.

Filósofo e poeta, num mesmo plano de imanência, in-
trojetam o pensamento da sensação na arte, no intuito de ex-
trair perceptos e afectos do vivido e do subjetivo, destituindo-os 
da experiência privado ao Ser, formando verdadeiros blocos de 
sensações, blocos impessoais, que serão as linguagens singulares 
da pintura, da literatura e da política que é filosofar.
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Ricardo Reis, heterônimo clássico de Fernando 
Pessoa, apresenta em sua gênese traços biográficos bem 
peculiares, como ser monárquico, latinista, semi-helenis-
ta, educado em escola de jesuíta, que apontam o intuito de 
sua inserção no universo de concepções estéticas e ideoló-
gicas pertinentes à Antiguidade. Em seus poemas, vemos 
temáticas e concepções de mundo alinhadas ao pensa-
mento filosófico advindo de escolas importantes da era 
helenística e atributos estéticos inspirados na lírica arcai-
ca grega. Sabe-se que foi pelo filtro da poesia horaciana 
que Reis alcançou o material para a conformação de sua 
própria produção.Numa referência à presença poética de 
Horácio, poeta latino da Antiguidade, em Ricardo Reis, 
heterônimo pessoano engendrado na Modernidade, Coe-
lho (1973, p. 39) afirma ser a poesia de Reis, em grande 
parte, “um produto de cultura (só por anacrônico fingi-
mento um poeta do século XX cantaria Pã, as leivas frias 
da pátria de Plutão...)”.Reis surge em Pessoa como um 
exercício disciplinado de composição poética que assume 
o desafio da atualização de temas e de concepções con-
textualizados na Antiguidade clássica. Para tanto, buscará 
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nas odes, forma poética grega, originariamente entoada ao som 
da cítara ou da flauta (etimologicamente ode significa canto), o 
modelo de seus versos. A ode é por ele eleita como recipiente 
adequado a seu conteúdo poético; nela caberiam “o pensamento 
elevado”, “a ideia perfeitamente concebida”, expressos de forma 
harmoniosa e ditada com clareza e objetividade. Reis é um ho-
mem de raciocínio e lógica.

Essa poética disciplinada e rígida em termos de forma 
não prescindiria, com certeza, do mesmo apuro no que se refere 
à orientação de seu conteúdo. “O pensamento elevado”, “a ideia 
perfeitamente concebida” alcançam na poética de Reis um alto 
grau de essência filosófica e de reflexões que denotam um tom 
particular na forma como o sujeito expressa a sua relação com o 
mundo, um lugar para ele motivador de inquietudes, visto apre-
sentar o efêmero e a falibilidade como uma condição imanente 
a todas as coisas:

Tanto quanto vivemos, vive a hora
Em que vivemos, igualmente morta
Quando passa conosco.
Que passamos com ela.  
(PESSOA, 1985, p. 275)
 

Percebe-se que Ricardo Reis acolhe em sua personalidade poé-
tica a tendência à introspecção, aos questionamentos racionali-
zados dianteda realidade que o toca, à contenção das emoções 
por meio do equilíbrio que busca estabelecer entre razão e sen-
timento. “Reis é um homem de ressentimento e cálculo, um 
homem que se faz como laboriosamente faz seu estilo”, é o que 
afirma, ainda, Coelho (1985, p. 31) sobre esse heterônimo pes-
soano. Voltado à cultura clássica, Reis buscará no pensamento 
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filosófico do Epicurismo e do Estoicismo, colhido nas fontes 
da poesia de Horácio, as bases do racionalismo que orientará 
seu discurso.

Pelo filtro da poética horaciana, Reis alcançará o teor 
filosófico de sua própria poética, trazendo para o seu discur-
so questões essencialmente debatidas nessas duas vertentes do 
pensamento grego antigo. Do Epicurismo, absorve a consciên-
cia da fugacidade da vida e a ideia de que a ação de usufruir o 
momento presente seria a fórmula apropriada de se lidar com 
o fato da falibilidade a tudo imanente. Diante da fugacidade 
dos momentos e da morte como destino inelutável, nada mais 
caberia ao homem que entregar-se aos prazeres que o instante 
lhe possa conceder. No contexto do pensamento epicurista, vale 
elucidar que o prazer não é um elemento de validade geral. Não 
será, portanto, sinônimo de paixão ou vício e, tampouco, de pai-
xões e vícios desenfreados. Aqui entra a questão do meio-termo 
como medida para um usufruto sábio e virtuoso dos prazeres, 
ideia também apregoada no pensamento aristotélico quando 
dito que a felicidade, sumo bem a que todo homem está des-
tinado, encontra-se no meio-termo. Somente por meio do de-
senvolvimento das “virtudes éticas”, elemento capaz de conter 
os instintos e inspirar ao homem o uso da razão, alcança-se o 
ponto sublimar da “justa medida” entre o “excesso” e a “carên-
cia”nos impulsos e nas paixões. Isso seria, pois, a vitória da razão 
sobre os instintos (REALE; ANTISERI, 2003, p. 220).

Para Epicuro, o bem do homem reside nos prazeres da 
existência que devem ser buscados na esfera dos chamados pra-
zeres naturais e necessários, como, por exemplo, comer quando 
se tem fome, beber quando se tem sede, pois esses são os únicos 
capazes de garantir ao homem o alcance da aponia (ausência de 
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dor no corpo) e da ataraxia (ausência de perturbação na alma) 
(REALE; ANTISERI, 2003, p. 269).

Do Estoicismo, provém a ideia da ordem inquebran-
tável das coisas, e nessa ordem cabe o fato da efemeridade 
imanente já debatida pelo Epicurismo. Essa ordem natural em 
que todas as coisas estão planejadas não permite confrontos, 
mas a aceitação de que tudo está dispostoda forma como deve 
ser e endereçado ao melhor fim, como determina o logos ou 
razão que ordena o universo; e o logos não pode errar. Cabe 
ao homem viver segundo a natureza, pois ela obedece a uma 
finalidade geral; há um fatalismo universal traduzido na ideia 
de uma providência geral que a tudo ordena necessariamente. 
Nesse contexto, não há espaço para a vontade do homem a não 
ser querer aquilo que o Fado ou o Destino quer que seja. Para 
o estoico, a felicidade verdadeira é viver segundo a natureza e a 
liberdade é estar em sintonia com o logos. Portanto, as paixões, 
tidas como erros da razão, promovem a perturbação e a infeli-
cidade e, por isso, devem ser aniquiladas. A felicidade é,pois, a 
apatia, a impassibilidade perante o apelo das paixões (REALE; 
ATISERI, 2003, p. 283).

Nas odes de Ricardo Reis, percebemos a presença do 
sujeito que se debruça sobre as questões da existência, valen-
do-se de um apurado senso analítico, e que se põe a perscrutar 
aquilo que o toca como consciência do mistério que abarca a 
realidade e que confirma a sua falibilidade sem, contudo, exas-
perar-se diante do que se coloca como condição inelutável, à 
revelia de qualquer vontade sua:

NÃO CONSENTEM os deuses mais que a vida.
Tudo pois refusemos, que nos alce
  A irrespiráveis píncaros,
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  Perenes sem ter flores.
Só de aceitar tenhamos a ciência.
E enquanto bate o sangue em nossas fontes,
  Nem se engelha conosco
  O mesmo amor, duremos,
Como vidros, às luzes transparentes
E deixando escorrer a chuva triste,
  Só mornos ao sol quente,
  E refletindo um pouco. 
(PESSOA, 1985, p. 260)

Reis mostra-se operante com relação às questões sus-
citadas neste processo de percepções e deduções que se estabe-
lece. E, ao que vê com o olhar de seu eu profundo, consciente 
da extensão da verdade que abarca a existência e da limitação 
desse mesmo olhar sobre o que seja o fundamento essencial 
dessa verdade, busca interpor uma atitude de aceitação e im-
passibilidade, posicionamento cuja proposta seria garantir uma 
convivência possível com o mistério de existir:

SEGUE o teu destino
Rega as tuas plantas,
Ama as tuas rosas.
O resto é a sombra
De árvores alheias.

A realidade
Sempre é mais ou menos
Do que nós queremos.
Só nós somos sempre
Iguais a nós próprios.

Suave é viver só.
Grande e nobre é sempre 
Viver simplesmente.
Deixa a dor nas aras
Como ex-voto aos deuses.
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Vê de longe a vida.
Nunca a interrogues.
Ela nada pode
Dizer-te. A resposta
Está além dos deuses.
Mas serenamente 
Imita o Olimpo
No teu coração.
Os deuses são deuses
Por que não se pensam.
(PESSOA, 1985, p. 270)

O sujeito que perscruta o ser e a existência e percebe a 
grandeza de um mistério que escapa a uma intervenção mais 
eficaz do racional assume, em Reis, a pretensão de se colocar 
como um impassível  participante da ordem estrutural das coi-
sas, acreditando estar assegurado nessa condição pela possível 
comodidade que lhe oferece a apatia estoica, que prega a elimi-
nação de toda paixão e de todo desejo (REALE; ANTISERI, 
2003, p. 292), enquanto sábia atitude perante a realidade que se 
impõe regida por uma ordem inquebrantável:

QUERO IGNORADO, e calmo
Por ignorado, e próprio
Por calmo, encher meus dias
De não querer mais deles.

Aos que a riqueza toca
O ouro irrita a pele.
Aos que a fama bafeja
Embacia-se a vida

Aos que a felicidade
É o sol, virá a noite
Mas ao que nada ‘spera
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Tudo que vem é grato. 
(PESSOA, 1985, p. 289)

No corpo das odes, a paisagem da existência, na qual 
imerge o sujeito, longe está do cenário aprazível e sem conflitos 
proposto pelo Epicurismo que concebe o mundo como reali-
dade exterior, objetivada na natureza e em cuja dimensão exis-
te espaço para a felicidade do homem (REALE; ANTISERI, 
2003, p. 259). Reis é introspecção. A realidade exterior calcada 
em imagens da natureza leva a marca do sujeito e repercute a 
sua interioridade.Por sua vez, a impassibilidade pretendida na 
atitude de observação e apreensão da realidade não se equali-
za com a proposta estoica de eliminação de qualquer elemento 
que, na alma, seja fonte de perturbação. Existe em Reis, “estóico 
sem dureza” (segundo ele mesmo), a perturbação que, de fato, 
não pode ser velada pela aparente indiferença e distanciamento 
do sujeito perante o real que, inegavelmente, lhe soa adverso:

DIA APÓS DIA a mesma vida é a mesma.
  O que decorre, Lídia,
No que nós somos como em que não somos
  Igualmente decorre.
Colhido, o fruto deperece; e cai
  Nunca sendo colhido.
Igual é o fado, quer o procuremos,
  Quer o ‘speremos. Sorte
Hoje, Destino sempre, e nesta ou nessa
  Forma alheio e invencível. 
(PESSOA, 1985, p. 275)

Nas odes, vemos debatida, de forma recorrente, a ques-
tão da falibilidade do ser, da caducidade imanente a todas as 
coisas, da incômoda consciência do efêmero, da angústia peran-
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te o fluxo inexorável do tempo, da ideia da morte como destino 
inegável, da necessidade de se usufruir o prazer do momento 
como forma de se desfrutar da vida breve, do amor que não 
aproxima os amantes, por se saber (como tudo) disposto à mes-
ma morte, como demonstram os versos:

VEM SENTAR-TE comigo, Lídia, à beira do rio.
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas.
  (Enlacemos as mãos.)

Depois pensemos, crianças adultas, que a vida
Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa,
Vai para um mar muito longe, para o pé do Fado,
  Mais longe que os deuses.

Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos.
Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio.
Mais vale saber passar silenciosamente
  E sem desassossegos grandes.
(PESSOA, 1985, p. 256)

Não é, pois, com real frieza e impassibilidade que Reis 
acolhe esses temas em suas odes. A imperturbabilidade do sá-
bio, capaz de fluir com desenvoltura no curso da natureza, har-
monizando-se com seu movimento e suas possibilidades, por 
meio da ação da sabedoria prática que, segundo o Epicurismo, 
faz agir no ser a potencialidade de discernimento do autênti-
co bem e de sua eleição como suporte do equilíbrio e da sere-
nidade, comparece nas odes como tentativa, e não como êxito 
alcançado. Percebe-se nos versos a enunciação emitida por um 
sujeito oprimido pela condição da realidade, que sobre ele pesa 
como jugo incapaz de ser removido. A morte, o bem fugaz, a 
brevidade da juventude e da vida são algumas das questões que 
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alcançam a mente do sujeito como consciência importuna, a in-
dicar-lhe a sua própria perecibilidade em meio à perecibilidade 
estrutural de todas as coisas:

QUÃO BREVE tempo é a mais longa vida
E a juventude nela! Ah!,Cloe, Cloe,
  Se não amo, nem bebo,
  Nem sem querer não penso,
Pesa-me a lei inimplorável, dói-me
A hora invita, o tempo que não cessa,
  E aos ouvidos me sobe
  Dos juncos o ruído
Na oculta margem onde lírios frios
Da ínfera leiva crescem, e a corrente
  Não sabe onde é dia,
  Sussurro gemebundo.
(PESSOA, 1985, p. 277)

É em tonalidades de melancolia que o discurso poético 
elaborado nas odes compõe a paisagem interior do sujeito que 
pressente sobre si a força do Fado ou Destino (Heimarméne), 
determinante, segundo o Estoicismo, da ordem incorruptível 
em que está disposto o universo (REALE; ANTISERI, 2003, 
p. 286). Nessa ordem, não existe lugar para a vontade do indi-
víduo, “Fora de mim, alheio ao que penso, / O Fado cumpre-se 
[...]” (PESSOA, 1985, p. 280). Para que possa gozar o bem da 
existência, sua alternativa única será desejar aquilo que o Fado 
quer, pois:

SÓ ESTA liberdade nos concedem
Os deuses: submetermo-nos
Ao seu domínio por vontade nossa,
Mais vale assim fazermos,
Porque só na ilusão da liberdade
A liberdade existe. [...] (PESSOA, 1985, p. 262)
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O reconhecimento do finalismo universal – que reduz a 
realidade a uma ordem inquebrantável, imediata, sem propostas 
de transcendência – confere à vida o sabor de discreta amargura:

CADA UM cumpre o destino que lhe cumpre,
E deseja o destino que deseja;
  Nem cumpre o que deseja,
  Nem deseja o que cumpre.

Como as pedras na orla dos canteiros
O Fado nos dispõe, e ali ficamos;
  Que a sorte nos fez postos
  Onde houvemos de sê-lo.

Não tenhamos melhor conhecimento
Do que nos coube que de que nos coube.
Cumpramos o que somos.
Nada mais nos é dado. 
(PESSOA, 1985, p. 295)

Em Reis percebemos falhas na forma de apropriação 
do pensamento advindo do Epicurismo e do Estoicismo. Nas 
odes, o culto do prazer tem o discreto tom da mágoa e da me-
lancolia. A apatiae a impassibilidade como fórmulas existen-
ciais são apenas pretensões ou um artifício também falho, o que 
confirma, certamente, a tese pessoana de que o poeta é mesmo 
um fingidor.
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A Ópera quântica digital Alletsator é uma obra 
inacabável, seus procedimentos de interatividade não 
parecem tender para um fim, ela é uma obra multimí-
dia que nos convida a percepção de seu conjunto. Por 
isso consideramos que não seja possível esgotar a inves-
tigação dos seus meios. Mas para que possamos ter uma 
noção crítica do seu todo acreditamos ser necessário um 
diálogo com uma teoria que colabore com a apropriação 
artística de Alletsator.

Nesse sentido é que mito e técnica serão requi-
sitados como acesso de leitura à Alletsator. Mito porque, 
o principal autor da ópera, Pedro Barbosa, no Triálogo: 
prelúdio dialogante a AlletSator (TORRES; REIS, BAR-
BOSA 2007, p. 67-85) reconhece que trabalha com o 
mito do fim do mundo e de paraíso. Técnica porque os 
meios multimidiáticos de expressão destes mitos com-
põem o seu caráter artístico. Ou seja, a perspectiva míti-
ca será a entrada para o todo da obra, enquanto a técnica 
procurará dar conta de alguns procedimentos de elabo-
ração da obra, relacionando seu formato multimidiáti-
co ao contexto cultural contemporâneo do advento das 
imagens técnicas.

A poética de Alletsator: 
mito e técnica 

Jean Américo 
Cardoso

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Minas Gerais
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O mito é uma primeira forma de contato com o mun-
do, ele é “um tipo de pensamento formado de imagens e símbo-
los, cuja forma de concepção da realidade funda-se em elemen-
tos emocionais e imaginativos.” (FREITAS, 2003, p. 9). Essa 
forma, mítico afetiva, com que a sociedade moderna experi-
menta a profusão das imagens técnicas mostra que a relação 
entre os indivíduos e os aparatos técnicos está para além da 
utilidade. Alletstor aborda o mito do fim do mundo e do paraíso 
utilizando-se também das imagens técnicas, que na perspectiva 
de Flusser (2008, p. 19), essas imagens acabam por assumir a 
condição para que desvelemos o vazio de significação que se 
esconde por detrás das imagens tradicionais. Assim, procura-
mos explorar como seria em Alletsator o processo de apreensão 
mitológica do novo, do estrangeiro (alienígena), num contexto 
de experiência das imagens técnicas.

1 Alletsator

Antes de tornar-se uma ópera digital hipermidiáti-
ca entre os anos de 2003 e 2004, Alletsator primeiramente foi 
estruturada para ser encenada em palco com o auxílio de um 
gerador textual automático alimentado por recortes de poemas 
entre os anos de 2000 e 2001, como relatado de forma mais 
detalhada: 

Alletsator palíndromo de rota das estrelas, coloca em 
cena aspectos maiores das cibertextualidades, já que 
neles se fundem, como tão acertadamente refere Pe-
dro Reis, paradigmas como o do cibertexto, hipertexto, 
multimídia, interatividade e ambientes tridimensionais: 
todas as características da hipermídia interactiva pare-
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cem convergir nesta ópera (no sentido de obra, traba-
lho). (TORRES; PETRY, 2007, p.7) 

O recurso do palíndromo no título e em alguns termos 
da obra enriquece o sentido da bra, com o fim da Terra todas as 
nossas referências se invertem, se quisermos evitar nossa extin-
ção o fim deve tornar-se o começo. As operações textuais auto-
máticas e as operações sonoras em forma de looping reforçam 
esta perspectiva.

Na transição do formato original da ópera, interativo e 
presencial, para o formato de hipertexto e de multimídia, o pa-
líndromo ampliou sua condição de espelhamento até alcançar 
um looping textual. Depois de Barbosa investir em procedimen-
tos técnicos e poéticos para evitar perda de unidade dramática 
da ópera, o efeito do palíndromo ganhou um contorno que aju-
dou a dar coesão mítica ao enredo: tudo que vai, volta, fecha-
se um ciclo. Cada clique com o mouse na versão Alletsator 4.51 
pode nos apresentar a mundos distantes e realidades paralelas 
que, de certa forma, se fecham em si mesmas. Com o fim da 
Terra evidencia-se nossa percepção da finitude dos ciclos da 
vida, a menos que esqueçamos que num looping poético o co-
meço (mif ) e fim se encontram.

Segundo Barbosa a estrutura errante hipermidiática 
virtual rompe com a ideia original da ópera de um ponto de 
chegada em uma ilha poética onde o espectador encontraria 
com a palavra poética em seu estatuto mítico-ontológico de 
fundadora da realidade. Mas ao mesmo tempo esta errãncia 
revela que, em cada passagem ou parada da viagem da nave 

1 Versão virtual de Alletsator. Disponível em: http://cibertextualidades.ufp.
edu.pt/numero-2-2007/ciberdrama-e Acessado em 14/08/15.
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XPTO, tanto a palavra como a imagem assumem o papel de 
demiurgo. Diz-nos Pedro Barbosa em entrevista:

Bem, na verdade foi na nossa mente que colocámos 
esse ambiente da Ilha Poética no fim. Como apoteo-
se da palavra poética, do sonho, da viagem verbal, da 
demiurgia da palavra, da linguagem como criadora de 
mundos possíveis. [...] Mas refiro-me também à cena 
da descida da astronave, com o Piloto, a Potestade, o 
grupo de aliens: os diálogos entre eles, o coro dos Filhos 
do Espaço, surgirão sempre, embora aleatoriamente re-
novados, para lembrar em cada etapa, em cada para-
gem da nave, que há uma viagem e que cada ambiente 
é a exploração de um mundo virtual onde a Tripulação 
pousou em busca de um novo mundo habitável, o tal 
“Planeta Aluga-se”. (TORRES; REIS; BARBOSA, 
2007, p. 69)

Se em tempos remotos o homem primevo encarou o 
deslocamento seguido de adaptação como forma de sobrevi-
vência, isso provavelmente se deu num nível bem instintivo de 
sobrevivência, diferente de uma racionalização que vislumbra o 
fim de uma espécie juntamente com tudo o que ela construiu. 
Alletsator além de falar do risco do fim da espécie humana, fala 
também do fim daquilo que ela literalmente simboliza, sua cul-
tura.

No caso do deslocamento do navegante colonizador 
em relação ao nomadismo primitivo, o que está em questão é 
seu ímpeto conquistador, que, caso este seja impedido de es-
tender suas fronteiras militares, econômicas e religiosas, a vida 
continuará seguindo, não se tratará do fim da espécie, talvez 
nem o fim de um povo. Perde-se nesta circunstância um pos-
sível, mesmo que de maneira traumática, intercâmbio cultural, 
então, duas expressões de vida deixariam de se encontrar.
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Cada viagem ficcional futurista que fazemos nos revela 
muito do tempo, da época de sua própria produção. Neste senti-
do tentaremos mostrar na sequência desta investigação como o 
aspecto virtual da ópera quântica Alletsator, tanto em sua forma, 
como em seu conteúdo, está intimamente associado à sensação 
de estranhamento e apreensão que leva a nós, espectadores e 
personagens, lamentarmos as poucas referências terráqueas que 
vão se perdendo na viagem em função de um ambiente que 
tende a ser predominantemente composto de imagens técni-
cas. Predominância visível nas seguintes passagens do libreto da 
ópera Alletsator XPTO – Kosmos.20012:

Sois filhos da eternidade 
ao ritmo da compassada dança do universo
O nosso canto é dedicado às crianças
que vão nascer
lá nos confins da galáxia:
para quem as cidades e as florestas da Terra serão
apenas uma lenda.
Profetizamos o começo?
[...]
Pegue num livro, ligue o computador, aponte sobre si 
uma câmara de vídeo caso queira entender até que pon-
to está vivo.
[...]
Apontai sobre vós as câmaras de vídeo caso queirais 
entender até que ponto já sois moribundos.

2 A poética de Alletsator entre as imagens tradicionais e as 
imagens-técnicas

Nossa condição de humanidade deve em muito a capa-
cidade de abstração que o homem adquiriu na experiência com 
2 Disponível em http://www.po-ex.net/taxonomia/materialidades/pla-
nograficas/pedro-barbosa-alletsator-opera-quantica-libreto Acessado em 
14/08/15.
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a matéria para sua transformação em imagem. Esta é uma visão 
de desenvolvimento humano que revela implicitamente o preço 
pelo qual pagamos por este desenvolvimento, na transforma-
ção do mundo natural em mundo humano intermediado pelas 
imagens, “escalada de abstrações que nada mais é que escalada 
de subtrações” (FLUSSER, 2008, p.10). Ou seja, a conquista 
do desenvolvimento humano é paga com a perda da dimensão 
de profundidade da matéria: da manipulação, à visão, à concei-
tualização. Assim, este estágio final de desenvolvimento pode 
ser visto também sob uma forma de suspeita: “abstrair não é 
progredir, mas regredir.” (FLUSSER, 2008, p.21)

Tal suspeição acontece porque Flusser destaca que este 
gesto de produção de imagens é tradicional, “é gesto pré-his-
tórico, magia a serviço do mito.” (FLUSSER, 2008, p.24). Ex-
pressão que mostra muito da função ideológica de encobrimen-
to do real pela carência de esclarecimento e emancipação que a 
magia provoca no indivíduo frente à imposição da coletividade. 
“São elas [as imagens tradicionais] mapas míticos do mundo. 
E, enquanto modelos de ação fazem com que a sociedade se 
oriente no mundo segundo símbolos míticos, isto é, que aja ma-
gicamente.” (FLUSSER, 2008, p.25)

Neste sentido a perspectiva de Flusser alia-se a de 
Gilbert Simondon, que nas palavras de Cupani (2001, p.71) 
entende que a interpretação mágica da realidade está intima-
mente associada ao nosso desenvolvimento enquanto espécie, 
pois, para emergirmos dos ciclos de imanência com a natureza 
foi preciso um esforço de criatividade de apropriação simbólica 
do mundo segundo uma interferência da racionalidade técnica, 
como acontece nos gestos de encenação dos ritos. Mesmo que 
os procedimentos do rito fossem sustentados por referências re-
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ligiosas, a encenação, a dança e a pronunciação da palavra tam-
bém obedeciam à referência técnica como forma de garantir a 
regularidade dos acontecimentos, a forma cíclica do tempo.

A filosofia de Flusser marca sua distinção do contexto 
acima quando ele propõe a separação conceitual entre a ima-
gem tradicional, até aqui abordada, e a imagem técnica. Tal 
separação seria necessária devido à forma de apresentação da 
imagem nos nossos meios técnicos contemporâneos. 

A tecno-imagem é produzida por gesto que reagrupa 
pontos para formarem superfícies, isto é, gesto que vai 
do abstrato rumo ao concreto. E como gesto produtor 
confere significado à imagem, o modelo sugere que o 
significado das imagens tradicionais é oposto do sig-
nificado das tecno-imagens. (FLUSSER, 2008, p. 19). 

As imagens tradicionais, como a pintura, por exemplo, 
orienta-se por símbolos historicamente sedimentados quanto 
a sua significação, a identificação do símbolo em um “pano de 
fundo significativo”, não passa de convenção, já que, a imagem 
tradicional é uma abstração, uma perda de profundidade do 
concreto. Querer dotar de significado a profundidade perdida 
para a recuperação da dimensão abstraída do concreto é para 
Flusser o equívoco principal que nos leva a imagem tradicio-
nal. Já no caso das imagens-técnicas, Flusser acredita que estas 
tendem a ser evidente quanto à criação de seus significados por 
terem como origem a condição abstrata da imagem, “virtualida-
des concretizadas e tornadas visíveis.” (FLUSSER, 2008, p.29) 
Para Flusser a imagem-técnica só pode requerer seu estatuto de 
existência enquanto imagem que se revela em uma superfície, 
pontos que se reagrupam segundo as coordenadas oferecidas 
pelo aparelho e imaginadas pelo programador, dispensando 
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uma construção teórica profunda que justifique sua verdade.
No universo das imagens técnicas o programador e o 

receptor-emissor assumem papel ativo e criativo: “a imagem 
programa o homem para que este reprograme a imagem.” 
(FLUSSER, 2008, p.86). A esperança de Flusser é de que as 
pessoas percebam a finalidade divertida das imagens, como é 
comum à sociedade do espetáculo, e as convertam para seu uso 
político.

Ainda que Alletsator XPTO – Kosmos.2001 seja tomada 
isoladamente, sem a interação dos suportes digitais que a com-
põe, a ópera extrapola a linearidade da escrita, mesmo estando 
mais próxima das imagens tradicionais que das imagens técni-
cas. Os coros muitas vezes estão mais próximos de narrações 
de cenas que descrevem transições alucinadas de imagens que 
beiram ao caos, comuns ao super fluxo e a super reprogramação 
das imagens técnicas, que de uma ordenação causal sustentada 
por referências palpáveis, garantidas por uma profundidade de 
sentido. Mas, talvez, a principal diferença entre o futuro utópico 
de um ambiente subtraído de espaço que caracteriza a imagem-
técnica no elogio a superficialidade e a narrativa da viajem dos 
tripulantes da nave XPTO seja a de que Barbosa pareça ser 
menos otimista que Flusser. 
 Barbosa não deixa de ressaltar a importância da cons-
trução mítica para os povos que já existiram e os que pretendem 
continuar existindo, como é o caso dos viajantes da XPTO: 

Já Jung defendia a tese de que determinadas instâncias 
supraconscientes se nos manifestam através dos sonhos, 
dos mitos, do inconsciente colectivo. E o arquétipo 
apocalíptico é algo que estamos a viver agudamente no 
momento actual. Claro que AlletSator metaforiza isso 
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em forma de alegoria. Mas sabemos hoje bem que a 
metáfora não é um mero ornamento do discurso, uma 
simples figura de retórica, a metáfora é o mais podero-
so instrumento cognitivo onde o novo se introduz no 
existente, onde o indizível se faz dizível… (TORRES; 
REIS; BARBOSA, 2007, p. 84)

Mesmo recorrendo a mitos que acompanham a huma-
nidade desde a antiguidade, como relata na citação acima, Bar-
bosa, também visa o novo no processo de criação ao destacar 
o papel da metáfora para além da retórica. Mas, no limiar de 
perder toda a referência concreta, material da Terra, para ficar 
só com as informações deste passado, Potestade, personagem 
da ópera que representa uma espécie de consciência universal, 
parece reconhecer que as informações carecem de um lastro, e 
que sem essas referências o novo não faz sentido:

Quem ouvirá em que símbolo está a voz da minha loucura?
Abres a velocidade que escutas,
e vês todas as visões atrás de ti:
as grutas de fabricar formas rápidas e avulsas do pensamento.
[...]
Abre a loucura em que escutas e vê atrás de ti o esquecimento.
Isto, no Paraíso, há-de ficar.

Considerações finais

As informações do passado terráqueo guardados em ar-
quivos constituem um mundo virtual que se realiza nos supor-
tes digitais. Tal qual é o formato de Alletstor 4.5, suas imagens 
não podem ser completamente assimiláveis porque as referên-
cias terráqueas ficaram para trás, foram esquecidas. O que con-
seguiríamos nestas condições seriam “formas rápidas e avulsas 
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de pensamento”. E mesmo que se reconstrua o processo das 
imagens que vai da tradicional a técnica, a origem deste proces-
so que é a experiência concreta de vida estaria muito prejudi-
cada sem a troca simbólica entre o mundo extinto e o “planeta 
aluga-se”. Se as imagens técnicas se nutrem das imagens tradi-
cionais na sua recomposição de coordenadas em uma superfície, 
como o imaginário irá atuar na invenção poética de novos sím-
bolos, na substituição de imagens, nas analogias que nos pro-
porciona as metáforas? Flusser critica devidamente a fórmula 
mítica-mágica das imagens tradicionais ressaltando em muito 
o aspecto de crença religiosa que pode vir destas imagens, mas 
racionaliza a imagem técnica a ponto de deixar pouco espaço 
para o imaginário inventado das imagens tradicionais. Quando 
os símbolos só forem traduzidos pelas máquinas, na forma de 
0 ou 1, e estas tiverem que mediar todas as nossas relações, de 
uns com os outros e de nós com o meio, estaremos condenados 
a uma solidão coletiva, “quem ouvirá a voz de minha loucura?”  

O fazer poético de Alletsator pode estar situado na re-
lação entre as diversas mídias que a compõe e o sentido mítico 
que podemos apreender da ópera como um todo. Seu forma-
to de ópera quântica em que “os actores subitamente deitam 
fora o guião e actuam por conta própria” (TORRES; REIS; 
BARBOSA, p.83), de forma que no reinar do livre-arbítrio 
“os actores podem [possam] aparecer e desaparecer do palco” 
(TORRES; REIS; BARBOSA, p.83), nos dá algumas sen-
sações, que entre elas apontamos duas: a primeira se refere à 
aceitação de que, nosso destino na Terra, e fora dela, no futuro, 
estará fadado à obediência da informação quântica decodificá-
vel nos aparelhos técnicos leitores destas imagens tornando-se 
o paradigma que se estenderá ao nível das “formações” sociais; a 
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segunda se ressente da falta de referências míticas que pautem 
a vida como nós a conhecemos hoje, sejam estes mitos concebi-
dos como imaginados ou cridos, principalmente os imaginados, 
por estes permitirem por meio da narrativa propriamente dita, 
acesso à troca de experiências, de memórias. Flusser quando 
escolhe a forma de elogio para sua narrativa sobre a imagem 
técnica parece valorizar mais uma concepção de humano orde-
nado pela informação quântica como um estágio atingido de 
garantia e segurança do desenvolvimento humano, que ousar-se 
num pensamento de estranheza e deslocamento como acontece 
na poética de Alletsator.
 Seja numa perspectiva mais elogiosa ou menos elo-
giosa ao universo das imagens técnicas, é neste contexto que 
estão inseridos os viajantes da nave XPTO e o novo mundo 
que almejam. Não existirá mais a esperança que uma divinda-
de garanta para estes sobreviventes em um novo mundo um 
sentido último, profundo e pré-estabelecido que ordene suas 
vidas. Porém, caso a saga Alletsator encontre um mundo razoa-
velmente comunicável com nossa forma de vida, cabe-nos duas 
comparações: Agirmos frente a este novo mundo de uma forma 
racionalista, exploratória e mercantil, por sobre os seus mitos, 
como acontece na história do filme Avatar (2009), humanizan-
do uma natureza alienígena ao ponto de nos sobrepormos a ela, 
ou sermos nós os deuses astronautas, como em Eram os deuses 
astronautas (1968), que na impossibilidade de uma troca simbó-
lica com outros seres, por não compartilharmos de seus mitos, 
só podermos manter com estes contatos superficiais.
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 Este artigo pretende refletir em que medida há 
filosofia nos poemas de Ofício de Paciência de Eugénio de 
Andrade que possa delinear a visão de mundo de seu au-
tor ou o pensar sobre o mundo do “eu” lírico poético. 
 Antes de se fazer esta análise, iremos refletir se 
é função da poesia fazer pensar sobre o mundo. Segundo 
Cícero (2012, p. 27), a filosofia não é, de maneira nenhu-
ma, o ‘ponto de chegada’ do poema: ela não passa de um 
dos seus elementos. Neste sentido, vemos que a poesia é 
uma expressão artística discursiva que não tem por fina-
lidade apresentar uma “visão” de mundo, por mais que ao 
realizarmos a leitura de um poema possamos perceber ele-
mentos constitutivos que contribuem para esta leitura. O 
crítico literário Cícero defende a tese de que o que faz um 
texto ser apreciado enquanto poesia é inteiramente dife-
rente daquilo que o faz ser apreciado enquanto filosofia.

Não é que não haja poemas que contenham teses 
filosóficas ou textos filosóficos que contenham 
trechos poéticos. É que o que torna um poema 
admirável enquanto poesia não é o que torna um 
texto filosófico admirável enquanto filosofia. O 
fato de um poema conter certas teses filosóficas 
admiráveis ainda não é suficiente para torná-lo 
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admirável enquanto poesia. [...] É certamente possível 
– embora raríssimo – que determinado texto seja hí-
brido, contendo tanto teses filosóficas quanto trechos 
poéticos admiráveis. (CICERO, 2012, p. 30).

 Como vimos, o valor de uma obra de poesia enquanto 
poesia não depende da originalidade das teses filosóficas que ela 
afirma, apesar do “eu” lírico instigar o leitor a possíveis inferências 
e levar a pensar sobre o mundo. Para Antonio Cícero “o poeta 
não fala literal ou explicitamente sobre os assuntos dos filósofos, 
mas os aborda de modo figurativo e implícito”. Tomando como 
ponto de partida esta premissa, temos um embate que pode “ler” 
os poemas de Ofício de Paciência como textos híbridos, em que 
a reflexão que nos conduz aos versos ordenados por Eugénio 
de Andrade nos daria uma perspectiva desse eu lírico de ver 
felicidade em pequenas coisas e as conduzir para outros pontos 
que possam o leitor pensar sobre ética, morte, abandono, pureza, 
etc. Antonio Cicero insiste na tese que os assuntos do poeta não 
são tão genéricos e abstratos quanto os do filósofo. Ao contrário: 
parecem ser bastante concretos.

Nesse sentido, pensar numa coisa ou sobre uma coisa 
é fazer para si mesmo um juízo simples ou composto a 
respeito dela: de que ela existe e/ou de que tem tais ou 
quais propriedades e/ou de que tem tais ou quais rela-
ções com tais ou quais coisas. [...] pensar o mundo afi-
gura-se inteiramente diferente de pensar sobre o mundo 
e, portanto, de filosofar. (CICERO, 2012, p. 20-21).

 Mas, em que medida um poema pode nos levar a pensar 
sobre o mundo? Seria necessária a mediação entre o pensamento 
e a coisa pensada? Algumas indagações fizemos ao mergulhar 
nos poemas de Ofício de Paciência de Eugénio de Andrade ten-
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tando compreender essa justaposição em sua poética – se de 
fato há – ou a possível leitura híbrida do pensamento presente 
no seu eu lírico.

Eras a casa, o lugar
onde o sol
ardia sobre a pedra,
a pedra sobre o mundo,
o mundo sobre o coração.
Como podias, uma 
a uma, suportar as lágrimas
do mundo, ninguém sabia:
o lugar do sol
era a casa – e ardia.
(ANDRADE, 1994, p. 40)

 Nos poemas que abrem o livro o autor apresenta uma 
sequência de imagens que remetem a musicalidade que impri-
me alegria, abraça-o na poesia espantando ao impávido da ine-
xistência da luz solar. São presentes a invocação a esta metáfora 
de um sol que ora aparece ora é inexistente e a limitação da vida 
(Contenta-te com ser, hoje/ amanhã/ outro dia, esta luz breve – 
versos de Assim Seja). No poema Canção, são nas palavras que o 
poeta invoca a felicidade: “dança comigo”. Vejamos:

Vem da canção de Verlaine
a chuva
e ninguém,
nem mesmo o sol,
tem pés tão formoso.
Na boca
o verão, na colina
o navio.
O ar,
em cada rua o ar,
dança comigo. (ANDRADE, 1994, p. 15)



383

 A música de Verlaine leva o autor a refletir esse deslo-
camento que é dado à vida, ora com chuva ora com sol. Mas, 
atente-se que os “pés formosos” só são possíveis ao transpor a 
sensação de prazer que a canção oferece. Nesta imensidão de 
mundo em que vivemos, em que a representação do ar é o mes-
mo atribuído ao sentido vida, o pensar o mundo nos subverte 
aos pequenos prazeres desse viver onde, possivelmente, mora a 
felicidade.
 A fulgacidade da felicidade reflete no poema “Assim 
seja” um conformismo muito assemelhado ao poema Epigrama 
nº 2 de Cecília Meireles.

És precária e veloz. Felicidade.
Custas a vir e, quando vens, não te demoras
Foste tu que ensinaste aos homens que
havia tempo,
e, para te medir, se inventaram horas.
(MEIRELES, 1994, p. 67)

 E o de Eugénio de Andrade:

A terra é boa, e o corpo
apesar de bastardo
traz consigo pátios
e cavalos. A multiplicação
da luz torna mais limpo o ar,
até mesmo a lebre
salta dos fenos.
Contenta-te com ser, hoje
amanhã
outro dia, esta luz breve.
(ANDRADE, 1994, p. 16)

 Para Frei Betto (2016), frade dominicano, a felicidade 
é o sentido que o homem imprime a sua existência. Felicidade 
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é diferente de prazer e alegria. Segundo Descartes (in BETTO, 
2016, p. 15) a felicidade é o “perfeito contentamento de espírito 
e profunda satisfação interior”.

Há que distinguir felicidade, alegria e prazer. Prazer 
é agradar os cinco sentidos: degustar um bom vinho, 
contemplar uma pintura, ouvir uma boa música etc. Os 
prazeres são momentâneos, epidérmicos. Não duram. 
[...] A alegria também é momentânea. Sentimos alegria 
ao rever a pessoa amada, ao receber uma homenagem, 
ao assistir a um bom filme... No entanto, ninguém sente 
prazer ou alegria acometido por uma doença, diante de 
uma catástrofe natural ou sofrendo perseguição. Porém, 
ainda assim pode se sentir feliz. Eis a diferença. Mes-
mo sob a dor e o sofrimento uma pessoa pode ser feliz, 
desde que saiba integrar as adversidades no sentido que 
imprimiu à sua existência. (BETTO, 2016, p. 15-16).

 Observe que para Frei Betto, a felicidade ainda pode 
ocorrer mesmo sob a dor ou sofrimento de uma pessoa, desde 
que saiba integrar as adversidades no sentido que imprime a 
sua existência. Se tomarmos esse ponto de vista, iremos ver que 
em Sêneca o sentido é o mesmo quando esse considera que 
cabe ao homem cuidar da saúde de sua alma, para depois cuidar 
da saúde do teu corpo “a qual não exigirá muito esforço de ti” 
(in BETTO, p. 23). Podemos considerar que o poeta canaliza 
a busca da felicidade através da sua subjetividade, da maneira 
como percebe o mundo, como o apreende, como vimos em Cí-
cero (2012), pensa o mundo.
 No poema “Lugar do Sol”, Eugénio de Andrade nos 
apresenta um cenário de uma pessoa que já se foi (agora/ por 
mais que escutes, não voltarás/ a ouvir a voz de quem,/ há muitos 
anos, era a delicadeza/ da terra a falar), de uma pessoa que 
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preenchia um espaço na casa que nem mais o “sol” consegue 
repor : “onde a luz/ abdicou do seu ofício.” Esse sentimento de 
perda que ao mesmo tempo esmuece com outros sentimentos, 
o de um preenchimento de “cor” que esta presença dava a casa, 
trazendo luminosidade, parece-nos apontar para uma outra ca-
nalização de desejos que o “eu” lírico remete ao preenchimen-
to desse vazio. Se sofrimento ou não, a poesia é solar, propõe 
um olhar que conduz o leitor a ver aquele cenário com outros 
olhos, tornando-se possível enxergar o quadro proposto pelo 
autor com outra perspectiva, que, como um mosaico, juntam-se 
às vozes que preenchem aquela casa com aquele lugar da voz, do 
sol e da maçã (afeto ou que guarda afeto).

Há um lugar na mesa onde a luz
abdicou do seu ofício.
Já foi do sol
e do trigo esse lugar – agora
por mais que escutes, não voltarás
a ouvir a voz de quem,
há muitos anos, era a delicadeza
da terra a falar: “Não sujes
a toalha”; “Não comes a maçã”?
Também já não há quem se debruce
na janela para sentir
o corpo atravessado pela manhã.
Talvez só um ou outro verso
consiga juntar no seu ritmo
luz, voz, maçã.
(ANDRADE, 1994, p. 26)

 É recorrente no livro Ofício de Paciência esse “espaço”, esse 
“tempo” que só são possíveis serem absorvidos com a forma como atri-
buímos às coisas, suas vozes, seus desejos. “Até onde os dedos tocam o 
quente/ do barro a mão sabe/ antes de saber” (ANDRADE, 1994, p. 10).
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[...] o poema em que a poesia esbanjou o tempo do 
poeta é aquele que também dissipará o tempo do leitor 
ideal, que se deleita ao flanar pelas linhas dos poemas 
que mereçam uma leitura ao mesmo tempo vagarosa 
e ligeira, reflexiva e intuitiva, auscultativa e conotativa, 
prospectiva e retrospectiva, linear e não linear, imanen-
te e transcendente, imaginativa e precisa, intelectual e 
sensual, ingênua e informada. Ora, é por essa tempora-
lidade concreta, que se põe no lugar da temporalidade 
abstrata do cotidiano, que se mede a grandeza de um 
poema. (CICERO, 2012, p. 16-17).

 No livro “Ofício de Paciência”, o poeta Eugénio de An-
drade utiliza muitos elementos da natureza (sol, luz, chama – 
remetendo ao fogo –; terra, pedra; mar, água; vento, ar) o que 
pode contribuir para algumas reflexões acerca de sua obra. De 
que maneira o humano não estaria desassociado da natureza? 
Que fenômenos contribuem para o pensar o mundo a partir do 
singular, daquilo que nos é intrínseco como humanos?
 É bastante recorrente também em seus poemas a 
inserção da morte, embora, haja uma “luz” presente (em 50 poe-
mas, a palavra luz é repetida 15 vezes – muito expressivo se 
comparada com outras palavras relacionadas a fenômenos da 
natureza – vide o gráfico abaixo), na maioria deles, que o con-
voca para a vida e para a alegria – ainda que comedida.
 Numa mostra de todos os poemas (50 poemas) no livro 
“Ofício de Paciência”, encontramos a recorrência de determina-
das palavras que podem contribuir para nossa análise, a saber: 
15 vezes = luz + 13 vezes = sol > 28 palavras “solares” > elemento 
fogo.
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 No 2º gráfico, podemos perceber que mesmo com a 
presença da palavra morte em pelo menos 8 poemas (morte, 
mortos, morrer) dos 50 desta obra, ainda que haja uma mani-
festação de melancolia, sentimento de perda, fim de um ciclo, 
há constantemente a presença de vocábulos que iluminam o 
texto “sol, luz, chuva – que renova a vida”. Em alguns contex-
tos, o elemento “fogo” aparece também  no vocábulo “chama” 
(A Ilha; As maçãs), bem como: “luz ardida” ou “ardia” ou “fervia” 
(De madrugada; Sobre o coração; Os perigos do verão; Coisas do 
verão) o que remete ao leitor a uma sensação de inquietude, de 
tensão entre a vida e a morte, entre a dualidade que o humano 
está submetido no momento de suas escolhas e/ou emudeci-
mento ante as forças que não somos capazes de conter ou se 
quer prever.
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 Nos poemas “As maçãs” e “O lugar mais perto” o autor 
nos apresenta uma reflexão filosófica1 sobre a alma. Em que 
medida o corpo nos impõe necessidades que são vitais e que es-
tão intrinsecamente alinhadas a alegria, esperança, a sexualida-
de: “O corpo nunca é triste;/ o corpo é o lugar/ mais perto onde 
o lume canta”. Quando o “eu lírico” escolhe em “As maçãs” o 
que o corpo deseja: “Da alma só sei o que sabe o corpo:/ onde a 
esperança e a graça/ aspiram ao ardor” temos um arauto de que 
ainda que sejam limitadas as palavras, o desejo, a vida, há “cha-
ma” que nos acionam ao viver, as experimentar o que o mundo 
nos apresenta. Para Cícero (2012, p. 16), “Cada escolha que o 
poeta faz limita a liberdade vertiginosa de que ele dispunha an-
tes de começar a escrever”. Nesta direção vemos que o esforço 
consciente e obsessivo do poeta para tentar resolver a tensão 
1 Ainda que não seja intenção do texto, ele se inscreve na medida que provoca 
no leitor uma inquietação sobre o que guarda a alma e onde há a presença des-
se inconsciente que nos remete a finitude da vida. Como já visto, em Cícero 
(2012) “Os assuntos do poeta não são tão genéricos e abstratos quanto os do 
filósofo. Ao contrário: parecem ser bastante concretos”.
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entre as formas autoimpostas e o impulso expressivo é um dos 
fatores que mais propiciam a ocorrência de intervenções felizes 
do acaso e do insconsciente: “o que, de certo modo, dissolve a 
dicotomia tradicional entre a inspiração, por um lado, e a arte 
ou o trabalho, por outro”, conclui o filósofo Antonio Cícero.
 Vejamos os poemas analisados:

Da alma só sei o que sabe o corpo:
onde a esperança e a graça
aspiram ao ardor
da chama é a morada do homem.
Vê como ardem as maçãs
na frágil luz de inverno.
Uma casa devia ser 
assim: brilhar ao crepúsculo
sem usura nem vileza
com as maçãs por companhia.
Assim: limpa, madura.
(ANDRADE, 1994, p. 32)

 Observe o aspecto ético na conclusão presente nos 
cinco últimos versos. O autor utiliza o mesmo conceito grego 
(aristoteliano) de medida2 das coisas, essa consciência deve ser 
um valor para o homem “sem usura nem vileza” (indignidade), e 
por esta razão a comedição. Não há felicidade sem partilha, sem 
o outro. A transparência n’alma se reflete em nosso comporta-

2 Um dos pontos que devemos ter sempre em mente para a compreensão da 
Ética grega, e também de muitos dos seus conceitos e ideias, é o liame indis-
solúvel entre os conceitos de beleza e bondade. A união destes dois conceitos 
é para nós dificílima, visto que ambos são muito diferentes dos seus corres-
pondentes modernos; para o grego, no entanto, era natural e claro passar de 
um a outro. O espírito grego era dominado pela ideia da medida e da sime-
tria, do que dá mostra a doutrina pitagórica. O excesso e a falta o desagradam 
igualmente. Amava a vida, mas sem ardor, considerando-a aprazível quando 
bela; se não fora, preferível morrer.
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mento, e o corpo é sua morada. Só seremos completos quando 
estivermos em equilíbrio com esse lugar em que instituímos 
nossa morada, a vida. E completa com o poema “O lugar mais 
perto”, vide:

O corpo nunca é triste;
o corpo é o lugar
mais perto onde o lume canta.
Só na alma a morte faz a casa.
(ANDRADE, 1994, p. 33)

 Observe que é a consciência que chama a “morte”, o 
corpo experimenta a vida, o seu canto, a sua magia. Nele não 
há morada (espaço) para a finitude a que o humano está con-
denado. Segundo Joaquim Manuel Magalhães (1988) “o que 
é político nestes comportamentos é o corpo e o que se acende 
em ética é o uso que dele é feito entre ritmos e léxicos de modo 
a erguê-lo como farol no poema”. Neste sentido, o corpo é a 
resposta a angústia da alma, é dele que nasce o “fervor” à vida, a 
consciência da limitações humanas, mas que podem ser ressig-
nificadas com a cultura do afeto, de ver as coisas por outra ótica, 
ainda que seja pela poesia.

Considerações finais

 Tomando como ponto de partida a função do texto poé-
tico com a sua “consciência” interna e, portanto, não filosófica – o 
que foi defendido pelo Antonio Cícero –, vimos em Ofício de 
Paciência que as luzes que iluminam os textos de Eugénio de An-
drade trazem também uma intenção – seja ela proposital ou não 
– de conduzir seu leitor à medida das coisas (conceito de Ética).
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 Percebe-se também que os fenômenos da natureza, 
fortemente presentes nesta obra, afloram no leitor algo do ex-
terno que não podemos controlar e que nos remete em todo 
momento a uma reflexão de tempo das coisas, de seu amadu-
recimento, de seu florecer. Esse “descontrole” sobre o previsível 
“Vem o vento/ e ninguém sabe se virá mais cedo/ o inverno. 
Vem e deixa no telhado/ algumas sílabas” (Narrativa da Neve) 
ou “Apesar do sol de agosto entrar/ pela vidraça, chove.” (No 
céu do Sul) acaba por definir alguns traços de sua poética, a de 
inacabamento, de incertezas ou conformidade “...Terras/ onde 
dificilmente o girassol voltará a florir, o tordo acasalar” (A Per-
gunta de Stevens).
 Pode-se tomar como “inquietudes” toda essa metáfo-
ra da inconstância da vida, ainda que – se considerarmos esta 
obra como uma de suas últimas e numa fase de sua vida de 
“prenúncio” da morte – haja uma conformação do “eu lírico” 
em entendimento daquilo que não podemos conter/ controlar/ 
dissipar. Por isso, o sol deve entrar, e a luz permanecer “pois para 
a morte/ não tens ainda palavras,/ ainda não, ainda não, ainda 
não”. (A Porta).
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Gostaria de tomar como ponto de partida a esta 
apresentação uma passagem encontrada em uma das 
crônicas de Manuel António Pina, em que o autor nos 
narra como, quando criança, passava horas a jogar um 
“perigosíssimo jogo infantil” (2013, p.124). Conta ele:

[Eu] Escolhia uma palavra familiar e quotidia-
na (casa, mãe, céu) e repetia-a em voz alta, infi-
nitamente, até ela deixar de fazer sentido e me 
soar absurdamente nos ouvidos como uma vaga 
sucessão de sons, uma música desconexa que eu 
ouvisse então absolutamente pela primeira vez. 
Assim as amava, às palavras, na sua pobreza e na 
sua fragilidade, libertas das cadeias que as pren-
dem ao mundo e às coisas. Os substantivos eram 
corpos vazios, ténues ressonâncias despojadas de 
todo o peso e de todo o poder, e os adjectivos e 
os verbos belíssimos seres translúcidos vogando 
fugazmente à minha volta. E eu descobria al-
voroçado, que era senhor de um poder imenso: 
o poder de libertar as palavras e de partilhar da 
sua vida e da sua morte; e que poderia tocar, se 
quisesse, a sua natureza mais íntima e mais ima-
terial. (PINA, 2013, p.124)

A consciência de Manuel António Pina de se tratar de 
uma brincadeira “perigosa” não deixa de remeter de algum 
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modo a uma ideia encontrada em um famoso texto de Paul Va-
léry, “Poesia e pensamento abstrato”, no qual o escritor francês 
afirma:

Cada palavra, cada uma das palavras que nos permitem 
atravessar tão rapidamente o espaço de um pensamen-
to e acompanhar o impulso da ideia que constrói, por 
si mesma, sua expressão, parece-me uma destas pran-
chas leves que jogamos sobre uma vala ou sobre uma 
fenda na montanha e que suportam a passagem de um 
homem em movimento rápido. Mas que ele passe sem 
pesar, que passe sem se deter ‒ e, principalmente, que 
não se divirta dançando sobre a prancha fina para tes-
tar a resistência!... A ponte frágil imediatamente oscila 
ou rompe-se, e tudo se vai nas profundezas. Consultem 
sua experiência; e constatarão que só compreendemos 
os outros, e que só compreendemos a nós mesmos, gra-
ças à velocidade de nossa passagem pelas palavras. (VA-
LÉRY, 1991, p. 203)

Brincar nessa ponte frágil, testar a sua resistência, sen-
tir a sua oscilação, é justamente o que Manuel António Pina 
parecia fazer na infância ao se divertir “dançando sobre a pran-
cha fina” das palavras, repetindo-as infinitamente até libertá-las 
“das cadeias que as prendem ao mundo e às coisas”. Na verdade, 
é provável que o autor, ao longo da vida, nunca tenha deixado a 
brincadeira de lado. É o que podemos deduzir a partir do con-
tato com seus poemas: rastros, sinais, vestígios desse “perigo-
síssimo jogo infantil”, dessa busca e desejo de tocar as palavras 
em sua natureza “mais íntima e mais imaterial”, demonstrado 
de muitas formas e por diversos caminhos em sua obra; no caso, 
especialmente a sua obra poética, quando um questionamento 
incessante em torno da linguagem parece ser uma tônica maior. 
Muitos são os versos regidos por interrogações acerca das “pala-



395

vras”; cito alguns: “O que é feito de nós senão / as palavras que 
nos fazem?” (PINA, 2012, p.12)1, “não é a morte o que as pala-
vras procuram?” (PINA, 2012, p.234), “As palavras esmagam-se 
entre o silêncio / que as cerca e o silêncio que transportam” 
(PINA, 2012, p.11), “Sob este rio real / o rio que me arras-
ta, de palavras, corre dentro de mim ou fora de mim?” (PINA, 
2012, p.136), “Sem que palavras alguma coisa é real?” (PINA, 
2012, p.137), “Como saberei o que fazer com tantas palavras, / 
náufrago de palavras”; “Como me calarei? Sem que palavras?” 
(PINA, 2012, p.237), “Como escreverei? Sem que palavras? 
Quem? Qual?” (PINA, 2012, p.20). 

Como se os versos de Pina, dando pouco ouvidos à ad-
vertência de Paul Valéry, procurassem diminuir a velocidade da 
sua “passagem pelas palavras”, encontrando seu precário equi-
líbrio na oscilação dessa “ponte frágil” da linguagem. Daí uma 
dicção poética muitas vezes autorreflexiva, intertextual, meta-
linguística, em torno de temas caros ao poeta, como a relação 
com a literatura, a morte, a casa, a memória e a infância. Mas 
sobretudo, e esse é o ponto que proponho privilegiar aqui, ‒ 
com a própria linguagem. Tal oscilação desconstrutiva em torno 
da linguagem ‒ reiterada por meio de um sujeito poemático 
indeterminado, fragmentado e múltiplo, particularmente sen-
sível à incompletude e à insuficiência das palavras ‒, é o que de 
certa forma confere aos versos um caráter de cunho fortemente 

1 Manuel António Pina. Todas as palavras – Poesia reunida (1974-2011). Lis-
boa: Assírio & Alvim, 2012, p.12. A edição inclui as seguintes obras: Ainda 
não é o fim nem o Princípio do Mundo Calma é apenas um Pouco Tarde (1974); 
Aquele que quer morrer (1978); O caminho de casa (1989), Um sítio onde pousar 
a cabeça (1991); Cuidados intensivos (1994); Nenhuma palavra e nenhuma lem-
brança (1999); Atropelamento e fuga (2001); Os Livros (2003); Como desenhar 
uma casa (2011). 
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pensativo. Rosa Maria Martelo (2014, p.15) afirma: “Pina é um 
amante de paradoxos, um desconstrutor do discurso, sempre 
pronto a questionar os processos de dessubjetivação”, assina-
lando ainda a “grande reserva [do autor] face ao recorte que a 
linguagem faz no que nos dá a conhecer”.

Neste sentido, podemos refletir em que medida a obra 
poética de Manuel António Pina contribuiria, no contexto da 
crítica literária e do pensamento contemporâneos, para uma 
discussão em torno dos diálogos e fronteiras entre a poesia e a 
filosofia. Já o filósofo Jean Luc-Nancy (1997, p.20), no peque-
no livro Resistência da poesia, salienta a pertinência da discussão 
acerca do “conflito íntimo” entre poesia e filosofia, para quem 
uma história sobre esse quiasma seria uma “tarefa necessária” 
nos dias de hoje. Giorgio Agamben, na introdução de seu livro 
Estâncias – A palavra e o fantasma na cultura ocidental, ressal-
tando o conceito de “estância” (AGAMBEN, 2007, p.11) ‒ no 
sentido de “morada”, “receptáculo”, de “núcleo essencial” de uma 
prática poética, assim como de uma forma literária ‒ aponta 
para o esquecimento “de uma cisão que se produziu desde a 
origem em nossa cultura” (AGAMBEN, 2007, p.12), quando 
realmente seria a única coisa a ser merecidamente interrogada. 
Ele diz:

Trata-se da cisão entre poesia e filosofia, entre palavra 
poética e palavra pensante, e pertence tão originalmen-
te à nossa tradição cultural que já no seu tempo Pla-
tão podia declará-la “uma velha inimizade”. De acordo 
com uma concepção que está só implicitamente con-
tida na crítica platônica da poesia, mas que na idade 
moderna adquiriu um caráter hegemônico, a cisão da 
palavra é interpretada no sentido de que a poesia pos-
sui o seu objeto sem o conhecer, e de que a filosofia 
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o conhece sem o possuir. A palavra ocidental está, as-
sim, dividida entre uma palavra inconsciente e como 
que caída do céu, que goza do objeto do conhecimento 
representando-o na forma bela, e uma palavra que tem 
para si toda a seriedade e toda a consciência, mas que 
não goza do seu objeto porque não o consegue repre-
sentar”. (AGAMBEN, 2007, p.12)

Podemos pensar em muitos modos de escrita que surgi-
ram com e para a modernidade: o fragmento, o ensaio, a pro-
sa “reflexiva-narrativa-poética”, na expressão de João Barrento 
(AGAMBEN, 2012, p.12), formas heterodoxas de expressão e 
pensamento que de algum modo procuraram reverter ou, pa-
radoxalmente, se engendrar a partir mesmo dessa “cisão”. Mas 
tendo em vista uma poética como a de Pina, o que pode vir en-
quanto questão é refletir sobre os limites entre forma e pensa-
mento, a partir do próprio pathos da poesia. Desta maneira, um 
possível caminho de leitura talvez seja entender a oscilação re-
flexiva em torno da linguagem, tão presente no trabalho poético 
de Pina, como uma gravitação, um movimento pendular entre 
“palavra poética” e “palavra pensante”, seguindo a proposição 
de Giorgio Agamben, como se os poemas de Pina buscassem 
um “sentido unitário do dizer” através de uma palavra poeti-
camente cindida, em um movimento ao mesmo tempo dual e 
unitivo, paradoxal e dialético, em que uma poeticidade proble-
matizadora do caráter representacional da linguagem daria voz 
ao mesmo tempo a uma apreensão lírica do mundo ‒ poesia en-
quanto forma, pulsão imaginativa e tessitura lírica, mas também 
linguagem plenamente consciente de sua representação e fra-
tura, enquanto método, indagação, crítica. O poema entendido, 
portanto, como espaço de pensamento, onde o questionamento 
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acerca da linguagem se desenha como um “problema poético” 
maior na obra do autor: “A palavra, vida inteira, mata.” (PINA, 
2012, p.231); “As palavras fazem / sentido (o tempo que levei 
até descobrir isto!), / um sentido justo, / feito de mais palavras” 
(PINA, 2012, p.205); “Nem há palavras que não cheguem para 
não dizer nada” (PINA, 2012, p.14); “venham-me dizer que o 
tempo está aqui no meio de nós e falar-vos-ei com palavras, 
palavras, palavras” (PINA, 2012, p.59); “As palavras depõem 
contra o coração” (PINA, 2012, p.237); e ainda: “mas não saí 
(ó palavras!) do mesmo sítio” (PINA, 2012, p.24); “Nada dis-
to aconteceria, ó sintaxe!” (PINA, 2012, p. 22); “Literatura que 
faço, me fazes. / (Ó palavras!) Mas eu onde estou ou quem?” 
(PINA, 2012, p.23). 

Desdobrando um exemplo mais longo, gostaria de tra-
zer aqui um poema do autor intitulado “Ludwig W. Em 1951”, 
do livro Nenhuma palavra, nenhuma lembrança:

As palavras (o tempo e os livros que
foram precisos para aqui chegar, 
ao sítio do primeiro poema!)
são apenas seres deste mundo,
insubstanciais seres, incapazes também eles de compreender,
falando desamparadamente diante do mundo.
As palavras não chegam,
a palavra azul não chega,
a palavra dor não chega.
Como falaremos com tantas palavras? Com que palavras 
          [e sem que palavras?
E, no entanto, é à sua volta
que se articula, balbuciante,
o enigma do mundo.
Não temos mais nada, e com tão pouco
havemos de amar e de ser amados,
e de nos conformar à vida e à morte,
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e ao desespero, e à alegria,
havemos de comer e de vestir,
de saber e de não saber,
e até o silêncio, se é possível o silêncio,
havemos de, penosamente, com as nossas palavras construí-lo.

Teremos então, enfim, uma casa onde morar
e uma cama onde dormir
e um sono onde coincidiremos 
com a nossa vida,
um sono coerente e silencioso,
uma palavra só, sem voz, inarticulável,
anterior e exterior,
como um limite tendendo para destino nenhum
e para palavra nenhuma. (PINA, 2012, p. 232)

Já a primeira estrofe abre diálogo direto com o filóso-
fo Ludwig Wittgenstein: em Investigações filosóficas, são muitas 
as proposições interrogativas a respeito tanto das cores como 
do fenômeno da “dor”, cito dois breves exemplos: “Alguém me 
mostrou a representação da cor azul e me disse que é ela?” (WI-
TTGENSTEIN, 1979, p.122), ou “Como posso, pois, querer 
colocar a linguagem entre a manifestação da dor e a dor?” (WI-
TTGENSTEIN, 1979, p.95). É analisando este mesmo poema 
que Paola Poma, apontando para a impessoalidade do simples 
primeiro nome “Ludwig” no título, conferida ao filósofo pelo 
poeta, ressalta em que medida Pina reconstrói no texto a figu-
ra de Wittgenstein “pela força da linguagem poética” (POMA, 
2008, p.86). Poma indaga ainda: “Mas, através da linguagem 
quanto se pode dizer sobre o mundo e com que grau de clareza? 
E do que não se pode falar? Se até as palavras são seres insubs-
tanciais, qual é a condição do homem que precisa da palavra 
para dar materialidade ao ser?” (POMA, 2008, p.87). Pergun-
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tas provocadas por um texto que se sustenta e se tensiona jus-
tamente nessa fronteira, nesse movimento oscilante entre uma 
forma poética e pensativa da palavra. 

O interessante também é notar o emprego das aspas no 
texto, como uma indicação de que se trataria da fala do próprio 
filósofo, em uma mescla de vozes, onde não é possível distinguir 
a do poeta e a do pensador. Cabe lembrar também que o títu-
lo do poema faz referência ao ano da morte de Wittgenstein, 
1951. Como se só depois de toda uma vida dedicada à inves-
tigação da linguagem ‒ sabendo em definitivo que “as palavras 
não chegam”, nem a “azul”, nem a “dor”, e assim com tantas 
outras ‒, o primeiro poema pode enfim ser escrito, quando em 
resposta ao desamparo da linguagem, encontramos a contrapar-
tida do silêncio: a busca de um sítio, de uma habitação, de uma 
coincidência possível entre a vida e as palavras. Ressalto então 
um elemento que aparece na terceira estrofe do poema e que 
se revela igualmente presente e recorrente na obra de Manuel 
António Pina: a figura da “casa”. Vale lembrar que o próprio 
Wittgenstein atuou como arquiteto, engajando-se, entre 1926 
e 1928 (inicialmente ao lado de Paul Engelmann mas depois 
assumindo a direção do projeto), na construção de um palácio 
residencial para sua irmã em Viena. A casa se destaca pela sua 
geometria “rigorosamente retangular” (BUCHHOLZ, 2009, 
p.91), com “proporções cuidadosamente escolhidas” e alguns 
chamam a atenção para a importância dessa experiência no 
pensamento do filósofo. 

A ideia de uma palavra cindida – palavra que oscilaria 
entre duas faces da linguagem, a “poética” e a “pensante” –, não 
deixa de sugerir ainda, em seu movimento de dualidade e inter-
mitência, um caminho pertinente para se pensar a problemática 
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entre poesia e pensamento: a noção do ritmo. Nietzsche, como 
traz Gonçalo M. Tavares em Atlas do Corpo e da Imaginação, 
toca a questão em seu livro A Gaia Ciência, na passagem “Da 
origem da Poesia” (NIETZSCHE, 2002, p.76), desdobrando 
um ponto de contato entre o pensamento e o verso: a poesia 
que visa “penetrar o ritmo no discurso” (2002, p.77), esta for-
ça que “reordena todos os átomos da frase” dando novo lugar 
ao pensamento. Ritmo que penetra, portanto, as ideias, como 
conclui Tavares (2013, p.49): “o texto que dança, com ritmo, 
que puxa para dentro da canção, que aproxima o leitor. O texto 
sem ritmo, que ‘assume a racionalidade’, que afasta o leitor”. 
Diferenciando o verso do texto em prosa, Octavio Paz (1982, 
p.69), por sua vez, afirma que o ritmo é condição do poema, ao 
passo que é inessencial à prosa: “O ritmo não é exclusivamente 
uma medida vazia de conteúdo, mas uma direção, um sentido. 
O ritmo não é medida, mas tempo original”. É assim que talvez, 
sob o signo de uma melancolia nunca ausente, Manuel António 
Pina busque, através de seus poemas, esse tempo original, onde 
seja possível possuir palavras “imensas”, como, quando criança, 
ao repeti-las infinitamente na tentativa de alcançar a sua na-
tureza e ritmo mais íntimos, ali onde estaria finalmente “uma 
palavra só, sem voz, inarticulável, / anterior e exterior, / como 
um limite tendendo para destino nenhum / e para palavra ne-
nhuma” (PINA, 2012, p.232). 
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L’Irréparable ronge avec sa dent maudite
Notre âme, piteux monument,

Et souvent il attaque, ainsi que le termite,
Par la base le bâtiment.

L’Irréparable ronge avec sa dent maudite!

(Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal)

 Se uma ideia pudesse aproximar a irreparabilida-
de que sugerem os versos de Baudelaire que abrem este 
texto daquela que aqui proponho em Manuel de Frei-
tas (assumidamente leitor de Baudelaire), diria que ela, 
enquanto potência que pressupõe todo ato de leitura, se 
guarda em seu próprio modo de ser irreparável. A neces-
sidade (do verso, em rigor) e a contingência (do presente; 
da imersão na prosa, em sua inevitabilidade) aproximam 
e – com efeito quase aporético – separam os poetas no 
que diz respeito ao ponto de tensão que se anuncia no en-
jambement. Assim, em Baudelaire, é nítido que tal campo 
de forças se situa nos limites métricos e semânticos dos 
versos – do som e do sentido – que une e separa o “mo-
numento” e sua “base”, a “maldição” e o “cupim” que rói 
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a estrutura da alma lamentável de poeta; nosso igual. (Pergun-
ta o pensador Giorgio Agamben: “pois o que é a rima senão 
o deslocamento entre um evento semiótico – a repetição do 
som – e um evento semântico, que induz a mente a exigir uma 
analogia de sentido na qual nada pode encontrar além de uma 
homofonia?”) (AGAMBEN, 2014, p.180). Ainda que distante 
de subscrever a pungência verbal baudelairiana, que se acen-
tua mais tanto pela percepção dos limites quanto pelas alter-
nadas disputas entre sons e sentidos, a poesia de Freitas (ou 
pelo menos os poemas em que leio a irreparabilidade à qual me 
refiro, ou seja, grande parte daqueles aos quais pude ter acesso) 
já não pode assumir ou recorrer a uma técnica poética, mas tão 
somente se fazer no discurso o seu ponto de tensão e, talvez, 
desse modo exibir que a sua qualidade irreparável está ao lado 
do gesto de expor e renunciar as palavras, conduzindo-as, as-
sim, a um retorno ao início do verso. O irreparável enquanto 
gesto da escritura faz-se, em Manuel de Freitas, também como 
uma dispositio de leitura e, então, como caminho possível para 
uma poética da contemporaneidade em sua obra, a qual parte 
justamente dessa diferença que o aproxima e distancia de Bau-
delaire. Nessa proposição, que não deixa de remeter, em todo 
caso, a uma experiência de singularidade no sentido exemplar 
que cinge a poesia, conjuga-se o que não se pode ver ou salvar (é 
esse o sentido ultimado do termo irreparável) com uma forma 
particular porque também  partilhável de comunicação da ex-
periência. Não apenas por se tratar de uma poesia “sem qualida-
des” poéticas que vê o enjambement mais como uma fatalidade 
do que  uma possibilidade, a obra do poeta parece se configurar 
no olhar obsessivo – ainda que revele uma irreparável diferença 
– sobre a aparente imobilidade cotidiana, que revela tendo por 
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fundação uma descoberta menor – uma interrupção, mínima 
em seu modo de ser – que não só captura e ressignifica a ex-
ceção que rege o presente, mas, sobretudo, opera (ou melhor, 
desopera), em si, enquanto uma exceção diante das regras ba-
nais que nos afasta de um tempo próprio e que quer, em seus 
motores diversos, nos manter à distância do índice temporal 
que aqui se faz poesia. 
 Elejo, por afeto, um dos poemas de Manuel de Frei-
tas para uma breve leitura. Tal escolha, entretanto, segue algo 
próximo da noção de exemplo que, segundo Agamben, deve 
ser pensada sempre por meio da exclusão da regra que exige 
qualquer pertencimento a um conjunto. À parte de qualquer 
qualificação, porque tal caso pressupõe a perda substancial que 
envolve o exemplo, minha seleção também se faz (como conse-
quência do gosto) nessa exclusão que se dá a partir da exibição 
de sua inclusão na obra poética de Freitas. 
 Sendo desse modo, inicio com os versos já notáveis em 
sua obra e que assim abrem a “Ode à noite (inteira)”:

“Gosto do momento, exacto ou nem por isso,
em que se torna possível colar cartazes
nas paredes ao lado dos meus ombros (espero
o autocarro, vejo devagar, sorrio). Mas
gosto, sobretudo, dos cães quase sem dono
que roçam as esquinas, pisando restos de garrafas
– ou das pessoas que desconheço
e das bebidas todas que ignoro
(porque me matam menos e se chamam
– como eu – insónia, pesadelo, golpe baixo)”.
(FREITAS, 2002, p. 29)

 Ao irrevelável que aqui se enuncia no lugar de uma 
espera cotidiana; uma espera que na experiência de escritu-
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ra dá forma a um lento olhar: um quase tranquilo gosto pelo 
“momento” (lembro: “exacto ou nem por isso”) corresponde o 
aparente rosto que, já ao fim de uma noite, se descobre “nos 
cães quase sem dono”, nos “restos de garrafa”, nas “pessoas que 
desconheço” e nas “bebidas todas que ignoro”. Tais imagens – 
cabe pontuar, suplementares entre si no sentido semântico e 
na posição considerável que ocupam no final dos versos – pa-
recem, assim, compassadas com uma voz poética que diz por, 
para e diante do comumente ignorável. Frente a um mundo 
maior que, em proporção, só pode reservar uma morte maior 
(aquela verificada nos excessivos, espetaculares e transitórios 
discursos que regem o mundo contemporâneo) morre-se “me-
nos” quando, de repente, se busca escrever o próprio nome na 
noite sob a condição vigilante da “insónia”, do “pesadelo” e do 
“golpe baixo”. Gostaria, aqui, de me ater a esse “morrer menos”, 
sobretudo, ao que dessa forma “menor” de morte coincide com 
uma possível (e, certamente, silenciosa) comunicação que, dada 
a sua exposição, exibe, ao fim, tão somente a sua qualidade irre-
parável. 
 Dirijo-me a um dos brevíssimos ensaios de Giorgio 
Agamben intitulado “Irreparável”, que compõe a desde então 
influente A comunidade que vem. Nele, o pensador, ao reaver o 
exemplo da escritura de Robert Walser, diz ser o irreparável 
um modo particular de ser das coisas que estão entregues fatal-
mente ao seu “ser-assim”: “mas significa também que, para elas 
não existe literalmente nenhum refúgio possível, que, no seu 
ser-assim, estão agora absolutamente expostas, absolutamente 
abandonadas” (AGAMBEN, 1993, p. 37). Cabe pontuar, con-
tudo, que como condições para a comunicação de possíveis in-
diferenças ou insubstancialidades, o absolutamente exposto e 
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abandonado – as oscilações modais que envolvem o sentido co-
mum e a singularidade – não correspondem a um conceito nem 
a uma essência do irreparável. Torna-se irreparável somente o 
que se subtrai a qualquer antinomia e que, sendo inqualificável, 
não se traça por nenhuma propriedade que não seja o seu “ser
-assim”. A aporia notada na expressão “exato ou nem por isso”, 
que assinala o discurso como poesia uma vez que demarca a 
inevitabilidade do enjambement, instila a condição dos seres e 
das coisas que constituem esta zona indiscernibilidade entre o 
legível (“exato” e exposto) e o ilegível (“nem por isso” e abando-
nado). Os absolutamente expostos e abandonados não coinci-
dentemente aparecem nos versos de Freitas na noite, momento 
“em que se torna possível colar cartazes”, ato por si considerado 
um delito de acordo com as leis gerais da polis, mas que ao mes-
mo tempo representa a exposição de planos alheios à convulsão 
do dia, hora em que, possivelmente, tais “cartazes” serão ine-
vitavelmente arrancados ou lidos em sua esgotabilidade. Estar 
entregue ao “ser-assim” é esse estar exposto para ninguém e, por 
isso, abandonado, como também prestes a ser apenas resto de 
uma mensagem que, não podendo mais ser lida (pelo menos 
não como no momento em que os cartazes são colados), ao fim, 
se tornará apenas um amontoado de papeis rasgados; o ruído de 
uma voz à luz do dia, à luz do poema.
 Também a contrapelo deste instante do dia que quer 
sempre adiantar o tempo, como prevê a lógica da produção eco-
nômica contemporânea, o “morrer menos”, enquanto condição 
poética que antecipa tal discurso em Freitas, coincide com um 
tempo em que se vê “devagar”. É esse tempo não calculado que 
cria, como bem coloca o ensaísta António Guerreiro (2003, p. 
11-18), um estado de exceção na regra da cotidianidade; trata-
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se de perceber, nessa regra, o momento em que o tempo banal 
captura o tempo da vida. Daí o ponto de tensão verificado 
no enjambement que, ao fim dos versos, não pode mais ser 
tomado pela possibilidade de uma técnica poética, mas, como 
já dito, apenas como uma dispositio do próprio discurso cujo 
gesto abandona e captura as palavras remetendo-as ineluta-
velmente ao início do verso seguinte. Ver o tempo alargado, 
o instante “nem por isso” exato, implica uma forma de expe-
riência que adiantando o tempo do que vai morrer,  encontra 
o modo de dizer somente na suspensão do sentido – um être 
de suspens – que coincide com a passagem de um verso para 
o outro. De qualquer modo, torna-se quase claro que o ato 
de versar insinua que é ao antecipar as mortes que se dão ao 
espetáculo do dia (que pode ser o verso seguinte), que se pode 
“morrer menos”. 
 A antecipação discursiva ainda se reconhece nos ver-
sos quando se percebe que o que eles esboçam é um olhar lí-
rico que se encontra já ao fim estendido de noite: uma “Ode à 
noite (inteira)” só se torna possível quando, de repente, a noite 
e os modos particulares de produção a ela vinculada (pergun-
to: a poesia?) estão prestes a desvanecer. Lembro-me aqui da 
pontuada referência de Freitas, em que pese a percepção dis-
tinta, daquela noite inteiramente aguardada e, também por 
isso, messiânica, que outrora Pessoa – e, mais precisamente, 
Álvaro de Campos – dedicou os versos de sua também “ode à 
noite” intitulada “Dois excertos de odes (fins de duas odes, na-
turalmente)”. A noite, em Campos, transfigura-se numa longa 
esperança no que pode trazer “os montes longínquos para o pé 
das árvores próximas” (PESSOA, 2007, p. 54). Tais palavras 
mostram que embora a vinda da noite para heterônimo pes-
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soano figure a “Mater-Dolorosa das Angústias dos Tímidos, 
/ Turris-Eburnea das Tristezas dos Desprezados,/ Mão fresca 
sobre a testa em febre dos Humildes [...]” (PESSOA, 2007, p. 
55), é ela mesma que enreda uma enlevação em êxtase em que 
a “lua começa a ser real” e “tudo perde as arestas e as cores” 
(PESSOA, 2007, p. 57). Diferente de tal percepção, em que a 
noite aparece imbuída de certo transcendentalismo que pode 
bem ser lido pelo abeiramento metafísico de Campos e que 
também remete à morte que ninguém “vê entrar”, os versos 
de Freitas evidenciam a quase findada imersão na noite que, 
de modo diverso, se apresenta como um momento figurado 
na inevitabilidade do dia em que outra possibilidade de morte 
desponta. Percebe-se, a respeito disso, que essa noite, mes-
mo ao fim, só se revela por meio de elementos não-salvíficos; 
seres e coisas que, inevitavelmente expostos e abandonados 
não podem jamais reportar-nos a “ um gesto materno afagan-
do” ou às “estrelas luzindo em suas mãos” (PESSOA, 2007, p. 
57). Talvez por isso mesmo à incompletude na composição de 
Campos patenteada em dois excertos de ode – porque tam-
bém a noite ainda é só o pedaço dela – se opõe a noite (inteira) 
que em Freitas se manifesta como uma falha; como uma po-
breza ornada por todas as arestas em que o próprio morrer se 
torna menor diante da antecipação dos cadáveres irreparáveis 
dos quais nenhum comparecimento pode ser arrancado, senão 
um irremediável desacerto que coincide com a inevitabilidade 
do dia. À chegada, em Campos, de uma noite que poderia 
ser extasiante, não fosse a espera que deixa faiscar um ros-
to melancólico, se contrapõe a não-espera do dia em Freitas, 
em que nada há de êxtase, apenas a alegria miúda dos versos, 
de uma morte que vem. Digo miúda porque se trata de uma 
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alegria liminar, intervalada, possível somente quando o único 
dispositivo do discurso é funestamente o enjambement, que 
busca compor a noite expondo seres e coisas aparentemente 
desconexas no limite semântico do verso. É esse o momento 
exato (ou nem por isso) da captura de seu sentido que, sus-
penso, se costura a outro elemento também perecível. Segue 
em diante tal sucessão que, se repetindo em figuras diferentes, 
exibe o minimamente variável da noite. Essa é a exceção diante 
do excesso da banalidade diária; o resto, que na noite compõe 
um rosto desconhecido, entretanto exposto; ignorado, embora 
apreendido – volto a negritar aqui os nomes “insônia, pesadelo, 
golpe baixo” que também designam o próprio sujeito ao qual 
se remete a voz lírica. Assim, o que se percebe como distância 
das visões de Campos e Freitas diz respeito à promessa de uma 
nitidez que não pode acompanhar a palavra; do desconhecido 
que declara o desejo vinculado a uma morte maior ( que quan-
do entra, “baixam todas as vozes”) e à exposição de uma morte 
menor, que a vida banal não pode dar a conhecer, pois uma 
vez exposta e abandonada, já está prestes a desaparecer junto 
àquilo que a noite, sobretudo o fim dela,  já não podem salvar, 
mas tão somente exibir silenciosamente em versos (em signos 
estilhaçados) as suas condições irredimíveis de “ser-assim”; as 
figuras tais quais são elencadas em versos que só prolongam 
“os gestos até a exaustão, ao limite do escárnio,/ ao inoportuno 
reclame daquele/ que vai morrer e fala demasiado sobre o si-
lêncio de seu grito” (FREITAS, 2002, p. 11).
 Assim segue esse momento inflado da noite:

Existem, claro, raparigas louras um tanto
heteredoxas que não te apetece beijar
(a força do bâton, perfeita - o cigarro aceso
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pedindo outro lume). Essas mesmas que hão-de
um dia procriar com zelo, evitando rugas,
tumores e o mundo como representação misógina.
Mais lírica, sem dúvida, é a lavagem das ruas,
com a cerveja a premiar a farda
demasiado verde e os bigodes de serviço.
(FREITAS, 2002, p. 29)

 Na estrofe, abre-se à possibilidade de um “lume” 
na noite que bem poderia se aproximar de um avesso nume 
poético (veja-se “heterodoxas”), verificado nas mulheres que 
sequer não se apetece beijar, embora figurem seres aparente-
mente desejáveis e desejantes – “a força do bâton, perfeita” e o 
pretexto para uma aproximação dos corpos, pois mesmo com 
seus cigarros acesos ainda pedem “lume”. Entretanto, as “ra-
parigas louras”, também como se lê na noite, não podem mais 
evitar o que a luz de seus cigarros e o lume (o desejo de serem 
desejadas) revelam: a pulsação do tempo “real” que amanhece 
cria uma espécie de máscara comum e se opõe, como tragica-
mente deve ser, à heterodoxia de uma possível juventude.
 Ainda assim, mais lirismo se encontra no que há de 
mais irreparável – onde o mais lírico coincide com o que po-
deria ser o menos lírico. É, então, na lavagem das ruas, evento 
menor, que se delimita o fim da noite. Nela, todos os restos são 
arrancados – lavados – de sua condição de “ser assim” para in-
gressarem no absoluto e inexorável anonimato. Nessa pequena 
e breve festa – nessa também espécie de alegria miúda – onde 
nada se celebra a não ser um desacerto, a cerveja é consumi-
da apenas laureando o uniforme dos homens já em serviço. 
Tal evento, assim, patenteia mais uma descoberta de sentido 
funesto do presente que aqui joga com o que todos os dias se 
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repete sem ser percebido, mas que, em suas condições míni-
mas, ostentam tanto direito quanto a negação de se inscrever 
no presente.
 Tomemos a última estrofe e o último verso:

Outros, alguns, tornam concreto o torpor
de um charro e pedem-te em crioulo básico
um cigarro português que tu vais dar,
sem esforço nem palavras. Entre shots, piercings,
t-shirts de Guevara e gel, podes não acreditar
por algumas horas no axioma frágil do teu corpo.
Esfumas-te, como eles, no espelho de um bar
qualquer, país de enganos e baratas. E
quase gostas disso, quase: a música de punhais,
servil, um certo e procurado desencontro.
Um táxi te ensinará depois o caminho de casa
- ou o seu contrário, pois só ali (anónimo
e desfocado) eras finalmente tu, ou podias ser.

O resto, a vida, fica para outra vez.
(FREITAS, 2002, p.30)

 Por fim, a existência “comum” como seres últimos, “ou-
tros”, “alguns” e “qualquer” levam a cabo o momento liminar 
que cobre de afetos e desidentificações a voz lírica que, só aos 
pedaços, pode garantir a presença inteira de uma noite irrepa-
rável. Aqui, se torna mais evidente que a noite engendra uma 
espécie – pouco distinta porque ainda não sacrificada – do que 
Bataille chamou de “comunidade dos que não têm comunidade”. 
O uso do pronome oblíquo “te” insere um terceiro nessa co-
munidade: o(s) interlocutor(res) – o(s) leitor(es) – apoucados 
desses versos que muito dificilmente serão lidos num tempo 
“sem qualidades” como o nosso. No entanto, a figura exemplar 
que torna concreto o irreparável torpor que o fim da noite gera 
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aparece na forma do estrangeiro cabo-verdense, o comumente 
e historicamente ignorado, com quem é partilhado um cigarro 
e quem também está a desaparecer dada a palpitação “inquieta” 
do dia que o veste e se figura em produtos que a mercadolo-
gia contemporânea pôde esgotar de significação e valor. Tornar 
concreto o “torpor de um charro” não deixa, por isso, de ser uma 
coincidência com o potencial de irreparabilidade que o sujeito 
lírico encontra em si mesmo: trata-se de uma descoberta que 
envolve a potência do comum; uma singularidade que desobri-
ga a escolha entre o sacrificial e o inteligível. O ser comum, o 
ser que se revela exibindo esta constelação transparente e quase 
invisível, mas também a única que pode tornar a noite “inteira”, 
desfaz-se – diz “como eles” – diante do espelho que só mesmo 
reflete o que Agamben diz ser “o espaço vazio em que desenrola 
a sua vida inqualificável e inesquecível” (AGAMBEN, 1993, 
p. 16). Novamente aqui reaparece a pequena alegria, a quase 
alegria, que se dá no gosto pela desidentificação que enreda os 
versos finais. Conjuga-se a essa identificação desidentificadora 
a imaterialidade da “música de punhais, servil” que agudiza o 
“certo e inesperado desencontro”. Ao prever o impossível ca-
minho para a casa, que também poderia ser o nosso retorno (o 
prenúncio da impossibilidade de retorno nos versos) a voz lírica 
vislumbra uma possibilidade de não mais saber se o caminho é 
o destino ou a origem; o fim da noite ou o dia; a rua ou a casa; 
as figuras irreparáveis que encerram a noite ou aquela que vai 
aparecendo em seu próprio anonimato que se revela ao dia.
  Já no último verso, que escapa do conjunto das estro-
fes, provavelmente quando a claridade do dia desponta, a vida 
“sem qualidades”, o resto, aparece fora do escopo, quem sabe, 
pela inserção do discurso no mundo excessivamente prosaico, 
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cuja lógica está para a captura e abandono da vida e, consequen-
temente, do poema. Como último verso, a impossibilidade do 
irreparável, como também a impossibilidade de poema verifica-
se no impedimento dado ao enjambement e, consequentemen-
te, à última dispositio do poema. A banalidade e os excessos do 
cotidiano, nesse sentido, sacrificam a vida “menor” que são as vi-
das límbicas “irremediavelmente perdidas”, a vida que coincide 
com o próprio poema, dado que já o último verso, inscrito num 
duplo prosaísmo (o que percorre o poema e o da impossibili-
dade de enjambement), não é mais poema. Se, portanto, a vida 
do poema, irreparável, só é possível enquanto uma sobrevida 
– enquanto um escrever que se ajusta a um “poder não” escre-
ver que define o enjambement – o último verso, que ostenta a 
impossibilidade de restos de vida, pois eles ficarão “para outra 
vez”, reflete sobre o não-não poder escrever e, só por isso, só 
por sacrificar o poema, pode conduzir ao limite a sua qualidade 
mais irreparável.
 Encerro com uma breve citação de Manuel de Freitas 
em que o poeta se mostra indiferente ao que, de início, poderia 
ser uma breve consideração sobre a sua poética: “Saio à rua de 
caneta, mas sem qualquer intenção de a utilizar. Depois, escrevo 
ou não escrevo sobre o que vejo, o que sinto, o que sofro” (FREI-
TAS, 2003, p. 145). Como em poesia, a afirmação parece dizer 
de um lugar que na linguagem se anuncia por meio de uma 
impropriedade e que, no caso da poesia, está para o gesto de 
inscrever o que ali não pode ser escrito, pois a cada possibilidade 
de escrever corresponde a potência de um “poder-não” escrever. 
Além ou aquém da necessidade e da contingência anunciados 
ao início do texto (do não “poder-não” escrever e do “poder-não” 
o cumprir ) diz o poeta, nessas palavras, de uma experiência que 
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se dá enquanto um fazer - uma forma “exemplar” de produção  
de presença - que anuncia-se como uma irredimível perda de 
densidade do real da qual a poesia parece não poder mais se 
desvencilhar. A exigência poética, tal como se afirma no poema 
aqui lido, se encontra, assim, nos limiares de uma responsabi-
lidade estética (quem sabe, a de assumir a todo o custo a tarefa 
do enjambement) e do que, na poesia, se guarda como o seu não 
não-poder; como o seu  modo de ser “irreparável”: trata-se do 
gesto que quer absolutamente expor o abandono que não cessa 
de se ocultar no rosto (aparentemente estéril ) de um presente 
“sem qualidades”.
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Introdução

Esta pesquisa tem a finalidade de estudar Allet-
Sator aproximando-se da conceituação de ciberpoesia, e 
com a proposta de investigar se a obra pode ser inserida 
no conceito de “letramento digital”, tendo em vista a for-
ma pouco ortodoxa que a ela trata a poesia, sobretudo do 
português Herberto Helder, promovendo um novo olhar 
sobre o aprendizado da literatura.Além do poeta lusita-
no, a obra digital apresenta outras performances artísti-
cas, como os elementos musical e imagético, sendo que o 
imagético apresenta forte ligação com as artes pictóricas. 
A partir dessa mistura de várias expressões artísticas na 
mesma mise-en-scène, AlletSator deve ser compreendida 
como uma obra híbrida. 

O conceito de letramento é semelhante ao da al-
fabetização, contudo, ele tem uma profundidade a mais, 
“enquanto a alfabetização ocupa‐se da aquisição da escri-
ta por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramen-
to focaliza os aspectos sócio‐ históricos da aquisição de 
um sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI, 1995, 
p.20). Em se tratando de letramento por meio digital, 

AlletSator, uma poesia gamifi-
cada – Os novos métodos tec-
nológicos para o letramento e 
o ensino da literatura 

Carlos Junio 
Leandro Costa 
Moura

Centro Federal 
de Educação 
Tecnológica de 
Minas Gerais



419

hámais elementos constitutivos e agregadores, como, por exem-
plo, a interatividade, no sentido de transformar o espectador, ou 
aluno, em um co-produtor, que vai além de uma interpretação 
passiva. Sendo assim, o letramento digital permite uma partici-
pação no processo de construção do significado, saindo de uma 
estrutura histórica de ensino e aprendizado que se caracteriza 
por ser monológica, para uma estrutura dialógica, onde o aluno 
também é aquele que constrói o conteúdo. 

Quanto a ciberpoesia, que também é conhecida como 
poesia eletrônica ou digital, ela se caracteriza por usar suportes 
que não são os convencionais, sendo que é nos meios digitais 
que ela ganha força. A ciberpoesia apresenta alguns recursos in-
terativos, e/ou hipertextuais, transmitindo ideia de obra contí-
nua, inacabada. Esta última característica é manifestada na sua 
condição de “ciber”, ou seja, web (internet), haja vista ser essa 
uma condição da web, a de estar em constante transformação.

1 Sobre AlletSator

AlletSator é de autoria do português Pedro Barbosa e 
do brasileiro Luís Carlos Petry. A definição da obra como“ope-
ra quântica” vêm dos próprios autores, e é facilmente observável 
e corroborada quando se busca o sentido dicionarizado dos dois 
termos, que juntos definem um pouco do conteúdo de AlletSa-
tor. Segundo o dicionário online priberam, ópera significa“1.
Peça dramática desempenhada em canto acompanhado de mú-
sica. 2. Teatro lírico. 3. Edifício onde geralmente se realiza essa 
peça.”Enquanto o termo quântica, associado à mecânica, diz 
respeito à grandezas físicas muito pequenas, cuja transição de 
valores se dá de forma descontínua.
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 O nome da obra é um palíndromo de Rota Estelar (na 
grafia da obra, Estellar), o que faz enorme sentido ao se tomar 
a visualidade e o conceito dessa ciber-ópera, cuja narrativa, logo 
em seus preâmbulos, anuncia ao gamer (e/ou espectador) que 
ele está em outra atmosfera. Em O Jogo Hermenêutico: uma aná-
lise da ópera quântica AlletSator, Arlete dos Santos Petry traba-
lha com a ideia de jogo para definir o trabalho luso-brasileiro, 
e é justamente com o conceito de gamificação da obra que esta 
pesquisa se estrutura. 

Importante enfatizar que AlletSator é uma obra ina-
cabada, ou, uma obra em construção. E justamente por não ter 
alcançado sua plenitude, tudo que se elabora à respeito da obra, 
em sentido amplo, é mera conjectura. AlletSator deixa uma 
grande interrogação quanto aos rumos de sua narrativa, haja 
vista que o projeto inicial é do ano de 2000, e de lá pra cá, são 
15 anos, tempo que deve ser levado em consideração devido às 
diversas experimentações técnicas, científicas e artísticas que se 
deram até aqui. 

2 Tecnologia e letramento

Primeiramente faz-se necessário propor uma definição 
para o termo tecnologia, de forma à minimizar os riscos de cair 
em um erro comum, que é associar o termo somente aos objetos 
eletrônicos, excluindo, dessa forma, qualquer outro meio técni-
co. Alberto Cupani (2012) define o termo da seguinte forma:

A tecnologia parece consistir em um domínio de ob-
jetos ou sistemas de objetos mais ou menos comple-
xos. Mas, por acaso, os processos e procedimentos que 
aqueles objetos possibilitam não são igualmente tecno-
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lógicos? Uma cirurgia, uma viagem aérea, a produção 
de mercadorias exatamente iguais de maneira planifica-
da, a comunicação a distância, são também, se pararmos 
para pensar, realidades tecnológicas. (CUPANI, 2011, 
p. 11, 12)

Mais à frente o autor, analogicamente, trata de diferen-
tes meios técnicos a fim de expandir o conceito de tecnologia, 
sobretudo dando essa qualidade à linguagem,

O homem pode exprimir-se mediante o alfabeto, pin-
tando (com um pincel ou com uma pena) palavras so-
bre um pergaminho, ou pode fazê-lo utilizando o tecla-
do de um computador e enviando sua mensagem pela 
rede mundial: aparentemente, em ambos os casos ele 
recorre a meios técnicos (secundários) para transmitir 
o que formula nessa técnica simbólica básica que é a 
linguagem. (CUPANI, 2011, p. 13)

Portanto, a linguagem em si já é uma ferramenta da 
tecnologia, tendo em vista a complexidade de seu uso e a ne-
cessidade da utilização de técnicas, assim como outros fazeres 
que requerem maior elaboração, não sendo o termo tecnologia 
restritivo às invenções mais modernas. Quanto ao letramento 
digital, seria um superlativo, pois é usado mais de um elemento 
tecnológico, representando uma imersão em um universo expli-
citamente técnico. 

O século XXI é caracterizado pelo avanço dos meios 
tecnológicos (digitais), por conseguinte uma “digitalização” 
dos objetos, as ferramentas de outrora ganham cada vez mais 
a capacidade de se auto-operarem, sendo redefinidas através de 
códigos binários. Dessa forma a relação do homem com esses 
novos “seres” é alterada, pois se por um lado a tecnologia serve 
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para facilitar a vida, por outro torna-se necessário um ajuste, 
modificando os hábitos, tendo em vista o poder transformador 
que a tecnologia exerceu e exerce sobre o cotidiano das pessoas. 

Amiúde são lançadas dúvidas relativas à tecnologia, 
sobretudo ao tratar do tema numa perspectiva maniqueísta, o 
próprio saudosismo latente e nocivo passa a ter papel prepon-
derante criando indagações quanto aos benefícios ou malefícios 
do uso da técnica. Ortega y Gasset (1965) faz apontamentos 
negativos, mas coloca o problema da técnica como não sendo 
recente: “O homem é um animal para o qual apenas o supér-
fluo é necessário e a técnica é a produção do supérfluo: hoje e 
na época paleolítica” (ORTEGA Y GASSET apud CUPANI, 
2011, p. 33), mas apesar disso ele afirma que a técnica serve para 
minimizar o esforço do homem (CUPANI, 2011, p. 34). 

Diante das proposições à cerca da tecnologia torna-se 
coerente afirmar o papel da ópera AlletSator como ferramenta 
para promover o letramento, ainda que isso não esteja em sua 
gênese, e nem se apresenta como justificativa para sua existên-
cia. A obra oferece uma estética própria e bastante atrativa, e 
de cunho estritamente artístico. Mas o seu conteúdo utilizado 
para a atividade educacional promove principalmente a poesia 
e as artes pictóricas, ofertando uma relação mais próxima do 
fazer artístico com o público das escolas, os estudantes, e com 
um menor esforço.

3 Gamificação e a aplicação do conceito em AlletSator

É em detrimento da popularização dos jogos digitais 
que surge a gamificação como ferramenta para ampliação 
cognitiva. Os games, por natureza, incentivam a resolução de 
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problemas através de um universo programado artificialmente, 
e para tal, o “gamer” precisa usar técnicas que implicam rapidez, 
raciocínio lógico, e memorização. Devido a essas potencialida-
des estimuladas pelos jogos que surge a necessidade de utilizá
-los como ferramenta educacional. 

Originada como método aplicado em programas de 
marketing e aplicações para web, com a finalidade de 
motivar, engajar e fidelizar clientes e usuários (ZI-
CHERMANN; CUNNINGHAM, 2012), a gamifi-
cação pressupõe a utilização de elementos tradicional-
mente encontrados nos games, como narrativa, sistema 
de feedback, sistema de recompensas, conflito, coope-
ração, competição, objetivos e regras claras, níveis, ten-
tativa e erro, diversão, interação, interatividade, entre 
outros, em outras atividades que não são diretamente 
associadas aos games, com a finalidade de tentar obter 
o mesmo grau de envolvimento e motivação que nor-
malmente encontramos nos jogadores quando em inte-
ração com bons games (FARDO, 2013, p. 2).

Ainda sobre o lúdico, numa era “pré-virtual”, Johan 
Huizinga, educador e historiador holandês que viveu entre os 
séculos XIX e XX, diz que:

Numa tentativa de resumir as características formais 
do jogo, poderíamos considerá-lo uma atividade livre, 
conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à 
vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver 
o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade 
desligada de todo e qualquer interesse material, com a 
qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro 
de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma 
certa ordem e certas regras. Promove a formação de 
grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo 
e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do 
mundo por meio 36 de disfarces ou outros meios seme-
lhantes. (HUIZINGA, 2005, p. 16)
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Huizinga aponta pelo menos três elementos perten-
centes a narrativa dos jogos que são importantes para tentar 
explicar o fenômeno da gamificação como forma de letramento, 
que são: saída dos limites da vida real, e, por conseguinte, en-
trada em um universo de simulações - ou simplesmente fuga da 
realidade -; absorção intensa; e as regras, sem as quais se torna 
impossível jogar. Quanto ao primeiro item, saída dos limites da 
vida real, está intimamente ligado àao segundo, haja vista que a 
absorção intensa se dá, justamente porque a atenção do gamer 
se direciona de forma exclusiva para os objetivos do jogo, dei-
xando de lado todas as trivialidades cotidianas.

Há várias características que podem definir o papel dos 
jogos, e mais do que isso, que justificam seu uso como ferra-
menta de ensino. Mas essa mudança paradigmática na educa-
ção, que possibilita a utilização dos jogos nos vários processos 
do letramento, é também resultado das transformações que 
veem desde o final do século passado, sendo que tais transfor-
mações são, sobretudo, comportamentais, pois refletem como o 
homem passou a se relacionar com as máquinas, com o outro, e 
consigo mesmo.

AlletSator não é um jogo com sistema de recompensas, 
mas apenas em um sentido de construção de narrativa. 

A sua constatação é que a narrativa de AlletSator é 
grandemente influenciada por aquilo que designa como 
hiperpuzzles, que define como “enigmas que criam le-
xias que apontam para diferentes percursos narrativos 
no interior do labirinto atravessado pelo interator”, ex-
plica e porventura ajuda o leitor a decifrar com maior 
facilidade os contextos de especulação filosófico e cien-
tífica em que se inscreve esta obra. (TORRES; PE-
TRY, 2007, p.5)
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Dessa maneira, por ser um grande quebra-cabeças, sua 
construção é uma gesto “autoral” do gamer, contudo, AlletSator 
não é um texto linear, como se poderia pensar de um quebra 
cabeças comum, onde os encaixes são perfeitos,mas ele é for-
mado por peças que podem ser montadas em qualquer ordem, 
não havendo uma conexão fixa entre as partes, daí o seu caráter 
poético, sobretudo se for pensado como uma poesia livre, cujos 
versos são heterométricos. Por ter características de jogo, para a 
leitura da mídia há a necessidade de uma placa de jogos insta-
lada no computador do usuário, o que limita o acesso, em certo 
ponto, e reforça sua estrutura gamificada.

4 AlletSator, uma estratégia para o letramento e imersão na 
poesia

Dentre as várias maneiras de referir-se à obra de Bar-
bosa e Petry, é justamente como um game que ela ganha sentido 
para esta pesquisa. AlletSator é um jogo cujo resultado – ainda 
que não seja o objetivo da obra em si – realiza uma imersão 
cultural em seu jogador. Existe um caráter reflexivo sobre o 
conteúdo da ópera, a profusão de cores, imagens, sons e decla-
mações poéticas conduzem à uma via de constantes indagações 
ao espectador-jogador.  

Pelo ineditismo de AlletSator é impossível analisá-lo 
sem um pensamento analógico, sendo esta outra forma de pro-
mover uma discussão à respeito da obra, o que também sugere 
um conhecimento prévio de outras expressões artísticas, ou ou-
tras experiências quaisquer, por parte do espectador, que possa 
remeter ao cenário onírico de AlletSator. 

Condensando os dois parágrafos anteriores com o que 
se viu até aqui, é possível uma conclusão hipotética: AlletSator 
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é um jogo com regras claras e estratégias múltiplas, as regras são 
a construção de uma narrativa, as estratégias são a multiplicida-
de de narrativas que podem ser formadas, e a recompensa (se é 
que existe de forma clara) é a reflexão, fruto de uma imersão nas 
diversas formas de conceber a arte.

Conclusão

Não há como referendar o caráter puramente lúdico de 
AlletSator, haja vista sua representação enquanto obra autoral e 
reconhecidamente artística, contudo, como fora exposto de forma 
sintética até aqui, a obra preenche requisitos que a legitima com 
uma função educadora, ou, útil ferramenta para o letramento. Po-
de-se falar também em transferência de cultura, pois é isso que a 
obra faz com a poesia de Herberto Helder, de forma sútil, e através 
de um cenário totalmente adverso do que seria a transmissão de 
uma poesia convencional, um dos mais importantes poetas portu-
gueses de todos os tempos tem fragmentos seus declamados. 

Existe uma grande leva de jogos que atende a específica 
demanda do letramento, estes trabalham com as funções precípuas 
dos games, e, de certa forma, semelhantes ao funcionamento de 
AlletSator, contudo, há a questão da recompensa, que não faz par-
te da ópera AlletSator. A obra luso-brasileira, como foi apontado 
anteriormente,é um grande quebra-cabeças, e como tal ela precisa 
ser montada para que o seu teor seja de fato compreendido e ab-
sorvido, mas essa montagem não se propõe a ser uma recompensa, 
é simplesmente um caminho onde não há chegada. AlletSator é 
uma obra artística, e evidencia seu caráter antipragmático.

Outra questão relevante diz respeito à interatividade pro-
movida pelo jogo, onde o jogador interage somente com a própria 
ópera. Não há, portanto, meios de se trabalhar conjuntamente em 
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AlletSator. É um jogo de individualidade, e não se expande para 
uma prática interativa entre jogadores. 

Diante das características apresentadas aqui, e mesmo 
com vários pontos divergentes quanto aos jogos que são elabo-
rados para o letramento gameficado, AlletSator pode ter essa 
função pragmática. Não seria desqualificar a obra de sua finali-
dade, a arte, usá-la como ferramenta da educação, mas dar ainda 
mais valor ao vasto conteúdo cultural que essa peça oferece.
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1 Introdução

 Nas últimas décadas, novas publicações vieram 
sacudir o meio pessoano. Para citar apenas os exemplos mais 
emblemáticos, a edição do “Livro do Desassossego” ou das 
chamadas “Cartas de amor” trouxeram uma nova dimensão 
sobre a interpretação que se havia estabelecido da obra 
pessoana.
 Parece que estamos diante de uma descoberta de 
importância comparável com a publicação em 2011 dos 
Argumentos para filmes, organizado por Patrício Ferrari e 
Cláudia Fischer e posfaciado por Fernando Guerreiro. Esta 
publicação procurou desfazer um equívoco da crítica pessoana: 
o mito de que Pessoa nunca teria se interessado pelo cinema
 O exemplo mais emblemático deste equívoco é 
certamente o Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo 
Português, publicado em 2008, sob a direção de Fernando 
Cabral Martins. No verbete “Cinema”, Joana Matos Frias 
observa a inexistência de escritos pessoanos sobre o cinema e 
faz uma afirmação categórica: “Pessoa nunca se interessou por 
cinema” (Martins, 2008, p. 165).
 Encontramos a origem deste mal-entendido nas 
palavras do próprio Pessoa. Em 1929, o autor recebe de José 

Fernando Pessoa se 
interessou pelo cinema? 

Marcelo
Cordeiro de 
Mello

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais



429

Régio (da revista Presença1) o pedido de um texto opinando sobre 
o cinema. De início, Pessoa aceita a proposta, adiantando que não 
sabe se é ele “ou o Álvaro de Campos quem tem opiniões sobre 
o cinema”. Entretanto, Pessoa acaba desistindo da colaboração – 
provavelmente se deixando levar pela repercussão negativa de um 
texto seu sobre o fado. 
 Um ano antes da publicação do Dicionário, haviam sido 
traduzidos para o francês e editados por Patrick Quillier um 
conjunto de textos pessoanos dedicados ao cinema, que a pesquisa 
bibliográfica do Dicionário não levou em consideração. Tratam-se 
dos argumentos para filmes intitulados “O nobre múltiplo” e “Os 
três andares”, além de textos que Quillier chama de cinematoníricos, 
que parecem estar impregnados de uma visualidade próxima do 
cinema2. O verbete de Joana Matos Frias não poderia ter levado 
em consideração estes argumentos, já que foi escrito e submetido 
na mesma época3 em que os argumentos foram publicados pela 
primeira vez, nesta edição francesa.
 O verbete tampouco faz menção ao Eróstrato, livro 
ensaístico que Pessoa deixou inacabado, e no qual é abordado o 
problema da celebridade póstuma. O título irônico faz referência 
a um incendiário grego que ficou famoso por atear foto ao templo 
de Ártemis.
 Neste livro, Pessoa tece duras críticas ao cinema. 
Discorre sobre a efemeridade dos rostos de atores como Mary 
1 Utilizamos a grafia em letras minúsculas, conforme a intenção dos 
idealizadores da revista.
2 Optamos por não tratar destes textos aqui, entre outras razões, por considerar 
problemática a sua associação ao cinema.
3 Segundo a própria autora, em comentário feito durante o I Colóquio de 
Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea na Universidade Federal 
de Minas Gerais, realizado entre os dias 18 e 20 de abril de 2016 em Belo 
Horizonte.
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Pickford e Rudolf Valentino, além de associar o movimento 
inerente ao cinema à velocidade típica da era moderna. Pessoa 
cita Henry Seagrave – piloto morto ao tentar quebrar recorde 
de velocidade – como exemplo de um tempo de “viciados em 
velocidade”. Há também menções breves ao cinema russo 
(soviético) e ao cinema alemão – que Pessoa considera os únicos 
capazes de criar “algo como arte” (Pessoa, 1966, p. 222).
 Apesar das lacunas, o texto do verbete sobre “Cinema” 
do Dicionário de Fernando Pessoa explora a relação de Pessoa 
com o cinema de forma indireta, a partir da relação com 
algumas amizades literárias: António Ferro (da revista Orpheu), 
José Régio (da revista “presença”, correspondente de Pessoa 
na polêmica epistolar sobre cinema) e Almada Negreiros, 
companheiro vanguardista dos tempos de Orpheu.
 Ferro se tornaria uma importante figura na relação do 
regime Salazar com as artes e com o cinema. Já Régio se afirmou 
como crítico incluindo o cinema ao lado da grandes artes. 
Por último, Negreiros, além de ter desenhado cartazes para o 
cinema, trabalhou como ator em filmes como “O condenado” 
(1921).
 Se há uma lição a ser tirada deste episódio, é de que a 
crítica pessoana deve evitar afirmações categóricas a respeito 
de sua obra. Este mal-entendido subentende pelo menos dois 
outros problemas: o do direcionamento que o próprio Pessoa 
fez na apreciação crítica de sua obra, bem como o problema de 
organização do espólio – cujo futuro certamente ainda reserva 
surpresas ao leitor pessoano.
 Voltemos a falar da edição de 2011 dos “Argumentos 
para filmes” – que, com o perdão do trocadilho, traz bons 
“argumentos” em favor do interesse de Pessoa pelo cinema.
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 Além dos textos para cinema escritos por Pessoa 
e publicados na edição francesa organizada por Quillier, a 
edição portuguesa de 2011 traz dois textos inéditos, dos quais 
trataremos adiante. Pela sua estrutura, optamos por chamá-los 
de “thrillers marítimos”. Todos os argumentos cinematográficos 
de Pessoa foram redigidos em inglês.
 O volume dos Argumentos também cita a concepção 
do cinema que Pessoa enuncia em Eróstrato, além de trazer 
textos e informações inéditos que esclarecem uma outra faceta 
do interesse pessoano pelo cinema. Surge a novidade de que 
Pessoa teria se interessado pelo cinema como ferramenta de 
propaganda para divulgação de Portugal no exterior. O cinema 
teria ocupado um importante lugar dentro das “empresas” 
nacionalistas concebidas pelo autor: Grémio de Cultura 
Portuguesa e Cosmopolis.
 Além desta empreitada nacionalista, Pessoa idealizou 
uma empresa de cunho estritamente comercial, que atuaria no 
mercado cinematográfico, chamada Ecce Film.
 Nossa dissertação de Mestrado – defendida em 2011 
pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, sob orientação da 
professora Maria Graciete Besse – foi o primeiro trabalho 
universitário a abordar os “Argumentos para filmes” de Pessoa, 
que haviam sido publicados poucos meses antes. O presente 
texto revisita algumas questões abordadas na dissertação.

2 Os thrillers marítimos

 A primeira coisa a ser dita sobre os argumentos é que 
eles são antes esboços de argumentos. Estão muito distantes da 
forma acabada do roteiro (guião) cinematográfico. Não trazem 
indicações elaboradas – apenas esboçam a ação.
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 Fica clara a hesitação de Pessoa diante do destino 
a ser dado a estes textos. O uso das conjunções “ou” e “se” nos 
títulos deixa evidente que a aproximação de Pessoa ao cinema 
era carregada de incertezas e desconfiança – razão que, supõe-se, 
teria levado o autor a desistir de responder à enquete de Régio.
 Nos argumentos, as poucas indicações relativas ao 
aspecto visual da história (embora deixem claro um esforço 
pessoano para aproximar-se da “visualidade” do cinema) são 
também marcadas pela hesitação e pela dúvida. Pessoa considera 
a possibilidade de destinar os textos ao teatro.
 Façamos aqui uma pequena menção à “língua em que 
foram escritos”4 os argumentos cinematográficos: o inglês. É a 
língua que Pessoa usava para deixar notas para si mesmo, e na 
qual escreveu também as suas últimas palavras “I know not what 
tomorrow will bring”.
 Neste ponto apontamos uma discordância que temos 
com os organizadores do volume dos “Argumentos”. Patrício 
Ferrari considera que estes argumentos “provavelmente tinham 
o intuito de ser comercializados no mercado anglófono – e não 
no português – e por isso é que estão em inglês” (Ferrari, p. 
2011). Ora, este indício não nos parece suficiente para fazer tal 
conjectura. Como vimos, para Fernando Pessoa as línguas eram 
ferramentas de trabalho cujo uso tinha sentido dentro da relação 
que ele, como intelectual bilíngue, estabeleceu especialmente 
com o inglês e o português. Prova disto é o fato de que até os 
escritos nacionalistas (do Grêmio de Cultura Portuguesa e da 
Cosmopolis) – nos quais faz uma defesa apaixonada da língua 
portuguesa – estão redigidos em inglês!

4 Fazemos aqui uma alusão ao verso de “Tabacaria”, apenas para mostrar a 
atenção que Pessoa dá ao uso de uma determinada língua.



433

 Outro ponto de discordância com Ferrari e Fischer é 
o fato de estes considerarem que estes textos seriam destinados 
ao cinema mudo. Embora o texto não seja datado, é possível 
fazer uma datação (aproximada e preliminar) a partir de uma 
complexa análise de tintas, papeis e outros detalhes, que indicaria 
o contrário: o texto poderia ser posterior ao surgimento do 
cinema sonoro5.
 O volume organizado por Ferrari e Fischer tampouco 
faz referência a obras da biblioteca de Pessoa que tratam do 
cinema sonoro. Embora reproduzam o facsímile da capa do 
Cinematograph Exhibitors’s Diary existente na biblioteca do autor, 
Ferrari e Fischer não citam as inúmeras menções que o volume 
faz aos filmes falados, naquela época chamados de “Talkies”.
 Como já vimos, grande parte dos argumentos pessoanos 
está concebido dentro do gênero policial. Pessoa tinha enorme 
interesse pelas novelas policiais. O escritor não somente 
concebeu histórias policial, criando um personagem (o Detetive 
Quaresma) como também esboçou reflexões ensaísticas sobre o 
leitor de literatura policial. Pessoa enumera três níveis críticos 
de leitura: “high critical”, “low critical” e “the crowd” (“Muito 
crítico”, “pouco crítico” e “a massa”).
 Os argumentos cinematográficos que chamamos 
de “thrillers marítimos” seguem um esquema semelhante: 
milionários transportam objetos de valor (diamantes e um ídolo) 
pelo oceano. Um clima de mistério e desconfiança se instaura 
com a presença a bordo de bandidos e detetives – a desconfiança 
é generalizada, inclusive entre os próprios detetives.
 É curioso observar um traço recorrente destas histórias 
que dialoga com a obra poética pessoana: no final, tudo se revela 
5 Esta tese foi desenvolvida em nossa dissertação de mestrado.
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falso. Pessoa se utiliza sistematicamente do recurso do final que 
inverte a história, o chamado “twist ending”. Assim, numa das 
histórias, o milionário revela ser, na verdade, um detetive. No 
final de outra história, ficamos sabendo que o suposto objeto de 
valor nunca tinha estado a bordo. 
 Ao pôr em cena a falsidade dos objetos, dos personagens 
(todos enganadores), bem como a falsidade da própria narrativa 
(nunca houve crime!), fica clara a relação do problema do falso 
dentro um espectro mais amplo, pela questão do fingimento 
literário, tão presente na poética pessoana, e cristalizado em 
poemas como “Autopsicografia”.
 Neste argumentos pessoanos, aparece um tipo de 
cinema intrinsecamente metalinguístico. Estas rupturas 
pessoanas – em certa medida comparáveis à chamada “ruptura 
brechtiana” – concebem um cinema anti-cinematográfico, que 
se “dá ao trabalho” de criar a ilusão de realidade apenas para 
desfazê-la no final.
 O cinema é a arte da reprodutibilidade, arte-indústria 
produzida para ser consumida pelas massas, sem grande 
preocupação com o desenvolvimento do espírito crítico. Na 
contramão, Pessoa demonstra interesse em elevar o nível crítico 
do espectador – almejando um tipo de espectador próximo do 
“espectador emancipado” descrito por Jacques Rancière. Se nos 
lembramos da categorização esboçada por Pessoa ao tratar da 
novela policial, parece que o autor deseja alçar “a massa” a um 
nível de espectador “crítico” (em maior ou menor grau). 
 A visão do cinema como impregnado de falsidade 
remete também às críticas feitas pelo autor em Erostráto à 
efemeridade dos rostos dos atores de cinema.
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3 O nobre múltiplo

 Este é o argumento mais desenvolvido deixado por 
Pessoa, contendo até diálogos (estes, redigidos em português).
 O texto foi publicado inicialmente na (já citada) 
edição francesa de 2011, intitulada “Courts-métrages” (Curta-
metragens). Entretanto, parece-nos inapropriado afirmar que 
estes textos dariam origem a filmes de curta duração. Não 
há nenhuma indicação explícita quanto à duração, porém a 
complexidade da ação esboçada indica que dali poderia surgir 
um filme de longa duração. Lembre-se, de passagem, que nos 
primórdios do cinema, eram comuns filmes de uma hora – que 
hoje classificaríamos de médias-metragens.
 Esta história também está estruturada num jogo de 
ilusões. Porém, mais distante do gênero policial, o argumento 
parece problematizar questões como a oposição entre aparência 
e essência. Neste caso, a aparência nobre é oposta a uma nobreza 
de alma, representada no personagem do criado que se disfarça 
de nobre para ir a uma festa com as roupas de seu senhor, 
seguindo uma ordem dele próprio.
 Surge aqui o tema da “aristocracia de espírito”, que 
obcecava Pessoa, e que está presente em inúmeros escritos, entre 
os quais podemos citar, de passagem, o Livro do Desassossego 
e a própria personagem (semi-)heteronímica de Bernardo 
Soares – que teria renunciado a algumas coisas essenciais para 
poder custear a mobília de luxo do aposento em que se dedica a 
escrever o Livro.
 Voltando ao argumento do “Nobre múltiplo”: surgem 
inúmeros indícios que assinalam ao espectador que este 
deve desconfiar das aparências e intenções dos personagens. 
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Apropriando-se de alguns elementos do picaresco e inserindo 
quiproquós típicos da comédia, vemos surgir uma desconfiança 
crescente entre os personagens. A figura do Detetive – central nos 
Thrillers marítimos – aqui aparece como simples possibilidade, 
citada de passagem numa nota.
 Retomando a questão do mercado ao qual estariam 
destinados os filmes pessoanos, há um indício forte para crer que 
o “Nobre Múltiplo” estaria voltado para o mercado português 
(ou lusófono), como parecem indicar os nomes portugueses dos 
personagens, bem como existência dos (já citados) diálogos em 
português.

4 Os três andares

 O último argumento que abordamos neste texto é o mais 
curto deles.
 A ação se desenvolveria dentro de um edifício de três 
andares, onde uma classe social ocuparia cada andar.
 Neste caso, ao sugerir ações concomitantes em cenários 
diferentes, Pessoa parece subentender a necessidade do recurso da 
mobilidade da câmera – o que deixaria clara a destinação deste 
texto ao cinema, e não ao teatro.
 Não deixa de ser curioso que Pessoa tenha esboçado uma 
história que trata das relações entre classes sociais precisamente 
para o cinema – importante arte-entretenimento de massa.

5 Conclusão

 Terminamos nosso texto com um agradecimento à 
professora Joana Matos Frias, cujas qualidades como intelectual 
não se limitam à fineza da análise ou à forma corajosa com que 
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defende seus pontos de vista, mas incluem também a abertura ao 
diálogo e a escuta de críticas, mesmo quando estas vêm de um 
“novato”, como o autor do presente texto.
 Em livro de 2015, Joana Matos Frias revisita o verbete 
do Dicionário à luz da publicação dos argumentos pessoanos. A 
autora, é claro, reconhece que a sua afirmação categórica sobre o 
não-interesse de Pessoa pelo cinema se torna problemática depois 
de conhecida toda uma nova dimensão da relação do autor com o 
cinema. Entretanto, Joana Matos Frias insiste que estes indícios 
todos acabam por, paradoxalmente, confirmar que “Pessoa não 
sabia, de facto, o que pensava sobre o cinema” (Frias, 2015, p. 22).
 Sem procurar responder de forma absoluta a esta questão 
– que é a pergunta do título do presente texto – e que, aliás, parece 
recair inevitavelmente na especulação, em maior ou menor nível – 
preferimos concluir sugerindo uma incursão crítico-teórica para o 
futuro que não leve necessariamente em consideração o problema 
do interesse ou não-interesse de Pessoa pelo cinema.
 Seria este o desafio: desentranhar um pensamento crítico 
e teórico de Fernando Pessoa a respeito do cinema em suas muitas 
dimensões – técnica, artística, propagandística, entre outras.
 No plano intrinsecamente técnico, foi sobretudo por 
meio de Campos e Soares que Pessoa refletiu sobre o problema do 
registro e da reprodutibilidade da imagem e do som6.
 Já na questão da oposição entre arte e indústria (que é 
essencial no cinema) fica claro que, para Pessoa, o cinema se 
distancia da arte por vários motivos – como observa Joana Matos 
Frias (Frias, 2015) – em especial pelo motivo conhecido de que, 

6 Na (já aludida) conversa durante o Colóquio de Poesia Portuguesa, a 
professora Joana Matos Frias observou que o célebre texto de Benjamin é de 
1936, portanto imediatamente posterior à morte de Pessoa.
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para Pessoa, a literatura era a única arte superior. Esta postura 
assumidamente crítica fica evidente em escritos como os citados 
do Eróstrato.
 É natural então que se faça uma leitura de que, para 
Pessoa, o cinema estava mais próximo da propaganda e do 
entretenimento do que propriamente da arte. É o que levam a crer 
indícios como a sua vontade de utilizar o cinema dentro de seus 
projetos nacionalistas, ou ainda a própria existência de argumentos 
cinematográficos pessoanos voltados para o cinema comercial.
 Embora raramente reaja diretamente ao cinema, Pessoa 
estava plenamente inserido no contexto do surgimento da 
chamada sétima arte. São prova disso as inúmeras publicações 
presentes no espólio da biblioteca do autor: revistas e livros, em 
inglês e português, nos quais o cinema é assunto incontornável.
 Se a opinião do autor sobre o cinema é necessariamente 
problemática (o que Joana Matos Frias chama de “desassossego 
fílmico”),  é também evidente que Pessoa não poderia deixar de 
reagir a uma questão tão importante do seu tempo – logo ele que 
se define assim (através do semi-heterônimo Bernardo Soares: 
“Sou uma placa fotográfica prolixamente impressionável” (Pessoa, 
1982, p. 219).
 O desafio – que esboçamos aqui de forma fragmentária – 
seria descrever a concepção crítico-teórica pessoana a respeito do 
cinema não só a partir destes escritos pessoanos que têm relação 
mais direta com o cinema, mas também a partir de sua obra 
literária.
 Há inúmeros aspectos essenciais da produção pessoana 
que têm um correspondente imediato no cinema: é o caso dos 
problemas do fingimento, da heteronímia, da despersonalização, 
da fragmentação, do (poeto)drama, da multiplicação dos pontos de 
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vista, do voyeurismo, da imagem exterior de si próprio e da noção 
de obra coletiva – entre outras questões.
 Uma questão emblemática como a da temporalidade 
foi trabalhada de maneira muito diferente por cada heterônimo: 
enquanto Campos faz um elogio paradoxal da velocidade da 
modernidade, Caeiro propõe um emparelhamento completo com 
o tempo presente. Cada qual propõe um contraponto diferente 
com o cinema.
 Há também problemas inerentes à arte poética que 
dialogam diretamente com o cinema: o ritmo, a imagem, a 
visualidade, a imaginação, a “montagem” de planos – problemas 
que Pessoa abordou em seus escritos ensaísticos.
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a luz deixa de ser a mesma:
devora-se a si própria,

amarelece o retrato pouco a pouco
(Carlos de Oliveira, em “Fotomontagem”)

Em “Fotomontagem”, série de cinco poemas pu-
blicada no livro Entre duas memórias, de 1971, o poeta 
português Carlos de Oliveira procura refletir, a partir de 
termos próprios do universo da fotografia, sobre a ação 
do tempo em um retrato. Ao longo da leitura do con-
junto de poemas, pode-se notar que o tempo se faz pre-
sente de duas formas, que serão aqui discutidas: como o 
responsável pelo envelhecimento da fotografia e também 
como ponto de partida para a memória do instante em 
que o retrato foi produzido. Por isso mesmo, não é de 
se surpreender que a série integra uma sessão intitulada 
“Tempo variável”. 

Logo nos versos iniciais do primeiro poema, o 
leitor toma conhecimento de que o retrato de “Fotomon-
tagem” já foi revelado, como indica:

Mais frio do que sombra
em torno dos cabelos:
gotas, lufadas vítreas,

O momento em que o obtura-
dor é disparado: fotografia 
e poesia em “Fotomontagem”, 
de Carlos de Oliveira

Patrícia Resende 
Pereira

Universidade 
Federal de 
Minas Gerais
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pairam sobre o retrato;
orvalho ou aragem; passam
deixando atrás de si
a luz coalhada do magnésio:
um certo halo 
que sugere
respirações visíveis; neve; sons
filtrados pelo frio
(OLIVEIRA, 1982, p. 177-178)

É possível notar, no poema em destaque, os dois 
movimentos identificados em relação ao tempo. Logo no 
começo, já se sabe que o retrato em questão está ameaçado pelas 
“gotas, lufadas vítreas” que pairam sobre ele, além do orvalho ou 
aragem, elementos que, quando presentes, são capazes de deixar 
para trás a “luz coalhada do magnésio”. Com isso, observa-se 
que algo paira sobre a fotografia, ameaçando-a, enquanto, no 
mesmo instante, tem-se o retorno do passado, quando se fala 
da luz e do magnésio. Deve-se deixar claro, conforme o livro O 
olhar decorativo, de Marize Malta (2014), que, durante algum 
tempo, usou-se o flash produzido por meio do metal magnésio 
para fazer os retratos.

Assim sendo, pode-se ver que há um retorno ao tempo 
passado, ao instante em que a fotografia foi tirada, pois os ver-
sos a seguir indicam que “um certo halo”, provocado pelo flash 
da câmera, “[...] sugere / respirações visíveis; neve; sons / filtra-
das pelo frio” (OLIVEIRA, 1982, p. 178). A luz do flash, nesse 
sentido, provoca um halo que engloba as respirações e os sons, 
referente ao elemento humano presente no retrato, e a neve, 
relacionada à paisagem. Todos eles são filtrados pelo frio, que 
pode ser entendido como as lentes da câmera, necessária para 
se criar a imagem registrada. A partir de então, o poema passa 
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a se concentrar em restituir a criação da imagem, processo que 
retoma, mais uma vez, o tempo passado:

e nessa transparência a evaporar-se,
os cabelos ondulam:
como se alguém abrisse a porta
no momento exacto
em que o obturador é disparado
sobre a serenidade deste rosto;
pirâmides oscilam
(OLIVEIRA, 1982, p. 178)

Entende-se que o verso “transparência a evaporar-se” se 
refere ao começo do processo de fixação da imagem na película, 
que será desenvolvido no segundo poema, para, logo depois, ter 
início a inevitável destruição do retrato. Nota-se que o processo 
não é feito sem que se tenha uma violência, na ausência de um 
termo melhor, tendo em vista que, no instante em que o obtu-
rador é disparado, tem-se a impressão de que alguém abriu a 
porta “sobre a serenidade deste rosto” a ser fotografado (OLI-
VEIRA, 1982, p. 178). Deve-se destacar, usando os termos 
próprios do universo da fotografia, que o obturador, de acordo 
com João Pupo (2011, p. 65), “regula o tempo de exposição, ou 
seja, o tempo que a máquina está aberta à entrada de luz. [...] 
Por regular o tempo de exposição, a unidade do obturador é o 
segundo.”

Nesse sentido, os versos concentrados na porta que se 
abre no exato instante em que o obturador é disparado indicam 
o mesmo mecanismo, criado com o intuito de se ter a entrada 
de luz: ao mesmo tempo em que a porta é aberta, proporcio-
nando a iluminação, também a cortina da câmera se abre, com 
o mesmo propósito. Esse acontecimento torna possível, agora, 
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a criação imagética, concentrada no calor proporcionado pela 
luz que entra pelo obturador, em um processo que encontra o 
seu início com a oscilação das pirâmides, notada no primeiro 
poema – o que indica também que algo foi desestabilizado para 
proporcionar a criação da imagem, possivelmente a película do 
filme na qual a luz vai possibilitar a fixação do que se tornará 
o retrato.

pirâmides oscilam

II

na paisagem que o calor minou;
o deserto invade-as pela base:
apenas dunas
e uma película exterior de pedra
a sustentá-las;
cactos tão desidratados
que tornam a expandir-se:
formas inchadas no horizonte
procuram alcançar as nuvens;
e estas,
também sem água ou chuva previsível,
flutuam vagarosamente,
cada vez mais altas; e parecem
por fim fixar-se nas fronteiras do ar;
a neve a rodear a casa,
a assustá-la
com seu brilho de vidro
(OLIVEIRA, 1982, p. 178)

Percebe-se, com base no poema II, que a entrada de 
luz possibilita que o calor invada toda a paisagem, em um mo-
vimento que pode ser compreendido como o próprio processo 
de fixação da imagem no filme fotográfico, a partir da apresen-
tação de uma paisagem. Nesse caso, o intenso calor provocado 
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pela luz faz com que o deserto, quente e seco, invada a paisagem 
pela base; os cactos desidratados se expandem e o horizonte, na 
tentativa de escapar da alta temperatura proporcionada pela luz 
que entrou pelo obturador, procura pelas nuvens, mas não há 
qualquer água de chuva.

Observa-se, ainda, que as nuvens flutuam cada vez mais 
altas “e parecem / por fim fixar-se nas fronteiras do ar” (OLI-
VEIRA, 1982, p. 178) como a imagem que, por meio da luz, se 
fixa na película que será revelada posteriormente e se tornará, 
enfim, o retrato. Ressalta-se também que a fixação da imagem 
acontece de baixo para cima, uma vez que no deserto, o forte 
calor, provocado pela luz, inicia a sua invasão pela base, na qual 
se tem apenas as dunas; o movimento segue até atingir o topo 
da película, onde estão as nuvens na paisagem da fotografia. A 
imagem, então, fixa-se nas “fronteiras do ar”.

Ao longo do processo, durante todo o instante, uma 
neve rodeia a casa, assustando-a com o seu brilho de vidro. É 
preciso pensar aqui na oposição entre o calor proporcionado 
pela luz que entra pelo obturador para fixar a imagem e o frio 
do gelo, que rodeia a casa. Seria como se, mesmo que a imagem 
tenha sido fixada na película da câmera, ainda assim há a amea-
ça de ser destruída, uma vez que “gotas, lufadas vítreas, / pairam 
sobre o retrato” já revelado, logo no primeiro poema. Portanto, 
entende-se que, após a imagem ter sido fixada na película, por 
meio do calor, o retrato passou a ser rondado pelo frio propor-
cionado pela neve.

Ao tornar possível que o tempo passado, quando o re-
trato foi tirado, seja introduzido ao leitor, nota-se que Carlos de 
Oliveira tem como propósito apresentar a memória daqueles 
envolvidos com o retrato de “Fotomontagem”, constatação que 
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não surpreende, já que está publicado em um livro cujo título é 
Entre duas memórias. Com isso, observa-se que o Poema III se 
concentra em retomar o passado no instante em que a imagem 
da fotografia:

[...] segue a voz,
a reconduz de quarto em quarto
ao fulcro do pick-up;
corpo extenso como a viagem
ainda por fazer;
entre margens e reiles congelados
[...]
(OLIVEIRA, 1982, p. 179)

Pode-se notar uma tentativa de voltar ao passado, de 
retornar aquilo que já existiu, ao instante que foi vivido, como 
sugere a tentativa de seguir uma voz, capaz de reconduzir de 
quarto em quarto, como se percorresse um corpo extenso em 
uma viagem não finalizada. Nesse processo, a memória do ins-
tante em que a fotografia foi produzida oferece uma oportu-
nidade para que o leitor percorra, como em um labirinto, os 
momentos e os objetos agora fixados no retrato. Lembramos, 
contudo, que o retrato de “Fotomontagem” está ameaçado de 
destruição, algo que se concretizará no quinto poema. Assim 
sendo, como destaca o crítico Manuel Gusmão (1981, p. 59), no 
conjunto de poemas em questão há a decomposição de imagens, 
ao mesmo tempo em que se tem “a dificuldade de reconstitui-
ção, do reconhecimento, da captação do tempo, da experiência, 
da realidade.”

Com isso, é possível perceber que há, em “Fotomonta-
gem”, diante de um retrato ameaçado de destruição pelo tempo, 
uma tentativa de retorno ao passado, ao instante em que a fo-
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tografia foi tirada para ficar registrada na memória. A proposta 
de restituir o passado, entretanto, não é possível, uma vez que a 
própria fotografia está em processo de decomposição, o que se 
torna claro pensamos no quinto poema do conjunto:

sobre o horizonte variável
que o sal assalta, restituindo
a tudo isto
a luz do início
alcançam para lá da neve;
uma aridez salinizada;
a atmosfera enruga-se
como os metais crispados,
sob um frémito
mais corrosivo que o do vento;
a luz deixa de ser a mesma:
devora-se a si própria, 
amarelece o retrato pouco a pouco;
enquanto o magnésio
entra no seu crepúsculo;
e a imagem,
exposta a um ácido excessivo,
começa a decompor-se.
(OLIVEIRA, 1982, p. 180)

No momento em questão, a luz do início, utilizada para 
a constituição do retrato, é também a responsável pelo seu fim. 
É por meio dela que a neve é alcançada por “uma aridez sa-
linizada”, em um verso que indica o forte calor que contribui 
para o envelhecimento e a consequente destruição da imagem 
fotográfica. O calor da atmosfera faz com que a luz tenha con-
dições de devorar a si mesma, o que “amarelece o retrato pouco 
a pouco”, indicando, mais uma vez, o processo de destruição 
da fotografia. Destaca-se, aqui, o fato de a luz deixar de ser a 
mesma, antes dotada da capacidade de construir uma imagem, 
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para se transformar em uma de suas destruidoras: uma luz que 
constrói e também destrói. Já o magnésio, no primeiro poema 
também dono da capacidade de construção, desaparece da ima-
gem, uma vez que entra no seu crepúsculo, em um processo que 
indica o seu desaparecimento, como se estivesse evaporando.

Há no poema em questão uma série de palavras pró-
prias do universo da fotografia, utilizadas com a proposta de 
indicar a decomposição do retrato, como se nota nos seguintes 
versos: “a atmosfera enruga-se / como os metais crispados, sob 
um frêmito mais corrosivo que o vento”, o que sugere que a 
cobertura do retrato, a sua película protetora, encontra-se des-
truída, como se estivesse entrado em contato com metais corro-
sivos. Enfatiza-se que o seu processo de decomposição acontece 
de modo que dá a entender que o retrato está exposto a um 
ácido excessivo, correndo-o por inteiro em seu processo de des-
truição. O ácido pode ser compreendido como todos os metais 
contidos no ar e, em contato com o forte calor, começam a agir 
no retrato, destruindo-o por completo.
 Assim sendo, é possível notar que em “Fotomontagem”, 
conjunto de poemas que usa com frequência termos próprios 
do universo da fotografia, o tempo pode ser notado de duas ma-
neiras. Inicialmente, tem-se o instante em que o retrato foi pro-
duzido e a fixação da imagem na película que posteriormente 
será revelada, mas enfrenta o processo de envelhecimento, que 
culmina em sua destruição após ficar exposto ao calor excessi-
vo, situação comum às fotografias antigas. Na série de poemas, 
diante do retrato que entra em decomposição, o leitor é trans-
portado para uma tentativa de reconstituição daquele passado, 
de voltar ao tempo em que aquela memória, agora em processo 
de destruição, foi construída. 
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 É preciso enfatizar também que o conjunto de poemas 
concentra-se em apresentar a luz de duas maneiras: enquanto 
ela é capaz de possibilitar a fixação da imagem na película da 
câmera, em um processo que forma o retrato, a luz também 
é a responsável pela sua destruição ao ter ação de ácido sob a 
fotografia, destruindo-a. A luz deixa, então, de agir como era de 
costume, “deixa de ser a mesma”, como está escrito no verso, e 
passa a destruir a imagem que um dia contribuiu para construir.
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Apresentação

 Quais são as marcas de um lirismo da moderni-
dade que descrê das ilusões da arte como representação e 
da oposição entre a realidade objetiva e experiência sensí-
vel? Esse texto propõe perseguir esses traços na poesia de 
Luiza Neto Jorge (Lisboa, 1939-1989) e de Chacal (Rio 
de Janeiro, 1951-). Neles, a tradição como referência fixa 
desaparece e passa a ser manuseável, um ponto de partida 
para a criação. Os limites entre o conteúdo, semântico, e 
a forma não são mais identificáveis e, no corpo do tex-
to, através da própria linguagem se instaura um eu lírico 
claudicante, descentrado, que dramatiza essa angústia do 
sentido sempre inacabado, que se faz performaticamente 
no instante em que se pronuncia. Com muita frequência, 
trabalha com o metalinguiístico, usando sensações físicas, 
corporais para pôr em causa a concepção do próprio ob-
jeto poético. Persegue uma expressão em que uma pala-
vra tensa, conflituosa e polivalente, em suspensão, realiza 
dinâmicas experimentações com a linguagem, podendo 
deslocar-se e transitar, inclusive, entre diferentes suportes 
artísticos.

Luiza Neto Jorge e 
Chacal: o corpo e a 
palavra em suas per-
formances assimétricas  

Valéria Soares 
Coelho

PUC Minas
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Comparar trabalhos poéticos de autores de nacionali-
dades diferentes, como é nossa intenção ao estabelecer cone-
xões entre os de Luiza Neto Jorge e Chacal, sempre se torna um 
desafio que vai além do estudo das obras literárias. A compa-
ração requer uma abordagem estabelecedora de intercâmbios, 
multidisciplinar, que compreenda a literatura como um produto 
social, e, por isso, possuidora de um dinamismo que se faz nas 
relações sócio culturais. Aqui, essas relações tornam-se ainda 
mais ricas porque os autores estudados não trabalharam so-
mente com o livro, de produção alternativa, ou não; transitaram 
também pelo palco e pelas telas, colocando corpo e palavra em 
variados trânsitos e performances. Como afirma Rosa Maria 
Martelo a respeito de Luiza Neto: “trata-se menos de escrever 
sobre o corpo do que escrever com o corpo” (2001, p. 42).  Nesse 
sentido, pretende-se pensar a corporeidade na obra de Luiza 
Neto Jorge e de Chacal como um espaço fronteiriço entre corpo 
e escrita, que questiona seu tempo, seu discurso, sua localização, 
expressando performaticamente a profunda crise do conceito 
de representação. 

 A poeta Lisboeta participou da produção experimen-
talista denominada “Poesia 61” junto com Cassimiro de Brito, 
Gastão Cruz e Maria Tereza Horta, entre outros.  A publicação 
vinha com um propósito de ruptura com o discursivo através de 
explorações com os limites da linguagem que dialogariam com 
o concretismo e fundariam sentidos pelos desvios das transpa-
rências pretensiosas de um estatuto da verdade. A teorização 
sobre o fazer poético passaria por reflexões acerca da crise da 
representação moderna e da referencialidade, e assim produzi-
riam uma poesia desobediente à gramática e à lógica comum.  
Vale lembrar que 1961 foi o ano da declaração angolana contra 
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o regime político do ditador Salazar e da criação do MPLA 
(movimento para a libertação de Angola), havendo também 
uma preocupação político-social na publicação.

Chacal, poeta da geração denominada “Marginal” dos 
anos de 1970 no Brasil, também trabalharia com todos esses 
elementos destacados para a análise da poesia de Luiza Neto; 
o concretismo, a perda da noção de referência e verdade uni-
versais e uma descrença da literatura como representação do 
real como na epistemologia clássica. As preocupações políticas 
coincidem também, pois, no período citado, o país vivia sob o 
regime de uma ditadura militar, contra a qual o poeta se rebela. 
Encontramos na produção de ambos poetas muitas similarida-
des, inclusive o uso de produções independentes, alternativas, 
brochuras, para ludibriar a censura e resolver os problemas de 
uma edição editorial de praxe.            

Usaremos, com o propósito de exposição e análise des-
sas similaridades entre os trabalhos dos dois poetas, de Luiza 
Neto; Corpo Insurrecto e outros poemas (2008), uma coletânea, 
e Belvedere (2007), de Chacal, obra completa até a data dessa 
publicação. Procuraremos demonstrar que neles a corporeidade 
da palavra e na palavra movimenta-se assumindo sua fragmen-
tação, sua incompletude e sua assimetria na própria forma poé-
tica. O filme de Rodrigo Lopes de Barros e Guilherme Trielli 
sobre o trabalho do poeta carioca; “Proibido fazer poesia”, que 
traz Chacal em apresentação na Universidade de Harvard em 
abril de 2014, possui uma abordagem técnica formal que coa-
duna com essa ideia, como tentaremos demonstrar. Ficam aqui 
as lacunas do filme com Luiza Neto, produzido por João Roque, 
na RTP em 1980, e seu livro manuscrito, artesanal, de 1984, aos 
quais, infelizmente, não tivemos acesso ainda.
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  O corpo na obra de ambos não pode ser pensado sem 
que o associemos ao espaço que ele ocupa e habita em sua exis-
tência, aos movimentos que executa em seu tempo e à palavra 
proferida ou impressa, que também é corpo, possui forma no 
papel, sonoridade, presença física, além de imagens poderosas.  
A rebeldia desse “Corpo insurrecto”, ou a do poeta carioca mar-
ginal são também os deslocamentos de uma palavra que pulsa e 
rompe limites entre diferentes linguagens artísticas. 

Luiza Jorge fez parte de grupo de teatro na universi-
dade, fez adaptações para teatro, traduziu com esmero várias 
peças teatrais, poesia e prosa, produziu roteiros e diálogos de 
filmes para renomados diretores, além de exposições de suas 
próprias pinturas e esculturas. Chacal trabalhou com o grupo 
teatral “Asdrúbal trouxe o trombone” e o participou ativamente 
do “Nuvem Cigana”, empresa/grupo que produzia livros, feiras, 
encontros poéticos e musicais e participou do “Charme da Sim-
patia”, bloco carnavalesco dos anos de 1970, que desfilava pelas 
ruas do Rio de Janeiro com seus estandartes /poemas. Mais re-
centemente, o poeta se apresentou em várias cidades brasileiras 
com Uma história à Margem, monólogo com recortes de poe-
mas e de histórias, de um texto seu, autobiográfico, editado pela 
7 Letras em 2010, com o mesmo título. Ali, os limites entre a 
palavra/corpo do/no poema, na história/vida (biografia?) e suas 
performances não são mais facilmente reconhecíveis; o mesmo 
acontece no filme em Harvard.  

O eu lírico é uma materialidade corporal, seja ela de 
papel e tinta ou de papéis representados; na vida, no palco ou 
nas telas, ondas sonoras significantes, corpo de diversas outras 
vozes; como a própria forma poética, lugar em que se esfuma-
çam os limites entre o eu e o outro, ou entre o conteúdo e sua 
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expressão. A noção de representação aristotélica se desfaz e a 
arte passa a ser um real a mais, não o reflexo ou a cópia dele. 
Ocorre uma ruptura radical com a epistemologia clássica que se 
coloca no material artístico, em sua própria costura, não mais 
simplesmente como uma referência.   

          
Corpos, palavras insurrectas e suas margens

 Importante para análise dessa rebelião formal/concei-
tual e temática que perpassa a obra dos dois poetas é refletir 
sobre uma noção de corporeidade presente no imaginário oci-
dental. A sociedade ocidental cristã sempre fez questão de co-
locar o corpo e a mente como se fossem duas partes opostas do 
ser humano. Artistas, poetas e filósofos, em épocas e lugares 
diferentes, discordariam dessa visão compartimentada e enxer-
gariam o homem de forma muito mais complexa e rica. Luíza 
Neto e Chacal encontram-se nesse grupo que vai se insurgir 
contra tal dogma. Podemos inserir nesse agrupamento tam-
bém vários escritores românticos e simbolistas, as vanguardas 
artísticas europeias, os movimentos contraculturais dos anos de 
1950/60, e a própria poesia marginal dos anos de 1970 no Bra-
sil, da qual Chacal é um dos mais expressivos representantes, 
que se empenharam na libertação dos corpos e da imaginação 
diante de abnegações. Todos esses artistas, cada um com suas 
características estilísticas próprias e suas especificidades histó-
ricas, poderiam ser pensados como uma resposta, uma cobrança 
de expansão do que, no Iluminismo, foi definido como direito 
democrático liberal.  

A poesia e o corpo mantêm entre si margens mal de-
lineadas, que se interseccionam muitas vezes. Podemos então 
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pensar na palavra poética como um sopro, pneuma, ar em des-
locamento, onda sonora, e veremos nela uma síntese do corpo 
que a pronuncia; ou se a temos como matéria impressa no papel 
branco, com seu contorno, sua materialidade, podemos enxer-
gar um espaço ocupado por várias marcações e combinações 
gráficas e sonoras.  Mas se nos debruçamos sobre o texto de um 
poeta como Chacal, que pertence à geração que colocou o cor-
po em movimento como uma ação primordial para a existência, 
essa abordagem torna-se ainda mais pertinente, pois seu traba-
lho coloca a atitude do poeta e seus deslocamentos no espaço 
da cidade como parte integrante da poesia. 

A chamada poesia marginal dos anos 1970, no Brasil, 
estaria  à margem, por três razões principais: por não fazer parte 
do circuito comercial de produção e distribuição, por não ser 
acadêmica, ou seja, por não almejar uma aceitação dos críticos 
dentro das universidades, e por trabalhar com várias linguagens 
artísticas, sem que houvesse margens limitando-as, ou seja; pre-
tendiam uma interação e uma realimentação constante entre a 
música, o cinema, a poesia, o palco e as artes visuais, proposta 
que segue um caminho já começado pelo experimentalismo e 
pelo “verbivocovisual” dos irmãos Campos e Décio Pignatari 
no “Plano Piloto para a Poesia Concreta”, de 1958, cuja ideia 
chave está em Maiakovski: sem forma revolucionária não há 
arte revolucionária. 

Mas, se atentarmos para as relações entre essa poe-
sia marginal e as principais propostas estéticas das vanguardas, 
poderemos enxergar várias intersecções, que estão compondo 
a linguagem, o espaço e o tempo na obra de Chacal. A mais 
imediata é o Dadaísmo, em função de um humor oswaldiano e 
de uma atitude dessacralizadora da arte, que tem como intento 
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trazê-la para o cotidiano, para a rua, e torná-la uma construção 
que denuncie a lógica perversa do mercado. O Surrealismo se 
torna muito evidente também quando pensamos que o movi-
mento surreal vem como uma herança da rebelião romântica, 
contra o conformismo, o autoritarismo e a servidão intelectual, 
e que propunha o questionamento perene da linguagem e a in-
corporação do sonho enquanto revolução do inconsciente. 

Nessa esteira do surreal, encontra-se muito da poesia 
de Luiza Jorge e a maneira como ela trabalha com a palavra, 
com o corpo e com a poesia enquanto um corpo que resiste à 
lógica da forma versus conteúdo e se debate inteira, desman-
chando esses limites convencionalmente postos por um positi-
vismo que racionalmente quer estabelecer as fronteiras entre o 
corpo e a mente, tanto quanto quer separar o real do universo 
dos sentidos, ou a forma do conteúdo. Veja-se:

O POEMA

         I

Esclarecendo que o poema
é um duelo agudíssimo
quero eu dizer um dedo
agudíssimo claro
apontado ao coração do homem

falo
com uma agulha de sangue 
a coser-me todo o corpo
à garganta 

e a esta terra imóvel
onde já a minha sombra 
é um traço de alarme
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         II

Piso do poema
chão de areia

Digo da maneira
mais crua e mais
           intensa

de medir o poema
pela medida inteira

o poema em milímetro
de madeira

ou apodrece o poema
ou se ateia

ou se despedaça
a mão ateia

ou cinco seis astros
se percorre

antes que o deserto
mate a fome
( JORGE, 2008, p. 41-2)

Ao ler o poema de Chacal, abaixo, poderemos fazer 
várias aproximações entre ele e o de Luíza, acima:  

A voz

Não o corpo que fala
mas a voz que o diz 
não o metro medido
mas o som que o ativa

serena selvagem
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sem rumo sem pouso
veloz vai a voz
em  batismos de fogo

do umbigo à boca
investida a pelo
viajando ela vai 
voz a palo seco

em tubos transversos
a plenos pulmões
ela agora se abisma
arco-íris de sons

em salões empoados
ou em praças vazias
quando uma voz ecoa
toda noite se dia

se no corpo não cabe
e na alma não pia
entre o sol e a sombra
toda voz se esguia
(CHACAL, 2007, p. 150-1)

Ambos os textos são metalinguísticos e trabalham 
com a palavra poética como uma matéria que se embaralha 
com o/ no próprio corpo do poeta/poema. Formalmente, na 
feitura do texto, são estabelecidas sofisticadas conexões entre 
questões conceituais da arte e do ofício do artista, a identidade, 
a existência e a liberdade da palavra poética. Com expressão 
fortemente sensorial, a palavra se reconecta ao corpo, a um lado 
mais visceral, primitivo.

   Em Luiza Jorge, o poema é “duelo agudíssimo” (ver-
so 2), e também um “dedo” (verso 3) em cuja ponta está o “co-
ração do homem” (verso 5). Os dois substantivos usados para 
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definir a poesia; duelo e dedo, remetem-nos imediatamente à 
ideia de luta e ao uso de arma; e não podemos deixar de lembrar 
que, com o dedo que aponta em riste, o indicador, há ainda o 
poder decisório, o juízo e a acusação implícita. Mas é também 
nesse dedo que a mão se apoia para a escrita e, através dela, pe-
netra-se mais profundamente nos signos, e assim, significações 
além das superfícies rasas são atingidas.         

Na segunda estrofe, verso 6 do poema, temos uma 
palavra/verso que, em primeira leitura, é somente verbo na pri-
meira pessoa singular: “falo”. Mas se a relacionamos com a ideia 
de luta, duelo, poder e decisão que aparece na estrofe anterior, 
o signo também pode nos remeter ao membro masculino. Os 
versos seguintes; “com uma agulha de sangue/ a coser-me todo 
o corpo” trazem ainda a ideia de penetração corporal, o que cor-
robora a remissão. Mas no verso seguinte; “à garganta”, retoma-
mos ao canal da palavra e ao verbo que iniciou a estrofe. Então 
o poema é o vigor e a força impulsiva da existência, a maneira 
propositiva, viril, de acessar e trazer a realidade. E ele, “agulha”, 
penetra finamente no âmago do ser, e todo ele se tece dessa 
ânsia da palavra, com uma dor que corre todo o corpo, como o 
próprio sangue que circula e vai até as partes mais recônditas. 

O texto que ora analisamos; “O Poema”, foi retira-
do do livro Terra Imóvel, publicado em 1964, tempos difíceis 
em Portugal também, que vivia sob a ditadura de Salazar, e o 
partido comunista, do qual Luiza Neto foi simpatizante, nes-
se momento era clandestino. Essa “terra imóvel”, que aparece 
na terceira estrofe, poderia ser o próprio país, que permaneceu 
imobilizado, sem as mudanças inerentes ao Estado democráti-
co, durante mais de quatro décadas. Nele, até a sua sombra pode 
ser “um traço de alarme” (verso12).            
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A parte II do poema é composta de sete dísticos. So-
mente a segunda estrofe tem três versos. E esse terceiro é a 
palavra “intensa”. Essa parte possui um ritmo intenso, com uma 
marcação percussiva. Como “o coração do homem”, para o qual 
o poema está apontado (quarto verso da primeira parte), como 
no movimento de sístole e diástole, o órgão central do ser hu-
mano, o primeiro que se forma e o último que para; bate, vai e 
volta, pergunta e resposta, golpe e contragolpe, marcando um 
compasso binário até o fim do poema: “antes que o deserto/ 
mate a fome” (versos 28, 29).

Se o chão que o poema pisa é de areia (versos 13,14), 
nele os caminhos são marcados e, apesar das dificuldades, quan-
do os pés se afundam na pisada, maleável, ela se refaz, forma e 
desforma, muda sem cessar, como a própria vida e a arte que se 
realiza em uma “medida inteira” (verso 19), burilado “em mi-
límetro/de madeira” (versos 20,21).  A partir daí, quatro con-
junções alternativas ditarão as opções para esse fazer poético 
em uma movimentação ritmicamente acelerada. Assim, ou o 
poema vai provocar os sentidos, intensificando-os, fomentando 
novas formas para o real, lançando os estímulos para o alto, ou 
apodrecerá (verso 22), despedaçado (verso 24). O verbo “atear”, 
muito significativo nesse contexto, é repetido duas vezes, nos 
versos 23 e 25. A ideia do sopro, do avivamento da energia cria-
tiva lançada através do poema é fundamental para esse enten-
dimento de que a poesia é alimento que vai percorrer (verso 27) 
os espaços ao longe.       O texto de Chacal; “A Voz”, traz logo 
na primeira estrofe essa mesma ideia da palavra poética como 
materialidade, presença física no corpo do poema e do poeta: 
“mas o som que o ativa” (verso 4). Indomável e selvagem (verso 
5), a voz da poesia desloca-se “em batismo de fogo” (verso 8). 
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Ela é um rito de passagem, uma iniciação que é também re-
novação para uma voz liberta de condicionamentos habituais, 
rumo à conquista de conhecimentos intuitivos e sensíveis que 
iluminam. E se esse batismo é de fogo, está aí colocada a ambi-
valência dessa voz, pois podemos pensar tanto no esclarecimen-
to proporcionado pela luz, quanto na destruição. 

“do umbigo à boca”(verso 9) , esse corpo poético via-
ja mesmo sem as pernas, pelas entranhas, através dos tempos 
ecoando a “voz a palo seco”(verso 12). A expressão pode sig-
nificar “duramente”, com um ritmo seco, ou sem o suavizar de 
instrumentos musicais. O palo, de origem flamenca, faz parte 
da cultura de povos desvalorizados e muitas vezes silenciados; 
os mouros, ciganos e judeus mantiveram esses textos, a duras 
penas, através da oralidade. “A palo seco” é ainda nome de uma 
música de Belchior, contemporâneo de Chacal, de 1976, cujos 
versos: “E eu quero é que esse canto torto/ Feito faca, corte a 
carne de vocês”, condizem com o que estamos tentando de-
monstrar em Luiza Jorge e Chacal; a palavra poética é também 
matéria, cuja presença não só retrata o real, mas corta essa rea-
lidade dando-lhe outra superfície; também pressiona , inter-
ferindo  através de outras construções da palavra, que podem 
inverter um olhar hierárquico, ocupar espaços vazios, ou mesmo 
modificar os lugares em que atua.

Se em Luiza Jorge o poema é dito de maneira mais 
crua e intensa (versos 15,16,17), em Chacal, ele é “investido a 
pelo” (verso 10), o que nos leva a associá-lo novamente àquela 
virilidade, ao lado mais vigoroso da palavra poética, que havía-
mos comentado no texto da poeta portuguesa. Essa voz vem 
“a plenos pulmões” (verso 14), forte e resoluta, e assim pode 
obter sons de várias tonalidades; sinestesicamente, os sentidos 
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se entrelaçam. Tanto “em salões empoados/ou em praças vazias” 
(versos 17,18), a voz poética marca seu espaço, transforma e é 
transformada; e em: “quando uma voz ecoa/ toda noite se dia” 
(versos 19 e 20), novamente aparece a ideia da poesia como ca-
paz de alterar a lógica contumaz dos discursos, a gramática, e o 
processo de derivação imprópria do substantivo/verbo: “se dia” 
cai tão bem como uma luva.  

    Curioso nesse poema de Chacal é observar o uso 
do verso escandido, redondilhas menores, bem ao gosto da tra-
dição popular, composto de seis quadras, como em muitos textos 
de cordel. Como na segunda parte do poema de Luiza Neto, há 
também um ritmo muito bem marcado, de compasso binário, 
como já comentamos, e aqui ele segue como que o movimento 
dos pulmões, da respiração.

Na última estrofe, a voz poética “se esguia” (verso 24), 
não cabe no corpo (verso 21), nem na alma (verso 23). Essa voz 
está em um entre lugar, em um espaço performático, que se ex-
pande e move esguiando-se taticamente, de acordo com as neces-
sidades da expressão artística de seu tempo e espaço, sem se ater 
a barreiras entre as linguagens artísticas.  O filme em Harvard, 
que já citamos, exemplifica muito bem o fôlego dessa voz. Em 
uma das primeiras cenas, o poeta aparece com seu livro aberto, 
brincando ao lado de uma estátua de John Harvard, que está com 
um livro também aberto. Fica patente a irreverência do diálogo 
pretendido entre os livros, as imagens e as práticas culturais. Ou 
entre os livros, a cultura da elite, outros seres e outras imagens, 
como o próprio filme? “A objetividade da fotografia é uma falá-
cia”, Chacal repete; as imagens jamais serão objetivas, o ato de 
olhar e recortar o real é uma hábil e sofisticada construção, cuja 
leitura pode trazer elementos que ainda não foram inventariados. 
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 O nome do filme, “Proibido fazer Poesia”, traz uma 
ideia muito difundida pela contracultura, anos de 1960/70 no 
Brasil; a poesia deveria circular pelas artérias da cidade, haven-
do aí uma crítica contundente à arte erudita das classes domi-
nantes, rebeldia e irreverência, novos valores, como o desapego 
material e uma experimentação estética, corroborando os pres-
supostos da juventude parisiense de maio de 1968. A filmagem 
aborda essa memória cultural vivida com paixão pelo poeta, que, 
ao usar os métodos de remix e desvios, vai, através da própria 
montagem, colocando as imperfeições e a precariedade ineren-
tes ao ato de rememorar e narrar de um sujeito que se coloca 
sob o impacto de um real não cartesiano, sempre em constru-
ção, eternamente inacabado, como a própria linguagem estética 
que nos é apresentada. As improvisações de Chacal ali, não são 
apenas forma, são matéria poética de um autor que valoriza os 
restos, a colagem, a assimetria e o simulacro.        

Luiza Neto Jorge e Chacal, através dessa poesia per-
formática que pretendemos demonstrar aqui, usam recursos de 
uma linguagem quase cênica, com movimentos e imagens que, 
articulando entre si materiais fônicos e semânticos, reconfigu-
ram a palavra poética e produzem o incômodo do estranha-
mento brechtiano. Corpo vazado pela linguagem, ele e ela feitos 
de analogias inesperadas, imagens díspares que propõem um 
jogo em que fragmentos descartam certezas e hierarquias. A 
ideia da arte como representação de uma realidade se desfaz e 
surge em seu lugar uma experiência sensível em que a transpa-
rência dá lugar ao movediço, a tensão e o imprevisível assumem 
o primeiro plano da cena:

A língua
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A língua 
que é líquido
sacro
não transborda

um dedo
que tocou
 a palavra
não a aborda
( JORGE, 2008, p. 48)
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Questões de poética:
contribuições dos teóricos e críticos portugueses dos 

séculos XX e XXI para a reflexão sobre a poesia
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1 O que é quando há

Às perguntas “O que é a literatura?” ou “tudo 
pode se tornar arte?”, rumor inexaurível que rodeia, a um 
só tempo, leitores, escritores e críticos, Silvina Rodri-
gues Lopes responde que é preciso reformular o enfoque 
dessas questões, “de modo que a diferença entre ‘o que é’ 
e ‘quando há’ se revele como não pertinente. O que é é 
quando há (...)” (LOPES, 2012, p. 15). Segundo a ênfase 
de Silvina, o mais apropriado e vantajoso seria questionar 
o modo como o poema acontece. Trata-se de inquirir o quê 
faz a literatura, em contato com o quê ela se coloca e nos 
coloca? Por quê precisamos, de fato, nos render mais aos 
seus conflitos irredutíveis entre pragmatismo e não-prag-
matismo, entre legibilidade e ilegibilidade, entre essencia-
lidade e des-funcionalidade? 

“O que é é quando há”. A poesia como aconteci-
mento artístico, dentro de um regime estético, não é pre-
vista; sua existência deve-se à sua presença – cada poema 
é não só a forma de uma singularidade, mas a potência 
de transformação da própria ideia de poesia – da própria 
ideia do que não é poesia, do que a excede ou do que 
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lhe falta, do que ela não toca. As muitas línguas em que um 
único verbo registra o ser e o estar atestam essa característica 
primordial de uma linguagem que só pode ser apreendida na 
fugacidade de seu aparecimento – e que, de tão breve e irredutí-
vel, desmesura o seu lance em um campo, concomitantemente, 
literário e não literário. Por isso a literatura pode ser vista além 
de um discurso em defesa do atrito, como também um compo-
nente essencial para se compreender a experiência da crise, da 
divergência, da separação.

Então, o que, de fato, está em jogo, em lance, no acon-
tecimento-poesia, como uma das formas do acontecimento-li-
teratura, que a faz piscar, que a torna uma breve luminescência, 
um acidente visível apenas pelo movimento, uma fagulha a es-
pera do arrebentamento? A poesia, quando há, encontra-se de 
modo incontornável com a ideia de cesura1: no interstício entre 
a potência e o ato, no limiar entre o desejo e a realização, indo e 
voltando do não pragmático ao pragmático. Experiência privi-
legiada da passagem, dos passos em volta. Sem esse instável devir, 
sem essa reversibilidade fundamental, não há poesia; ela não 
pode, de maneira alguma, ser, se a sua estância não for a morada 
da negatividade, se seu lugar não for a incessante busca de um 
lugar, reflexão sobre o próprio ter lugar das coisas, da lingua-
gem - para dizer com Agamben -, ou ainda, fundação do que 
resta, diria Hölderlin, do que resiste à fixação, à sistematização. 
Elemento ativo na dispersão do sentido que atua na linguagem. 
Nela, na poesia, o mundo se dissipa, “seu poder fundamental 
não é ser apresentada como exemplo de um mundo, (...) é, pelo 
1 No fragmento “Ideia da cesura”, Agamben identifica a cesura do verso, isto 
é, a interrupção do ritmo do poema, com o próprio pensamento. Esse proce-
dimento, inerente à poesia, põe em primeiro plano a condição da representa-
ção – esse transporte de si mesmo, da linguagem. 
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contrário, o ser a forma exacta que não é um mundo”, conclui 
Silvina (2012, p. 77). 

Silvina se vale da expressão “forma exacta”– e não con-
teúdo exacto. Entendo a escolha por esse termo, já há tanto 
tempo em desuso pela teoria da arte e da literatura, com o in-
tuito de estabelecer uma nova ideia de forma como recusa de 
um conteúdo fechado, como investimento na abertura do mun-
do. Forma de um inacabamento, que torna indiferente a distin-
ção forma/fundo, e não forma como acabamento. A forma, no 
contemporâneo, parece estar perto demais da matéria, sem, no 
entanto, aderir a ela. Caso contrário, estaríamos postulando um 
materialismo ontológico, ou, ao menos, um substancialismo, 
que vê na matéria ou na substância um princípio, uma essência, 
o desejo de que elas sejam uma ideia, isto é, o que elas deveriam 
ser, e não o que ela são. O excesso de convívio mantém forma 
e matéria em posição instável, entre o contato e o contraste, 
alterando, inclusive, as ideia de forma e de matéria, que pas-
sam a ser compreendidas como instâncias relacionais. Por isso, 
a poesia desloca a atenção de o que é dito para o como é dito, sus-
pendendo não os temas do mundo, mas o modo mais comum 
de ligação entre o discurso e o mundo, e estabelecendo outras 
vias, nem de todo obscuras, nem de todo evidentes.  

Dissemos anteriormente que, nesse contato ou nes-
se direcionamento, o da fala poética em relação ao mundo, a 
literatura é o componente, por excelência, para se compreen-
der os atritos, os movimentos de crise. Isso porquê, no campo 
da poesia, por exemplo, já não há mais uma única forma, um 
único procedimento e tampouco uma única visibilidade para 
a identificação do poema, como outrora tivemos na marca do 
alexandrino, das formas fixas, do ritmo já previsto pela métrica. 
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É essa condição, a do final do século XIX, o que faz Mallarmé 
atestar uma verdadeira crise de verso, uma crise de nervos do 
verso. Essa unidade, que já fora identificada à identidade da 
poesia, passa a criar, com o avanço do verso livre, do verso em 
liberdade, as descontinuidades exibidas pelo enjambement. A 
não-coincidência entre o limite métrico e o sintático, própria à 
poesia moderna, faz Valéry conceituá-la como “hesitação pro-
longada entre o som e o sentido”2. O verso que cai, que quebra, 
é, nesse sentido, estância onde se pode vivenciar o choque, a 
dessemelhança, pois o modo própria à poesia, aquele que lhe 
permite criar um lugar entre outros, é o que visa, precisamente, 
a diferença, a differance entre o som e o sentido, entre a palavra 
e o sentido instituído no seu pequeno tempo, na sua parcela 
de mundidade. Compreendemos com Silvina, portanto, que o 
tênue trabalho da forma tem em potencial a chance de desfazer 
o idêntico, de expor a diferença no mundo, a diferença ao mun-
do, a impossibilidade de incorporação do que deve permanecer 
sempre em diferença com o mundo. A poesia é, portanto, esse 
lugar da diferença e da descontinuidade, que talvez faltem ao 
mundo. 

2 Ideia da forma

Se a poesia se define pela possibilidade de enjambement, 
o último verso, incapaz de ser dobrado, coloca-a diante da pro-
sa, como se prosa, reflete Agamben em “O fim do poema”. Esse 
íntimo encadeamento, essa autêntica discórdia entre o verso e 

2 “Le poème - cette hésitation prolongée entre le son et  lesens”, original-
mente em Œuvres II (1960), edição de Jean Hytier, coleção Bibliothèque de 
la Pléiade, número 148, p. 636 (Paris, Gallimard). 
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a prosa, responsáveis pelo proliferação dos poemas em prosa, 
das prosas poéticas, dos poemas narrativos, entre outras tan-
tas formas do contágio, atestam, mais uma vez, a importância 
do relacional para qualquer que seja o objeto de conceituação. 
Penso, nesse mesmo sentido, que se voltamos a falar de forma, 
a pensar nos comos e nas maneiras que a arte se realiza, a própria 
concepção de forma é que exigiu não só um retorno, mas, so-
bretudo, uma revisão cuja maior urgência seria a de localizá-la 
junto ao informe. A partir das proposições de Bataille, sabe-se 
que o informe não deve ser compreendido simplesmente como 
o abjeto, sendo o seu sentido inerente à uma visada estrutural: a 
forma e o informe estabelecem uma dinâmica, um processo, um 
movimento. Didi-Huberman comentando a ideia de informe 
na obra batailleana, postula: 

O informe qualificaria assim certo poder que as pró-
prias formas têm de se deformar sempre, de passar su-
bitamente do semelhante ao dessemelhante  […]: um 
processo em que a forma se abre, se ‘desmente’ e se re-
vela ao mesmo tempo; em que a forma se esmaga, se 
entrega ao lugar na mais inteira dessemelhança consigo 
mesma; em que a forma se aglutina, no momento em 
que o dessemelhante vem tocar, mascarar, invadir o se-
melhante; e em que a forma, assim desfeita, termina por 
se incorporar à  sua forma de referência  -,  para invadi
-la monstruosamente (magicamente, diria o etnólogo) 
por contato e por devoração. (DIDI-HUBERMAN, 
2015, p. 169)

Se a poesia, segundo Silvina, instaura a dessemelhança 
em relação ao mundo, aos discursos confinados em sua seme-
lhança ao mundo, ela, ao contrário, se alia ao informe, à po-
tência de deformação, de abertura, de entrega à diferença, de 
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devoração. É isso o que está em jogo nas escolhas realizadas 
por Rosa Maria Martelo na obra A forma informe, cujo volume 
reúne poetas e poesias de distintos autores, de distintas nacio-
nalidades, procedimentos formais, dicções e ritmos. Se, no con-
temporâneo, é possível colocar ao lado Luiza Neto Jorge e Ma-
nuel de Freitas, Fiama Hasse Pais Brandão e Herberto Helder, 
Carlos de Oliveira e João Cabral, é porque, na poesia “também 
é possível desestabilizar, desequilibrar” (MARTELO, 2010, p. 
9) não só o cânone e a tradição, através das associações conste-
lares, mas também no fazer poético de cada autor, na maneira 
com que cada poema faz oscilar o equilíbrio e o desequilíbrio. 

Nesse sentido, não há benefícios em ainda se opor for-
ma e informe, ou poesia formal e poesia da experiência, como 
aconteceu na metade do século XX, entre vários lugares que 
retomaram o experimentalismo das vanguardas. Temos como 
exemplo dessa oposição, de um lado, a Poesia 61 e a poesia 
PO.EX como representantes de uma poesia do experimentalis-
mo formal, e, do outro lado, a poesia de acento testemunhal da 
guerra e da ditadura salazarista. Essa polarização legou à poesia 
das décadas posteriores, a princípio, dois modos de concebê-la. 
Mas, o que a perspectiva do contemporâneo nos possibilita 
considerar, é menos uma oposição por métodos e efeitos, do 
que por uma crença na maneira como a poesia deve agir e rea-
gir frente ao real. Pois se há uma experiência, há também uma 
forma, por mais imediata que pareça ser a transposição da expe-
riência para a palavra. A experiência mesma requer uma forma 
de ser, forma da experiência3, ainda que, como vimos, toda forma 
3 A ideia de forma da experiência foi desenvolvida a partir da leitura de um 
ensaio de Fernando Guerreiro, intitulado “O estado da poesia” escrita para 
edição da Revista Relâmpago, no qual o crítico escreve: “Também a dicotomia 
‘invenção verbal’/’poesia da experiência’ me parece desadequada: a forma é 
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é também uma forma em crise, por ser da sua alçada colocar 
em relação uma singularidade temporária com a universalidade 
em devir. Nesse sentido, acreditamos, conjuntamente às duas 
críticas portuguesas trazidas para a reflexão no presente ensaio, 
Silvina Rodrigues Lopes e Rosa Maria Martelo, além de outros 
pensadores e críticos, disseminados neste texto, como Agam-
ben, Didi-Huberman e Bataille, é que há menos um problema 
da forma do que a desconfiança de que a forma é o problema, 
assim como quando cada poeta assume o risco da forma, ele 
está, fatalmente, assumindo que a forma é o próprio risco. Por 
mais que o efeito da poesia seja o da desformalização tendo em 
vista certa aproximação ou transparência do real. 

A forma, a rigor, é invadida, ela é quebrada. Luiza Neto 
Jorge assim o diz em “A poesia ensina a cair” (2001, p. 141). 
Depois, Maria Gabriela Llansol, em seu Caderno de Horas, afir-
mou: “A poesia é íngreme.” (2014, p. 217). Por último, nessa 
linhagem da poesia que precipita, Manuel de Freitas, define-a, 
nessa verso que intitula o presente trabalho: “Gesto súbito, pou-
co inclinado” (2015, p. 106) em um poema que inicia assim: 
“Este poema vai cair contigo,/ leitor”. A forma não só traduz 
uma singularidade, exibe-a, torna-a visível, como também in-
terrompe a continuidade do mundo e seu discurso, na inser-
ção da dessemelhança, na oscilação e na perda de equilíbrio, 
na atuação do informe sobre as continuidades, sobre as conti-
guidades naturalizadas de uma fala que não é a fala essencial, 
proclamada por Mallarmé. Na crise do verso, o que assombra o 
poeta é a fala imediata da comunicação, a fala sem a dialética 
que produz o sentido. A forma, seja de qual for a poesia, de 
como for o seu acontecimento, interrompe, portanto, o convívio 
experiência e a experiência é forma.” (p. 31).
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imediato dos conteúdos e suas expressões. É, diria Helder, “uma 
palavra / surpreendida para cada coisa: nobreza, um supremo / 
etc. / das vozes” (2006, p. 458). 

A forma na poesia vive e morre de seus acidentes. A 
rigor, ela só pode ser pensada como queda perpétua da forma, 
convívio com o precipício que é o verso, linha pura do ângulo do 
desabamento e estilhaçamento no informe. A imagem precisa 
do enjambement concorda com esse duplo movimento do verso: 
ao mesmo tempo que pressupõe a continuidade, impossibilita-a 
senão no declínio, na desagregação. A interrupção, a cesura do 
verso é uma espécie de tensão da forma consigo mesma. Uma 
suspensão que instaura a temporalidade intervalar. Quando en-
cerra, no último verso do poema, essa possibilidade do último 
verso ser poesia, reconhecemos que há sempre algo que falta, um 
resto presente na ausência, e necessário, portanto, para impedir 
toda sorte de conclusão, todo fechamento. Por isso Agamben 
intitula de Ideia da prosa uma obra que contém ideias de poesia: 
toda ideia de poesia, isto é, toda conceituação, todo levanta-
mento, já é, inevitalmente, prosa. O movimento desestabilizado 
entre os dois ritmos, entre esses e outros pares, é que institui o 
como da literatura, e o como, por sua vez, é a garantia do devir. 

Procedemos, portanto, por deslizamentos. Da forma 
ao informe, do que falta ao resto, do prolongamento ao limite 
do verso. Trago agora, para finalizar, um poema de Manuel de 
Freitas, intitulado “Errata”, justamente porque ele torna visível 
a importância desses deslizamentos, ao introduzir na própria 
forma, a transformação. 

Onde se lê deus deve-se ler morte.
Onde se lê poesia deve ler-se nada.
Onde se lê literatura deve ler-se o quê?
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Onde se lê eu deve ler-se morte.

Onde se lê amor, deve ler-se Inês
Onde se lê gato, deve ler-se Barnabé
Onde se lê amizade, deve ler-se amizade. 

Onde se lê taberna deve ler-se salvação. 
Onde se lê taberna deve ler-se perdição. 
Onde se lê mundo deve ler-se tirem-me daqui. 
 
Onde se lê Manuel de Freitas deve ser 
Com certeza um sítio muito triste.
(FREITAS, 2009, p.160)

Onde se lê literatura, deve ler-se sempre uma pergunta. As 
mudanças e substituições representadas por “Errata” nada mais 
são do que alegorias das transformações dos próprios textos. 
Significam o que Maria Filomena Molder vai buscar no saber 
morfológico de Goethe: “Diz-se que entre dois pontos de vista 
opostos se encontra a verdade. De modo nenhum! Entre os dois 
está o problema, o inescrutável, a vida eternamente activa, pen-
sada em repouso.” (GOETHE apud MOLDER, 2014, p. 161). 
A forma, nesse poema, é o que viabiliza a construção dos polos, 
o que cria a bifurcação, um estado de paragem e suspensão entre 
o passado em que se lia e o presente da leitura que se apresenta 
como tradução do que foi, outrora, diferente. O que sobra, “mor-
te”, “nada”, “Inês”, “Barnabé”, “perdição”, “salvação” são restos cuja 
potência é desestabilizar o estatuto da leitura, fazendo com que 
não haja muita diferença entre os nomes próprios, os nomes nos 
poemas, os nomes das ruas e tabernas, enfim, a pouca diferença 
entre errância da experiência e errância da leitura. 

Diante do moto contínuo do pensamento sobre a forma, 
por meio de todos os ensaios e críticas de que aqui nos valemos, 
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a pergunta que ainda falta e, de antemão, falha, é “Por quê for-
ma?”. Por que de dentro, Silvina Rodrigues Lopes, Rosa Maria 
Martelo e Maria Filomena Molder, pra fora, Georges Bataille 
e Didi-Huberman, continuam a pensá-la, senão como tentativa 
de reinscrevê-la em um tempo outro, que não o dos Gregos que 
lhes imputou um “amor sem mácula pela aparência” (MOLDER, 
1999, p. 222), mas em um tempo de intenso apelo visual, e de 
necessária ruptura com os limites estabelecidos entre aquele que 
observa e o que é observado, entre a visão e a forma de aparição. 
O que está em processo de formação, em toda forma que nos 
chega? Qual é o lance da forma, o golpe do informe no verso que 
lhe quebra e que lhe torna imprevisto? Não será então a poesia a 
experiência, por excelência, na qual os elementos casuais, contin-
gentes e acidentais têm um peso decisivo, apontando para o fato 
de quê o natural está sempre por se construir, por se formar, as-
sim como o verso, a matéria do poema, o acontecimento-poesia. 
Lembremos: não há garantias em golpes de dados; as garantias 
são, precisamente, o que se visa perder. 
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O livro João Cabral de Melo Neto: um autor em 
perspectiva surge da pareceria entre a Universidade de 
Salamanca e a Academia Brasileira de Letras, com o 
propósito de demonstrar a visão de críticos e estudiosos 
espanhóis, entre outros, acerca da poesia cabralina. Sabe-
se dos estreitos laços que João Cabral estabeleceu com 
a Espanha e o quanto se identificou com a geografia, a 
cultura e o povo desse país, fazendo dele uma temática 
recorrente em seus poemas. Reiterando essa presença 
marcante do mundo hispânico na poesia de João Cabral, 
esse livro volta-se para as maneiras pelas quais a obra des-
se pernambucano é lida e discutida no meio acadêmico 
espanhol, atualmente.  Publicado, inicialmente, pela Uni-
versidade de Salamanca, onde os textos que o integram 
foram apresentados durante a realização das Jornadas de-
dicadas a João Cabral de Melo Neto, em outubro de 2011, 
é lançado no Brasil pela Academia Brasileira de Letras, 
em 2013. Compõem esse livro, organizado por Ricardo 
Sousa de Carvalho, dez ensaios assinados por professores 
e críticos espanhóis, pelo brasileiro Antonio Carlos Sec-
chin e pelo português Hugo Milhanas Machado.
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Considerando-se as leituras feitas por esses pesquisa-
dores estrangeiros, este trabalho pretende analisar a crítica feita 
por Hugo Milhanas Machado, no artigo “De pedras e poemas: 
João Cabral de Melo Neto e alguns poetas portugueses recen-
tes”. Ao examinar os poemas “Tecendo a manhã” e “A educa-
ção pela pedra”, ambos extraídos do livro A educação pela pedra 
(1966), esse autor atribui à poesia de João Cabral “a capacidade 
assombrosa de conformar línguas”, ideia cunhada por Alber-
to Pimenta, em O Silêncio dos poetas. Essa característica, entre 
outras, de acordo com Machado, contribui para que a poesia 
cabralina se situe entre aquelas produzidas por grandes poetas 
da Língua Portuguesa, como: Luís Vaz de Camões, Fernando 
Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Ruy Duarte Car-
valho. Além de equiparar João Cabral a esses poetas clássicos, 
Machado relaciona a sua poesia àquela produzida por alguns 
poetas portugueses contemporâneos, como: Gonzalo M. Tava-
res (1970), Daniel Jonas (1973) e Miguel Manso (1979). Se 
por um lado é consensual a inclusão de João Cabral entre os 
poetas canônicos da nossa Língua, por outro cabe analisar mais 
detidamente de que maneira e em quais aspectos a literatura 
produzida por esses poetas lusitanos recentes pode se aproximar 
da poética cabralina.

Amparando-se na imagem da luz-balão, do poema “Te-
cendo a manhã”, e na ideia de que alguns poemas não terminam 
nunca, porque conseguem fazer língua devido a sua ocorrência 
extraordinária ou porque fazem da língua um acidente, mos-
trando posturas inesperadas dentro do código da língua, Ma-
chado sugere a continuidade do inflar da luz-balão desse poema 
de João Cabral na atual poesia portuguesa. Dessa maneira, os 
gritos dos galos que se juntam para tecer a manhã e elevá-la 
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por si, associam-se à tentativa desse crítico de relacionar João 
Cabral aos três poetas portugueses recentes.

Analisando esse poema a partir do seu viés metalin-
guístico, Antonio Carlos Secchin afirma que “A tessitura do 
verso cabralino acompanha o mesmo movimento a que o ní-
vel semântico do texto conduz: um verso sozinho não tece um 
poema” (SECCHIN, 2014, p. 319). Na análise de Secchin, o 
canto dos galos que tecem a manhã representa uma ação cola-
borativa dentro do próprio poema, ou seja, um verso se juntan-
do ao outro, formando uma única frase em que se descreve o 
entrelaçamento do canto dos vários galos que tornarão possível 
a existência desse tecido aéreo que é a manhã. A associação de 
João Cabral a esses poetas portugueses contemporâneos possi-
bilita imaginar que a leitura proposta por Machado situa essa 
ação colaborativa dos galos que tecem a manhã em um aspecto 
externo ao poema. Nesse caso, o canto dos galos, que pode ser 
representado pelos poetas lusófonos, entrecruza-se em diferen-
tes épocas e nações para compor o tecido aéreo que é a própria 
poesia em Língua Portuguesa. Assim como um galo sozinho 
não tece uma manhã, nesse diálogo entre as poéticas de Cabral, 
Tavares, Manso e Jonas, um poeta sozinho não faz a literatura 
de uma língua. Faz se necessário que a poesia de um ecoe em 
outras para que seus gritos não se restrinjam a algo isolado, mas 
ajudem a compor o todo, a manhã: que é própria Literatura.

Pensando na poesia cabralina como o grito dos galos 
do seu poema, pode-se afirmar que ele tem colaborado para 
compor esse todo, tem influenciado outros poetas com a sua 
poética da pedra, das mesmas vinte palavras de que conhece 
o funcionamento, a evaporação, a densidade, oferecendo-lhes 
matéria para que continuem a inflar essa luz-balão. A partir 
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desses ecos entre a poesia desse pernambucano e de poetas 
portugueses recentes, Machado propõe analisar as afinidades 
gestuais entre essas poéticas, desconsiderando a ideia de fi-
liação e de paternidade, sem entrar no mérito da influência 
cabralina, propriamente dita, mas atendo-se às similaridades 
entre essas poéticas. 

Recorrendo à imagem da pedra do poema “No meio 
do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade, ele indi-
ca que, no seu método de leitura, “Os poemas destes auto-
res portugueses servirão de acidentais pontos de interseção 
com a poesia de João Cabral de Melo Neto.” (MACHA-
DO, 2013, p. 113). A escolha pela pedra de Drummond para 
analisar a obra de um autor em que esse elemento serviu 
de modelo e de sustentação desde os seus primeiros livros 
soa, a princípio, estranha. Além disso, deve-se salientar que 
a recorrência da pedra na poesia cabralina possui sentido 
bastante diferente dessa conhecida “pedra no meio do cami-
nho”, de Drummond. Nesse poema de Drummond a pedra 
pode ser vista como algum obstáculo, aquilo que dificulta a 
passagem e força o caminhante a desviar seu curso, caso não 
queira nela tropeçar. Dessa maneira, a sua presença no meio 
do diálogo entre esses poetas seria responsável pelos aciden-
tais pontos de interseção a cortar essas poéticas escritas em 
tempo e espaço tão diferentes, com estilos e propósitos tão 
peculiares. Essa pedra, diferentemente daquela que garante 
à poesia cabralina rigor, exatidão e consistência, representa 
o acaso que surge a partir dos diálogos entre essas poéticas. 
Isso nos leva a outro aspecto questionável: o risco de associar 
o acaso e o acidental à poesia produzida sobre sólidas bases 
de pedra por João Cabral.
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Entre esses poetas mencionados por Machado, neste 
trabalho, será enfatizada apenas a comparação entre João Ca-
bral e Gonçalo M. Tavares. Ao estabelecer paralelos entre eles, 
esse autor parte de um fato biográfico: a aptidão desses poetas 
por atividades esportivas e a atuação de ambos como jogado-
res profissionais de futebol, na juventude. Esse fato atlético é 
relacionado à poesia produzida por eles, assim, o trabalho do 
músculo, propiciado pela atividade física, é equiparado, sem que 
o autor nos apresente muitos critérios ou fundamentação teóri-
ca, ao trabalho com o signo verbal.  Acerca do rigor extremado 
de João Cabral com a linguagem poética, Machado afirma que 
“seu trabalho é da tensão e distensão de fibras” (MACHADO, 
2013, p. 113). Esse traço também é associado a Gonçalo M. 
Tavares, especificamente ao livro de poemas com o qual estreia 
no meio literário, Livro da Dança (2001).

A análise de Machado, talvez pela brevidade do texto 
em que se propõe a discorrer sobre mais dois poetas, não avança 
muito além da atlética coincidência na biografia desses poetas. 
Não há referência a poemas do Livro da dança que permitam ao 
leitor aproximá-lo da poesia de João Cabral ou perceber simila-
ridades com o “Tecendo a manhã” que serve de epígrafe e mote 
para a esse artigo. Também não são apontadas em quais carac-
terísticas desse livro ecoam a imagem da luz-balão, vista como 
o próprio gesto poético, o ato de criar e de fazer a poesia existir 
e se elevar além dos propósitos e intenções do poeta. Embora 
não estabeleça paralelo entre “Tecendo a manhã” e o Livro da 
Dança, Machado traz para a discussão os poemas “A educação 
pela pedra”, de João Cabral, e o intitulado “59”, extraído do livro 
Investigações. Novalis, de Tavares, que até então não havia sido 
mencionado no texto. Aludindo ao caráter metalinguístico, por 
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meio do qual sugere-se o princípio de criação poética rigoroso 
e bem estruturado de João Cabral, ele relaciona os versos que 
finalizam aquele poema - “lá não se aprende a pedra: lá a pedra/ 
uma pedra de nascença, entranha a alma” - aos últimos versos 
do poema “59” - “Como ser um nascimento diferente todos os 
dias?” e “A arte do artista”. A partir dessa comparação, Macha-
do refere-se à tipologia mineral e maternal presente nos dois 
poemas e aponta a concepção da pedra como “una piedra de 
nacimento”. O que seria ao certo essa pedra de nascimento na 
poesia de Tavares, esse crítico não nos apresenta muitos deta-
lhes. Diante disso, pode-se observar, no entanto, que, embora 
não haja nos poemas de Tavares a recorrência da pedra, princi-
palmente na dimensão que ela assume na poética cabralina, o 
Livro da dança apresenta alguns traços peculiares a obra de João 
Cabral, conforme serão apontados a seguir.

Entre essas características, destacam-se o aspecto me-
talinguístico e a organicidade desse livro, que é todo estrutu-
rado a partir da dança, a fim de criar a ideia de movimento e 
relacionar essa arte corporal à arte poética. O poema “O ritmo” 
indica como essa ênfase à dança é tomada em sentido metalin-
guístico para ilustrar as lições poéticas que podem ser aprendi-
das a partir dos movimentos e do ritmo dessa atividade. 

O ritmo

De qualquer modo dança.
De qualquer modo sente.
De qualquer modo o corpo contém o dia.
De qualquer modo as cores e o Músculo.
De qualquer modo o coração.
De qualquer modo sempre no Fundo a Memória.
Mas de qualquer modo sem TEORIAS.
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De qualquer modo com a teoria da poética que é não
existir teoria e só existir poética.
De qualquer modo a ciência atrapalha 1 pouco mas não
Totalmente.
De qualquer modo Curiosidade.
De qualquer modo coleccionar montanhas
de qualquer modo acabar quando o ritmo exige que se
continue o ritmo exige coisas a que não devemos aceitar
obedecer ser escravos. 
(TAVARES, 2001)

Além da metalinguagem, outro aspecto que aproxima 
Tavares a João Cabral é o fato de haver no livro um fio condutor 
a partir do qual os poemas se agrupam. Não se trata de poemas 
soltos dispostos aleatoriamente, mas de um conjunto que pro-
põe a composição do livro planejado a partir de determinado 
princípio. Embora não disponha da técnica e do rigor estético 
alcançados por João Cabral, talvez por se tratar do livro de um 
estreante, Tavares demonstra aptidão para trilhar um caminho 
poético estruturado e orgânico como fizera o poeta pernambu-
cano, distanciando-se do acaso e da inspiração poética. Os poe-
mas de O livro da dança são muito coesos entre si ao ponto de 
serem dispostos, no livro, em uma sequência lógica que sugere 
os movimentos da própria dança. Nesse caso, um gesto físico é 
reproduzido por meio de um gesto verbal e poético tendo como 
elo o fato de que as duas atividades, por mais diferentes que 
pareçam, fundamentam-se em um mesmo elemento, o ritmo. 
 O poema “O ombro” também traz características bas-
tante peculiares à poesia de João Cabral, uma delas é o jogo 
de contrastes por meio do qual ideias díspares - dentro e fora; 
beleza e dejetos; profundidade e simplicidade - são trabalhadas 
num mesmo plano
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O ombro

O ombro tem dentro um OMBRO Profundo.
As palavras têm dentro um corpo Profundo.
O estômago tem dentro 1 estomago Profundo.
Esqueleto, fezes e Filosofia.  A vida Profunda é simples.
Esqueleto, fezes e Filosofia.  
Mostrar a Filosofia com o Corpo mesmo quando o corpo
só Mostra os dejectos.
EVITAR a camuflagem:
O corpo Profundo é o corpo entre as fezes e a beleza.
Máscara Profunda.
Aparição súbita de deus no OMBRO.
Máscara Profunda.
Não é o OMBRO. É deus. 
(TAVARES, 2001) 

Escrito em verso livre, assim como os demais que com-
põem esse livro, esse poema traz elementos gráficos recorrentes 
na poesia de Tavares: uso de algarismos misturados às palavras; 
vocábulos em caixa alta; substantivos comuns grafados com ini-
ciais maiúsculas, enquanto os próprios se utilizam de minúscu-
las; paralelismo sintático e semântico. Junto a esses traços co-
muns à poesia de Tavares, há outros que nos remetem à poesia 
de João Cabral. É muito difícil ler o verso “O corpo Profundo é 
o corpo entre as fezes e a beleza.” sem se lembrar de “Poesia, te 
escrevia: flor! conhecendo que és fezes.” (MELO NETO, 1994, 
p. 98), do poema “Antiode (contra a poesia dita profunda)”. A 
respeito dessa associação entre fezes e beleza, em entrevista 
concedida a Ana Marques Gastão, diante da seguinte pergunta, 
Tavares explica o porquê de unir num mesmo verso vocábulos 
com valores semânticos tão distintos:
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O livro tem essa lucidez e vive de um jogo de contrá-
rios: a beleza e as fezes. Hesita «entre a perfeição e o 
desastre»?
 
A frase resume bem o que penso. Há algo a que sou 
alérgico: a ideia de que existem palavras com o selo do 
poético e outras não. Perdem-se por delicadeza não só 
vidas, mas alguns poemas. Também não gosto da poesia 
de linguagem baixa, comum. É uma linguagem fora do 
tempo. Breton dizia que «o acto de amor e de poesia são 
incompatíveis com a leitura dos jornais em voz alta». 
(TAVARES, 2002)

As próprias palavras de Tavares expressam a sua afini-
dade com a ideia exposta pelo eu lírico de “Antiode”: tirar da 
poesia a noção de beleza e de enfeite, muitas vezes conferidas 
pelo acaso e pela inspiração, e dotá-la da lucidez que possi-
bilita encontrar o poético onde aparentemente ele não estaria. 
Ambos não fazem distinção entre as palavras, não as classifica 
como poéticas ou não, por isso situam tanto aquelas conside-
radas mais nobres como as tidas como pejorativas na mesma 
ideia e frase em que se complementam, ao invés de se repelirem. 
Embora Machado se proponha a analisar as aproximações entre 
esses poetas sem entrar em questões vinculadas à filiação ou à 
paternidade, não parece forçado pensarmos na possível influên-
cia que a poesia de João Cabral possa ter exercido para que 
Tavares chegue a essa lucidez poética que lhe permite trabalhar 
com vocábulos díspares e despoetizar a linguagem. 

Diante dessas ideias, portanto, pode-se concluir que, 
apesar de a poesia de Tavares não se estruturar na pedra que 
nos remete à poesia de João Cabral  e dá título ao texto de 
Machado, ela pode ser vista, sob muitos aspectos, como o canto 
de um galo que, mesmo do outro lado do Atlântico, junta-se ao 
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canto de outros poetas da Língua Portuguesa para compor o 
tecido aéreo que é a Literatura, para inflar e elevar a luz-balão 
num gesto poético que permite à poesia continuar fazendo-se 
manhã todos os dias.
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O presente trabalho apresenta uma das influências 
de Fernando Pessoa na poética de tradução do seu próprio 
tradutor na Espanha: Ángel Crespo (1926 – 1995).

Uma das perspectivas da produção poética de 
Fernando Pessoa divide a poesia lírica em quatro graus; 
diferindo um poeta “monocórdio” que “em geral” é “peque-
no de emoções”, passando por um poeta lírico que alcança 
um grau de emoções maior, ou já não tem a “limitação 
delas”, até culminar no quarto grau de poesia lírica “mui-
to mais raro, em que o poeta, mais intelectual ainda, mas 
igualmente imaginativo, entra em plena despersonaliza-
ção”. Este último grau de “despersonalização” serve para 
Ángel Crespo – quem dedicou uma vida inteira no estudo 
e na tradução da obra de Fernando Pessoa – como ponto 
chave na sua tradução poética. 

Neste trabalho vamos tratar sobre a influência 
de Fernando Pessoa no ideal de tradução do poeta Ángel 
Crespo, aspecto que nos ajudará a refletir sobre a poética 
da tradução e seus desafios de natureza linguístico-literá-
ria, sob a ótica deste poeta-tradutor.

A perspectiva da poesia 
lírica de Fernando Pessoa 
como metáfora na poética da 
tradução de Ángel Crespo 

Francielle Piuco 
Biglia

Universitat 
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1 Pessoa e eu

No prefácio do rigoroso estudo Con Fernando Pessoa, 
publicado em 1995, o autor da obra Ángel Crespo (1926 – 1995) 
conta como chegou a conhecer o poeta português na década de 
cinquenta na “Cuesta de Moyano”, rua da capital espanhola fa-
mosa por sebos com livros curiosos, senão únicos que contri-
buíam a preencher o vazio causado pela censura franquista. 

Nas primeiras páginas deste prefácio intitulado “Pes-
soa y yo (A manera de prólogo) ”1 o poeta espanhol, comenta a 
Eduardo Freitas de Costa, quem trabalhava na Embaixada de 
Portugal em Madri naquela época, a grande surpresa provocada 
depois de ler as Odes de Ricardo Reis nas quais se depara – utili-
zando as mesmas palavras de Crespo –, com “un espíritu supe-
rior”2 (CRESPO, 1995a, p. 9). 

 Além do suposto entusiasmo suscitado pelo achado 
literário desprovido de material crítico (no exemplar não havia 
uma introdução ou qualquer tipo de estudo sobre os heterôni-
mos), Crespo parece intrigado pelo fato de aparecer o nome de 
Ricardo Reis como autor dos poemas líricos. Este “achado” alia-
do à curiosidade do jovem poeta pelo mundo dos heterônimos 
inaugura um laço duradouro que uniria profundamente Crespo 
à figura de Fernando Pessoa e de sua poética da tradução. 

Eugénio de Andrade, poeta com o qual Crespo se car-
teava de costume, envia numa dessas correspondências os Poe-
mas de Alberto Caeiro cujos versos Crespo confessa ter iniciado a 
traduzir de imediato, pois “O guardador de rebanhos” tinha lhe 
causado uma impressão tão “honda como estimulante” (CRES-
1 Este prefacio foi publicado pela primeira vez em português com o título 
“Pessoa e eu” no jornal Expresso de Lisboa (4 de junho de 1988).
2 Reproduziremos as palavras de Crespo sem traduzi-las para o português.



489

PO, 1995a, p.10). Em 1956, ele faz sua primeira viagem a Portu-
gal e aproveita para adquirir vários livros sobre Pessoa e a poesia 
portuguesa em geral. 

A publicação de Poemas de Alberto Caeiro3 pela presti-
giosa coleção de livros Adonais da editora Rialp, dirigida pelo 
crítico literário José Luis Cano: uma seleção de 33 poemas tra-
duzidos do heterônimo de Alberto Caeiro, em 1957; ao mes-
mo tempo que introduz a primeira obra traduzida de Pessoa na 
Espanha, consagra em seu prólogo um dos primeiros escritos 
de Crespo vinculados ao processo de tradução. Em suas poucas 
páginas Crespo justifica seu método da seguinte maneira:

He procurado mantener la forma de los originales. Au-
nque, en general, carecen de rima, son frecuentes las aso-
nancias. Como Pessoa no hacía nada al azar, he conser-
vado bastante de ellas y, cuando me he visto obligado a 
suprimir algunas, he procurado compensarlas con otras 
nuevas. También he conservado algunas de las conso-
nancias, menos frecuentes. En lo que al ritmo y medida 
se refiere, he tratado de ser lo más fiel posible, pero, dado 
que la cadencia portuguesa permite […] más libertades 
que la castellana, he ajustado los versos en algunas oca-
siones a un mayor rigor métrico […] en suma, he hecho 
cuanto estaba posible en mis manos para dar una ima-
gen lo más exacta posible de los originales (CRESPO, 
1957, p. 17).

3 Constam publicados na Espanha em datas anteriores uma seleção de poe-
sias em português de Joaquín de Entrambasaguas intitulado “Nota Prelimi-
nar” realizado para o Suplemento sexto dos Cuadernos de Literatura Contem-
poránea (Madrid, 1946); Ildefonso Manuel Gil: Ensayos sobre poesía portuguesa 
(Zaragoza, 1948); Charles David Ley com um artigo “La moderna poesia 
portuguesa” no livro Tito Hombre (Santander, 1951) e Joaquín de Entram-
basaguas. Fernando Pessoa y su creación poética C.S.I.C (Madrid, 1955). Este 
trabalho já formava parte, em 1954, da Revista de Literatura (vol. V) e foi 
ampliado no estudo citado acima.
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Em primeiro lugar, Crespo expõe sua preocupação ao 
“mantener la forma” do poema original, princípio imprescindível 
– segundo ele –  em uma tradução poética e, por conseguinte, 
em sua fidelidade ao “ritmo” e a “ medida” de modo que a versão 
para o castelhano pudesse alcançar “una imagen lo más exacta 
posible”. 

Este método apresentado em 1957, seguiria uma coe-
rência com outros prólogos que Crespo escreveria, culminando 
com a seleção e tradução dos versos de Pessoa para o espanhol 
de Noventa poemas últimos (1930-1935) publicado em 1993.

Seguindo sempre este mesmo método, vale a pena men-
cionar outro prólogo realizado – mais de quinze anos depois – 
para a Antología de la poesía brasileña (1973): 

Nos resta por decir que nuestro método de traducción 
ha sido el que siempre nos hemos impuesto en nuestras 
versiones de cualquier idioma: conservar fielmente la 
medida de todos y cada uno de los versos, las estrofas, 
la distribución de las rimas, cuando las hay, y el tono 
semántico de cada composición. Así el contraste de 
técnicas entre la primera y la segunda parte de la anto-
logía se corresponde, creemos, con la posible exactitud, 
al que se da en los poemas orignales (CRESPO,1973, 
XXXVIII). 

Notamos que a preocupação de Crespo é a de ser “lo 
más fiel posible” ao texto original respeitando “los versos”, “las 
estrofas”, “la distribución de las rimas”, e “el tono semántico”, 
ou seja, levando em consideração o fundo e a forma do texto 
original. 

Crespo (2007, p. 27-28) persegue um estilo cujo ritmo 
é um elemento essencial na obra independente dela ser de au-
toria própria ou traduzida. E esta escolha transcende o campo 
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estético em relação ao que o ritmo da palavra possa transmitir. 
Trata-se de uma cosmovisão do poeta de que o nível mais pro-
fundo da natureza é o ritmo cujos elementos como a aliteração, 
a rima, a paronomásia conduz a uma magia cujo propósito é o 
de transmitir ao nosso ritmo vital essa realidade que se encontra 
dentro do mundo e não fora dele. Para Crespo tudo é ritmo, 
analogia, dialética. 

Aqui creio interessante a formulação do estudioso suíço 
Gilbert Durand para complementar a concepção de Crespo so-
bre a poesia e sua poética: “Uma língua natural não existe de ma-
neira preestabelecida como um código programado de uma vez 
por todas. O dicionário, em sua majestosidade, é uma armadilha: 
uma língua existe primeiro pelos seus poetas e seus escritores.”. 
E aqui poderíamos acrescentar “tradutores”. “Eles são os faróis 
que iluminam a rota da linguagem, que abrem novos caminhos 
(1989, p.41, tradução nossa).
No Livro do desassossego, citamos um fragmento no qual é latente 
uma correspondência com base na crença de Crespo e sustenta-
da por Duran de que “Os sonhos são como a tradução para uma 
língua de coisas intraduzíveis de outra; ou como a transposição 
para linguagem —forçosamente confusa ou complicada — de 
sentimentos vagos ou complexos, que a redação normal não 
pode comportar” (PESSOA, 1990, p.206).

Assim como Crespo, Pessoa também exerceu sua ativi-
dade de poeta-tradutor, deixando diversos escritos onde mani-
festava sua própria poética, para este trabalho utilizaremos: “A 
arte de traduzir poesia” e “O ritmo e o sentido” e “Para uma 
teoria da tradução”.

Em seu texto “A arte de traduzir poesia” Pessoa des-
creve que:
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Um poema é uma impressão intelectualizada, ou uma 
ideia convertida em emoção, comunicada a outros por 
meio de um ritmo. Este ritmo é duplo num só, como os 
aspectos côncavo e convexo do mesmo arco: é consti-
tuído por um ritmo verbal e musical e por um ritmo vi-
sual ou de imagem que lhe corresponde internamente. 
A tradução de um poema deve, portanto, conformar-se 
absolutamente (1) à ideia ou emoção que o constitui 
(2) ao ritmo interno ou visual, aderindo às próprias 
imagens quando possa, mas aderindo sempre ao tipo 
de imagem.
Foi baseado neste critério que fiz as minhas traduções 
portuguesas de Annabel Lee e Ulalume de Poe, que tra-
duzi, não pelo grande valor intrínseco que possuam 
mas por serem um repto permanente para os escritores 
(PESSOA, 1973, p. 74-75).

Sempre para reforçar a importância do ritmo no texto 
“O ritmo e o sentido” seria o ritmo a determinar o sentido do 
poema e, portanto, para uma tradução poética “ o primeiro ele-
mento a fixar é o rhythmo”4.  Para Pessoa, portanto, sustenta-se a 
tese de uma certa “primazia” do significante frente ao significado 
em uma tradução poética.

Vale lembrar o contexto em que este discurso está in-
serido, pois no início do século XX a prática da tradução era 
voltada para esta “fidelidade” do texto original, ficando total-
mente presa às amarras do texto de partida. Como manifesto 
ao quanto exposto, em Miseria y esplendor de 1937, José Ortega 
y Gasset qualifica a tradução atribuída poética como um “apa-
rato”, “un artificio técnico” que aproxima o leitor do seu original 
sem “pretender jamás repetirla o sustituirla” (1980, p. 120). O 
tradutor atrelado ao texto original somente teria a função de 

4 LOPES, T. R (coord.). Pessoa inédito. Lisboa: Livros Horizonte, 1993, p. 386.
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aproximar e não de inundar o leitor numa obra nova de rara 
invenção literária.  

Com base nos escritos de ambos os autores, podemos fa-
cilmente encontrar uma “afinidade estética”5 em quanto à poética 
da tradução. 

Além de encontrar pontos de encontro, também desco-
briremos – e como não haveria de ser? – alguns desencontros, 
pois Pessoa, ao contrário de Crespo afirma que “não tem nenhu-
ma graça traduzir, digamos, entre espanhol e português. Qual-
quer pessoa que pode ler numa língua, pode automaticamente ler 
a outra também”6.

Aqui entra, entre outras questões, a influência do “iberis-
mo” que jogou um papel importante na vida de Pessoa, mas dada 
a brevidade desta comunicação, não nos deteremos; O que que-
remos apontar aqui é que Crespo além de traduzir por uma “afi-
nidade estética”. A tradução, neste sentido, seria uma provocação 
cuja intenção vai aquém de uma afinidade sentida ao prevalecer 
como modelo de um fazer poético frente às linguagens poéticas 
espanholas de pós-guerra. 

2 Poética da tradução 

Além das advertências que acompanham os livros tradu-
zidos por Crespo, na aula que inaugura o curso de estrangeiros da 
Universidade de Barcelona Pompeu i Fabra intitulada “Un ideal 
de traducción poética” Crespo apresenta um exemplo bem ilus-
trativo, ao citar a tradução realizado por ele da Divina Comédia. 

5 Sobre o conceito de “afinidades estéticas” veja em RUIZ CASANOVA. J. F. 
Poética de la traducción y
traducciones de Ángel Crespo. Ínsula, n.717, setembro 2006, p. 21-23, 2006.
6 Cf. LOPES, T. R (coord.). Op., cit., p. 220-221.
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A época de Dante se inscrevia numa tradição Cristiana na qual o 
valor simbólico dos números jogava um papel importante e, por 
isso, exercia uma grande influência sobre a mentalidade medieval. 
Tanto que na obra dantesca os números, além de cumprir uma 
função estrutural (métrica, cantos), também eram revestidos de 
significado simbólico, como o número três que domina toda a 
Divina Comédia. Neste sentido, Crespo nos explica:

Y el asunto tiene importancia (...) porque cada una de las 
cantigas tiene 33 cantos, dado que el I del Infierno ha de 
ser considerado como prólogo del poema. Ahora bien, la 
suma de este canto con los de sus tres partes, es decir 1+ 33 
+ 33+33+33: 100, da un número perfecto, que es a su vez el 
resultado de multiplicar por sí mismo el número 10, conside-
rado también perfecto (CRESPO,1985, p. 109).

Mas além deste caso que se reduz a um campo específico, 
cabe lembrar que o poema é antes de tudo uma composição que 
nasce para ser recitado (Ruiz Casanova, 2011, p. 81) e nesta mes-
ma linha o crítico italiano Croce já sustentava a ideia de que a “la 
poesia è una voce interiore, a cui nessuna voce umana è pari: è un 
cantar che nell’anima si sente (2002, p. 219). Para o crítico literário 
italiano, o próprio ato de declamar uma poesia já não é mais a mes-
ma poesia, como tinha sido concebida pelo seu autor. 

Voltando ao ensaio – que sintetiza seu ideal de tradução 
poética –, em primeiro lugar manifesta a importância do papel que 
joga a tradução literária no âmbito cultural do país, já que possi-
bilita a comunicação entre diferentes literaturas. O poeta-tradutor 
considera suas obras traduzidas como parte de sua própria obra e, 
por conseguinte, reclama por uma sistematização através de estu-
dos que se ocupam da história da literatura, com a finalidade de 
incorporar as obras traduzidas como parte integrante da literatura 
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de chegada. Para defender esta idea, cita ao que Garcilaso de la 
Vega já dizia no século XVI ao seu amigo Boscán “es tan dificul-
toso traducir bien un libro como hacerlo de nuevo” (1995b, p. 46).

A incorporação da literatura traduzida à literatura de che-
gada, e especialmente da poesia, ainda hoje é motivo de discussão 
entre os críticos literários. Mas como já dizia Octavio Paz em seu 
célebre ensaio: “Ningún texto es enteramente original porque el 
lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: primero, del 
mundo no-verbal y, después, porque cada signo y cada frase es la 
traducción de otro signo y de otra fase” (1990, p. 13).

Ao final da lição, Crespo se apoia no texto “Páginas ín-
timas de auto-interpretação” (1966) de Fernando Pessoa, cuja te-
mática gira em volta a sua classificação dos quatro graus de poesia 
lírica a fim de indicar os atributos ideais “casi imposibles de reunir” 
de sua imagem de tradutor literário. Recapitulamos aqui a classifi-
cação de Pessoa que Crespo utilizará como metáfora da sua poética 
de tradução.

No primeiro grau, o poeta “é de temperamento intenso e 
emotivo (...) em geral monocórdio”. Trata-se ou de “um poeta do 
amor”, “um poeta da saudade”, ou “um poeta da tristeza”. No se-
gundo grau, o poeta será “mais intelectual ou imaginativo”, e “os 
seus poemas abrangerão assuntos diversos, unificando-os, todavia, 
o temperamento e o estilo. ” No terceiro grau, o poeta “ainda mais 
intelectual começa a despersonalizar-se (...) a sentir estados de alma 
que realmente não tem, simplesmente porque os compreende. ”. 
Esta é a “antecâmara da poesia dramática, na sua essência íntima”. 

O quarto grau “da poesia lírica é aquele, muito mais raro, 
em que o poeta, mais intelectual ainda mas igualmente imaginativo, 
entra em plena despersonalização. Não só sente, mas vive, os estados 
de alma que não tem diretamente”. 
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Este grau de despersonalização, ao qual Pessoa se refere, 
é a chave para entender a imagem do tradutor que Crespo nos 
apresenta. De fato, o tradutor perde sua identidade, e em esta-
do de plena consciência, como um ator teatral que para vestir a 
pele de sua personagem (neste caso do autor da obra) se dedica a 
construir e se documentar sobre a “figura” do autor nos mínimos 
detalhes, para que sua tradução resulte pulsante na literatura de 
chegada, abarcando a experiência vital e espiritual de seus autores.

O deslocamento do texto de Pessoa para dentro do seu 
“ideal” de tradução serve como metáfora de sua poética para 
acender uma discussão em volta do papel do tradutor e a obra 
por ele produzida no sistema literário espanhol. Sua posição de 
poeta-tradutor, dessa maneira – à luz de Pessoa, manifesta a ne-
cessidade de seguir contribuindo à imagem de uma cultura espa-
nhola com vista a promoção de mudanças estéticas, a circulação 
das histórias das ideias, lembrando a situação de desgaste vivida 
por Crespo na produção literária da Espanha pós-guerra. 
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 O interesse pelas relações entre a literatura e 
outras artes tem crescido significativamente no âmbito 
acadêmico. Pesquisas que privilegiam a construção de um 
olhar cujo foco se dirige às interseções entre linguagens 
artísticas distintas atestam a importância desse fenômeno 
que não é exatamente uma novidade em nosso imaginário 
cultural. 
 Da célebre análise da escultura grega “Laocoonte” 
feita por Lessing em 1766, passando pelas considerações 
de Novalis sobre a relação tácita entre linguagem falada e 
música no Romantismo Alemão, avançando modernidade 
afora por meio das “correspondências”1 de Baudelaire até 
1 Segundo o “E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia”: 
o sintagma “correspondência das artes” remete ao intertexto que as 
artes travam entre si, mesmo se cada arte estrutura uma linguagem 
peculiar, que expressa, no entanto, o mesmo ser humano, que a 
produz e a recebe. A interatividade entre as artes encontra no poema 
“Correspondances”, de Baudelaire, o paradigma, de onde derivam, 
igualmente, o poema sobre as vogais, de Rimbaud, e a descrição do 
órgão dos licores, efetuada por des Esseintes, protagonista do romance 
À rebours, do francês decadentista Joris-Karl Huysmans. Remonta à 
noite dos tempos, a utopia de uma arte total, aquela que englobasse 
todas as artes-irmãs: o Romantismo de Wagner e o Barroco erigiram 
a ópera como a arte suprema, eleição confirmada, desde o começo do 
século XIX, quando a música recebe o cetro de arte-rainha. Disponível 
em: <http://www.edtl.com.pt/.> Acesso: 15 de abril, 2016.
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chegar aos conceitos de “interartes/ intermídia”2, próprios dos 
tempos vigentes em que predominam o digital e o tecnológico 
na práxis artística, esse entrecruzamento de instâncias, junto à 
crítica que lhe é despendida, afigura-se importante tanto do 
ponto de vista de sua produção quanto do de sua recepção.  
 Sob essa perspectiva, o trabalho intitulado O cinema da 
poesia (2012), da professora e pesquisadora Rosa Maria Martelo, 
da Universidade do Porto, traz uma série de reflexões acerca 
dos artifícios e manifestações da imagem, principalmente a 
de matriz cinematográfica, e a relação dessas com a poética 
portuguesa de linhagem moderna e contemporânea.
 O livro, segundo Martelo, é um conjunto de ensaios 
sobre “diferentes tentativas de aproximação aos processos 
de fazer imagem na poesia moderna e contemporânea” 
(MARTELO, 2102, p. 11. Grifo da autora.). Essa “imagem da 
poesia”, no sentido apreendido a partir de Ezra Pound (apud 
MARTELO, 2012, p. 20) como “imagem poética”, imagem em 
“movimento”, encerraria um “carácter plural, proliferante”, que 
dialoga “com outras artes da imagem, especialmente o cinema” 
(MARTELO, 2012, p. 11).

Tais proposições são ilustradas pela autora em quatro 
partes: “Preâmbulo”, “Deambulações na poesia”, “De imagem 
em imagem” e “O cinema da poesia”. No “Preâmbulo” é 
oferecido ao leitor, a partir dos ensaios “Poesia: imagem e 
cinema” e “Pensar e sentir por imagens”, uma abordagem inicial 
buscando referências históricas que demarcam a relação da 
imagem com diversas expressões artísticas – inclusive a poesia–, 
2 De acordo com a pesquisadora Irina Rajewski, o binômio “intermídia/
interartes” também se caracteriza pela “escrita cinematográfica, écfrase 
e musicalização da literatura, assim como fenômenos como adaptações 
cinematográficas de obras literárias” (RAJEWSKY, 2012, p. 22).
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cuja exploração não seria inédita, mas responsável por grande 
parte do frescor e da invenção percebidos na poesia de tradição 
modernista.
 No texto “Poesia: imagem e cinema”, Rosa Maria 
Martelo, por meio de uma seletiva revisão bibliográfica das 
manifestações da imagem como elemento de composição 
artística, adverte inicialmente seu leitor – a partir do tema do 
livro, poesia e imagem cinematográfica – para o seguinte fato: 

[...] quando são tidos em conta os diálogos da poesia 
com o cinema, a presença temática do universo 
cinematográfico é normalmente destacada, pelo que 
ganham especial relevância os poemas dedicados 
a filmes, realizadores ou actores, ou os poemas 
que funcionam como processos ecfrásticos e por 
transposição narrativa. (MARTELO, 2012, p. 11)

 É a partir da constatação de que o cinema não seria 
apenas temática, mas também uma tática para a construção da 
tessitura lírica, é que a autora vai sustentar a ideia de que imagem 
e poesia estão sensivelmente ligadas na lírica portuguesa, e não 
é de hoje. No segundo ensaio de O cinema da poesia, destaca-
se uma visada sobre o modo de “pensar e sentir por imagens”, 
uma alusão a uma dos pais da poesia portuguesa moderna, 
Fernando Pessoa, cujo heterônimo Bernardo Soares escreveu: 
“Faço paisagens com o que sinto” (PESSOA, 1986, p. 45).
 Segundo Martelo, a “questão da relação da plasticidade 
da imagem e do movimento das imagens com a ideação 
poética é [...] uma fortíssima marca deixada por Pessoa, quer 
nos seus interlocutores, quer nos poetas que lhes seguiram” 
(MARTELO, 2012, p. 52). Nesse sentido, cabe sublinhar que a 
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autora busca entender que a relação entre poesia e imagem já se 
constituiria em vertente significativa no âmbito da poética lusa.
 A segunda parte do livro, “Deambulações”, conforme 
o significado do próprio termo sugere – “passear, caminhar” 
(BUENO, 2015, p. 243) –, conduz o leitor a partir da perspectiva 
de mescla entre “paisagem” e as imagens poéticas advindas 
dos entrecruzamentos dessas dimensões. Fala-se de imagens 
que foram captadas a partir desse movimento de errância e 
utilizadas por poetas singulares, em que pese suas respectivas 
idiossincrasias, no recorte proposto.
 No ensaio “Imagens, paisagens, espaços poéticos”, 
partindo das reflexões do filósofo francês Jean-Luc Nancy, a 
autora indica que “há no texto uma vocação de imagem (de 
visão e forma) e, simetricamente, há nas imagens uma vocação 
de texto (de palavra, emissão de sentido)” (MARTELO, 2012, 
pp. 57-58). Sendo assim, podemos entender que o poema, 
eminentemente textual, também encerraria o status de imagem. 
E a imagem, por sua vez, também cultivaria uma espécie de 
narratividade inerente ao texto escrito.
 Ainda pensando nas relações entre imagem e paisagem, 
a autora afirma que a “poesia surge muitas vezes associada à 
experiência física da viagem, à descoberta de novas paisagens 
e à experiência dos lugares” (MARTELO, 2012, p. 58). Para 
isso, evoca Baudelaire e Cesário Verde, poetas que “trouxeram a 
poesia para o espaço urbano”, descortinando “novos pontos de 
vista” (MARTELO, 2012, p. 59). A deambulação poética ou a 
flânerie baudeleriana, sob tal perspectiva, seria uma espécie de 
práxis no qual o poeta, caminhando pela cidade, colecionaria, tal 
qual o trapeiro de Walter Benjamin (1991, p. 17), fragmentos 
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do cotidiano com vistas a constituir ou potencializar as imagens 
poéticas em seus textos.
 Cesário Verde, figura canônica da lírica portuguesa, foi, 
de acordo com Rosa Martelo, arrebatado pelas imagens. Tema 
do ensaio “Metáfora e imagem perceptiva na poesia de Cesário 
Verde”, a poética desse último é vista, segundo as palavras da 
pesquisadora, como a de quem “valorizou de maneira decisiva 
a força da imagem, permitindo que o sujeito a ela se tornasse 
permeável” (MARTELO, 2012, p. 59). 
 Vale destacar que as poéticas de Cesário e Fernando 
Pessoa surgiram concomitantemente ao advento da fotografia, 
na primeira parte do século XIX, e o cinema, nos anos de 
transição para o século XX. Nesse sentido, podemos sugerir que 
tais poetas foram atentos à importância que essas linguagens 
poderiam vir a ter – e tiveram – em relação às diversas 
manifestações estéticas, inclusive a poesia. 
 Fechando o roteiro sugerido pelas “Deambulações”, 
Martelo propõe ao leitor uma caminhada em torno da articulação 
“Errância e imagem na escrita de Al Berto”. Nesse ensaio, a 
autora chama a atenção para o modo de escrever do poeta que, 
como na montagem eisensteiniana3, “recorta e combina imagens 
que o mundo lhe oferece – e procura nelas a possibilidade de se 
re-conhecer no acto de contar” (MARTELO, 2012, p. 94). 

3 O que esta compreensão da montagem implica essencialmente? Neste caso, 
cada fragmento da montagem já não existe mais como algo não-relacionado, 
mas como uma dada representação particular do tema geral, que penetra 
igualmente todos os fotogramas. A justaposição desses detalhes parciais em 
uma dada estrutura de montagem cria e faz surgir aquela qualidade geral em 
que cada detalhe teve participação e que reúne todos os detalhes num todo, 
isto é, naquela imagem generalizada, mediante a qual o autor, seguido pelo 
espectador, apreende o tema. (EISENSTEIN, 2002, p. 18)
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 A pesquisadora reforça uma vez mais sua hipótese 
relativa à existência do diálogo entre verso e imagem ao constatar, 
“em muitos poemas de Al Berto”, “um olhar que mimetiza o 
acto de fotografar, ou de filmar” (MARTELO, 2012, p. 95). 
Podemos sugerir que essa relação entre duas manifestações 
estéticas, fotografia e poesia, “interartes” porque combina duas 
instâncias artísticas, se dá a partir do olhar sensível do poeta, 
metáfora da câmera fotográfica que coleciona imagens em suas 
deambulações.
 “De imagem em imagem”, terceira parte do trabalho, 
dá sequência às inquirições acerca das relações entre imagem e 
poesia com o texto “Imagens e som no mundo de Sophia”. Nesse, 
o olhar é dirigido inicialmente à poética de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, abordada por meio de uma comparação à 
lírica herbertiana, cujos versos de singular potência se destacam 
exatamente a partir das imagens poéticas:

[...] tal como na poesia de Herberto Helder, o 
mundo será apreendido sincreticamente, em imagem 
simultaneamente visual e sonora, no filme orgânico do 
poema: a visualidade das imagens sugeridas ao leitor 
combina-se com a dimensão fonemática do poema, 
sendo concebida como a forma de emergência da 
intensidade do real. (MARTELO, 2012, p. 104)

Martelo ainda ressalta, na poesia de Sophia, o modo 
como a poeta “recorre à palavra ecrã para falar da consciência, 
associando explicitamente o aparecimento do poema à 
projecção de um filme” (MARTELO, 2012, p. 106). O ecrã ou 
tela, nesse sentido, poderia ser uma metáfora relativa à forma 
de percepção do leitor das imagens plasmadas nos versos. Tal 
ideia também apresenta nuances de algo que a pesquisadora 
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de imagens Martine Joly chama de “imagem mental”. Segundo 
Joly, “uma representação mental é elaborada de maneira quase 
alucinatória, e parece tomar emprestadas suas características da 
visão. Vê-se” ( JOLY, 2012, p. 19). 

No ensaio “1961: as imagens”, destaca-se o fato de a 
imagem ter desempenhado “um papel estruturante nas poéticas 
dos anos 60 em Portugal” (MARTELO, 2012, p. 120). No texto, 
a autora sublinha não haver uma noção unívoca de imagem entre 
os artistas da geração de Gastão Cruz e Ana Hatherly, mas duas 
noções principais do fenômeno: a “image”, associada à imagem 
em movimento, e seu contraponto, a “picture” (MARTELO, 
2012, p. 122), próxima às representações picturais. Tal 
constatação evidencia uma vez mais o caráter plural da relação 
imagem/ poesia sugerida por Martelo ao longo dos ensaios que, 
tratando autores distintos, faz um levantamento de pontos de 
convergência possíveis entre esses artistas e suas poéticas.

Em “Fiama ou opensamen - / tovisual”, Martelo pousa 
o olhar sobre a noção de imagem que se materializa na poética 
de Fiama Hasse Pais Brandão a partir de um elemento em 
particular: a “História”. Segundo a autora, na “poesia de Fiama, 
a História é essencialmente uma História de ideias, que a poeta 
(ou a poesia, tal como ela a concebe) tende a fazer coincidir com 
uma profusa herança de imagens” (MARTELO, 2012, p. 139). 
A imagem para Fiama, nesse sentido, estaria colada à História, 
evidenciando mais uma vez o lastro que a lírica portuguesa 
cultiva em relação aos temas históricos.

No ensaio “Alegoria, fragmento e montagem nos 
poemas longos de Ruy Belo”, Martelo analisa a poética desse 
autor a partir de três linhas de força: a “alegoria”, o “fragmento” 
e a “montagem”. Para a autora, a confluência desses três modos 
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de operação resultou na composição das imagens dos poemas 
longos de Ruy Belo. Nesse sentido, parece-nos que Martelo 
pensa a poesia de Belo a partir da aproximação dessa com o 
cinema, quando evidencia que Ruy Belo tomou emprestado 
desse último técnicas que aplicou ao seu fazer poético.  

Na última parte do livro, que nomeia o volume conforme 
percebido, a autora tece mais algumas considerações sobre o 
tema ao longo de quatro ensaios: “Na sala escura”; “Qualquer 
poema é um filme?”; “Entre poesia e cinema (Herberto Helder 
e Manuel Gusmão)” e “Imagens de imagens na poesia de 
Manuel Gusmão”. Nesses, o tema predominante é o da relação 
entre texto poético e imagens relacionadas especificamente ao 
cinema.

No texto “Na sala escura”, a autora discorre sobre 
relações de cumplicidade entre cinema e poesia no seminal 
Photomaton & Vox de Herberto Helder. Segundo a autora, o 
poeta parece “observar entre as duas artes” uma aproximação 
“em função da mesma ‘atenção ardente’ no tratamento das 
imagens” (MARTELO, 2012, p. 167). A pesquisadora destaca 
que o uso de elementos próprios da seara cinematográfica como 
a montagem foi pensado e explorado pelo poeta português, 
falecido recentemente.

Mais adiante, Martelo continua a tecer considerações 
sobre a relação entre “imagem poética” e “imagem cinematográfica” 
(MARTELO, 2012, p. 170), associando as obras de Artaud, 
Herberto Helder e Manuel Gusmão nas quais “o espectador 
adquire a condição de um vidente, transformando-se numa 
espécie de produtor virtual de imagens” (MARTELO, 2012, p. 
170). De acordo com o texto, “a vibração da imagem e o choque 
entre as imagens produzem um sentido de presentificação tanto 
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na poesia quanto no cinema” (MARTELO, 2012, p. 181). “Vê-
se” ( JOLY, 2012, p. 19), para citar mais uma vez a pesquisadora 
Martine Joly. 

Martelo destaca a tensão entre real e imaginário advinda 
dessa espécie de “presentificação” ou de seu contraponto, a 
“ausência”, tanto nas imagens projetadas no ecrã, fílmicas, 
quanto nas imagens inseridas no corpo do poema, poéticas. 
Presentificações e ausências que nos parecem perceptíveis nos 
temas e nas estratégias dessa práxis poética, salientamos. 

A partir de uma indagação, “Qualquer poema é 
um filme?”, mais algumas considerações sobre a variante da 
manifestação da imagem em versos são desenvolvidas. Partindo 
da obra de Luís Miguel Nava, Rosa Martelo salienta que, na 
poesia desse autor, morto precoce e tragicamente, subsiste 
algo como “uma película impressionável na qual emergem as 
imagens provindas da memória.” (MARTELO, 2012, p. 181) 

Nos versos de Nava, observa a pesquisadora, “há um 
nexo explícito entre a experiência da memória e o cinema”. 
A máxima de Paul Valéry de que “o mais profundo é a pele” 
(VALÉRY, 1960, tradução nossa) poderia ser associada, sob 
essa perspectiva, à poética de Nava uma vez que o “corpo”, ou a 
“pele” como sua metonímia, afigura-se como linha de força em 
sua poesia. Ela seria exatamente essa película fílmica, ou mesmo 
um ecrã, no qual se projetam imagens do mundo. 

No ensaio “Entre poesia e cinema (Herberto Helder 
e Manuel Gusmão)”, a pesquisadora conclama novamente o 
discurso lírico/ crítico de Helder em Photomaton & Vox, em que 
o poeta “recorre de maneira sistemática ao cinema para falar de 
poesia” (MARTELO, 2012, p. 198). Cabe dizer que a analogia 
entre cinema e poesia pode ser percebida como estratégia não 



507

apenas de construção artística, mas também como uma forma 
de reflexão teórica. 

Mais adiante, ainda no mesmo texto, o objeto escolhido 
é o livro Migrações do fogo, de Manuel Gusmão, no qual há 
vários poemas constituídos em uma direção que os aproximam 
do cinema. Em um dos poemas desse trabalho, por exemplo, 
há “uma reelaboração ecfrástica de uma sequência do filme In 
the mood for Love” (MARTELO, 2012, p. 207), do diretor de 
cinema Wong Kar-Wai. 

O último texto de O cinema da poesia, “Imagens de 
imagens na poesia de Manuel Gusmão”, traz mais algumas 
reflexões sobre a poética de Gusmão, dentre elas, a de que “esta 
poesia também se deseja frequentemente não tanto convertível 
em pintura, mas homóloga da fotografia, e, sobretudo do cinema” 
(MARTELO, 2012, p. 229). Novamente neste ponto revela-se 
algo de um projeto de aproximação “interartes” entrevisto ao 
longo dos textos, aproximação advinda das relações entre poesia 
e expressões artísticas onde o imagético predomina: a fotografia 
e, sobretudo, o cinema. Além disso, percebe-se uma vinculação 
ao conceito de “image”, já citado observado por Pound e que 
corrobora em certa medida a afirmação anterior. 

Em O cinema da poesia, Rosa Maria Martelo apresenta 
importantes reflexões, e não apenas sobre aspectos pontuais da 
obra de alguns poetas portugueses. Ao longo dos treze ensaios 
do livro, reflete-se tanto sobre o papel da imagem no texto 
poético quanto sobre as relações específicas entre a poesia e a 
narrativa cinematográfica, da qual parte da poética lusitana é 
devedora segundo se conclui após a leitura.

Nos textos desse trabalho, há um nítido esforço crítico 
em deslindar um pouco mais as possíveis relações advindas 
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entre esferas artísticas cujas materialidades inicialmente 
operam em pontos distintos, mas, nem por isso, deixam de se 
tangenciarem frequentemente ou mesmo de se imiscuírem em 
vários momentos.

Na perspectiva da autora, a imagem se afigura como 
elemento chave para o entendimento das especificidades de parte 
dessa poética híbrida ou “interartes”, como sugerimos nomeá-la. 
Poética potencializada quando o poema, dialogando com outras 
manifestações artísticas de matriz visual e atestando o “carácter 
plural” dessa relação, apresenta-se “como uma sequência de 
imagens que se desloca sobre uma rede de outras imagens, tal 
como apresenta um conjunto de vozes que se deslocam sobre 
uma rede de outras vozes” (MARTELO, 2012, p. 239).
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1 Vida e obra de Florbela Espanca

Em 08 de dezembro de 1894, nascia na região de 
Vila Viçosa (Alentejo), Florbela D’Alma Conceição Es-
panca, poetisa e contista no início do século XX. A beleza 
de seus versos fez com que ela se tornasse uma das maiores 
expressões líricas da poesia portuguesa vistas até hoje, sen-
do comparada aos maiores sonetistas lusitanos: Camões, 
Bocage e Antero de Quental.

Durante o período que esteve em Évora fazendo 
os estudos secundários, Florbela escreveu os poemas de 
Juvenília (1931), volume publicado postumamente. Em 
1919, a escritora segue para Lisboa onde iniciou o curso de 
Direito e onde publicou Livro de Mágoas (1919) que não 
teve repercussão entre os críticos, assim como o Livro de 
Sóror Saudade (1923). Incompreendida pela crítica e pela 
sociedade, Florbela é um exemplo dos gênios que segun-
do Carlos D’Alge (1983, p.139) “[...] só são descobertos 
muito depois do seu desaparecimento.”. Um ano depois de 
sua morte, vieram a público Reliquiae (1931), duas edições 
de Charneca em Flor (1931) e os dois livros de contos, As 
Máscaras do Destino (1931) e Dominó Negro (1931).

Amor e Morte:
Resíduos do Romantismo 
em Florbela Espanca

Francisca
Yorranna da 
Silva

Universidade 
Federal do 
Ceará
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2 A poética residual de Florbela Espanca

Apesar de singular, os poemas de Florbela são exemplos 
da relação que se estabelece entre tradição e modernidade, 
apresentando ligações com a lírica medieval e com a lírica 
camoniana. Para Massaud Moisés (2005, p.254): “A trajetória 
poética de Florbela inicia-se sob a égide de Antônio Nobre, seja 
nos versos que vão compor a Juvenília, seja no Livro de Mágoas: 
esteticismo, narcisismo e culto literário da Dor”. No que tange 
às formas empregadas pela poetisa alentejana, sabemos que “o 
soneto, descoberto como a forma ideal para se exprimir, passa a 
ser largamente cultivado, embora sob a influência sensível dos 
sonetos anterianos.” (MOISÉS, 2005, p.254). Soma-se às ob-
servações do crítico literário, a capacidade de sugerir, o delírio, 
o uso de maiúsculas majestáticas, entre outras características do 
Simbolismo.

Movida pelo sentimento de angústia e dispersão, seme-
lhante aos poetas modernistas Fernando Pessoa e Mário de Sá-
Carneiro, Florbela Espanca deixa transparecer em sua poesia a 
sensação de fragmentação interior, de modo que, a poetisa passa 
a vida a buscar sua completude na figura dum outro, ou melhor, 
do “Outro”, a quem espera para satisfazer-lhe a procura de um 
amor mais forte que a vontade e as convenções burguesas. Com 
isso, o amor torna-se recorrente em sua poesia, porém, não sen-
do correspondida, escreve versos que demonstram sua ânsia de 
amar. Essa ansiedade transforma-se em desejo de autodestrui-
ção, levando-a falar da Morte, tema que junto com o Amor, 
constituem o pilar da poesia florbeliana.

Essas e outras características que possuem raízes nos 
mais diversos movimentos estéticos e literários levam-nos a 
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afirmar que Florbela Espanca é dona de uma poética residual, 
isto é, em sua escrita encontramos resíduos de épocas anterio-
res à produção literária da poetisa, como é o caso dos topos do 
Amor e da Morte, que estão arraigados no Romantismo.

Dessa forma, neste trabalho, intentamos mostrar como 
se dá a permanência desses resíduos na poesia de Florbela Espan-
ca. Para tanto, analisaremos a obra da escritora sob o viés da Re-
sidualidade, que “se caracteriza por aquilo que resta de um tempo 
em outro, podendo significar a presença de atitudes mentais ar-
raigadas no passado próximo ou distante, e também diz respeito 
aos resíduos indicadores de futuro.” (MARTINS, 2003, p.518).

Sendo assim, para entendermos o que é o resíduo, a pri-
meira noção à qual recorremos é a de mentalidade. O conceito 
relaciona-se “à história das “sensibilidades”, dos odores, dos me-
dos, dos sistemas de valor [...]”. (DUBY, 1992, p.69). Usamos o 
termo mentalidade para designar o modo de agir e de pensar de 
um povo, que ao longo dos anos permanece quase inalterado, 
sofrendo apenas pequenas alterações. Estas alterações incidem 
nas suas práticas culturais, que vão se modificando, no entanto, 
ainda que as práticas se modifiquem, notamos que algo de es-
sencial permaneceu, esta essência é o que chamamos de menta-
lidade e que dá origem ao resíduo, que definimos como “aquilo 
que remanesce de uma época para outra e tem a força de criar de 
novo toda uma cultura, toda uma obra.” (PONTES, 2006, p.8).

Outros conceitos importantes para entendermos o que 
é resíduo são o de hibridação cultural e cristalização. O conceito 
de hibridação cultural é próprio para entendermos como se dá o 
contato entre duas ou mais culturas; cristalização, por sua vez, 
dá conta da modificação, da transformação pela qual o resíduo 
passa, adaptando-se à nova realidade em que surge.
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3 Amor e morte: resíduos do romantismo em Florbela Es-
panca

A linguagem romântica nasce como expressão do in-
dividualismo do século XVIII e, simultaneamente, como con-
testação das mudanças sociais ocorridas e como resultado da 
atitude psicológica do homem frente às transformações da Mo-
dernidade. O indivíduo volta-se para si, transbordando na arte 
sua subjetividade, de modo a opor-se, enquanto estética, ten-
dência literária e visão de mundo, aos valores clássicos:

O Romantismo enquanto visão de mundo, foi uma rea-
ção aos valores éticos e intelectuais ilustrados e clássi-
cos, assim como aos fatos históricos mais marcantes da 
virada do século XVIII para o XIX: a Revolução Fran-
cesa, a Revolução Industrial e a política napoleônica. 
Nesse sentido, a visão de mundo romântica surge mais 
como uma reação ao novo que como a proposição de 
algo novo. Todo valor que ela elege é sempre em oposi-
ção a outro que pretende negar. À razão, o Romantismo 
opôs o sentimento, à mente o coração, à ciência a arte e 
a poesia, ao materialismo o espiritualismo, à objetivida-
de a subjetividade [...] Seria infindável enumerar todas 
as inversões e negações que a visão romântica opôs às 
forças desencadeadas pelas duas grandes revoluções, a 
francesa e a industrial. (RONCARI, 1995, p.286).

A oposição aos valores clássicos demonstra que o ho-
mem moderno ainda não se adaptou à forma que o mundo to-
mou. O indivíduo romântico não se reconhece nos valores do 
Estado e da sociedade civil burguesa, e em consequência disso, 
ele passa a buscar o sentido da vida dentro de si, mas ele des-
cobre que não pode reconhecer nem a si próprio porque está 
fragmentado assim como o mundo em que vive. O reconheci-
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mento do seu estado de fragmentação e o desejo de voltar ao 
anterior estado de unidade o desperta para a busca de sua com-
pletude que tem como objeto a figura do “outro”. Tal processo 
é encontrado na poesia de Florbela Espanca como observamos 
no poema “Eu”:

Até agora eu não me conhecia,/ julgava que era Eu e eu 
não era/ Aquela que em meus versos descrevera/ Tão 
clara como a fonte e como o dia./ Mas que eu não era 
Eu não o sabia/ mesmo que o soubesse, o não disse-
ra.../ Olhos fitos em rútila quimera/ Andava atrás de 
mim... e não me via!/ Andava a procurar-me - pobre 
louca!-/ E achei o meu olhar no teu olhar,/ E a minha 
boca sobre a tua boca!/ E esta ânsia de viver, que nada 
acalma,/ E a chama da tua alma a esbrasear/ As apa-
gadas cinzas da minha alma! (ESPANCA,1931, p. 4).

Ainda com respeito à fragmentação, Pontes (2012, 
p.21) afirma:

Não se tem dúvida de que o processo de fragmentação 
do eu tem seu início com o Romantismo anunciador 
do poetar moderno [...] A partir da intuição e da cons-
ciência de fraturas operadas pela aceleração no ritmo 
da história humana, cresce a dissolvência da razão nos 
tempos modernos, operando-se então impiedoso par-
celamento nas representações da realidade.

Ressaltamos, porém, que em outras épocas percebemos 
alguns indicativos da subjetividade resultante dessa “quebra de 
unidade” entre o mundo interior e o mundo exterior:

Da angústia gerada por essa quebra de unidade surgem 
as torções asfixiantes do Barroco, para onde podemos 
recuar toda a inquietação do indivíduo em demanda de 
si mesmo, assim também as marcas de desencanto, a 
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soturnidade e a inquietação mais tarde visíveis mais tar-
de no Romantismo, também típicas do decadentismo 
simbolista, além de ingredientes fundamentais da poé-
tica de crise do Modernismo. (MARTINS, 2012, p.31).

Sendo assim, ser romântico não diz respeito apenas a 
participar de um movimento estético-literário, trata-se de um 
estado de espírito, de uma visão de mundo, ou seja, de uma men-
talidade, como constatamos nas palavras de Erich Auerbach:

Os espíritos delicados, superiores, generosos e poéticos 
se sentiam estranhos nessa vida moderna; refugiavam-
se na melancolia, no lirismo, no orgulho solitário; às ve-
zes, numa ironia trágica e paradoxal; amiúde, na relação 
política e religiosa. Semelhante estado concebeu diver-
sas variantes, segundo os temperamentos, as situações, 
as gerações; [...] foi uma atitude quase geral, uma moda. 
Ela não se limita à França, sequer ao Romantismo pro-
priamente dito; é encontrável em toda a Europa, na 
Alemanha, na Itália, na Inglaterra; mantém-se mesmo, 
um tanto modificada, após a época do Romantismo, até 
a Primeira Guerra Mundial; por vezes, transforma-se 
em ódio, ódio ao burguês, ódio à sociedade; outras ve-
zes, torna-se indiferença orgulhosa, esnobismo ou eso-
terismo deliberado; um culto extremado do indivíduo 
daí resulta; as formas dessa atitude originariamente ro-
mântica são variadas em demasia para que possam ser 
enumeradas aqui. (1972, p. 221).

Essas transformações do que foi atitude romântica é o 
que encontramos na poesia de Florbela, inclusive no que tange 
a um dos temas recorrentes em sua poesia: o amor. Este aparece 
sob a forma de resíduo, retomando a ideia de amor cortês pre-
sente na literatura desde a Idade Média.

[...] há certas notas ou traços distintivos do ‘amor cortês’ 
[...] que estão presentes em todas as histórias de amor 
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de nossa literatura e que, além disso, têm sido a base das 
diferentes ideias e imagens que sempre tivemos sobre 
esses sentimentos desde a idade média (PAZ, 2001, p. 
94).

Se tomarmos os poemas de Florbela como exemplo, 
veremos que esses não fogem à regra. Florbela ao falar de amor 
em sua poesia volta-se à tradição lírica medieval via Romantis-
mo, do qual, recebe influências do idealismo neoplatônico. To-
davia, tais resíduos aparecem cristalizados, adequando-se a nova 
época em que surgem. Sendo assim, podemos observar que na 
escrita de Florbela Espanca, o amor cortês das cantigas trova-
dorescas e o amor idealizado ao extremo da poesia romântica 
ganham tons de erotismo; na poesia florbeliana é o eu-lírico 
feminino que faz a corte e estabelece a vassalagem amorosa, 
levando alguns críticos a mencionarem que em sua poesia existe 
uma espécie de dojuanismo feminino:

Ó meu Deus, ó meu dono, ó meu senhor,/ Eu te saúdo, 
olhar do meu olhar,/ Fala da minha boca a palpitar,/ 
Gesto das minhas mãos tontas de amor!/ Que te seja 
propício o astro e a flor,/ Que a teus pés se incline a 
terra e o mar,/ P’los séculos dos séculos sem par,/ Ó 
meu Deus, ó meu dono, ó meu senhor!/ Eu, doce e hu-
milde escrava, te saúdo,/ E, de mãos postas, em sentida 
prece,/ Canto teus olhos de oiro e de veludo./ Ah, esse 
verso imenso de ansiedade,/ Esse verso de amor que te 
fizesse/ Ser eterno por toda a Eternidade!... (ESPAN-
CA, 1931, p. 10).

É certo que nos versos da poetisa portuguesa também 
se nota o idealismo platônico com relação ao amor, ao ponto 
de desejar o amor de um Deus: “O amor dum homem? - 
Terra tão pisada!/ Gota de chuva ao vento baloiçada.../ Um 
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homem? - Quando eu sonho o amor dum deus!...” (ESPAN-
CA, 1931, p.14), mas, ao contrário dos românticos, Florbela 
se abre para a possibilidade amorosa e enquanto espera a 
chegada deste Deus, ela deseja amar ‘Este’, ‘Aquele’ e ‘toda a 
gente’: “Eu quero amar, amar perdidamente!/ Amar só por 
amar: Aqui... além.../ Mais Este e Aquele, o Outro e toda a 
gente.../ Amar! Amar! E não amar ninguém!” (ESPANCA, 
1931, p. 7).

Assim, se no Romantismo temos a busca do “outro” 
como meio para suprir a ausência do “eu” e quando não con-
segue alcançar a completude devido à impossibilidade de 
realização do amor, o indivíduo busca na morte a solução de 
seus conflitos interiores e com o mundo; na poesia florbelia-
na, a desilusão amorosa é acentuada pela dor de existir, de 
modo que, busca na morte não apenas a fuga dos amores não 
realizados, mas também, o alívio da vida que a maltratou:

Morte, minha Senhora Dona Morte,/ Tão bom que 
deve ser o teu abraço!/ Lânguido e doce como um doce 
laço/ E como uma raiz, sereno e forte./ Não há mal que 
não sare ou não conforte/ Tua mão que nos guia passo a 
passo,/ Em ti, dentro de ti, no teu regaço/ Não há triste 
destino nem má sorte. (ESPANCA, 1931, p.16).

O homem moderno não encontra o sentido da vida na 
realidade, nem dentro de si, nem no amor que idealizou. Na luta 
entre ele e o mundo, o mundo vence-o e ele assume uma postu-
ra negativa diante da vida e somente na Morte pode encontrar 
sentido, no grande Nada, no momento do Ser e Não-Ser, no 
qual, encontrará as respostas para os questionamentos metafísi-
cos que o atormenta.
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Tortura do pensar! Triste lamento!/ Quem nos dera 
calar a tua voz!/ Quem nos dera cá dentro, muito a 
sós,/ Estrangular a hidra num momento!/ E não se 
quer pensar! ... e o pensamento/ Sempre a morder-nos 
bem, dentro de nós .../ Querer apagar no céu – ó sonho 
atroz! –/ O brilho duma estrela, com o vento! .../ E não 
se apaga, não ... nada se apaga!/ Vem sempre rastejando 
como a vaga .../ Vem sempre perguntando: “O que te 
resta? ...”/ Ah! não ser mais que o vago, o infinito!/ Ser 
pedaço de gelo, ser granito,/ Ser rugido de tigre na flo-
resta! (ESPANCA, 1978, p.07).

Florbela Espanca conseguiu mostrar em seus versos 
todo esse processo de gnose da vida e de si, expressando em 
seus versos a essência contraditória do “eu”, que nesse proces-
so de dialética não consegue chegar a uma síntese, pelo menos 
não em vida. Esse sentimento de contradição que permeia seu 
ser torna-se reflexo na poesia em que podemos ver os opostos 
amor versus não-amor, vida versus morte, sonho versus realida-
de, amor platônico versus amor erótico, o sentimento de disper-
são do “Eu” versus a busca pelo “Outro”, etc.

E neste sonho eu já nem sei quem sou.../ O brando ma-
rulhar dum longo beijo/ Que não chegou a dar-se e que 
passou.../ Um fogo-fátuo rútilo, talvez.../ E eu ando a 
procurar-te e já te vejo!.../ E tu já me encontraste e não 
me vês!... (ESPANCA, 1931, p.06).

Para Carlos D’Alge (1983, p.141), a dualidade em 
que viveu a poetisa deve-se ao orgulho exacerbado gerado pela 
consciência de seu talento e pela frustração em não ter sido re-
conhecida por aqueles a quem chamava de plebeus: “Esse nar-
cisismo e essas queixas levaram-na ao confronto entre sonho 
e realidade, entre o mundo da ilusão e o mundo real [...]”. A 
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autoconsciência de Florbela não é sem razão, o reconhecimento 
dos críticos após sua morte atestam seu talento e Moisés (1991, 
p.423) declara:

[...] o incêndio dos sentidos encontra uma alta expres-
são literária e torna-se arte da melhor categoria, assim 
evitando a possibilidade de reduzir-se a uma confi-
dência equívoca de sentimentos que o pudor feminino 
reclamaria fossem mantidos secretos: o lastro da expe-
riência mais o impulso da fantasia deram-se as mãos 
para gerar uma poesia de primeira água, como raras 
representantes do sexo feminino criaram em Literatura 
Portuguesa.

4 Conclusão
 

Florbela Espanca teve uma produção literária intensa 
apesar do curto espaço de tempo em que escreveu. Na maioria 
de seus versos encontram-se indícios autobiográficos, porém, 
seus poemas não se justificam apenas pela sua vida, mas pelo va-
lor estético que alcançaram. Consciente de seu destino, ela sabia 
que viera ao mundo para brilhar e que, contudo, não veria seu 
sucesso: “já o nome traz em si o contraste das situações e a carga 
irrecusável da metáfora que reduz à síntese uma vida fadada 
ao malogro.” (D’ALGE, 1983, p.140). Órfã de mãe, rejeitada 
pelo pai e com a morte do irmão, quando encontra o “Outro” 
que satisfaria seu desejo de completude já é tarde demais, seu 
“eu” está exausto. No dia 08 de dezembro de 1930, dia em que 
completaria 36 anos, Florbela recolhe-se ao silêncio absoluto, a 
poetisa perdera-se para se encontrar: “E se um dia hei de ser pó, 
cinza e nada/ Que seja a minha noite uma alvorada,/ Que me 
saiba perder... pra me encontrar...” (ESPANCA, 1931, p.13).



520

Referências Bibliográficas

AUERBACH, Erich. O Romantismo. In:_____. Introdução aos 
Estudos Literários. Trad. José Paulo Paes. 2ªed. São Paulo: Cul-
trix, 1972. p. 227-235.

D’ALGE, Carlos Neves. Tormento e delírio em Florbela Es-
panca. In:_____. O Exílio imaginário. Fortaleza: Edições UFC/
PROED, 1983. p. 139-144.

DUBY, Georges. Reflexões sobre a História das Mentalidades 
e a arte, Novos Estudos-CEBRAP, Paris, nº 33, jul. 1992, p. 65-
75, 1992.

ESPANCA, Florbela. Livro de Mágoas. 1919. Disponível 
em <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
bv000093.pdf> Acesso em: 15 abr. 2016.

_____. Livro de Sóror Saudade. 1923. Disponível em < http://
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000147.pdf> 
Acesso em: 15 abr. 2016.

_____. Charneca em Flor. 1931. Disponível em <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000144.pdf> Acesso 
em: 15 abr. 2016.

_____. Juvenília. Coimbra: Livraria Gonçalves, 1931.

_____. Reliquiae. 1931. Disponível em < http://www.dominio-
publico.gov.br/download/texto/bi000146.pdf> Acesso em: 15 
abr. 2016.

MARTINS, Elizabeth Dias. O caráter afrobrasiluso, residual e 
medieval no Auto da Compadecida. In: VAZ, Ângela (Org.). 
IV Encontro Internacional de Estudos Medievais, 2003, Belo 



521

Horizonte. Anais do IV Encontro Internacional de Estudos 
Medievais. Belo Horizonte: PUC-Minas, 2001. p. 517-522.

_____. Do fragmento à unidade: a lição de gnose almadiana. 
Fortaleza: Edições UFC, 2012.

MOISÉS, Massaud. Florbela Espanca. In: _____. Literatura 
Portuguesa. 33ªed. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 253-255.

_____. Florbela Espanca. In: _____. Literatura Portuguesa atra-
vés dos textos. 19ªed. São Paulo: Cultrix, 1991. p. 420-424.

PAZ, Octavio. A dupla chama. Amor e erotismo. Trad. Wlamir 
Dupont. 4ªed. São Paulo: Editora Siciliano, 2001.

PONTES, Roberto. O jogo de duplos na poesia de Sá-Carneiro. 
Fortaleza: Edições UFC, 2012.

_____. Entrevista sobre a Teoria da Residualidade com Rober-
to Pontes: depoimento [05 de junho, 2006]. Fortaleza (mimeo-
grafado). Entrevista concedida a Rubenita Moreira.

RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira: dos primeiros cronistas 
aos últimos românticos. 2ªed. São Paulo: EDUSP, 1995.



522

I O Surrealismo de Cesariny

A poesia nasce do contacto com o mundo na 
solidão em que nos encontramos. [...]. A poesia 
é segredo dos deuses. (VASCONCELOS, 2007, 
p. 18-19).  

Mário Cesariny nasceu em 1923, Lisboa, em 
um Portugal que sofria forte instabilidade política e 
problemas econômicos, o que culminou com a fundação 
do Estado Novo português, que ditou as regras do país 
por 41 anos, 35 dos quais sob a liderança de Salazar. 
Mesmo em um cenário político tão tenso, em 1942, 
alguns ex-alunos da Escola de Artes Antonio Arroio, 
entre eles Cesariny, passaram a se encontrar no Café 
Herminius para trocar ideias sobre os movimentos neo-
realista e surrealista. Nos cafés de Lisboa, Cesariny e seus 
colegas continuaram suas reuniões até que, no ano de 
1944, pautados pelo aprofundamento das divergências 
ideológicas, o grupo se dividiu entre neorrealistas e 
surrealistas. Ainda que partilhassem um ideal de luta pela 
liberdade e independência intelectual frente ao regime 
vigente, o posicionamento radical dos neorrealistas 
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ante ao salazarismo, era ponto de divergência com o grupo 
surrealista. (SOUSA, 2014). 

Há que se ressaltar, ao contextualizar o Surrealismo, que 
Rimbaud, poeta simbolista do século XIX, já criava imagens 
insólitas, metáforas improváveis e associações livres em sua 
poesia, apontando em direção a uma irrealidade (FRIEDRICH, 
1978), o que forjou mais tarde em uma das características do 
movimento Surrealista. Em 1919, “umas das primeiras provas 
de escrita automática – método surrealista de fazer literatura 
apareceram pelas mãos de Breton e Soupault” (DRUMOND, 
2012, p. 15). Segundo Nadeau (1958), o processo criativo dos 
surrealistas trazia “o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a 
loucura, os estados alucinatórios, em resumo, o avesso do que 
se apresenta como cenário lógico.” (Ibdem, p. 46). Delineou-se, 
pois, o Surrealismo como uma corrente que considera outras 
realidades “não sumárias” (BRETON, 2001, p. 23), que se 
apoiam nas descobertas de Freud do inconsciente. Para Breton 
o Surrealismo se colocava como:

SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico em 
estado puro mediante o qual se propõe exprimir, 
verbalmente, por escrito, ou por qualquer outro meio, o 
funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento, 
suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio 
a qualquer preocupação estética ou moral. (BRETON, 
1924a/2001, p. 40).

O surrealismo estabeleceu-se tardiamente em Portugal, 
vinte anos depois de já se ter difundido na França, no México e 
em grandes pólos culturais, como nas cidades de Nova Yorque, 
Tóquio e Londres. Deu-se que em 1947 Cesariny foi à França, 
onde conheceu André Breton, autor dos dois manifestos do 
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Surrealismo, publicados duas décadas antes. O contato com 
Breton influenciou-o sobremaneira, ao regressar Cesariny 
fundou, junto com Alexandre O’Neill, ainda em 1947, o Grupo 
Surrealista de Lisboa. No entanto, no ano seguinte, descontente 
com os rumos do Grupo Surrealista de Lisboa e, “por não 
acreditar que seja Grupo e ainda menos que seja Surrealista” 
(VASCONCELOS apud MARINHO, 1987, p. 45), Cesariny 
arremeteu-se contra o próprio Surrealismo e resolveu dar início 
ao Grupo Surrealista Dissidente. Cesariny foi, em Portugal, 
arauto do lema: “- Liberdade, amor, desejo. A transformação 
completa dessa sociedade” (VASCONCELOS, 2006), 
despontando como o maior representante do Surrealismo em 
Portugal, tornando-se a mais forte representação e influência 
sobre os poetas das gerações que o sucederam e, embora tenha 
enfrentado muitas adversidades, como ter que se apresentar 
semanalmente à PIDE - polícia internacional e de defesa do 
estado, não esmoreceu. Literato e artista plástico, aliou poesia 
e pintura, inserindo palavras recortadas de jornais e revistas 
em suas poesias, fazendo colagens entre poesias e outras que 
conjugavam texto e imagem. O Surrealismo era, pois, um 
movimento que não se limitava a uma arte “- O surrealismo é a 
pintura, mas é muito mais que a pintura” (Ibdem).  

No acervo literário legado por Cesariny fazem parte 32 
obras.  Nas belas artes, os trabalhos de Cesariny incluem inúmeras 
colagens, desenhos, pinturas e esculturas. Nas palavras do artista, 
a pintura foi determinante para sua poesia “ - Eu julgo que até 
foi a pintura, a que eu nessa altura chamava despintura que ajudou 
a libertar-me dos versos mais convencionais” (VASCONCELOS, 
2006). Cesariny teve um papel marcante como introdutor de 
novas técnicas e atitudes artísticas, deve-se ao poeta a primeira 
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colagem surrealista, assim como, um trabalho importante de 
experimentação matérica, rejeitando qualquer preocupação 
técnica e formal. (OLIVEIRA, 2010, p.29).

II Uma nova forma de experimentação poética

Enquanto nas artes o movimento Surrealista trazia um 
novo jeito de se expressar, a Teoria da Comunicação também 
trazia à Europa grandes inovações, no entanto, as ideias 
Salazaristas serviram de entrave ao desenvolvimento.  Apenas 
depois da revolução de 1974 foi possível reorganizar o setor.  
Às cenas política e artística de Portugal, reuniu-se, então, um 
conjunto de potencialidades de desenvolvimento técnico e 
tecnológico. O país que ambicionava o desenvolvimento, há 
tanto atrasado pelas imposições da política ditatorial, criou em 
1986 a Fundação para a Computação Científica Nacional e não 
tardou a integração pela WWW. A Universidade de Lisboa 
foi a primeira entidade em Portugal a ter uma conexão. Pouco 
depois, a Universidade do Minho também se conectou à rede. 
E, em 1990, a comercialização da Internet já era uma realidade 
plausível a todos no país.

Nesse contexto de fortes e profundas modificações  
Cesariny viu chegar à sua Lisboa as novidades que permitiam 
conjugar informação, tecnologia e disponibilização de serviços 
e aplicações multimídia. A digitalização de dados alterou 
radicalmente os modos de comunicar, aceder, criar e controlar a 
informação e permitiu ao poeta experenciar uma nova forma de 
difusão e potencialização da sua arte por via eletrônica.

No final do século XX, uma explosão de interesse pelos 
computadores pessoais ganhou o mundo. Uma característica 
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desse novo cenário, regido pelos computadores pessoais e pela 
conexão em rede, é o surgimento de práticas específicas desse 
ambiente, que trouxeram profundas mudanças na forma de se 
experimentar o mundo. Desde o advento da internet e desses 
novos suportes e estruturas a comunicação virtual aumentou 
exponencialmente. Para se ter uma ideia, apenas em Portugal, 
de acordo com o Instituto das Comunicações do país, o número 
de portugueses clientes de serviços de acesso à Internet duplicou 
entre os anos 2000 e 2001. Em 2014, a taxa de penetração 
alcançou 64% da população lusitana. A União Internacional das 
Telecomunicações, órgão vinculado à Organização das Nações 
Unidas (ONU), estimou, em 2014, 3,2 bilhões de pessoas 
conectadas à internet em todo o mundo (ICT, 2014). Esse 
universo fez surgir os mais diversos atores das novas tecnologias 
de Comunicação e Informação em que os padrões de publicação 
e conectividade são múltiplos.  Boa parte desses internautas opta, 
além de navegar na Internet por ser autor e concentra esforços 
na publicação de conteúdos, muitas vezes com estruturas que 
caracterizam os hipertextos – os hiperlinks: interconectando 
textos, imagens, vídeos em um sistema de categorização que leve 
em conta o aumento de informações que se julgue relevante sobre 
o contexto original. Ressalta-se que na Internet os contextos 
originais publicados podem facilmente ser reconstruídos, 
resignificados ou reeditados à medida da sua leitura, por um 
leitor que se torna então um co-autor do hipertexto. 
 Este estudo, para mapear a utilização dos aparatos 
tecnológicos na difusão das obras do poeta Mário Cesariny 
de Vasconcelos, averigua tanto a disponibilização dessas obras 
pelo próprio autor quanto por sujeitos que se auto-organizam, 
publicando-os em diferentes mídias ou hipermídias. 
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 Iniciamos falando da utilização de umas das mídias 
digitais para armazenamento, o cd com 58 minutos  ‘Poemas de 
Mário Cesariny: ditos por Mário Cesariny’, gravado em 2006 
e publicado em 2007. O cd traz poemas recitados por Cesariny, 
além de comentários do poeta recolhidos ao longo da gravação. 
Como consta na apresentação do cd, “Os poemas foram 
escolhidos por Mário Cesariny a partir dos livros A Cidade 
Queimada, Pena Capital e Manual de Prestigitação”. Aqui nos 
ancoramos no caráter múltiplo das práticas de leitura atuais, 
considerando as interseções, a fim de apreender a espessura 
das relações que se instalam na idéia comunicativa; ainda que 
atentos ao fato de que “o ‘mesmo’ texto, fixado em letras, não é 
o ‘mesmo’ caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua 
comunicação” (CHARTIER, 2002, p.61-62), estão fora do 
escopo deste trabalho os aprofundamentos nas discussões acerca 
do embate da cultura dos textos impressos versus a cultura dos 
textos em suportes digitais, quais seus ônus ou bônus. 

Ao tratarmos do cd disponibilizado junto do livro, 
lembramos que a distribuição segue o padrão convencional: 
comercialização do livro impresso, que tem como parte 
integrante um cd, porém, já que usa como premissa a tecnologia 
computacional digital, enquadra-se nas novas mídias. 
Neste tempo em que valemo-nos da Internet, é  impossível 
calcular qual o alcance que determinada informação pode 
ter, bem como  as múltiplas versões de um mesmo objeto que 
poderão ser geradas. Como traz Lemos (2007), recombinar, 
copiar, apropriar, mesclar elementos dos mais diversos não é 
nenhuma novidade no campo de cultura, o próprio Cesariny 
nos mostra isso. A forma e o alcance global desse movimento 
potencializados pela cibercultura é que surpreendem. Cremos 
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que o uso das tecnologias digitais por Cesariny ultrapassou 
substancialmente o que ele poderia supor para distribuição e 
exposição de sua obra.

Conectar, compartilhar, produzir sinergias, circular, 
distribuir são algumas das características fundamentais da 
cibercultura (LEMOS, 2007, p.41). Tal evento se afirma quando 
pesquisamos o Google, apontado como o site responsável por 
90% de buscas na web (MONTAÑO LA CRUZ, 2012) e 
por conter mecanismos eficientes como crawler,  que executa 
as buscas de forma metódica e automatizada, permitindo que 
uma página seja encontrada quase  imediatamente após a sua 
publicação na Internet. Ao nos valermos deste site de busca e 
efetuarmos uma pesquisa digitando o nome ‘Cesariny’, obtivemos 
inicialmente 240.000 resultados.  Se refinarmos a pesquisa 
para ‘Mario Vasconcellos Cesariny’ temos 76.800 resultados; 
para ‘Mario Cesariny Bibliografia’ aproximadamente 21.400 
resultados, ‘Mario Cesariny Poemas’ alcança aproximadamente 
33.400 resultados, e  para ‘Cesariny Surrealismo’ conseguimos 
aproximadamente 30.900 resultados; ‘Mario Cesariny Notícias’ 
apresenta aproximadamente 306 resultados e ‘Mario Cesariny 
Vídeos’, aproximadamente 737. Outras estratégias de buscas 
podem ser utilizadas como filtros: buscar no Google acadêmico, 
no Google books, ou mesmo adicionar informações para maior 
especificidade. Uma pesquisa, que também pode ser feita em 
diferentes idiomas, terá apontamentos para todas as páginas 
que contenham o nome do autor.

Nos resultados de busca encontrados, retiramos uma 
amostragem de 50 páginas recolhidas aleatoriamente para 
verificar o número de hiperlinks que  variou de 0 (em apenas 
duas análises) a 35 (na amostra os resultados superiores a 20 
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hiperlinks ocorreram majoritariamente), formando hipertextos 
com arquiteturas complexas e cheias de ramificações, com 
alto grau de conectividade, gerando referências cruzadas que 
permitem tanto aprofundar no assunto específico aqui tratado – 
obras do poeta Cesariny e textos relacionados –, como também 
esclarecimentos de conceitos e termos que porventura tenham 
sido citados; neste caso, há o risco de um  transbordamento 
cognitivo provocado por um hiperdocumento excessivamente 
fragmentado que pode eliminar a força expressiva do texto 
original, como alerta Lima (2004). Para tal questão, chama-
se atenção para os cuidados a que se deve estar atento ao se 
converter um texto para hipertexto, combinando habilidades 
representacionais e conhecimentos técnicos para criar uma rede 
semântica que não leve o usuário a uma desordem cognitiva.  

Quanto às bibliotecas digitais, investigamos aquelas em 
que a organização do acervo obedece a critérios biblioteconômicos 
internacionais de padronização e administração de conteúdos 
virtuais. Seguindo esses parâmetros a Biblioteca Nacional de  
Portugal inclui o catálogo coletivo das bibliotecas portuguesas: 
da própria Biblioteca Nacional de Portugal – BNP – e de mais 
180 instituições, com sistema de acesso aos recursos digitais 
e digitalizados, com interligação recíproca entre acervos. 
Conteúdos igualmente disponíveis através do serviço TEL 
- The European Library. Na BNP encontramos a coleção 
composta de poesia, prosa e cartas ligadas às I e II exposições 
surrealistas, organizada pelo próprio Cesariny.

Com o mesmo padrão biblioteconômico, toda obra de 
Cesariny está no acervo digital denominado Universo Digital 
de Mário Cesariny, gerado a partir de um estudo analítico, 
organizativo desenvolvido por Oliveira (2010) na Universidade 
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do Porto. Ainda, em consultas on-line aos catálogos de todas as 
universidades públicas de Portugal e do Brasil que ministram 
cursos nas áreas de Letras foram encontrados diversos títulos 
de Mário Cesariny, bem como trabalhos na área, que mesmo 
não referenciando diretamente o nome do poeta possuem 
apontadores que fazem com que sejam exibidos em pesquisas 
que constem o nome Cesariny, atendendo ao critério de 
localização de obras por palavras-chave. Observamos aqui 
que apenas a consulta ao acervo é  on-line - em alguns casos a 
reserva da obra também poderá ser feita pelo site, no entanto, 
todos os títulos disponíveis  são oferecidos apenas em formato 
impresso.

Em outros sítios, cujos critérios de publicação não 
estão disponíveis, encontramos ebooks com downloads livres 
para pdfs: Um auto para Jerusalém (lostedbooks.com), Titânia 
(bringthesong.com), Nobilissima Visão (lastest books), A 
cidade queimada (ebooksangel.com), Manual de Prestidigitação 
(ebooksangel.com). Já no espólio literário do Projeto Gutenberg, 
um programa desenvolvido nos Estados Unidos para produzir 
textos eletrônicos de forma coletiva, que desde o ano de 2007 
passou a estar totalmente disponível em Português, até a 
publicação deste estudo não continha títulos de Mario Cesariny. 

A navegação pelos links oferecidos aos usuários pode 
também levar a aproximadamente 2650 resultados de vídeos 
hipermídia relacionados ao nome Cesariny, disponíveis no 
Youtube, entre eles o premiado longa metragem documental 
‘Autografia’1e ‘Ama como a Estrada Começa’, indispensáveis 
para quem quer conhecer a vida e a obra do poeta. Tendo em 

1 Material disponível durante o desenvolvimento desta pesquisa, retirado do 
ar por alegação de violação dos direitos autorais em abril de 2016.
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vista que o Youtube é um dos sítios mais difundidos entre os 
usuários de  internet  e que muitas pessoas usam-no como 
fonte de pesquisa, não se trata aqui de uma mera ampliação 
de espaços para a divulgação do trabalho do poeta, o que se 
vê é um dispositivo de armazenamento que conserva-se como 
virtualidade disponível para ser acessado em segundos, de 
qualquer parte do mundo, num amálgama de temporalidade 
e espacialidade diversas, muita além do que se poderia prever.

Conclusão
Poesia em rede
 
  O modo cesariano de descrever o mundo valendo-se 
da palavra, da imagem ou qualquer outro meio para exprimir o 
funcionamento do pensamento e seus ideais de liberdade, amor 
e desejoencontra hoje, no meio hipermidiático, a possibilidade 
da utilização do conjunto de recursos tecnológicos, seus 
suportes e suas convergências para sua divulgação. Ao lançar 
em um site de busca o nome ‘Cesariny’, obtivemos um resultado 
abrangente, além de um acervo digital com  toda obra de 
Cesariny catalogada – nesse acervo é  possível a navegação por 
suas obras de arte e algumas de suas peças literárias com acesso a 
alguns documentos pessoais na íntegra. Entretanto, a literatura 
de Cesariny ainda é incipiente no formato de e-books: apenas 
cinco obras literárias foram encontradas disponíveis em pdf.   
Percebeu-se, neste estudo, que o processo de comunicação por 
vias digitais beneficiou e ampliou as possibilidades de estudo do 
acervo das obras de Mario Cesariny, já que se pode ter acesso a 
inumeráveis sites que publicizam suas obras, bem como estudos 
que discorrem sobre a vida e obra do poeta.  
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Como necessidade, sabemos que ela [a poesia] é uma 
necessidade elementar e vital e não uma necessidade 
secundária.
De facto, um homem que precisa de poesia precisa dela 
não para ornamentar a sua vida, mas sim para viver.

Sophia de Mello Breyner Andresen

Ao primeiro livro que publicou, em 1944, Sophia 
de Mello Breyner Andresen chamou Poesia, inaugurando 
com um termo autorreferencial uma obra extensa, que 
seria toda ela perpassada por questões sobre o fazer 
poético e o significado da poesia. Para quem fez da arte 
poética o seu elo com o real e, ainda mais intimamente, 
com um reino primitivo de beleza, no qual homem e 
natureza ainda estavam unidos, cantar foi uma escolha, 
mas também um ofício: de seus 84 anos de vida, Sophia 
dedicou quase 50 à escrita, cumprindo magistralmente 
seu dever de poeta de buscar a reconstrução do mundo.

Antes de ser o artista que escreve e dá forma aos 
poemas, o poeta é, para Sophia Andresen, aquele que, 
obedecendo aos pedidos dos deuses, mantém-se atento ao 
mundo, onde os versos já existem. Em “Arte Poética IV”1, 
1 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Obra Poética. Lisboa: 
Assírio & Alvim, pp. 895-897. Todas as citações de poemas de Sophia 
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a portuguesa conta que a poesia foi seu primeiro contato com a 
literatura, ainda na infância, quando a faziam decorar poemas, e 
dessa experiência com uma tradição oral que se apresentou antes 
da escrita, ficou-lhe a impressão de que os poemas escreviam-se 
sozinhos, estavam nas coisas.

A descoberta oral da Sophia-criança, que ouvia e recitava 
poemas, traduziu-se, na Sophia Andresen-poeta, em uma ideia 
de poema que emerge quase pronto no escritor, aparece-lhe, se 
ele escutar bem e estiver atento. Não é quando lhe pedem um 
poema que ela escreve, mas quando ele se quer escrever – fruto 
da inspiração, nós diríamos: “Deixar que o poema se diga por 
si, sem intervenção minha (ou sem intervenção que eu veja), 
como quem segue um ditado (que ora é mais nítido, ora mais 
confuso), é a minha maneira de escrever”2.

Essa inspiração a que cede a poeta, atentemos, porém, 
não é apenas a ideia que surge de repente, a iluminação 
instantânea do artista, mas a projeção da voz que o universo 
emite, porque o poema é imanente às coisas, está latente no 
mundo – ao poeta cabe desocultá-lo, e mestra é a arte daquele 
que sabe fazê-lo. Na concepção sophiana de poesia, “o poeta é 
um escutador”, e escrever é, mais do que criar, descobrir.
 Se é preciso escutar o poema oculto nas coisas, o 
fazer poético exige silêncio e solidão, para que o ditado não se 
interrompa e os versos não se percam no barulho. Ela, como 
Lord Byron3, como os aspirantes a poeta que porventura leiam 
sua obra, precisam da ausência: “Escreve numa sala grande 

Andresen neste trabalho aparecerão em notas de rodapé, para garantir a 
fluidez da leitura.
2 Ibidem, p. 896
3  Ibidem, p. 800
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e quase / Vazia”4, porque poesia não é algo que se faça em 
companhia de alguém, senão das musas.
 Há algum trabalho do poeta, também, necessário à 
escrita, como vemos em “Liberdade”5, poema retirado d’O Nome 
das Coisas:

Um poema não se programa
Porém a disciplina
– Sílaba por sílaba –
O acompanha

Sílaba por sílaba
O poema emerge
– Como se os deuses o dessem
O fazemos

 
O verbo ‘fazer’, conjugado no último verso, demonstra que o 
poeta não é inatuante no processo de surgimento de um poema, 
porque, embora a inspiração não se programe, não há verso 
sem disciplina.  Em “Arte Poética IV”, Sophia explica melhor 
o trabalho que lhe cabe como escritora, que é o de ordenar os 
versos desarrumados, fazer a montagem final do poema – e é 
importante que seja apenas ao final, depois de finda a escritura, 
nunca enquanto ele se constroi, porque não seria possível 
recuperá-lo se o ditado se interrompesse. Equilibrando-se, pois, 
entre a inspiração, predominante, e o trabalho, sutil, o poema 
caminha de uma para o outro, resultando, de toda maneira, de 
uma atenção especial de quem o escreve.
 A energia que despende e o esforço que lhe é exigido 
seja para escutar, seja para organizar os versos, não são para o 

4 Ibidem, p. 818
5 Ibidem, p. 677
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poeta só uma escolha, são a sua verdade e a sua função neste 
mundo cindido. O tempo em que vivemos, denuncia toda a obra 
sophiana, é de injustiças e vilezas tais que a poeta o chamará 
“tempo sem deuses”, e, em contraposição a ele, a poesia existe 
como possibilidade de religação do homem com a beleza e 
a leveza originais. Portanto, não é apenas como artista que o 
poeta escreve, mas como quem sabe trilhar o caminho – talvez 
o único – de reencontro com os deuses.
 Esse tempo tão obscuro Sophia apresenta-nos em 
“Data”6, de Livro Sexto, e em “Poesia de Inverno”7, de Geografia: 
imperam a descrença e o medo, o sagrado perdeu-se na 
realidade citadina, que desconecta seres e coisas, o homem 
está só e apenas sobrevive. Como as árvores desfolhadas pelo 
clima inóspito de uma longa temporada invernal, a poesia desse 
tempo está seca, carrega palavras com as quais ninguém ousaria 
dizer coisas belas:

Poesia de Inverno

I
Poesia de inverno: poesia do tempo sem deuses
Escolha
Cuidadosa entre restos

Poesia das palavras envergonhadas
Poesia dos problemas de consciência das palavras

Poesia das palavras arrependidas
Quem ousaria dizer:

Seda nácar rosa

6 Ibidem, p. 483
7 Ibidem, pp. 571-572
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Árvore abstracta e desfolhada
No inverno da nossa descrença
 

Mas é dando-nos esses versos incomumente sombrios que 
Sophia aponta a solução: ao escrever “Seda nácar rosa”, palavras 
que outros não se atreveriam sequer a dizer, a poeta insere na sua 
obra referências de beleza e delicadeza, reconectando-se, através 
do poema, com o mundo original onde essas palavras-imagens-
sensações eram presentes. Sem resvalar na negatividade pura, 
Sophia Andresen expõe essa vida partida e os seres adoecidos, 
mas encontra na poesia um meio possível de reconstituição da 
unidade original, porque, sendo a arte das palavras, ela é a arte 
do sagrado, possui qualidades superiores. 

Em “Com fúria e raiva”8, lemos:

Pois é preciso saber que a palavra é sagrada
(...)

De longe muito longe desde o início
O homem soube de si pela palavra
E nomeou a arte a pedra a flor a água
E tudo emergiu porque ele disse

A palavra é sagrada porque é pura, é fundação, nela 
reside a existência mesma das coisas, é ao nomear que o homem 
dá conta de si e do que vê, estabelecendo sua ligação com o 
mundo. A arte que se faz com palavras, portanto, tem um caráter 
de princípio e de conexão que lhe é instrínseco, está na sua 
própria matéria, e por isso pode ser o espaço de reerguimento 
de um mundo que se desfez.
 A sacralidade da palavra foi o que salvou a poesia de 
dividir-se quando tudo se rompeu e é o que a torna signo da 
8 Ibidem, p. 671
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unidade. A poeta, que também permaneceu inteira – “- eu 
que não morri / Quando o rei foi morto e o reino dividido”9 –, 
trabalha continuamente para a reconstrução de um reino justo 
e à medida dos deuses, construindo na obra poética um mundo 
claro e positivo, que se opõe ao degradado tempo presente 
(REYNAUD, 2005). 
 O poema que se ouve, voz do universo, é a representação 
da perfeição das coisas, aparece pronto, dado, na forma exata 
que tem de ter. A essa justeza estética na obra sophiana, afirma 
a professora Rosa Maria Martelo (2005), corresponde, no 
plano da realização humana, a justiça; diz Sophia: “Sei que seria 
possível construir o mundo justo / (...) Sei que seria possível 
construir a forma justa”10. Nessa transfiguração da forma justa 
em mundo justo é que se refundará o reino.
 Porque é una, precisa e sagrada, a poesia é capaz, ainda, 
para a portuguesa, de vencer o medo e de perpetuar no tempo 
– entendido agora como aquilo que corre e conduz tudo para 
a morte – o real. Essa poeta se reconhece na figura de Orfeu, 
mas não pelo canto que entoou para sempre a morte, e sim 
pelo canto que se entoa para sempre, apesar da morte, levando, 
através do tempo, a arte.
 Há muitas versões para o mito de Orfeu que, devido 
à oralidade típica da literatura antiga, nem sempre concordam 
quanto às minúcias da história, mas em todas elas Eurídice, a 
esposa do semi-Deus, morre, e ele vai buscá-la além das águas 
do Hades, tentando trazê-la de novo para o convívio consigo. 
Encantando os monstros e as almas escuras, Orfeu resgata a 
amada, para em seguida perdê-la, por sua própria curiosidade; 

9 Ibidem, p. 285
10 Ibidem, p. 710
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triste, o trácio segue cantando, mas o tom de sua voz agora 
carrega a morte e a desesperança. Tempos depois, Orfeu morre 
esquartejado pelas bacantes rejeitadas, mas seu canto é ouvido 
eternamente.
 Revisitado e ressignificado por tantos nomes da 
literatura moderna, inclusive por uma imponente geração 
modernista em Portugal, o mito de Orfeu tornou-se o símbolo 
por excelência da ars longa, que sobrevive ao cantor e o faz 
sobreviver. Em “Eurydice”, poema de No Tempo Dividido, o 
Orfeu que escreve declara: “Este é o poema (...) / No qual busco 
a abolição da morte”11.
 Transferidas para o poema, todas as coisas ficam 
preservadas da decadência e da ruína, o instante real se eterniza, 
guardado para sempre nas palavras, e o poeta, alheio à força 
da morte, continua existindo pela força de sua obra. Tendo 
sobrevivido à divisão do mundo, a poesia sobreviverá também à 
inexorável ação do tempo, enquanto houver leitura:

O POEMA12

O poema me levará no tempo
Quando eu não for a habitação do tempo
E passarei sozinha
Entre as mãos de quem lê

(...)

Mesmo que eu morra o poema encontrará
Uma praia onde quebrar as suas ondas
 

11 Ibidem, p. 312
12 Ibidem, p. 457
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Como se subjugar a morte não fosse razão suficiente para 
cantar, o poeta deve fazê-lo para expor o medo e o caos, pois só 
assim eles podem ser dominados. Enquanto está no labirinto, o 
Minotauro – Sophia, pela veia clássica que tem, retorna sempre 
à mitologia – reina e, com ele, as forças abismais (MARTELO, 
2005), mas o poeta debela e expõe esse touro, restabelecendo a 
claridade do mundo, afinal a sua missão precípua.
 A poesia em que Sophia Andresen acredita e que se 
propõe realizar está sempre, como se viu, a vencer alguma coisa: 
o medo, o tempo, a rudeza de um mundo dividido, por isso seria 
pouco dizer que a arte, para ela, faz parte da cultura; em um 
nível muito mais visceral, a arte portuguesa e universal dessa 
poeta “faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida”13.
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Uma donzela de cabelos negros, rodeada por seus 
amigos e guardiões felinos, esse é o retrato que nos salta a 
memória quando pensamos na poetisa portuguesa Adília 
Lopes. 

Em suas obras a autora extravasa sensibilidade, nar-
rando seus amores e também seus desamores, seu cotidiano 
repleto de fatos cómicos e embaraçosos, embora suas últimas 
produções carreguem uma espécie de desilusão e até mesmo 
uma espécie de perda de paciência diante da sua realidade 
que teima em permanecer igual. O tom confessional com 
o qual a autora portuguesa escreve desarticula totalmente a 
hierarquia entre o vivido e o poético, os poemas de Adília 
escancaram uma estreita relação entre a vida e a arte, poesia 
e realidade se misturam intimamente e se fundem de uma 
forma profunda, ao passo que separa-las tornasse impossível. 

À primeira vista os poemas de Adília Lopes podem 
soar simples, repletos de acontecimentos corriqueiros e de 
banalidades um leitor mais desatento pode deixar escapar 
os significados das palavras de Adília. A verdade é que para 
analisar a obra da poetisa devemos deixar de lado nossas 
noções de simplicidade, o trabalho de Adília é inquietante, 
suas desventuras amorosas, suas recordações da infância, seu 
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dia-a-dia aparecem misturados junto de suas referências culturais 
e de suas influências literárias, e a própria autora explicita o cará-
ter político oculto nos seus textos “os meus textos são políticos, 
de intervenção, cerzidos com a minha vida” (LOPES 2002: 445). 
Dessa forma, a poeta consegue criar uma espécie de jogo no qual 
a realidade e a vida colidem o tempo todo, Adília evoca um leitor 
presente, um leitor capaz de questionar, um leitor que tenha inte-
resse em transformar a realidade ao seu redor.   

Escutamos a poeta falar em entrevistas, vemos suas fo-
tografias e de alguma forma por intermédio dos causos narrados 
em suas obras sentimos que conhecemos Adília Lopes, sentimos 
como se a escritora fosse de alguma forma nossa velha conhecida, 
mesmo que somente durante aquele breve momento da leitura. 
Essa sensação de familiaridade e tamanha que por vezes esque-
cemos que a poetiza não nasceu Adília e sim Maria José da Silva 
Viana Fidalgo de Oliveira. O nome de batismo não fora suficiente, 
Maria José transbordou, precisou ser mais para dar conta de todas 
as emoções que surgiam dentro dela, assim precisou ser também 
Adília.

Em 2005 a autora concedeu uma entrevista para as crian-
ças da escola secundarista José Gomes Ferreira, inúmeros questio-
namentos acerca do pseudônimo surgiram, os estudantes estavam 
curiosos para saber o porquê da poetiza ter recorrido ao uso de um 
pseudônimo. Ao que Adília Lopes responde:

Senti instintivamente que os textos que escrevia se 
afastavam de mim, não eram bem eu, como uma más-
cara, uma caraça. Adília Lopes não é bem Maria José 
da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Confesso hoje que 
gostava de ter escrito textos de Maria José Oliveira, mas 
isso não foi e ainda não é possível. (2005)1

1 Entrevista aos estudantes da Escola Secundária José Gomes Ferreira, de 10 
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Adília ganhou o mundo e conquistou lugar nos grandes 
círculos literários, Maria José se contentou em acompanhar a 
amiga, deixou que Adília Lopes brilhasse, deixou que a poesia pro-
duzida pela companheira ganhasse o mundo, assim as duas torna-
ram-se grandes. 

“Este livro foi escrito por mim” é com esses versos que a 
autora abre o seu décimo terceiro livro, publicado em 1999. A poe-
sia de Adília é marcada pela mistura do sujeito empírico e do su-
jeito poético, aqui não podemos pensar esses versos como simples 
força da linguagem, desprovidos de um rosto a voz despersonaliza-
da das palavras. Diferente disso a poeta faz questão de ter uma voz 
própria, de marcar que ela é esse sujeito que escreve, dessa forma 
esse “eu” é textual ao mesmo passo que é extratextual. A produção 
da poetisa vai ser marcada por remissões a uma vida reconhecível, 
pelo constante uso da primeira pessoa o que nos conduz a pensar 
sua obra como autobiográfica. 

Nos livros da poeta portuguesa é perceptível os desliza-
mentos que ocorrem entre a vida pessoal e os textos poéticos. A sua 
casa, o café que costuma frequentar, seus gatos, seus amigos, seus 
familiares, os problemas de saúde, todos esses elementos são fa-
cilmente encontrados nas produções da autora. Entretanto, o teor 
autobiográfico que encontramos nos textos de Adília Lopes são 
um tanto quanto diferente e tal fato ocorre devido maneira como a 
poetisa enxerga essa autobiografia: 

Eu tenho a minha vida, mas assim como digo “Bom dia!” 
e a expressão “Bom dia!” não é de minha autoria, alguém 
a inventou muito antes de mim, a minha poesia é como 
se não fosse minha. Sinto-me despojada, desapossada, 
despossuída da minha poesia. O que faço é conviver: pôr 
a minha vida em comum. (LOPES 2008: 110)

de setembro de 2005. Disponível em http://gavetadenuvens.blogspot.com.br
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Como já fora mencionado anteriormente, nada na pro-
dução de Adília Lopes pode ser encarrado com simplicidade, a 
relação da autora com suas produções é complexa, a dinâmica da 
escrita da poetisa rompem as barreiras que possam existir entre o 
sujeito autor e o produtor de textos, Adília não gosta de histórias 
fantásticas tão pouco de mistérios e dramas, a poeta gosta mesmo 
é de histórias de compaixão (2006:593), a produção de Adília é um 
eterno jogo entre construir e desconstruir a si mesma, assim como 
pede emprestada a expressão “bom dia” a autora também se vale 
dos fatos da vida. 

As vivencias e os relatos da autora com seus amores, ami-
gos, familiares e vizinhos garante uma vasta gama de narrativas 
que serão desenvolvida pela portuguesa ao longo de sua produção 
a apropriação dessas histórias causa um certo tipo de confusão no 
leitor já que muitas vezes não temos certeza se estamos diante de 
uma ficção ou da vida vivida. Entretanto, a própria escritora vai ex-
plicitar o paradoxo que está presente em suas poesias em Clube da 
Poetisa Morta (1997), no poema OP-ARTA, Adília Lopes escreve 
“Nasci em Portugal/ não me chamo Adília” “Sou uma persona-
gem/ de ficção científica/ escrevo para me casar” (LOPES 1997: 
292), assim não podemos esquecer de que a própria autora é tam-
bém uma personagem o que eleva a complexidade de suas produ-
ções, a experiência poética se duplica na experiência subjetiva. 

O escritor Valter Hugo Mãe, no posfácio da antologia 
Quem quer Casar com a Poetisa? (2001), explicita que o nome de 
registro e o nome textual confundem-se, e assim Maria José pas-
sa a ser apenas mais uma das personagens presentes nas obras de 
Adília, uma das muitas Marias que iram protagonizar seus versos. 
Dessa forma a poesia da escritora portuguesa é sim autobiográfica, 
mas uma autobiografia que não tem nem rosto nem corpo fixo que 
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recusa uma identidade definitiva e vai ser nessa mescla e confu-
são entre ficção e autobiografia que a Adília Lopes construirá sua 
poesia.

Mãe salienta (2001:176) que a obra de Adília não abre 
espaço para que se discutam falsificações ou pilhagens, ocorre que 
a portuguesa articula sua produção com essa espécie de dupla face a 
poesia de Lopes é um emaranhado por vezes caótico de intenções. 

Pierre Bourdieu reflete em seu texto “A Ilusão Biográfica” 
sobre o que de fato caracteriza a noção de história de vida, o autor 
diz:

Falar da história da vida é pelo menos pressupor – e 
isso não é pouco – que a vida é uma história e que, 
como no título de Maupassant, Uma Vida, uma vida 
é inseparavelmente o conjunto de acontecimentos de 
uma existência individual concebida como uma história 
e o relato dessa história.”  (BOURDIEU 1998: 183). 

Seguindo sua argumentação o autor complementa: “Isto 
é aceitar tacitamente a filosofia da história no sentido de sucessão 
de acontecimentos históricos (…), numa teoria do relato de histo-
riador ou romancista, indiscerníveis sob esse aspecto, notadamente 
biografia e autobiografia” (1998: 1983-184).

Bourdieu utiliza os termos biografia e autobiografia num 
sentido lato – vinculado à narração dos grandes feitos de personali-
dades ilustres da história e esse sentido nos leva à concepção de um 
sujeito que não se pode ser historicizado que se vê diante de uma 
realidade (e também diante da realidade de si próprio), que pode 
ser visionada, desvelada e relatada. Entretanto, o teórico também 
conclui que limitar a visão da história de vida como sendo uma se-
quência de acontecimentos lineares, talvez seja se conformar com 
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uma ilusão retórica que é rompida por novas expressões literárias 
que fazem surgir o contrário, o arbitrário dessa representação tra-
dicional, propondo uma verdadeira revolução retórica.

Assim a portuguesa consegue de fato promover essa “re-
volução” através de alguns esquemas típicos das narrativas auto-
biográficas Adília apresenta a figura dos pais, dos primos, dos tios, 
suas memórias estão ali entregues aos leitores para que possamos 
ler e acompanhar sua infância e seu crescimento até a maturidade. 
Entretanto esses personagens que constituem-se como próximos 
da autora vão se mesclando com personalidades históricas da lite-
ratura e das artes. 

No entanto, não podemos esquecer que Adília é uma per-
sonagem de ficção científica, é de certa forma uma mentira, mas 
que se transmuta com a realidade concreta. O nome poético é sim 
uma invenção, sem dúvida, mas o nome de registro também o é. 
Maria José pode até ser o nome entendido como verdadeiro da 
autora, mas isso não torna Maria José mais real que Adília e tão 
pouco o contrário tornasse possível, as duas coabitam, dividem 
uma vida, existência essa que adquire sentido quando em dupla. 

Bourdieu, no ensaio já citado defende que como insti-
tuição o nome próprio funciona de forma a fixar uma identidade 
social:

 
Como instituição, o nome próprio é arrancado do tem-
po e espaço e das variações segundo os lugares e os mo-
mentos: assim ele assegura aos indivíduos designados, 
para além de todas as mudanças e todas as flutuações 
biológicas e sociais, a constância nominal, a identidade 
no sentido de identidade consigo mesmo, de constantia 
sibi que a ordem social demanda (BOURDIEU 1998: 
187).
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Somos tentados por uma herança literária realista a en-
carrar nosso nome de registro como substância quando na verdade 
ele é apenas suporte. O autor utiliza-se do exemplo de Proust, que 
ao preceder o nome próprio por um artigo definido revela um su-
jeito múltiplo, fracionado que ultrapassa os muros da identidade 
social pré-determinada pelo nome próprio (1998:187). Dessa for-
ma, temos alguns indícios que a literatura sempre foi um reduto 
que permitiu que os indivíduos se reinventassem, se recriassem e se 
libertassem das amarras do senso comum. 

Assim é a produção de Adília, uma eterna dúvida, nun-
ca conseguiremos ter certeza das reais intenções da poeta, já que 
ela não existe o suficiente para que possamos investigar, só temos 
acesso aquilo que ela nos informa por intermédio de seus poemas 
e Maria José nunca irá nos dizer nada suficientemente concreto 
sobre a poesia de Lopes. Ficamos presos numa emboscada, uma 
armadilha feita por essas duas senhoras, ficamos maravilhados 
compreendermos que nunca estaremos de fato diante de uma ver-
dade ou de uma mentira, somos obrigados a entrar nesse jogo de 
dissimulação. 

Por se utilizar de textos de outros autores, por falar do 
mundo, ao desafiar a originalidade poética, por sua liberdade e 
criatividade, a obra de Adília abrem a possibilidade de repensar a 
própria determinação do sujeito. Foucault frisou que “Se o nome 
do autor manifesta a instauração de um certo conjunto de discur-
sos e refere-se ao estatuto desses discursos no interior de uma so-
ciedade e de uma cultura” (2009:46) a identidade subjetiva da poé-
tica de Adília Lopes vai, dessa forma, se constituir através de uma 
série de elementos e traços que atravessam o nome e os textos que 
a esse nome se remetem. A produção literária de Adília evidencia 
que a arte tem relação efetiva com a vida, que não é de identidade, 
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nem de cópia e nem de representação e sim de criação. Existe uma 
relação com a verdade, mas com uma verdade tomada como objeto 
de criação. Uma verdade que “é desse mundo”, que não vem de 
uma transcendência, mas que é criada com os modos com os quais 
a sociedade se organiza. 

A obra de Adília Lopes recusa qualquer limitação, qual-
quer enquadramento, assim, como sua atora sua produção nos de-
safia, nos força a esquecer nossos conhecimentos prévios, nossas 
convicções acadêmicas, Adília escreve com a alma, cria ladainhas, 
conta causos, presentei o seu leitor com fragmentos poéticos pe-
culiares que não passam despercebidos por quem os lê, a autora 
portuguesa oscila entre esperança, desilusão, euforia e raiva, afinal 
Adília fala de afetos, se entrega por completa em seus poemas, as-
sim até mesmo essa oscilação de comportamento reflete a alma 
inquieta que só os que sentem profundamente conseguem ter. 
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1 Resumo

A questão no título deste trabalho é a que guia 
toda a ideia tanto do objeto quanto das discussões teóri-
cas. Isso, porque quando se reflete a vida, pensamos, por 
conseguinte, na morte. O autor contemporâneo Gonça-
lo M. Tavares em Os Velhos Também Querem Viver, traz 
a obra de Eurípides Alceste em novos passos, já que ele 
transpõe as personagens de Tessália, no século 5.º a.C., 
para Sarajevo da década de 90, em tempos de guerra. Ad-
meto, atingido por um sniper sérvio, é salvo da Morte após 
um acordo feito pelo deus Apolo: alguém deveria morrer 
por ele. Alceste, sua esposa, se sacrifica para o marido ficar 
vivo. Um texto dramático da antiga Grécia para outro em 
versos nos escritos portugueses contemporâneos. Tavares 
usa da ironia, do ceticismo e do sarcasmo para criticar 
também uma sociedade que joga com a vida e arrisca 
na morte, o que, portanto, gera um sacrifício que nos 
faz questionar nossas decisões, refletir nossa hipocrisia e 
repensar nossas decisões. Diante disso, é que proponho 
nessa discussão, aproximar pensamentos teóricos acerca 
da morte, a vida e as relações de poder que encontramos 

Quando uma vida poderia valer 
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na sociedade hostil contemporânea. Outrossim, busca-se apre-
sentar considerações em relação à escrita de Gonçalo M. Tava-
res, que insere na poética uma lógica entre o cômico e o trágico.

2 Parodiando Eurípides, Gonçalo por si só

De 5 de abril de 1992 a 29 de fevereiro de 1996 Saraje-
vo esteve cercada pelo exército sérvio; muitos fugiram; 
20.000 mortos, 50.000 feridos; a população da cidade 
desceu para a metade. E metade é muito; é muitíssimo.
Um sniper atingiu Admeto; Admeto está a morrer. Sabe 
que poderá ser salvo apenas se alguém morrer em sua 
vez; todos recusam exceto a mulher, Alceste. Alceste 
morrerá para que Admeto possa ficar vivo. É esta a his-
tória. (TAVARES, 2014, p. 7)

 Assim, inicia o autor português em sua adaptação de 
Alceste. Um resumo é apenas o que ele precisa para incitar todas 
as possíveis reflexões que possam ser obtidas durante a leitura. 
Sabe-se que a obra grega de Eurípides foi uma das poucas que 
sobreviveu de seu acervo. Talvez entendamos a posição de Gon-
çalo em selecionar esse título. A discussão, contudo, gira em 
torno daquilo que chamamos de sacrifício, feito pela mulher de 
Admeto, Alceste. Que no fim, será “salva” por Hércules, da ma-
zela da cidade de Sarajevo. O coro, torna-se um “ser”, por conse-
guinte, irônico pelo olhar de Tavares (2014), já que sua posição 
é enfadonhamente marcada como indesejável em certos pontos 
do contexto. Característica, claro, do próprio texto de Gonçalo, 
que já conseguiu desenvolver isso em Matteo perdeu o empre-
go ou Canções Mexicanas, por exemplo. Presente também nas 
diversas obras da série O Bairro. Esse coro se organiza a estar 



552

presente nas diversas situações que são transpostas em Sarajevo. 
Como percebe-se no momento de arrependimento de Admeto 
ao trocar sua vida pela dela: “E sim: o coro ali está, mais uma 
vez, em redor, como um amigo coletivo; entrou na casa sem ser 
convidado e, ao longe, parece um grupo, desculpem, de maca-
cos de imitação. Quando Admeto grita, gritam; quando chora, 
choram, quando se cala, calam-se; ele insulta e eles insultam;” 
(ibidem, p. 79). Os comentários tecidos a partir daquilo que 
vinha a ser dito na obra primária, buscam a todo momento sa-
tirizar as situações dos heróis ou até mesmo de suas colocações 
diante das cenas do texto dramático. Nessa relação de inter-
textualidade, lembra-se das posturas de alusões, das relações 
de co-presença entre dois textos, trazidos por Gérard Genette, 
em Palimpsestos1. As marcas presentes em Gonçalo possibilitam 
que a leitura seja mais espontânea, reflexiva, de forma que o 
leitor consiga tiras as suas próprias conclusões, quase em uma 
possibilidade de sucessão. O coro que ali espera, que lembra das 
dores e as feridas deixadas na história também conflui com a 
postura de um narrador. No entanto, esse ser onisciente se per-
de também nas construções relacionais de Admeto. O eu-lírico 
muito consciente de tudo que se passa, toma em diversas vezes 
a condução do texto, já que o narrador mantém-se distante, e 
por opção própria.

Mas quem ali vem, afinal, que daqui não se vê?
(E uma pergunta: onde está o raio do narrador?)
Por que o colocam sempre tão longe dos fatos,
tão distante de quem ataca e defende:
sempre tão de costas para quem aparece,
tão de lado para quem fica.

1 GENETTE, Gérard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Belo Ho-
rizonte: Edições Viva Voz, 2010.
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Ou o narrador é desatento e está a pensar noutro assunto
(e se é assim por eu se meteu nisto?) (TAVARES, 2014, 
p. 47)

O coro é, por conseguinte, um ser participativo nessa 
condução. Ele está diante das cenas, e tem um papel relevante 
nas decisões das personagens. Um grupo que não só figura o 
espaço, mas sugere, “barafusta, recrimina, aconselha, murmura, 
diz: por ali sim, por ali não; talvez isto, talvez aquilo;” (ibidem, 
p. 37). E esse coro, nada mais é do que as próprias vítimas de 
Sarajevo, dos sofredores que lamentam cada dia na cidade. Até 
porque, a Bósnia padeceu de 1992 a 1995; cerca de 200 mil 
mortos e mais de um milhão de cidadãos exilados ou refugia-
dos. Admeto foi mais uma vítima. Recebeu uma bala na cabeça. 
Só que a ele foi permitido uma segunda vida. Questionada pelo 
coro, pelo eu-lírico e pelo pai em algum momento.

Não obstante, essa mesma construção permite-nos 
lembrar: quando uma vida vale mais que a outra? Para que haja 
a morte é necessária a vida. Mas qual vida deve ser vivida? Até 
porque a possibilidade da morte do pai, pensada por Admeto, 
em seu lugar coloca a questão em voga para pensarmos, já que 
ele não aceita morrer pelo filho. “Lembrou a Admeto que, mes-
mo sendo ele filho único, nem seu pai nem sua mãe aceitaram 
o sacrifício. – Mesmo velhos, preferiram viver – disse Alceste. 
Com o egoísmo deles impediram que os teus filhos crescessem 
com a mãe. (TAVARES, 2014, p.29). Gomes (2011) propõe a 
morte como uma “pequena e grande morte conceptista dos obs-
curantismos, exagerada, expressionista (no senso benjaminiano 
de um ressurgimento barroco), da feitiçaria, que foi abafada, 
colocada geográfica e historicamente como linguagem margi-
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nal” (p. 149). A morte como uma redenção romântica do século 
XIX. É essa morte que é desvalorizada pelo sacrifício, ou seja, 
em Sarajevo todos estão na mira. Não importa se é rei, como o 
Admeto de Eurípides, ou seja, o sacrifício valeria, em contra-
ponto, de nada. Todos desejam a vida. A morte é um segundo 
plano, que acaba por se omitir em determinados momentos. 
“Mas, se a morte está no anônimo, no inominável, então é como 
se estivesse mais presente do que nunca quando abundam os 
corpos que não falecem” (ibidem, p.152). Quer dizer, ela está 
diante de todos na capital da Bósnia e Herzegovina no final do 
século XX. A morte está próximo daqueles que permanecem 
na mira dos guerrilheiros. Cabe dizer que na obra de Tavares 
(2014), Apolo é quem salva Admeto da morte, mas que sacri-
fica Alceste. 

A tendência de idade permite pensar isso no que tan-
ge as relações distributivas de poder. Salienta-se aqui, que um 
indivíduo “com suas características, sua identidade, fixado a si 
mesmo, é o produto de uma relação de poder que se exerce so-
bre corpos, multiplicidade, movimentos, desejos, forças” (FOU-
CAULT, 2002, p. 161). Portanto, em detrimento do espaço, re-
gião, território, além de suas descrições, ao qual o indivíduo se 
expõe, o saber e o poder estarão atrelados, efeituando em fatos 
discursivos que desembocam no poder que lhe estão ligados. 

[Segundo Foucault], de fato, o poder em seu exercício vai 
muito mais longe, passa por canais muito mais sutis, é 
muito mais ambíguo, porque cada um de nós é, no fundo, 
titular de um certo poder e, por isso, veicula o poder. O 
poder não tem por função única reproduzir as relações 
de produção. As redes da dominação e os circuitos da 
exploração se recobrem, se apoiam e interferem uns nos 
outros, mas não coincidem. (ibidem, p. 160)
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Logo, a vida dos indivíduos permanece centrada nas 

relações de poder que são determinadas pelo espaço social. 
“Talvez nossa vida ainda seja comandada por certo número de 
oposições nas quais não se pode tocar, as quais a instituição e 
a prática ainda não ousaram atacar: oposições que admitimos 
como inteiramente dadas: por exemplo, entre o espaço privado 
e o espaço público” (p. 430). E isso é o que impulsiona a uma 
determinada sacralização do espaço, silenciosa. Um espaço que 
permanece com sobreposições de poder a partir da morte. Fe-
res, o pai de Admeto, posto também, pelo eu-lírico, como uma 
figura cínica ao entrar no cortejo de Alceste, relembra e ques-
tiona o tradicionalismo de que o pai deve falecer antes do filho, 
em questões de idade. O poder de sobreposição e respeito aos 
mais velhos transpõe a consciência de Admeto ao vê-lo. Relem-
bra Tavares (2014) que “o braço do filho não pode subir mais 
alto que o braço do pai, assim ditam as leis não escritas, mas 
que ninguém esquece” (p. 51). Admeto age de maneira egoísta 
diante do pai, que exigia o sacrifício dele e a sua benevolência. 
Feres provoca a reflexão no próprio leitor ao sequenciar ques-
tionamentos.

Não te devo nada, mas tu sim: deves-me algo.
Se eu te pedisse que retribuísses, 
como um comerciante justo, exatamente aquilo que eu 
              [te dei – a vida – 
serias tu capaz de corresponder? Decerto que não.
Pois bem, eis que concluo, já velho, que dei a vida a um 
              [covarde,
e a um homem de más contas.
O meu filho Admeto quis ficar vivo à força,
mesmo que à custa do sacrifício de uma mulher.
E eis onde chegaste:
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uma mulher, a tua mãe, deu-te a vida primeira, a vida inicial;
outra mulher, agora, Alceste a tua  esposa,
deu-te uma segunda vida, morrendo ela em vez de ti, 
                [em sacrifício.
Pois bem, eis o mais covarde dos homens, o maior dos 
           [parasitas;
não receio o que eu digo: o meu filho vive à custa de mulheres;
(ibidem, p. 55-56)
 

 A covardia deixa, claramente, a reflexão em aberto 
na leitura, característica possível da obra de Gonçalo Tavares. 
Como já acontecera em O Senhor Breton e a Entrevista, onde vá-
rios questionamentos são nos dado durante as construções dos 
capítulos, com reflexões e inferências retiradas de uma conversa 
no espelho. 
 Diante desses elementos é que deciframos a impor-
tância da participação do herói Hércules, como das epopeias 
gregas, ao qual funcionaliza para se aventurar e busca em suas 
musas inspiradoras, a solução do problema de Admeto, que so-
fre pelo que havia feito a sua esposa. O herói, idealizado, já que 
ele é muito bem recebido durante o cortejo de Alceste, vive 
na alegria das festas cotidianas, sem saber que ali havia muito 
sofrimento a ser pensado. A coragem, portanto, toma a vez da 
covardia ao passo que Hércules fica ciente do ocorrido. Diante 
disso, é que o herói toma o seu papel e traz Alceste, novamente, 
em vida, para Admeto2. A representação dele não era (e não de-
via pela sua incorporação humana) confiável, no entanto, guia-
do pelo seu Deus, consegue-se fazer aquilo que lhe é proposto. 
Talvez percebamos a intenção, assim, de Gonçalo a construir 
esse papel intertextual entre o século V e o século XX. Além 

2 Vejamos que Alceste, em todo caso, estando viva, portanto, tem a possibili-
dade de aproximar o trágico.
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disso, é bom frisar que Hércules, em seus tempos de loucura, 
matou a própria esposa e os filhos. Seria, logo, uma ação de 
recompensa pelo que fora cometido com a própria família, para 
que não se perdesse o que havia entre os dois. Um 13º trabalho 
ao oráculo.
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